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1. INLEIDING

1. Meer dan een bibliotheek
In de Wet stelsel openbare bibliotheken
(Wsob, 2015) zijn 5 kernfuncties voor
het bibliotheekstelsel geformuleerd:
• T
 er beschikking stellen van kennis en informatie
• B
 ieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en
educatie
• B
 evorderen van lezen en laten kennismaken met
literatuur
• O
 rganiseren van ontmoeting en debat
• L
 aten kennismaken met kunst en cultuur
Binnen deze wet krijgt de lokale bibliotheek de
vrijheid tot relevante invulling voor de lokale behoefte
van de stad Nieuwegein. De maatschappelijke
ontwikkelingen, waaronder digitalisering en
decentralisatie van overheidstaken, gaan snel.
Om in lijn te blijven met de kernfuncties van de
bibliotheek is het belangrijk gelijke tred te houden
met maatschappelijke ontwikkelingen.
Aansluitend op de maatschappelijke vraagstukken en
de sociaal-maatschappelijke opgave van de gemeente
Nieuwegein (zoals verwoord in de Transformatieagenda Sociaal Domein 2017-2020) heeft de bibliotheek
in 2018 programmatische bijdragen geleverd aan een
aantal levensdomeinen van deze Transformatieagenda.
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“De tweede verdieping staat
middenin de lokale samenleving
In het najaar heeft de gemeenteraad besloten tot de

Dit activiteitenverslag is een weergave van de koers,

ontwikkeling van een nieuw dienstverleningsconcept

ontwikkeling en programmering van het diensten-

in het Stadshuis. Het uitgangspunt hiervoor is het

en productenaanbod in 2018. Het afgelopen jaar

bieden van ‘maximale meerwaarde’ voor inwoners,

stond in het teken van borging van innovaties,

goed aansluitend op de vragen die spelen in de

co-creatie met inwoners, duurzame communities,

samenleving. Hiermee is een nieuwe transformatie

laaggeletterdheid en positieve gezondheid. Er is een

naar een brede maatschappelijke bibliotheek ingezet.

stevige basis gelegd om de komende jaren een

In de komende jaren wordt er met passie gewerkt aan

relevant, prikkelend, uitdagend, passend, nuttig en

de realisatie van dit dienstverleningsconcept, samen

leuk activiteitenaanbod te presenteren aan de

met maatschappelijke partners in het Stadshuis.

inwoners van Nieuwegein.

en is - met haar functies op de
Buurtpleinen en samenwerking
met scholen - dicht bij de mensen
in de buurt. Door middel van
samenwerking, netwerkvorming
en partnerschap kunnen door
behoefte gestuurde programma’s
ontwikkeld worden en kan de
bibliotheek steeds meer nieuwe

Werk / participatie

doelgroepen bereiken.”

Welzijn / zorg

Gemma Wiegant
Bestuurder De tweede verdieping
Active
Librarian:
Kennistransfer
Ontwikkeling/educatie
Leesbevordering
Ontmoeting/debat
Kunst/cultuur

Mediawijsheid,
informele educatie &
zelfontplooiing

Community vorming

Figuur 1: De Bredebieb-mix
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2.
BELEIDSVISIE
2018-2022

2.1 beleidsontwikkeling
Nieuwe maatschappelijke vraagstukken vragen om
een check op de missie, visie en strategie van de
organisatie. Dit is vooral noodzakelijk om de ‘hoe’
vraag met andere oplossingen te beantwoorden.
2018 was het eerste jaar dat de nieuwe beleidskoers
‘De brede bibliotheek in een nieuw perspectief 20182022’ in uitvoering was. Hierin is het ‘unique selling
point’ van de bibliotheek als volgt geformuleerd: een
waardevrije plek met betrouwbare, objectieve
publieke informatie vanuit een onafhankelijke positie.
De bibliotheek ontwikkelt zich tot een ‘third place’
waar Nieuwegeiners elkaar ontmoeten, van elkaar
leren, lezen, zich een mening vormen en
kennismaken met cultuur. Cultuurbeleving,
informatieverwerving, geletterdheid en leesplezier
zijn hierbij fundamentele waarden voor
maatschappelijk welzijn en succes.
De bibliotheek staat dicht bij de mensen, in het hart
van de samenleving. De informatie-infrastructuur
is geborgd door participatie in 4 Buurtpleinen
en via 11 informatieschermen van het digitale stadsinformatiesysteem LocalConnect. Van de belangrijkste
programma’s zijn de behoeften in beeld gebracht en
vervolgens vertaald in activiteiten op het gebied van
redzaamheid, laaggeletterdheid en taalontwikkeling,
opvoedingsondersteuning en positieve gezondheid.
Samenwerking, netwerkvorming en partnerschap zijn
hierbij onmisbaar. Horizontale samenwerking op het
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gebied van zorg, gezondheid, onderwijs, welzijn en

In opdracht van de gemeente werden de digitale

met de gemeentelijke organisatie is een basis-

sociale kaart voor Geynwijs en de website voor het

voorwaarde om tot maximaal succes te komen.

programma EigenWijks (Geins Geluk) ondersteund
door de bibliotheek. In twee relatiematrices op de

Naast de reguliere dienstverlening zoals het geven

volgende bladzijdes is te zien hoe de basisdiensten

van informatie en advies, opbouwen en ontsluiten

en de diensten sociaal domein van de bibliotheek zich

van de collectie en het uitlenen van boeken heeft de

tot het gemeentelijk beleid verhouden.

bibliotheek 16 grote en kleine projecten gerealiseerd
ter ondersteuning van het gemeentelijke beleid op de

Het eenmalige karakter van deze programma’s heeft

thema’s Zelfredzaamheid naar vermogen, Meedoen

een hoge administratieve druk op de organisatie

naar vermogen, Kansen voor jeugd en Geldwijs.

gelegd. De ontwikkeling van nieuwe programma’s met

Ter ondersteuning van het onderwijsachterstanden-

nieuwe technieken als co-creatie vragen om meer

beleid is gestart met het programma Taalvisite.

wendbaarheid en flexibiliteit van zowel personeel als
inhoudelijke programma’s.

Uitgelicht
• O
 p verzoek van het ministerie van VWS
is er een presentatie gehouden over het
programma Positieve gezondheid.
• S
 tichting Bibliotheek Werk is verheugd
over de vernieuwing van het
opgeleverde nieuwe model Vrijwillige
inzet, dat in samenwerking met
Bibliocentre Weert en het Alignment
House is ontwikkeld.
• I n samenwerking met Samen voor
Nieuwegein is er een regionaal congres
over laaggeletterdheid voor werkgevers
georganiseerd.

trots

• T
 er ondersteuning van de gemeente-

spil in de stad

zien van mogelijkheden

mediawijsheid

raadsverkiezingen is er een stadsbrede
verkiezingstour georganiseerd met een

geluk
platform ‘halen, maken, brengen’
persoonlijke ontwikkeling
informatie en meningsvorming

slotdebat in DE KOM.
• V
 anuit de branche, zowel nationaal als
nationaal, is er blijvende belangstelling

community
contentmakelaar

Afgelopen jaar hebben we collega’s

veilige plek

ontvangen uit Bulgarije, IJsland en Japan.

onafhankelijk, waardevrij
objectief en betrouwbaar
stimuleert zelfredzaamheid

voor de innovatie van de bibliotheek.

verbinder
exploratief
betrokken

Figuur 2: De kernwaarden van De tweede verdieping
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B-2

Collectie non-fictie voor jeugd en volwassenen

B-3

Uitlenen

B-4

√

√

√

X

X

√

X

X

√

Kranten en tijdschriften

√

√

B-5

Studie- en werkplekken

√

√

B-6

Landelijke e-content

√

√

B-7

Vraagbemiddeling, advisering en klantenservice

B-8

Culturele en literaire activiteiten

B-9

Debat en meningsvorming

B-10

Nieuwegeinplein

B-11

BabyBiebBox

√

√

X

B-12

Ouder-kindochtenden

√

√

X

B-13

Voorleesbrigade

X

B-14

Kinderboekenweek en -feest

B-15

Media Makerspace

B-16

Onderwijsaanbod (basis/voortgezet)

B-17

MaS-stage 13-15 jaar

√

B-18

Jongerenchillplek

√

B-19

Aanbod voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders

√

B-20

www.nieuwegeingezond.nu

B-21

www.detweedeverdieping.nu en social media

B-22

LocalConnect

B-23

Programmering (positieve) gezondheid en lifestyle

B-24
B-25

Senior

√

Mini

√

√

Geldwijs

√

√

Volwassenen

Niet in basisaanbod:

Kansen voor jeugd

Gezondheid

EigenWijks &

vermogen

meedoen naar

Iedereen doet mee:

naar vermogen

Jongeren

Collectie fictie voor jeugd en volwassenen

IT’S MY LIFE

Junior

B-1

zelfredzaamheid

RELATIEMATRIX
BASISDIENSTEN 2018

Iedereen doet mee:

SOCIAAL DOMEIN - TRANSFORMATIEPROGRAMMA’S

√

√

√

X
X

√
√

√

√

√

√

NT2 Taalbrigade, Taalplein en -collectie

√

√

Voorleeslunches voor senioren

√

√

X
X

√

X
√ = gerelateerd aan programma
X = gerelateerd aan doelgroep
B = basisdiensten

o

HSD-1

NT1 Taalbrigade NL

HSD-2

Taalbrigade @ work

∆

HSD-3

Aansluiting Regionaal Taalhuis Lekstroom

∆

HSD-4

Seniorencafé

∆

HSD-5

Repaircafé IT

∆

HSD-6

Laaggeletterdheid: toolkit voor screening

o

∆

HSD-7

Laaggeletterdheid: bewustwordingscampagne

o

∆

HSD-8

Taalbrigade on tour

HSD-9

Ouder-kindochtend XXL

o

o

∆

X

HSD-10

VVE-groepen (taalontwikkeling)

o

o

∆

X

HSD-11

Kids Media Lab

o

o

∆

HSD-12

Superstage (ondersteuning Taalbrigade)

o

o

∆

X

HSD-13

Grip op je knip … en meer!

o

o

∆

X

HSD-14

Vakantieprogrammering voor jongeren

∆

X

HSD-15

ZZP-café

∆

X

HSD-16

Geldbrigade

∆

X

HSD-17

Interactief gezondheidsplein

HSD-18

Toolkit gezondheid en welzijn

HSD-19

www.geynwijs.nl: onderhoud, beheer en optimalisatie

HSD-20

www.eigenwijks.nu: onderhoud en beheer

Senior

Volwassenen

Jongeren

Junior

IT’S MY LIFE

Mini

Geldwijs

Kansen voor jeugd

Gezondheid

EigenWijks &

vermogen

meedoen naar

Iedereen doet mee:

naar vermogen

zelfredzaamheid

RELATIEMATRIX DIENSTEN
SOCIAAL DOMEIN 2018

Iedereen doet mee:

SOCIAAL DOMEIN - TRANSFORMATIEPROGRAMMA’S

X
X
o

X
X

∆

o

o

X

o

∆

X

o

∆

X

o

∆
o

∆
∆ = primaire relatie
o = secundaire relatie
X = gerelateerd aan doelgroep
HSD = Herstructurering Sociaal Domein

2.2 Organisatieontwikkeling

Daarnaast is het personeelshandboek vernieuwd en is

De ontwikkeling van een traditionele boekenbibliotheek

er zowel nieuw scholingsbeleid als nieuw vrijwilligers-

naar een brede maatschappelijke bibliotheek is in volle

beleid tot stand gekomen. De implementatie hiervan

gang. Een andere, maatschappelijke rol vereist een

wordt in 2019 ter hand genomen.

slagvaardige, deskundige en flexibele organisatie.
Nieuwe werkvormen als co-creatie geven de
bibliotheek een breed draagvlak en zorgen voor het

2.3 Personeel

bereiken van nieuwe doelgroepen. In de bibliotheek

Een brede veranderende visie betekent herijking op

zijn vrijwilligers een onmisbare factor. In co-creatie met

benodigde competenties en inzet van personeel.

vrijwilligers komt de beste dienstverlening tot stand.

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door hoog
personeelsverloop. Functies als grafisch vormgever,

“Vanuit een heldere visie
is er gewerkt aan nieuw

De ingezette professionalisering van HRM is in 2018

social mediaredacteur en informatiemedewerker front

doorgezet, gericht op de ontwikkeling van een nieuwe

office kwamen te vervallen. Helaas hebben we

dienstverleningsconcept in het Stadshuis met

definitief afscheid moeten nemen van onze collega

aandacht voor:

senior mediacoach, die in september overleed.

bibliotheekwerk in de lokale
context. Dat is belangwekkend
voor de innovatie in de branche én
voor het gesprek over de rol van
vrijwilligers. Niet in de traditionele
taakgerichte rol, maar meer vanuit

In totaal hebben 7 collega’s de organisatie verlaten.
• R
 uimte scheppen voor meer horizontale
samenwerking en netwerkvorming om beter te
kunnen inspelen op actuele vragen en behoeften
van gebruikers;
• H
 et versterken van nieuwe dienstverlening in een
proces waarbij de belangrijkste sleutelmedewerkers

en 1 community professional.
• H
 et totaal aantal formatieplaatsen per 31 december
2018 is 15,4 fte.
• D
 e bezettingsgraad is 13,5 fte.

betrokken zijn;

co-creatie en verbinding met de

• H
 et creëren van draagvlak en eigenaarschap bij

lokale samenleving”

• H
 et verbeteren van de klantbeleving en gastvrijheid

Bestuur Stichting Bibliotheek Werk

• D
 e formatie is aangevuld met 2 mediacoaches

personeel voor projecten en services;
op de bibliotheekvloer;
• H
 et in stelling brengen van mensen en middelen
om tot uitvoering van (nieuwe) plannen te komen.

In 2018 was het ziekteverzuim hoog met 11,3 %. Het
projectmatig werken en het realiseren van eenmalige
diensten heeft een groot beroep gedaan op de inzet
van medewerkers en heeft geleid tot hoge werkdruk.
Daar waar mogelijk zijn extra handen ingehuurd om
mede uitvoering te geven aan de eenmalige projecten.
De impact hiervan op een klein bedrijf als de
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TOENAME VAN VRIJWILLIGERS
bibliotheek bleek groot. Het projectmatig werken

2.4 Financieel beleid

bracht bureaucratische verzwaring van de organisatie

Al jaren vraagt de Stichting aandacht voor haar

met zich mee. Het implementeren van strategisch

financiële positie. De zorgen over het verkrijgen van

beleid en het verbeteren van werkprocessen heeft

adequate structurele financiële middelen waren - net

hierdoor vertraging opgelopen of is uitgesteld.

als in de voorgaande jaren - onverminderd groot en

2017

2018

87

156

de rek is er financieel uit. Door onder andere
Persoonlijke ontwikkeling is een essentieel element

inkomstenvermindering en het uitblijven van

in het personeelsbeleid. Afgelopen jaar is er volop

indexering over de jaren heeft de bibliotheek in de

gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot scholing en

afgelopen 7 jaar subsidie misgelopen (ca € 220.000).

persoonlijke ontwikkeling voor medewerkers door

Als gevolg hiervan is de bibliotheek aan het interen

congressen en werkconferenties bij te wonen.

op haar eigen vermogen en is de reservepositie

Er hebben incompany-trainingen plaatsgevonden

gedaald naar de minimaal vereiste omvang.

op het gebied van klantenservice, design thinking en
co-creatie. In 2018 is gewerkt aan het opbouwen van

In het afgelopen jaar is het structurele tekort van de

duurzame communities waarbij de inwoners een

bibliotheek voor het eerst gedekt door eenmalige

belangrijke rol hebben. Nieuwe werkwijzen zoals

projectfinanciering. De gemeente heeft ten

co-creatie vragen om een herijking van de positie van

bedrage van € 231.000 eenmalige diensten

vrijwilligers. Dit heeft geleid tot het nieuwe

afgenomen ter ondersteuning van vraagstukken in

vrijwilligersbeleid ‘Vrijwillige inzet’ voor de bibliotheek.

het sociaal domein. De uitvoering van deze eenmalige
projecten heeft de organisatie zwaar belast. Intensief

Het aantal vrijwilligers dat een bijdrage levert aan

overleg met de gemeente in de laatste 6 maanden

en betrokken is bij de bibliotheek is flink gestegen:

van 2018 heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad in

van 87 naar 156. De betrokkenheid en inzet

februari 2019 een besluit neemt over het toekennen

van al deze vrijwilligers is essentieel voor het succes

van extra structurele subsidie voor het dekken van

van opgestarte programma’s als de Taalbrigade,

het tekort in de begroting.

Voorleesbrigade, Media Makerspace,
ouder-kindcommunity en Taalvisite.

AANTAL WERKNEMERS PER LEEFTIJD

2.5 Positionering en marketing
Afgelopen jaar is er gewerkt aan een sterke profilering
van de merkbelofte ‘meer dan een bibliotheek’.
De behaalde resultaten dragen bij aan de
positionering van de Nieuwegeinse bibliotheek
als brede maatschappelijke bibliotheek:
• U
 niformering van externe communicatie door
vernieuwing van de huisstijl met themalijnen
en een middelenmatrix;
• Implementatie van SharePoint om de interne
informatievoorziening te stroomlijnen;
• S
 electie van een CRM systeem om effectiever
en relevanter met klanten en bezoekers te
communiceren. Na een offertetraject is ervoor
gekozen om aan te sluiten bij het provinciale
bibliotheeknetwerk van BiSC;
• D
 e volledige vernieuwing van de bibliotheekwebsite, waarbij klantgerichtheid en klantvriendelijkheid voorop staan. De vindbaarheid
en het contentbeheer zijn verbeterd.
Deze vernieuwde website wordt in 2019 in 2 fases
gelanceerd en opgeleverd;
• Introductie van het basisabonnement in het kader
van klantbehoud, met name onder jongeren. Deze
nieuwe abonnementsvorm biedt gebruikers voor
eenmalig € 5,- het recht om gebruik te maken van
wifi, computer- en printfaciliteiten. Dit basisabonnement zal zich in de toekomst ontwikkelen
naar een clubkaart waarbij diverse diensten extra
kunnen worden afgenomen;
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social media*
• S
 troomlijnen van werkprocessen rondom PR

Met deze strategie wil de bibliotheek een ‘toolkit’ voor

en communicatie, zodat er een stevige basis ligt

de Nieuwegeiners realiseren, waaruit alle inwoners

voor de verdere positionering en branding van

zelf kunnen kiezen wat hen kan ondersteunen in het

De tweede verdieping.

dagelijks leven, wat hen nieuwe inspiratie kan bieden
en wat hun leven kan verrijken. De activiteiten,

2.6 Toekomst
De bibliotheek heeft in de afgelopen jaren een

diensten en producten in de toolkit worden

1.309 vind-ik-leuks
1.282 volgers
1.066

volgers

gerealiseerd in co-creatie met bewoners en
netwerkpartners.

succesvolle innovatieve transformatie ondergaan.

265

volgers

Voor de komende jaren luiden lokale maatschap-

Samen maximale waarde bieden in het Stadshuis van

pelijke vraagstukken in dat De tweede verdieping een

Nieuwegein, daar zetten we op in. We willen

volgende transitie ingaat. De herpositionering van de

met elkaar een programma realiseren dat de

brede bibliotheek, in een nieuw perspectief, speelt

verwachtingen van inwoners overtreft. Een integraal

zich af in een complex werkveld waarbij snelle

programma voor alle bewoners tussen 0 en 100 jaar,

ontwikkelingen en nieuwe vraagstukken vragen om

waar zij ook staan in de samenleving.

* Peildatum: 31 december 2018

162.173

bezoeken

nieuwe manieren van samenwerken en doelrealisatie.
Wij hebben vertrouwen in de toekomst en in deze
In de komende jaren willen we de professionele

nieuwe rol. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen een

bibliotheekwaarden verdere invulling geven op basis

integrale samenwerking de problematiek en behoefte

van de Bredebieb-mix. Dat geldt ook voor maatschap-

van de lokale samenleving kan oplossen.

pelijke en lokale vraagstukken en voor de ambities

Dit zal de relevantie van de bibliotheek niet alleen

die geformuleerd zijn om te komen tot nieuwe

behouden, maar ook versterken. Op deze wijze

nieuwsbrief:

dienstverlening in het Stadshuis. Op de meerjarige

draagt bibliotheek De tweede verdieping bij aan de

agenda staat niet alleen het komen tot duurzame

maatschappelijke opgave waar we met elkaar voor

communities, maar ook interactieve informatie-

staan.

Gemiddeld
openingspercentage: 30,1%
Aantal ontvangers*: 3.626

www.detweedeverdieping.nu

verwerving via doorlopende programma’s op het
gebied van positieve gezondheid, cultuurbeleving,
leesplezier en debatten over actuele thema’s.

PERSVERMELDINGEN:

Het bibliotheekprogramma biedt daarnaast
ondersteuning aan statushouders, vrijwilligersinitiatieven en inwoners die hun taal- en
leesvaardigheden willen ontwikkelen.

*peildatum: 31 december 2018

199

3.
HOOGTEPUNTEN

3.1 PROGRAMMA LAAGGELETTERDHEID
De bibliotheek wil laaggeletterdheid voorkomen en
bestrijden. Meer geletterdheid leidt tot meer veerkracht, bloei en redzaamheid. De bibliotheek
ondersteunt anderstaligen, laaggeletterden en taalvrijwilligers met een fysieke en digitale collectie,
overige materialen, rondleidingen, informatieuitwisseling en laagdrempelige bijeenkomsten.
Bij deze integrale aanpak hoort ook een doorlopende
programmering voor laaggeletterde Nieuwegeiners
van jong tot oud.
A. AANPAK LAAGGELETTERDHEID NT2
Bij anderstaligen (NT2) bestaan twee soorten
laaggeletterdheid:
• A
 ndersgeletterden die wel scholing hebben gevolgd
in het land van herkomst, maar daar een ander
alfabet leerden. Zij zijn tijdelijk laaggeletterd.
• A
 nderstaligen die in het land van herkomst niet
de scholing konden krijgen die zij nodig hadden.
Zij hebben geen onderwijservaring en moeten
in Nederland ook leren léren.
Taalbrigade NT2
In de bibliotheek oefent een vaste groep vrijwilligers
elke vrijdagochtend het lezen en spreken van de
Nederlandse taal met NT2-taalzoekers (vooral
statushouders). De bibliotheek biedt een veilig
contactmoment op een vaste plek en tijd, een grote
toegankelijke digitale en fysieke collectie, cursussen
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publieksbereik
voor de vrijwilligers en gezelligheid. Elke maand kwam

Rondleidingen voor Taalcoaches

er een ander (lokaal) relevant thema aan bod, zoals het

De tweede verdieping heeft een specifieke rondleiding

PROGRAMMA LAAGGELETTERDHEID

vinden van werk en de gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor Taalcoaches ontwikkeld. Zij maken kennis met
bezochten we een apotheek en het Openluchtmuseum.

het fysieke en digitale aanbod van de bibliotheek,

Publieksbereik: 147 personen en 27 vrijwilligers

de activiteiten en de mogelijkheden tot samenwerking.
Publieksbereik: 20 personen

Taalbrigade NT2:

147

NT2- taalzoekers
vrijwilligers

Taalzoekers op de biebvloer
Een effectieve manier om taalvaardigheden te

Rondleidingen

verbeteren is het meelopen op de werkvloer. Taal-

We geven rondleidingen aan cursisten van formele en

zoekers kunnen een dagdeel per week meelopen

non-formele taalaanbieders zoals Prago, NLeducatie

in de klantenservice van de bibliotheek.

en andere organisaties zoals Vluchtelingenwerk,

De bezigheden zijn gericht op taalverwerving en

het Leger des Heils, NLeducatie en SVS-inburgering.

verbetering van spreek- en luistervaardigheid.

Hierbij richten we ons niet alleen op het taalaanbod

Publieksbereik: 7 personen

van de bibliotheek; we staan een integrale aanpak

7
128
30

voor waarbij we mensen ook uitnodigen voor andere
Taaltafel

communities.

Elke zaterdagmiddag organiseren we de Taaltafel,

Publieksbereik: 88 personen

20

waarbij mensen hun spreek- en leesvaardigheid
kunnen oefenen in een informele setting.

B. AANPAK LAAGGELETTERDHEID NT1

De enige regel is: Nederlands praten!

Als je opgroeit in een laaggeletterd milieu is de kans

Publieksbereik: 128 personen

groter dat je zelf ook niet voldoende leert lezen en
schrijven om goed mee te komen in de maatschappij.

Scholing vrijwilligers NT2

En dat je kinderen met hetzelfde probleem te kampen

Samen met Stichting Lezen & Schrijven leiden we

krijgen, met alle gevolgen van dien: een verhoogde

vrijwilligers op om laaggeletterden te begeleiden.

kans op stress- en gezondheidsklachten, op werk-

12 taalvrijwilligers hebben inmiddels een cursus van vier

loosheid en op geldproblemen. Dit programma viel

dagdelen gevolgd. Samen met Stichting Het begint met

onder de aanvullende diensten voor het sociaal

taal leiden we vrijwilligers op om NT2-laaggeletterden te

domein, met als doel een sluitend netwerk van

begeleiden. 30 taalvrijwilligers hebben toegang tot

bedrijven, professionals in zorg en welzijn, scholen en

webinars, cursusmateriaal en advies.

bewoners te creëren.

88
14
12

27

Taalzoekers op
de biebvloer
Taaltafel
Scholing vrijwilligers NT2
Rondleidingen voor
Taalcoaches
Rondleidingen
Faciliteren van formeel en
non-formeel taalaanbod
Scholing vrijwilligers NT1

63

Werkconferentie
Taal & Werk

150

Bewustwordingscampagne
Laaggeletterdheid

Publieksbereik: 30 vrijwilligers

8

Taalbrigade@work

Onderzoek Laaggeletterdheid in Nieuwegein

Werkconferentie Taal & Werk

Taalbrigade@work

Masterstagiaire S. Romijn van de Universiteit Utrecht

Op 16 april 2018 organiseerde de bibliotheek samen

Met Taalbrigade@work geven we mensen de (taal)in-

onderzocht voor de bibliotheek wie de NT1-

met netwerkorganisatie Samen voor Nieuwegein de

strumenten in handen te geven die hen toeleiden naar

laaggeletterden in Nieuwegein zijn en wat de mogelijke

Werkconferentie Taal &Werk rond laaggeletterdheid.

betaald werk. Taalvrijwilligers oefenen met laaggelet-

oorzaken zijn van het hoge aantal laaggeletterden in

Ruim 60 deelnemers luisterden naar presentaties en

terden en anderstaligen het schrijven van sollicitatie-

Nieuwegein (16%). Zij kwam tot de conclusie dat het,

volgden workshops bij het Anna van Rijn College.

brieven, het begrijpen van vaktaal en het voeren van

naast niet-Nederlanders, vooral mensen in familie-

De wethouders Johan Gadella en Martijn Stekelenburg

sollicitatiegesprekken.

bedrijven zijn die het risico lopen laaggeletterd te

kwamen aan het woord.

Publieksbereik: 8 personen

blijven, evenals bewoners van de penitentiaire

Publieksbereik: 63 personen

inrichting.

Nieuwegeinse laaggeletterden in beeld:

Bewustwordingscampagne Laaggeletterdheid
Faciliteren van formeel en non-formeel taalaanbod

In de Week van de alfabetisering (3 t/m 9 septem-

Wekelijks faciliteren wij cursisten van onderwijs-

ber 2018) voerden we een campagne gericht op ons

instelling Prago en van de non-formele aanbieder Taal-

netwerk van professionals die met laaggeletterden te

en Cultuurgroep Nieuwegein op de bibliotheekvloer.

maken hebben. Voor deze professionals ontwikkelden

We verzorgen rondleidingen en zetten een kennis-

we een factsheet en voorlichtingsmateriaal om

netwerk op voor professionals uit bedrijfsleven, zorg

laaggeletterden te herkennen en door te verwijzen.

en welzijn. Er is les- en oefenmateriaal aanwezig

Publieksbereik: 150 personen

herkennen, gesprek aangaan, doorverwijzen

10.000 Nieuwegeiners hebben moeite om dit te lezen

Deze Nieuwegeiners zijn niet per se analfabeten. Ze hebben wel moeite om informatie te gebruiken om te
functioneren in de maatschappij, op het werk of om zichzelf te ontwikkelen. Laaggeletterden begrijpen de
informatie in een bijsluiter bijvoorbeeld minder goed en ze volgen veel minder snel een cursus voor hun baan.
Laaggeletterden hebben doorgaans een overlevingsstrategie ontwikkeld die

Hoe herken je laaggeletterden?

gebaseerd is op vermijden, compenseren en ontkennen. Ze zeggen bijvoorbeeld:

Kunt u het
invullen;
ik schrijf zo
lelijk

Ik ben
mijn bril
vergeten

Ik dacht dat
de afspraak
morgen was

waar deze formele en non-formele taalaanbieders
mee werken.

Maatwerk voor bedrijven, zorg- en welzijns-

Publieksbereik: 14 Prago-cursisten

instellingen

Andere herkenningspunten

Uit de werkconferentie Taal & Werk bleek dat een
Scholing vrijwilligers NT1

aanbod op maat voor bedrijven het meest effectief is.

Samen met Stichting Lezen & Schrijven leiden we

Met de penitentiaire inrichting en met MOvactor

vrijwilligers op om NT1-laaggeletterden te begeleiden.

zijn afspraken gemaakt. Daarnaast nodigen we

12 taalvrijwilligers hebben inmiddels een cursus van

professionals uit voor kennissessies over

vier dagdelen gevolgd.

laaggeletterdheid. Deelnemers aan dit netwerk zijn

Publieksbereik: 12 taalvrijwilligers

onder meer de praktijkondersteuners van huisartsen,

Moeite met het vertellen van

Stellen vragen over informatie

Hebben moeite met het

een chronologisch verhaal

die al eerder is uitgereikt

stellen van prioriteiten

Hoe benader je laaggeletterden?
2,5 MILJOEN
NEDERLANDERS
HEBBEN GROTE
MOEITE MET
REKENEN, LEZEN
EN SCHRIJVEN.

welzijnsorganisatie MOvactor, SVS-inburgering,
NLeducatie, Taalhuis Lekstroom, GGDrU en
Stichting Lezen & Schrijven.

Een manier om het bespreekbaar

‘Veel mensen hebben moeite met het lezen

Sluit aan bij de beleving:

te maken, is het te normaliseren

van folders en formulieren. Hoe is dat voor u?’

‘Wat moet het lastig zijn om...’

Factsheet laaggeletterdheid
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“Nogmaals bedankt voor de

3.2 PROGRAMMA POSITIEVE GEZONDHEID

en gepersonaliseerde manier aan, zodat deze voor

Bibliotheek De tweede verdieping is volop bezig haar

elke Nieuwegeiner meteen toepasbaar is in zijn of haar

nieuwe rol van brede maatschappelijke bibliotheek

eigen leven.

leuke rondleiding vanmiddag!
De cursisten waren erg

vorm te geven. Hoe kunnen wij in het sociaal domein
rondom thema’s als gezondheid en welzijn relevant

Op vrijdag 28 september opende wethouder

zijn in het dagelijks leven van de Nieuwegeiners?

Jan Kuiper het gezondheidsplein. Het openings-

enthousiast (…) Mooi om te
zien en horen wat jullie
allemaal organiseren.”

programma bestond uit allerlei workshops, games
Samenwerking

en informatie van onze partners SportID Nieuwegein,

In het Lijfstyle-netwerk Nieuwegein ontwikkelt de

Bewegen op Recept, Healthy Progress, Saltro, SurPlus,

bibliotheek samen met lokale partners programma’s

Liefde voor de maag, GGD regio Utrecht, Dansschool

rondom het concept positieve gezondheid. Binnen

Gerda Kagie, atletiekvereniging Atverni en MediaMarkt

dit concept wordt gezondheid gedefinieerd als ‘het

Nieuwegein:

Emma van Ameijde , taaldocent

vermogen om je aan te passen en je eigen regie
te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en

• P
 reventieve health checks rondom beweging

emotionele uitdagingen van het leven’. Samen met

• Informatie over het beweegaanbod in Nieuwegein

inwoners en professionals hebben we afgelopen jaar

en Bewegen op Recept

een start gemaakt met het samenstellen van een

• W
 orkouts met smartwatch

aanbod rondom positieve gezondheid. Hierbij zijn de

• Informatie over betrouwbare gezondheidsapps

wensen en behoeften van de Nieuwegeiners leidend.

• R
 ondleidingen op het gezondheidsplein

publieksbereik
PROGRAMMA POSITIEVE GEZONDHEID

• W
 orkshops sportvoeding
Gezondheidsplein

Publieksbereik: 65 bezoekers + 12 partners

Gezondheidsplein

Om inwoners kennis te laten maken met positieve
gezondheid en ze zelf te laten ervaren wat dit in hun

65

leven zou kunnen betekenen, hebben we in 2018

bezoekers
partners

het gezondheidsplein gerealiseerd in de bibliotheek.
Op dit gezondheidsplein kunnen Nieuwegeiners
informatie vinden over (positieve) gezondheid en
welzijn in onze stad. Van tijdschriften en boeken tot

Health checks

55

bezoekers
lokale partners

workshops, activiteiten en interactieve games. Waar
mogelijk bieden we de informatie op een interactieve

12

736

PLUS-café

7

“Bij één van mijn

Health checks

3.3 programma taal- en opvoedondersteuning

Met health checks bevorderen we de gezondheids-

Taalvisite

vaardigheden van Nieuwegeiners. Tijdens deze checks

In de eerste helft van 2018 is een pilot gestart waarbij

wordt een bepaald aspect van gezondheid getest zoals

een vrijwilliger 15 weken lang, één keer per week

beweging, voeding en mentale gezondheid. Op een

op visite bij een taalarm gezin gaat. De visites duren

praktische, interactieve manier krijgen deelnemers

steeds een uur. In dat uur leest de vrijwilliger voor

objectieve en betrouwbare informatie over dit thema.

en onderneemt andere taalactiviteiten met het kind

Nieuwegeinse gezondheidsprofessionals en studenten

(2-12 jaar) om het spreken en plezier in taal en lezen

van de Hogeschool Utrecht voerden de gratis health

te stimuleren. Eén of beide ouders zitten er elke visite

checks uit. Deelnemers kregen een terugkoppeling van

bij. De bedoeling is dat zij het voorlezen, naarmate het

hun resultaten en een persoonlijk advies.

traject vordert, overnemen. Tijdens het traject

Publieksbereik: 55 bezoekers + 7 lokale partners

brengt de vrijwilliger ook een bezoek aan
de bibliotheek met het gezin.

voorleesgezinnen hielp ik

PLUS-café

een vijfjarig meisje met

Het PLUS-café is het wekelijkse lifestyle-café voor

taalachterstand. Ze was

Publieksbereik: 25 gezinnen en 32 vrijwilligers

bewuste 55-plussers uit Nieuwegein en omgeving.

Ouder-kindcommunity

Iedere maandagmiddag ontmoeten zij elkaar op het

Iedere woensdag komen ouders van Nederlandse

superverlegen en zei amper

gezondheidsplein in de bibliotheek. Het PLUS-café is

en niet-Nederlandse afkomst bij elkaar om het

een woord. Maar uiteindelijk

opgezet in co-creatie met de doelgroep en met lokale

Nederlands te oefenen, informatie uit te wisselen en

partners. De thema’s van de bijeenkomsten worden

boekjes uit te zoeken met hun kleintjes (0 t/m 3 jaar).

op initiatief van de deelnemers ingevuld. Voorbeelden

De bibliotheek stimuleert de community bij elkaar

hiervan zijn de charme van het ouder worden,

te komen door hen te faciliteren. Daarnaast

gezelligheid in Nieuwegein en regie over eigen zorg.

organiseren we eenmaal per maand een XXL variant

Elke derde maandag van de maand is er een

van de wekelijkse ochtenden. Deze vindt elke tweede

uitgebreide workshop of lezing om het nieuwe

woensdagochtend van de maand plaats. Terwijl de

maandthema in te leiden.

kindjes lekker spelen, op schoot zitten of voorgelezen

Publieksbereik: 736 deelnemers

worden, krijgen ouders allerlei praktische tips over

begon ze zomaar uit zichzelf te
vertellen over school, ze had
zich echt opengesteld voor mij.
Dat vond ik zo mooi.”
Esra Cebbar, vrijwilliger Taalvisite

taalontwikkeling, voorlezen en de leukste boeken.
Tijdens de XXL ochtend is er een gratis mini-workshop
voor ouders rondom de ontwikkeling van hun kind.
Publieksbereik: 109 ouders + 125 kinderen
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publieksbereik
BabyBiebBox

programma taal en
opvoedondersteuning

De BabyBiebBox is een cadeau voor jonge ouders en hun
kindje van de bibliotheek, het consultatiebureau (GGDrU)

Taalvisite

en Bruna City. Hierin zit een boekje, oefenkaartjes en
informatie over voorlezen. Ouders uit de gemeente Nieuwegein krijgen op het consultatiebureau een waardebon.

25

vrijwilligers

Hiermee kunnen ze in de bibliotheek de BabyBiebBox
ophalen en hun baby gratis inschrijven bij de bibliotheek.
Ouders krijgen ook een uitnodiging voor de ouderkindochtenden in de bibliotheek.

gezinnen

Ouder-kindcommunity

109

ouders

125

Publieksbereik: 99 uitgedeelde BabyBiebBoxen

kinderen

Voorleesdagen en Voorleesbrigade

BabyBiebBox

De start van de Nationale Voorleesdagen werd gevierd

32

99

uitgedeelde BabyBiebBoxen

297

Voorleesdagen en
Voorleesbrigade

met een feestelijke voorleesbrunch voor peuters.
Het Prentenboek van het jaar 2018 ‘Ssst! De tijger
slaapt’ van Britta Teckentrup werd voorgelezen door
Milan, de Nieuwegeinse voorleeskampioen van 2017.
De vrijwilligers van de Voorleesbrigade lazen op diverse locaties in Nieuwegein voor, zoals bij het consultatiebureau, in City (bij Bruna) en op de Buurtpleinen.
Publieksbereik: 297 kinderen

4.
RESULTATEN

4.1 collectie, uitleen en buurtpleinen
Collectie non-fictie
De boekcollectie non-fictie bestaat uit 16.477
exemplaren. Daarnaast is er een uniek aanbod aan
e-content beschikbaar:
• Nederlandse Centrale Catalogus
• Consumentenbond
• Muziekweb
• NBD databanken (Literom en uittrekselbank)
• Oefenen.nl (voor anderstaligen en mensen met een
taalachterstand)
• Edia: slimme nieuwslezer met gesproken digitale krant
• Bibliotheek Online (gratis cursusaanbod)
• Theorie.nl (voor rijbewijs)
• S
 teffie.nl (eenvoudige uitleg over complexe
onderwerpen)
Voor de jeugd is onderstaande e-content beschikbaar:
• Jeugdbieb.nl
• Bibliotheek.nl/werkstuk
• Leesplein.nl
Collectie fictie
Naast het landelijke aanbod van ruim 20.000 e-boeken
bevat de fysieke fictiecollectie 49.385 exemplaren. Elke
maand worden hieruit boekentips geselecteerd voor
leners van alle leeftijden.
Uitleenfunctie
In 2018 zijn er 223.524 materialen uitgeleend. Dit is
een daling van 5% ten opzichte van 2017. Het aantal
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leners is iets toegenomen tot ruim 10.400 personen.

FYSIEKE COLLECTIE

66.817

leden

Centrale bibliotheek
(Stadsplein)
208.039

uitleningen

Realisatie 2018

10.407

Streefwaarde 2018

Realisatie 2017

titels

drempel
overschrijdingen

407.176

390.000

385.347

Betalende leden

2.696

2.400

3.084

6.582

6.400

6.721

61.938
titels

7.210

Volwassenen:

34.963

Fictie:
Non-fictie:

23.472
11.491

Jeugd:

28.189

Fictie:
Non-fictie:

23.203
4.986

overig:

3.665

reserveringen

63

openingsuren

Niet-betalende
leden
(0 - 18 jaar)

DIGITALE COLLECTIE

24.685
titels

buurtpleinen
batau

zuid

doorslag

galecop

4.082

8.031

137

3.235

1.394

2.605

560

1.127

969

1.238

15

429

40

50

40

50

uitleningen*

titels

reserveringen

openingsuren

uitleningen*

titels

reserveringen

openingsuren

uitleningen

titels

reserveringen

openingsuren

uitleningen*

e-books:

22.685

luisterboeken:

2.000

titels

reserveringen

openingsuren

* Tijdens zomermaanden gesloten wegens verbouwing

Fysieke collectie per locatie:
Centrale Bibliotheek:
Buurtplein Zuid:
Buurtplein Galecop:
Buurtplein Batau:
Buurtplein Doorslag:

61.448
2.552
1.359
1.036
422

Vraagbemiddeling, advisering en klantenservice

4.2 MEDIA, TECHNIEK EN ONDERWIJS

In de bibliotheek zijn 8 publieksvriendelijke raadpleeg-

Media Makerspace

punten voor het catalogusprogramma. Er zijn 1067

In de Media Makerspace ontdekken kinderen en

digitale vragen aan de klantenservice gesteld die

jongeren (6-12 jaar) moderne technologieën en media

binnen 2 werkdagen werden beantwoord.

en gaan ze daarmee zelf aan de slag. Spelenderwijs

De gemiddelde wachttijd voor klantvragen in de

trainen ze in de bibliotheek 21e-eeuwse vaardig-

bibliotheek bedroeg 5 minuten. In de 63 openingsuren

heden zoals mediawijsheid, informatievaardigheden

van de centrale vestiging wordt de klantenservice-

en ICT-basisvaardigheden. Het gevarieerde

medewerker geassisteerd door 39 vrijwilligers

programma bestond in 2018 uit:

in de rol van gastvrouw of -heer.

• Open Labs
• Kids Media Labs

Buurtpleinen

• #WorkshopWoensdagen

Op de Nieuwegeinse Buurtpleinen heeft de bibliotheek

• Introducties 3D-printen

een aantal leeslounges, in samenwerking met

• Skills Academy – YouTube

MOvactor. Bezoekers vinden er een actueel aanbod

• Summer School

Leuke schrijvers,

van boeken, kranten en tijdschriften en kunnen er

Publieksbereik: 557 deelnemers

enthousiaste musici en

reserveringen ophalen. Via de schermen van

Kinderopvang

LocalConnect wordt daarnaast lokale informatie

De bibliotheek biedt de Nieuwegeinse kinderopvang

gegeven op het gebied van welzijn, gezondheid,

jaarlijks een dienstenaanbod op maat. Met verhaaltjes,

Ik heb echt genoten.”

veerkracht en leesbevordering.

liedjes en spelletjes werd spelenderwijs aan de

Bezoeker René Hansen

Studie- en werkplekken

als op locatie.

Er zijn 34 werkplekken in de bibliotheek beschikbaar,

Publieksbereik: 140 peuters

“Wat een mooi evenement
dat Nieuwegeins Peil.

vrolijk en genietend publiek.

materialen uitlenen, inleveren, verlengen en

taalontwikkeling gewerkt, zowel in de bibliotheek

waarvan 2 kantoorfietsen. Alle werkplekken zijn 63 uur
per week beschikbaar.

Basisonderwijs
Voor het basisonderwijs heeft de bibliotheek, naast het

20

Bibliotheek-aan-huisservice

boekenaanbod, ook een eigentijds aanbod voor media,

De bibliotheek-aan-huisservice is beschikbaar voor

techniek en gamification. 13 basisscholen hebben pro-

klanten die minder mobiel zijn. De materialen worden

ducten afgenomen. Er kwamen 1107 leerlingen van 41

thuisbezorgd door de fietstaxi van WederX. Er maakten

groepen op bezoek in de bibliotheek. Daarnaast kregen

15 klanten gebruik van deze dienst met 2700 uitleningen.

72 leerlingen op school een workshop.
Publieksbereik: 1179 leerlingen van 13 scholen

publieksbereik
MEDIA, TECHNIEK EN ONDERWIJS
Voortgezet onderwijs

Lezing Noord-Korea

Voor het Anna van Rijn College heeft de bibliotheek

Op dinsdagavond 10 juli ging Noord-Koreadeskundige

structureel aanbod ontwikkeld op het gebied van

Casper van der Veen in de bibliotheek in gesprek met

mediawijsheid en leessmaakontwikkeling.

de Nieuwegeinse kunstenaar Joyce Overheul.

Alle leerlingen kunnen met hun schoolpas lenen

Samen spraken ze over de politiek, geschiedenis en

bij de bibliotheek.

toekomst van de Noord-Koreaanse dictatuur.

Publieksbereik: 1300 leerlingen

Publieksbereik: 25 bezoekers

4.3 CULTURELE PROGRAMMERING

557

Media Makerspace

140

Kinderopvang
Basisonderwijs

1179

leerlingen van 13 scholen

1300

Voortgezet onderwijs

Zomeractiviteit: puzzelfietstocht
Op woensdag 18 juli konden Nieuwegeiners hun

Anna van Rijnlezing

woonplaats op een actieve manier ontdekken tijdens

Tijdens de 24ste Anna van Rijnlezing, die bibliotheek

een puzzelfietstocht.

De tweede verdieping organiseerde in samenwerking

Publieksbereik: 14 bezoekers

CULTURELE PROGRAMMERING

met het Anna van Rijn College, sprak Johan van de
Gronden (oud-directeur van het Wereld Natuur Fonds)

Nieuwegeins Peil

over de staat van de natuur in eigen land.

Nieuwegeins Peil is het jaarlijkse feest van en voor

Publieksbereik: 200 bezoekers

Nieuwegeinse auteurs en andere cultuurliefhebbers.
Op 26 september 2018 creëerden Nieuwegeinse

Boekenweek: Verhalen bij het kampvuur

auteurs en muzikanten samen een muzikale

In samenwerking met het Milieu Educatie Centrum

en poëtische avond.

werd op zondag 18 maart ‘Verhalen bij het kampvuur’

Publieksbereik: 50 bezoekers

georganiseerd. Bestsellerauteur Stephan Enter las, bij
een kampvuur, voor uit zijn veelgeprezen roman Grip.

Voorleeslunches voor senioren

Publieksbereik: 6 bezoekers

Elke laatste woensdag van de maand vindt deze
laagdrempelige activiteit plaats in de leeszaal van de

Lentegasten: Jan en Sanne Terlouw

bibliotheek. Senioren luisteren eerst naar verhalen uit

Voormalig politicus, fysicus en schrijver Jan Terlouw

de (wereld)literatuur, voorgelezen door vrijwilligers

en zijn dochter, neerlandica en auteur Sanne Terlouw,

van de Voorleesbrigade. Daarna kunnen zij hun eigen

waren op vrijdag 13 april te gast in de bibliotheek.

(levens)verhaal delen.

Vader en dochter presenteerden in een Zomer-

Publieksbereik: 140 personen

gasten-achtige opzet hun favoriete filmfragmenten,
foto’s en boeken.
Publieksbereik: 120 bezoekers

200
6

Anna van Rijnlezing
Boekenweek: Verhalen bij het
kampvuur

120

Lentegasten: Jan en
Sanne Terlouw

25

Lezing Noord-Korea

14

Zomeractiviteit: puzzelfietstocht

50

Nieuwegeins Peil

140

Voorleeslunches voor senioren

80

Smakelijk lezen met Ronald Giphart

Smakelijk lezen met Ronald Giphart
De landelijke bibliotheekpromotie-actie Nederland
Leest stond dit jaar in het teken van voeding. Nederland Leest-ambassadeur Ronald Giphart was op 29
november te gast. Aan de hand van filmfragmenten,
foto’s en gerechten vertelde hij over beroemde
literaire hapjes. Ook de kunst van het kookboek,
de erotiek van een mooie maaltijd en het verband
tussen voeding en gezondheid stonden op het menu.
Publieksbereik: 80 personen

4.4 MENINGSVORMING en DEBAT
Verkiezingstour op de Buurtpleinen
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in
maart startte op dinsdag 14 november 2017
de Verkiezingstour. Elke tweede dinsdag van de maand
bezochten een wethouder en een lokale politicus een
Buurtplein. Op 9 januari werd het derde Buurtplein
bezocht (Galecop) en op 13 februari het vierde
Buurtplein (Batau).
Publieksbereik: 29 en 34 bezoekers
Lancering lokale stemwijzer
Op 14 februari werd de stemwijzer voor de
Nieuwegeinse gemeenteraadsverkiezingen gelanceerd.
De opening hiervan vond plaats in de bibliotheek.
Burgemeester Backhuijs hield een inleiding over het
belang van democratie, waarna de voorzitters en leden
van bijna alle lokale partijen op de publiekscomputers
de stemwijzer invulden.
Publieksbereik: 18 bezoekers
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“Wat een ontzettend fijne
avond (…)! Ik vond het een

Verkiezingsdebat

LocalConnect deelt betrouwbare informatie die

Op 13 maart hield de bibliotheek een verkiezingsdebat

antwoord geeft op lokale vragen op het gebied van

warm bad, het interview

in theater DE KOM waar op één na alle lokale partijen

welzijn, gezondheid, veerkracht en leesbevordering.

was erg leuk, het publiek

aan meededen. Aan de hand van zes stellingen, afgeleid

In 2018 hingen er 11 schermen in Nieuwegein: 1 in de

van zes thema’s die uit de Verkiezingstour naar voren

leeszaal van de bibliotheek, 1 bij de stadswinkel van de

kwamen, gingen partijvoorzitters met elkaar in debat

gemeente, 4 op de Buurtpleinen (Zuid, Batau, Doorslag

en kon het publiek reageren en vragen stellen.

en Galecop) en 5 bij gezondheidscentra (de Roerdomp

De presentatie was in handen van René Hansen

en het EMC).

deed geweldig mee, de
hapjes waren lekker en de
sfeer was bijzonder. Dit
soort avonden zijn voor mij

(die ook de Verkiezingstour organiseerde) en
journaliste Elisabeth van den Hoogen.

Duurzaamheidsgesprek Deeleconomie:

Publieksbereik: 240 personen

minder hebben, meer delen

de krenten in de pap”
Ronald Giphart

In samenwerking met Duurzaam Nieuwegein werd
Informatieavond Veiligheid of privacy

op 31 januari een informatieavond gehouden over de

Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen

voordelen van de deeleconomie. Spreker was Jeannine

werd het referendum gehouden over de Wiv 2017,

van Bree van de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

de zogenaamde Sleepwet. De bibliotheek maakte een

Publieksbereik: 22 personen

factsheet over de Wiv 2017 en hield op 7 maart een
informatieavond waar voorstander Sander Schaepman

Workshops Chinees nieuwjaar

en tegenstander David Korteweg van Bits of Freedom

De gemeente Nieuwegein vierde samen met de

onder leiding van journalist Brenno de Winter (allen

Chinese gemeenschap in Nieuwegein op 21 februari

landelijk bekend) hun standpunt toelichtten en vragen

het Chinees nieuwjaar in theater DE KOM.

vanuit het publiek beantwoordden.

De bibliotheek bood ruimte aan vier inloopworkshops

Publieksbereik: 60 bezoekers

waar attributen voor Chinees nieuwjaar gemaakt

publieksbereik
MENINGSVORMING & DEBAT
29

Verkiezingstour op
de Buurtpleinen

18

Lancering lokale StemWijzer

240

Verkiezingsdebat

60

Informatieavond Veiligheid of
privacy

konden worden.

4.5 LOKALE INFORMATIE en ERFGOED
LocalConnect
LocalConnect is een digitaal stadsinformatiesysteem

Publieksbereik: 30 personen

dat de bibliotheek heeft ontwikkeld om de
inwoners van Nieuwegein te voorzien van
onafhankelijke publieksinformatie.

34

Nieuwegeinlezing: 100 jaar kiesrecht
De Historische Kring Nieuwegein gaf in de
verkiezingsperiode een speciale Cronyck uit over 100
jaar kiesrecht, met aandacht voor de lokale politiek.
De bibliotheek werkte hieraan mee. Aansluitend
organiseerde de bibliotheek en de Historische Kring
op 22 februari een lezing over 100 jaar kiesrecht.
Spreker was Eddy Habben Jansen, directeur van
Prodemos, een organisatie die zich bezighoudt met
democratie en o.a. de StemWijzer opstelt.
Publieksbereik: 19 bezoekers
Lunchpauzelezing: Rouwborden
Museum Warsenhoeck exposeerde na een lang
restauratieproces unieke, Nieuwegeinse rouwborden.
Collectiebeheerder Marlies Adriaansen gaf op 11 oktober
(in de Maand van de Geschiedenis) een lunchpauzelezing over dit restauratieproces en de betekenis
van de borden.
Publieksbereik: 18 bezoekers
Nieuwegeinlezing: Swifterbantmens
De vondsten uit de Swifterbantcultuur bij bedrijventerrein ’t Klooster zijn uniek voor Nederland.
Op 1 november hield de bibliotheek in samenwerking
met de Historische Kring Nieuwegein een lezing over
de Swifterbantcultuur. Prof. dr. L. Kooijmans vertelde
wie de Swifterbantmens was en hoe hij leefde.
Publieksbereik: 52 bezoekers

24

publieksbereik
Geldbrigade

LOKALE INFORMATIE & ERFGOED

Er is onderzoek gedaan om te komen tot een
laagdrempelig Geldwijs-programma voor jongeren.
Hierin stond het aanleren van vaardigheden centraal
zoals plannen, organiseren, omgaan met geld,

22

Duurzaamheidsgesprek
Deeleconomie: minder hebben,
meer delen

budgetteren, zelfstandig studeren en solliciteren naar
een stageplek. Bij deze doelgroep bleek hier echter
geen behoefte aan. Er hebben 2 lezingen over

30

geldzaken plaatsgevonden door budgetexpert
Marieke Henselmans, gericht op volwassenen.

Workshops Chinees Nieuwjaar

19

Nieuwegeinlezing: 100 jaar
kiesrecht

18

Lunchpauzelezing: Rouwborden

52

Nieuwegeinlezing: Swifterbantmens

60

Geldbrigade

Op 15 oktober vertelde zij hoe je geld kunt besparen
door zaken rondom ziekte en overlijden goed te
regelen. Op 15 november gaf zij besparingstips voor
de dure decembermaand.
Publieksbereik: 60 deelnemers
ZZP-café
Er is onderzocht of er behoefte was aan een
programma voor zzp’ers, ter bevordering van het
voeren van een eigen onderneming. Helaas bleek het
idee voor communitybijeenkomsten in de bibliotheek
en 1 verdiepende activiteit per maand onvoldoende
draagvlak te hebben bij de doelgroep.

januari

5.
JAARKALENDER

5

Prijsuitreiking Minecrafttoernooi

9

Verkiezingstour Buurtplein Galecop

maart
7	Informatieavond Privacy
of veiligheid?

10 Ouder-kindochtend: Welkom!

10 Open Lab: Slijm maken

13 Open Lab: Star Wars

13 Verkiezingsdebat

24 Voorleesbrunch

14	Ouder-kindochtend: Positief

24

Voorleesdagen met
Voorleesbrigade (t/m 2 februari)

opvoeden
14 Voorleeskampioenschap

31 Voorleeslunch voor senioren

18 Stephan Enter bij het MEC

31 Kids Media Lab: Insta stories

28 Voorleeslunch voor senioren

31 Introductie 3D-printen

28 Kids Media Lab: Bloggen

31	Duurzaamheidsgesprek:

28 Introductie 3D-printen

Deeleconomie

april

februari
9
10 Open Lab: Valentijn
13 Verkiezingstour Buurtplein Batau

e-speelgoed

14 Lancering lokale stemwijzer

13 Lentegasten: Jan en Sanne Terlouw

14	Ouder-kindochtend: Totale

14 Open Lab: Koningsdag

ontspanning
21	Voorleeskampioenschap
(halve finale)

16 Opening PLUS-café
16 Congres laaggeletterdheid
18 Opening tentoonstelling 4 en 5 mei

21 Workshops Chinees nieuwjaar

25 Kids Media Lab: Toy vlog

22 Nieuwegeinlezing: 100 jaar kiesrecht

25 Introductie 3D-printen

28 Voorleeslunch voor senioren

25 Voorleeslunch voor senioren

28 Kids Media Lab: Vloggen
28 Introductie 3D-printen

2626

Informatieavond Diabetes Challenge

11	Ouder-kindochtend: Apps en

mei
9

Ouder-kindochtend: Beweegkriebels

12 Open Lab: Proefjeslab

25 Introductie 3D-printen

28 Nieuwegeins Peil

25 Voorleeslunch voor senioren

28	Opening gezondheidsplein:

14 PLUS-café: Veilig internetten

health checks

30 Voorleeslunch voor senioren

30 Introductie 3D-printen

20	PLUS-café: Gezelligheid in

3

Kids Media Lab: Presenteren

1

Nieuwegeinlezing: Swifterbantmens

7

Kids Media Lab: Filmtechnieken

22 3-daagse Summer school:
Robotmania (t/m 24 augustus)

Geronimo Stilton

14 #WorkshopWoensdag: Rocket science
14 Ouder-kindochtend: Geld en je baby

Skills Academy: YouTube - deel 1

29 Kids Media Lab: Vakantievlog

6

Open Lab: LEGO World

29 Introductie 3D-printen

10 Kidsredactie: Challenge

29 Voorleeslunch voor senioren

10 Voorleesbrigade op Buurtpleinen

september

18 PLUS-café: Gezondheids-APK
20 Skills Academy: YouTube - deel 3

10 Open lab: Slimy Saturday

5-7 Kinderboekenweek fotobooth op City

9

13 Skills Academy: YouTube - deel 2

november

3	Opening Kinderboekenweek met

6

13 Ouder-kindochtend: Lekker slapen

31 Voorleeslunch voor senioren

oktober

11 Open Lab: Food 3.0
Nieuwegein

juni

Vriendschapschallenge

augustus

30	Kids Media Lab: DIY-video
3D-printen

31	#WorkshopWoensdag:

Open Lab: Kinderboekenweek

15	Lezing budgetexpert Marieke
Henselmans

10 Ouder-kindochtend: (Voor)leesplezier

19 PLUS-café: Eigen regie over zorg

11 Lunchpauzelezing: Rouwborden

21 #WorkshopWoensdag: Rocket science

12	Slotfeest Kinderboekenweek met

28 #WorkshopWoensdag: Rocket science

27 Voorleeslunch voor senioren

3

Lancering ICT-infoservice

27 Kids Media Lab: Vakantiefoto’s

4

Lancering Taalbrigade@Work

13 Open Lab: Kinderboekenweek

29 Smakelijk lezen met Ronald Giphart

27 Introductie 3D-printen

5

Kids Media Lab: Interviewen

15	“PLUS-café: Zaken rondom ziekte en

30 Health checks op gezondheidsplein

8

Open Lab: Ready to robot?

juli
10 Informatieavond Noord-Korea
14 Open Lab: Vakantie!
16	PLUS-café: Charme van het ouder
worden
18 Fietspuzzeltocht
25 Kids Media Lab: Stop-motion
movie

12 Ouder-kindochtend: Ritme en routine
12	#WorkshopWoensdag: Lego
Mindstorms
17	PLUS-café: Veiligheid in en om
het huis
19	#WorkshopWoensdag: Lego
Mindstorms
26	#WorkshopWoensdag: Lego

Dutchtuber

28 Voorleeslunch voor senioren

overlijden“
17	#WorkshopWoensdag:

december

Vriendschapschallenge
24 Kids Redactie: Archery attack

7

Kids Media Lab: Video editen

24	#WorkshopWoensdag:

8

Open lab: Jingle bells

Vriendschapschallenge
29	PLUS-café: budgetexpert
Marieke Henselmans
29 Informatieavond Wandel je fit

12 Ouder-kindochtend: Gezonde hapjes
12 #WorkshopWoensdag: Vlogmas
17 PLUS-café: Kijken naar kunst
19 #WorkshopWoensdag: Vlogmas

Mindstorms

27

Colofon
Dit activiteitenverslag is een uitgave van:
Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c
3431 LZ Nieuwegein
030 - 604 58 34
info@detweedeverdieping.nu
Instagram: @detweedeverdieping
Twitter: @BiebNieuwegein
Facebook: www.facebook.com/detweedeverdieping
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