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Collectie en connectie
Een openbare plek waar je kunt werken, studeren, overleggen, gamen, ontmoeten en ontdekken. In 2018 ontwikkelde
Bibliotheek Hoogeveen zich verder tot een ‘Brede bieb’. Ook worden we steeds meer een programmerende bibliotheek. Langs onze vier programmalijnen Taal, Verhaal, Digitaal en Sociaal ontwikkelden we weer honderden
activiteiten.
De bibliotheek is er natuurlijk voor iedereen! Maar in onze programmering leggen we accenten, vooral op jeugd
en op groepen die een extra steuntje nodig hebben. We zien een groeiende kloof tussen geletterden en laaggeletterden, tussen digibeten en diginauten, tussen hoog- en laagopgeleiden. Deze kloof willen we zo snel en zo goed
mogelijk dichten.
In 2018 is hard doorgewerkt aan de samenwerking in C1-verband. Alle partijen zijn het eens geworden over een
architectenleidraad. De selectie van de architect en uiteindelijk het voorlopig ontwerp van het C1-gebouw vormen
belangrijke stappen op weg naar één cultuurorganisatie voor Hoogeveen en omgeving.
In overleg met de Gemeente Hoogeveen is in 2018 ingezet op technologie. Om die reden is de TechnologieHub als
toekomstvisie geformuleerd en zijn we gestart met de Ontdekhoek.
2018 was voor ons vooral een bewogen jaar, met diverse diepte- en hoogtepunten. Afscheid en ziekte in de personele sfeer werden afgewisseld met de eervolle vermelding van best presterende bibliotheek van Nederland.
De bibliotheek heeft zich in 2018 bewezen als een robuuste en vitale sociaal-maatschappelijk organisatie.
Pieter Jan Huysse Directeur (waarnemend)

Kader

Hoe doen we dat?

Voor de moderne mens is een persoonlijke ontwikkeling een levenslang proces. De uitdaging hierbij is
niet langer een informatietekort maar juist een
informatieovervloed. Hoe vind je betrouwbare
informatie? Welke informatievaardigheden heb je
nodig? De bibliotheek is dé plek waar iedereen
tijdens zijn hele leven terecht kan.

Onze informatie- en uitleenfunctie is onafhankelijk,
objectief en waardevrij. De ruimte in de bibliotheek
is uitnodigend en laagdrempelig. Het is onze ambitie
om een ‘third place’ te zijn, een plek waar je naast je
woning en werk naar toe gaat om te ontspannen en
waar je kunt deelnemen aan onze activiteiten.

Onze toekomstvisie

Wat dat de samenleving oplevert

De bibliotheek verzorgt een publieke informatiefunctie in lijn met onze wettelijke opdracht.
Maar de bibliotheek is ook in toenemende mate een
werk- en vergaderplaats. Het belang van digitale
bronnen neemt steeds verder toe. Denk bijvoorbeeld
aan e-books, databases en webservices.

Missie: wie zijn we en
wat doen we?
Informatie en informatievaardigheden vormen ons
DNA. De ‘Brede bieb’ is een knooppunt in de kennissamenleving. Wij zijn een plek voor inspiratie en
persoonlijke ontwikkeling. Wij verbinden mensen en
delen ideeën en kennis. We doen dat professioneel
en belangeloos.

Wij werken per programmalijn aan de volgende
maatschappelijke effecten:
• Taal: taal en lezen beschouwen we als het
fundament van de kennissamenleving.
• Verhaal: we versterken lokale identiteit d.m.v.
erfgoed, jagen creativiteit en innovatie aan langs
de lijn van cultuur(-educatie).
• Digitaal: hierbij staat het aanjagen, benutten,
bijhouden van de technologische transformatie
van onze samenleving centraal.
• Sociaal: we dragen bij aan het levenslang leren en
meedoen (bijvoorbeeld in termen van sociale
inclusie, doorbreken van sociale isolatie, en
bevorderen van actief burgerschap).

Wat de bibliotheek
daarom doet
Terugblik 2018
1

Een plek bieden voor ontmoeting en debat

Ook in 2018 bood Bibliotheek Hoogeveen een afwisselend programma. Heel succesvol waren de Bordjes
Cultuur op zondag, de filosofische cafés en de
jaarlijkse Top 2000 Quiz. Ook organiseerde de
bibliotheek een vrijheidscollege met Afshin Ellian, een
meespeeltheater in de Regenboogweek en de
Amnesty Handtekeningenactie. Een gevarieerd
lezingenprogramma, vaak in samenwerking met
de Volksuniversiteit, maakt het overzicht compleet.
De grootste trekkers waren Uitdagend Hoogeveen,
Hartje Winter en de Open Bedrijvendag.
2

Taalhuis in de bibliotheek

Het Taalhuis is bedoeld voor mensen die beter willen
leren lezen, schrijven of digitaal vaardiger willen
worden. Getrainde vrijwilligers geven ondersteuning.
Jaarlijks organiseert het Taalhuis voor haar alliantiepartners een bijeenkomst. Hier bespreken we onze
ambities op het gebied van het bevorderen van
geletterdheid. In 2018 was er speciaal aandacht voor
laaggeletterdheid in relatie tot armoede.
3

Een goede collectie

Een fysieke collectie, met actuele en klassieke titels,
vormde ook in 2018 de basis voor de uitlening van
materialen en ondersteuning van veel activiteiten.
We sloten aan bij landelijke thema’s als de Nationale
Voorleesdagen, Kinderboekenweek, Nederland leest
en bij plaatselijke thema’s en activiteiten.
Onze digitale collectie bestond uit het basispakket
E-content van de Koninklijke Bibliotheek met zowel
e-books als databanken voor jeugd en volwassenen.
In 2018 werd verder gewerkt aan thuisgebruik van
deze informatie voor bibliotheekleden.
4

Een uitgebreid cultureeleducatief jeugdprogramma

De bibliotheek organiseerde in de zomer een cultuurmiddag voor het Sport- en Cultuurkamp, een kamp
voor kinderen voor wie vakantie geen vanzelfsprekendheid is. Een mooi voorbeeld van een samenwerking met sport en welzijn. Ook werkten we weer

samen met de culturele partners voor het onderwijs.
Alle leerlingen van de bassisscholen bezoeken jaarlijks
een theatervoorstelling, een workshop Kunstzinnige
vorming en een erfgoedproject. Voor 70 jongeren kwam
de bekende vlogger Lexxxus naar de bibliotheek met
tips voor het maken van vlogs. Het Noordelijk Filmfestival werd daarna succesvol afgesloten in de bioscoop
met ruim 25 verfilmde verhalen van jongeren.
5

Veel aandacht voor lezen

Het leesjaar begon erg goed met het Leesfeest dat
gevierd werd door 150 peuters, kleuters en hun ouders.
Samen met de SWW organiseerde de bibliotheek
voorleesmomenten bij gezinnen thuis. De bibliotheek
ging sowieso dit jaar vaker náár gezinnen toe. Zo
waren we aanwezig op een feest in Zippa Zebra en op
de kraammarkten van het ziekenhuis.
We ontvingen verschillende nieuwe groepen in de
bibliotheek zoals jonge nieuwkomers. Met hun nieuwe
bibliotheekpas konden zij de hele zomer lezen.
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De verhalenwerf

De Verhalenwerf stond in 2018 voor een groot deel in
het teken van Meziek uut Veen, een bijzonder project
over de Hoogeveense bands uit de jaren 1965-1985.
Tijdens U!TdagenD trapten bands als My Generation
en No Name het project af. In november startte in de
bibliotheek een grote expositie met unieke films, foto’s
en voorwerpen. In 2018 werd de website
www.verhalenwerf.nl gelanceerd, een mooie plek waar
verhalen digitaal worden bewaard.
7

Accent op digitale ontwikkeling

In onze wereld vol media is het steeds belangrijker om
bewust en creatief met media om te gaan. Bibliotheek
Hoogeveen richtte zich ook in 2018 op digitale ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen.
Het hele jaar door konden kinderen programmeren bij
CoderDojo. Volwassenen met bijna geen computerervaring konden, ook in wijken en dorpen, deelnemen
aan Klik & Tik. De doedag in de Bibliotheek eind
november trok ruim 100 kinderen! De gloednieuwe
Wizefloor met educatieve games werd ingewijd en
kinderen gingen aan de slag met VR, minirobots en
programmeren.

Vooruitblik 2019
1

Een plek bieden voor ontmoeting en debat

In 2019 bouwt Bibliotheek Hoogeveen verder op wat
in de afgelopen jaren is opgebouwd. Opnieuw zullen
we in samenwerking met onze lokale partners en
vrijwilligers verrassende en vernieuwende activiteiten aanbieden.
2

Taalhuis in de bibliotheek

In 2019 start in Hollandscheveld een zogenaamd
mini-Taalhuis. In samenwerking met de dorpscoöperatie ‘H’veld verbindt’ kunnen minder geletterde
inwoners van Hollandscheveld werken aan het
verbeteren van hun taalvaardigheden. In de Week
van de Alfabetisering zal er met Taal aan tafel
aandacht zijn voor gezellig samen eten in combinatie
met taal. In 2019 zal er speciaal aandacht voor
gezondheid zijn: een groep deelnemers gaat werken
met Voel je goed.
3

Een goede collectie

6

De verhalenwerf

In 2019 ligt het accent op een nieuwe opstelling van
de Verhalenwerf. Deze nieuwe opstelling zal opgezet
worden rond vijf thema’s: De groei van Hoogeveen,
Harde werkers, Samenleven in Hoogeveen, Liefde in
Hoogeveen en Markante Hoogeveners.
7

Accent op digitale ontwikkeling

In 2019 krijgt Techniek een opvallende en nieuwe
plek in de bibliotheek. Techniek is voor de Hoogeveense economie enorm belangrijk. De bibliotheek
wil daarom in samenwerking met diverse partners
(bedrijven, Vrienden voor de Techniek Hoogeveen,
onderwijs en gemeente) een technologieHub
inrichten om uiteenlopende techniekactiviteiten aan
te bieden. Ons doel is om meer mensen in aanraking
te brengen met techniek. Een eerste stap is de
oprichting van een Ontdekhoek. Kinderen kunnen
hier zelf allerlei proefjes doen en ervaren techniek op
een speelse manier. Een tweede stap is het opzetten
van een E-werkplaats. Kinderen leren er programmeren en werken met robots en 3D.

Een adequate collectie die aan de vragen van de
klanten voldoet en ondersteunt bij activiteiten, blijft
een voortdurend aandachtspunt. Het thuisgebruik
van een groot deel van de databanken is per januari
2019 gerealiseerd. Bibliotheekleden kunnen alle
gegevens vanuit huis raadplegen.
4

Een uitgebreid cultureeleducatief jeugdprogramma

We merken dat verbinding veel oplevert. De bibliotheek geeft Jong Hoogeveen een High Five door een
plek te zijn waar je jouw talenten kunt ontdekken en
ontwikkelen. We verbinden de netwerken Cultuur,
Taal, Media en Techniek, zodat er een doorlopend
programma komt van onderwijstijd naar naschoolse
activiteiten in school, de wijk of bibliotheek.
5

Veel aandacht voor lezen

In 2019 willen we ouders nog meer betrekken,
bijvoorbeeld bij de Nationale Voorleesdagenvoorstelling, bij schrijversbezoeken, en bij het voorlezen uit
verfilmde en gespeelde boeken. We stellen nog meer
geanimeerde prentenboeken beschikbaar. We
verbinden zo de leesomgeving thuis met de leesomgeving op de kinderopvang, de school en de bibliotheek.
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67979
Cultuur en School Hoogeveen
1165
Bordje Cultuur
1176
Grootscheeps
2344
Verhalenwerf (start nov.2018)
625
Projectensite Hoogeveen
205

websites
bezoekers 2018


bibliotheek op school

4917
Schoolbezit en dbos-boeken 58176
Schrijversbezoeken 63 groepen
Boek- en bibliotheekactiviteiten 29
Taalcollecties en activiteiten 757
Taaltas 89
Kinderboekenweek 29 collecties
Bereik aantal leerlingen
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presentaties

bereik:
5.416
Hoogeveners

coördinatie lokale
cultuureducatie
Cultuurmenu PO: Cultuuractiviteiten
(voorstellingen, workshops, erfgoedprojecten)

uitleningen bijzonder

Muziekweb: 226 ’  ’     

512 IBL-aanvragen

Bereik PO: 5.553 leerlingen
Bereik erfgoededucatie PO: 5.202 leerlingen

141

werden door Plus(openbare)-bibliotheken geleverd

16

Cultuurtraject VO: 1.924 leerlingen

door de NCC (universiteiten)

298

Kunstcarrousel VO: 944 leerlingen/86 workshops
Cultuurdagen MBO: 801 leerlingen/32 workshops

reminiscentie:
8 vrijwilligers
85 bezoeken
1065 bewoners bereikt

o.a. voor
Gemeente en
vrijwilligers

14
43

naar muziekweb

werden doorgezet naar de provinciale reserveringen

