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Salland

De Brede Bibliotheek in 2017

Op 19 april 2017 opende in de Bibliotheek Raalte het Leer&Meer Plein. Het is een plek voor iedereen
om te werken en te leren, voor kennismaking en ontwikkeling. Het Leer&Meer Plein is geschikt
voor bijvoorbeeld cursussen of netwerkbijeenkomsten. Maar ook voor individuele studie, of voor
examentraining voor scholieren.
Een samenleving verdient de bibliotheek die bij haar past en haar aanvult, ondersteunt en rijker
maakt. De Bibliotheek van vandaag is er voor iedereen die wil meedoen in de maatschappij en zich wil
ontwikkelen, lezen, leren en informeren.
De Brede Bibliotheek steunt op drie pijlers:
• een onweerstaanbare collectie
• een sterke educatieve functie
• betrokken en deskundige ondersteuning bij maatschappelijke participatie
In het nieuwe Leer & Meer Plein komen ze samen: informatie, leren, meedoen. Ze vormen tegelijk de drie
strategische pijlers van ons toekomstplan. In dit jaarverslag over 2017 lees je de hoogtepunten op elk
van deze gebieden.

De Bibliotheek Salland:
op school en in de bieb

Erg enthousiast over
de bibliotheek!
‘Op basis van uw ervaringen met de
Bibliotheek, hoe enthousiast bent u dan
over de Bibliotheek?’ Die vraag werd een
grote groep gebruikers van de Bibliotheek
Salland voorgelegd in 2017. De
respondenten konden een rapportcijfer
van 1 tot 10 geven. Bibliotheek Salland
scoort een 7,8.

Een levendige en uitnodigende plek voor
ontmoeting, inspiratie, werk en ontwikkeling.
De Bibliotheek staat in het hart van de
samenleving. Iedereen is welkom om
informatie op te halen en te delen in kennis en
ervaringen.

Bron: Biebpanel onderzoek 2017

Effectief bereik van alle groepen lezers
Het totaal aantal ingeschreven leden van de Bibliotheek is in 2017 licht gedaald. Daartegenover zien we
een stijging van het aantal mensen die wel de bibliotheek gebruiken maar geen abonnement hebben.
Deze contacten van de Brede Bibliotheek zijn bijvoorbeeld cursusdeelnemers, nieuwsbriefabonnees en
andere geïnteresseerden.
2% van alle uitleningen is op dit moment een e-book. Al is dat weinig, digitaal lezen groeit wel snel; het
aantal uitleningen is in vier jaar verdubbeld.
Het bereik van de Bibliotheek op school groeit sterk: in 2017 werden er via de collecties op scholen 24%
meer boeken gelezen dan het jaar ervoor. In de bibliotheekvestigingen daarentegen daalde het aantal
uitleningen met 11 procent.
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Empowerment:
vaardigheden om
mee te doen

Verhaal ver weg en lokaal
‘Nieuwe’ en ‘oude’ Raaltenaren vertellen hun verhaal,
aan elkaar en hun dorpsgenoten. Dit project
hebben we Verhaal ver weg en lokaal genoemd.
De Bibliotheek Salland organiseert het samen met
Vluchtelingenwerk Raalte. Zo komt integratie van
statushouders van twee kanten! Koppels spreken
elkaar een paar maanden lang wekelijks, leggen
elkaars verhalen vast en presenteren die ook. De eerste
keer kwamen daar ongeveer 60 belangstellenden op af.

Walk & Talk
Elke maand houdt de Bibliotheek een bijeenkomst voor iedereen
die (ander) werk zoekt, met een workshop of lezing van telkens een andere
gast en de mogelijkheid om te netwerken. Er is een actueel bestand van circa 70 geïnteresseerden
en de maandelijkse bijeenkomst wordt bezocht door 10 á 20 mensen.
In vestiging Raalte startte in 2017 een maandelijks OV-spreekuur, zoals dat er al was in Heino.
De bestaande cursussen Klik&Tik en Digisterker, gericht op digitale vaardigheden, kenden een
succesvol vervolg.

Laaggeletterdheid:
helpen en voorkomen
Bij de aanpak van laaggeletterdheid is voorkomen
zo mogelijk nog waardevoller dan verhelpen.
De Bibliotheek Salland helpt iedereen met een
taalprobleem: jong en oud, allochtonen en
autochtonen. En door bij kinderen en jongeren
actief taal- en leesontwikkeling te stimuleren,
zorgen we dat minder mensen risico lopen op de
maatschappelijke achterstand die vaak voortkomt uit
taalproblemen. Samenwerken is de sleutel tot succes.
Daarom werkt de Bibliotheek samen met een groot
netwerk aan organisaties en platforms, zoals Taalpunt,
GGD, Carinova, Vluchtelingenwerk, Raalte Gezond, Raalte
Armoedevrij, Humanitas, kinderopvangorganisaties en scholen
voor basis- en voortgezet onderwijs.

Taalpunt
Inwoners van gemeente Raalte en gemeente Olst-Wijhe kunnen
wekelijks terecht in elk van onze vestigingen voor een spreekuur van
het Taalpunt. De aanwezige taalcoördinator helpt om de cursus te
vinden die past bij de behoefte van een klant, of om een geschikte
taalcoach te vinden. In 2017 hadden de Taalpunten in totaal 210
deelnemers, die ondersteuning kregen van 115 vrijwilligers. Het
Taalpunt adviseert ook iedereen die beroepsmatig te maken heeft
met mensen met taalproblemen.

Lees- en leerplezier
Taalstimulering
voor kinderen
Wie goed leest, kan de wereld aan. Daarom doet de
Bibliotheek Salland haar uiterste best zodat leren
lezen voor alle kinderen een feestje wordt! Zo wordt
leesvaardigheid een vanzelfsprekende waarde voor
de volwassenen van de toekomst. Dit zijn activiteiten
van de Bibliotheek Salland in 2017 op het gebied van
taalstimulering voor kinderen.

Bereik onder leerlingen stijgt opnieuw
De Bibliotheek op school breidt haar bereik in de gemeenten Raalte
en Olst-Wijhe steeds verder uit. In Raalte sloot De Zonnehof, een
school voor speciaal onderwijs, zich aan bij de Bibliotheek op school.
In gemeente Olst-Wijhe sloot OBS Ter Stege uit Olst zich aan. In
Raalte wordt nu 80% van de schoolkinderen bereikt en in Olst-Wijhe
78%. Alles bij elkaar zien we dat het leesplezier bij leerlingen steeds
toeneemt.

De VoorleesExpress
Twintig weken lang gaat een vrijwilliger elke week op bezoek bij
een gezin om een uur voor te lezen. De VoorleesExpress is een
leesbevorderingsprogramma voor gezinnen met kinderen van twee
tot acht jaar die een steuntje in de rug bij het voorlezen kunnen
gebruiken. De vrijwilligers van de VoorleesExpress bereikten samen
33 gezinnen en dat had nog meer kunnen zijn. In 2017 is namelijk
een wachtlijst ingesteld vanwege een tekort aan vrijwilligers.

Studyshare
Het nieuwe Leer&Meer Plein was tijdens examen- en toetsperiodes
beschikbaar voor scholieren van het Carmel College Salland. Onder
toezicht van een StudyBob konden zij geconcentreerd blokken in een
rustige sfeer. Tijdens de eindexamenperiode namen 27 leerlingen
deel aan de StudyShare-middagen.

Voortgezet onderwijs
Tot slot: via de basisscholen bereikt de Bibliotheek al langere tijd
heel veel kinderen. We zijn dan ook heel blij dat we in 2017 een
samenwerkingsafspraak hebben gemaakt met het Carmel College
Salland. In de loop van 2018 verwachten we via die samenwerking
jeugd vanaf 12 jaar nog beter te bereiken

Raalte

15 van 19 scholen
2718 van 3383 leerlingen
80% bereik

+2%

t.o.v. 2016

Olst-Wijhe

8 van 13 scholen
996 van 1282 leerlingen
78% bereik

+8%

t.o.v. 2016

Organisatie & Bestuur

Meedoen in de maatschappij wordt voor steeds
meer mensen lastiger. Een groeiende groep
mensen mist de benodigde vaardigheden. In
haar meerjarenstrategie 2015-2019 reageert de
Bibliotheek Salland op deze ontwikkelingen. Het is de
missie van de Bibliotheek om burgers te ondersteunen bij
het leren en zich ontwikkelen.
Dat doen we niet alleen. We werken steeds meer samen – of, keer
het eens om: de Bibliotheek van nu is een verzameling van samenwerkingen. Met onze
klanten (leden, of instellingen, zoals scholen), met burgers (vrijwilligers die dienstverlening
mogelijk maken), met collega-instellingen zoals Humanitas of Taalpunt, en samenwerking
met andere bibliotheken binnen het netwerk.
Nu, eind 2017, is de actuele meerjarenstrategie halverwege haar looptijd. We liggen
zonder meer op de goede koers en blikken vooruit naar verdere ontwikkelingen in de Brede
Bibliotheek in 2018.

Aantal medewerkers: 			
aantal vrijwilligers: 				
aantal vrijwilligersuren per week:

22 (11,72 fte)
120
126,5
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