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VOORWOORD
Op veel onderdelen waren 2020 en 2021 gelijk. We pasten ons aan aan de coronamaatregelen en
deden wat we konden om de inwoners van de gemeente Emmen zo goed mogelijk te helpen. En toch
waren er ook grote verschillen.
We begonnen 2021 in een lockdown. Deze duurde maanden. Alle activiteiten waren geannuleerd en
waar mogelijk vervangen door online varianten. Gereserveerde boeken konden mensen gelukkig nog
wel afhalen. Ook wezen we ze op onze online dienstverlening. Maar verder bleven de bibliotheken
gesloten. In mei konden de deuren weer open. Voldoende afstand en hygiënemaatregelen waren
voorwaarden voor activiteiten. Uiteindelijk mocht de horeca weer open en konden steeds meer
activiteiten (kleinschalig) live doorgaan.
Ook aan het einde van het jaar was er weer een lockdown. Deze keer was de bibliotheek aangewezen
als een essentiële instelling: we mochten open blijven. Wel met een aantal beperkende maatregelen.
Maar de bibliotheek bleef open voor klanten! Met name de hulp bij de Corona check-app vonden veel
mensen erg fijn.
In deze periode bewezen we van grote toegevoegde waarde te zijn. Als maatschappelijke, educatieve
organisatie, waar we mensen een stapje verder helpen. Een plezierige plek, waar je geholpen wordt
door deskundige en vriendelijke medewerkers. Op het moment dat je er zelf even niet uit komt.
Een plek waar je informatie en inspiratie vindt. Ook in tijden van onzekerheid en onrust. En een
organisatie die samen met partners strijdt tegen laaggeletterdheid en voor kansengelijkheid.
Het jaar 2021 ging niet alleen over Corona. We namen afscheid van Marchien Brons, voormalig
directeur-bestuurder. En samen met alle collega’s, vrijwilligers, partners en inwoners van de
gemeente Emmen bereikten we resultaten waar we met trots op terugkijken. We bereidden ons voor
op de fusie met De Kunstbeweging. Er is hard gewerkt aan het opbouwen van een nieuwe organisatie.
Natuurlijk blijven we voor een groot deel doen wat we afzonderlijk ook deden. De winst zit in de
inhoud en samen nog meer en beter de inwoners van dienst kunnen zijn. Dat betekent samen de
maatschappelijke opgaven formuleren en het vormen van een organisatie die daar bij past.
Het doel is om in een snel veranderende en meer gecompliceerde maatschappij voor de inwoners van
gemeente Emmen relevant te blijven. En daar zet ik mij graag voor in!
Nicole Stiekema,
directeur - bestuurder
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GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS
Ook in 2021 stond de wereld in het teken van het coronavirus. Lockdowns en andere
coronamaatregelen wisselden elkaar af. Ook wij hadden hier last van. Gelukkig mochten we vanaf
20 mei weer open blijven. In ieder geval voor het reserveren en ophalen van boeken. Mocht er meer?
Dan deden we ook meer. Natuurlijk hielden we ons daarbij aan de coronaregels. Ondanks alles konden
we toch weer heel veel moois doen! En dat lees je terug in dit jaarverslag.
In deze afbeelding zie je hoe alle bibliotheken in Nederland ‘last hadden’ van het coronavirus.

5 WETTELIJKE FUNCTIES
In de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB) staan 5 functies voor bibliotheken. Deze hangen
nauw met elkaar samen:

1.	TER BESCHIKKING STELLEN VAN KENNIS EN INFORMATIE.
2.	BIEDEN VAN MOGELIJKHEDEN TOT ONTWIKKELING EN EDUCATIE.
3.	BEVORDEREN VAN LEZEN EN HET LATEN KENNISMAKEN MET
LITERATUUR.
4.	ORGANISEREN VAN ONTMOETING EN DEBAT.
5.	L ATEN KENNISMAKEN MET KUNST EN CULTUUR.
De wet geeft daarbij veel ruimte voor een eigen, lokale invulling. Natuurlijk in nauw overleg met de
gemeente, de politiek, allerlei maatschappelijke instellingen en het publiek. In dit verslag lees je hoe
we deze functies in 2021 invulden.
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1. TER BESCHIKKING STELLEN
VAN KENNIS EN INFORMATIE
‘Voor iedereen toegankelijk’

1.1 TOEGANG TOT (ACHTERGROND) INFORMATIE

Servicepunten

Uitmarkt

In een aantal wijken en dorpen is geen

Op de Uitmarkt brachten we een ‘kick off’

bibliotheek. Wel een servicepunt. Hier is

op de Mensenbieb die later in het jaar op

een kleine collectie, gericht op doelgroepen.

het programma stond. Bekende Emmenaren

Binnen de plaats Emmen zijn er servicepunten

zijn geïnterviewd: zanger Bouke, Michel

in Angelslo, Bargeres, Emmermeer en

Jansen (technisch directeur FC Emmen) en

Emmerhout. Dorpen in de gemeente Emmen

Istahil Abdulahi (voormalig vluchteling en

met een servicepunt zijn Erica, Schoonebeek

ervaringsdeskundige Mensenbieb). Tussendoor

Gebruik van de bibliotheek

Ook werden er 12 tegoedkaarten voor

en Nieuw-Weerdinge. We zijn in gesprek over

was er muziek van Josje Boetzkes en Ko van

Vanwege de coronamaatregelen waren de

activiteiten en 4 tegoedkaarten voor

servicepunten in de Rietlanden en

Tilburg.

bibliotheken de eerste vijf maanden (tot en met

Muziekweb uitgegeven.

Barger-Oosterveld. Dit wordt vervolgd in 2022.

19 mei) van het jaar grotendeels gesloten en
waren ze enkel geopend voor het afhalen van

Over het algemeen hadden de

gereserveerde materialen. Dit had wederom een

coronamaatregelen een behoorlijk effect op

effect op de gebruikscijfers, zoals het aantal

de bezoekerscijfers voor 2021. Over het geheel

uitleningen en het aantal georganiseerde

hebben we te maken gehad met een daling in

activiteiten. Wat betreft de uitleningen, over de

bezoekers van -23,3%.

gehele linie is een daling van 9,9% genoteerd.

Biebcafé

De Stad in Emmen
Workshops en andere activiteiten

De Mensenbieb
Bij de Mensenbieb ‘leen’ je levende boeken.
Interessante mensen met een interessant leven
of verhaal die je in het dagelijks leven niet zo
snel zou (kunnen) spreken. De Mensenbieb

Kunstgeschiedenis

brengt mensen letterlijk met elkaar in gesprek.

Stichting Senia brengt mensen met dezelfde

Dit draagt daardoor bij aan verbinding en meer

culturele interesse bij elkaar. Het afgelopen

wederzijds begrip in onze samenleving.

Het ledental laat een lichte daling van 3,6%

Helaas was het biebcafé ook dit jaar tijdens

jaar organiseerden zij in de bibliotheek 2

zien. Via de participatiewebshop (voor minima)

lockdowns gesloten. Wel gebruikten we het

startbijeenkomsten. Dit leidde tot het opstarten

Creatieve workshops

werden er 39 abonnementen afgesloten.

biebcafé als bedrijfskantine.

van een Leesclub Filosofie en een Leesclub

• 	Zielscollage maken:

Kunstgeschiedenis.

een ontdekkingsreis naar jezelf.
• 	Boekselen:

De meeste leesclubs lezen 6 of 7 boeken per

	een techniek waarbij je uit een bestaande

jaar. Het aantal bijeenkomsten is gelijk aan

tekst een nieuwe zin of een gedicht haalt:

het aantal te bespreken boeken. Elke leesclub

ook wel blackout Poetry genoemd.

bepaalt zelf waar en wanneer het bij elkaar

• 	P unch Needle:

komt: overdag of ‘s avonds, wisselend bij

	workshop over een bijzondere

iemand thuis of op een vaste plek. Bijvoorbeeld

borduurtechniek.

in een bibliotheek, buurthuis of café.

Stamboomonderzoek
Zin in Bijbelverhalen

Dit spreekuur was voor diegenen die met

Al voor het tweede jaar organiseren we met veel

stamboomonderzoek wilden starten. Maar ook

succes iedere maand een bijeenkomst. Menso

voor hen die al een tijdje bezig zijn maar toch

Rappoldt (theoloog, verbonden aan de Grote

tegen een probleem aanliepen. Jannie Visch en

Kerk in Emmen) bespreekt verhalen uit de bijbel

Marc Fieret verzorgden het spreekuur.

als literatuur. Geen cursus over geloof en geen
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cursus voor mensen die geloven. Maar het gaat

Dienstenhuus

over onze (onbewuste) culturele bagage. Voor

Ook dit jaar was er weer een gratis spreekuur

iedereen die deze verhalen gewoon een keer

van het Dienstenhuus. Iedere dinsdag in de

met anderen samen wil lezen.

bibliotheek in Emmen. Daar kunnen mensen

9

In Emmen was al een aantal jaren een

De Blokken in Klazienaveen

terecht die informatie of advies nodig hebben

dementheek. Deze was er voor de hele gemeente

over wonen, welzijn, zorg en veiligheid. Of

Emmen en was opgezet door Sienie Fischer van

Samenwerking diverse partijen

die vragen hebben over vrijwilligerswerk.

Zorggroep De Hooimijt. De dementheek zat in

We organiseerden weer allerlei mooie, leuke,

Vrijwilligers van Sedna organiseren dit

het oude kantongerecht in Emmen. We besloten

leerzame en gezellige activiteiten. Ook maakten

spreekuur.

contact op te nemen met De Hooimijt. Idee was

we volop plannen voor het intensiveren van de

dat wij vaker open en laagdrempelig zijn. En zo

samenwerking met diverse partijen. Ondanks

Juridisch Loket

besloten we al snel in goed overleg om samen te

Corona gebeurden er mooie dingen. Hieronder

Wekelijks was er een inloopspreekuur voor

werken. De Hooimijt geeft haar huidige collectie

een kleine greep:

juridische vragen. Een advocaat gaf gratis

in bruikleen aan ons en die is weer aangevuld

advies. En als het nodig was, zorgde hij of zij

met materialen van de bibliotheek. Ook in de

Letterborrel

ook voor de begeleiding en advisering in het

programmering gaat De Hooimijt meedraaien

In de Week van Lezen en Schrijven (6 t/m 12

vervolgtraject.

door bijvoorbeeld het geven van cursussen voor

september) organiseerden we een Letterborrel.

mantelzorgers.

Dit deden we samen met leerlingen van het

Workshop boeken maken

Esdal Zorg en Welzijn, Taalpunt en Belle Health.

Jan Haverkate verzorgde 3 verschillende

Opening Geheugenkabinet

Daarnaast betrekken we ook andere

Positieve gezondheid stond centraal. Daarbij

workshops boekbinden voor ‘snelbinders’

Het geheugen is 1 van de meest ongrijpbare

organisaties om zo veel mogelijk informatie

kwamen gezond gewicht, voeding en het lezen

van 5 tot 105 jaar jong.

en wonderbaarlijkste systemen van de

te bieden aan iedereen in Emmen die te

van lastige etiketten op verpakkingen aan

menselijke geest. Wat is het en hoe werkt het?

maken krijgt met dementie of andere

de orde. Ook was er aandacht voor (digitale)

Taal Centraal: De Uitdaging

Uit onderzoek blijkt dat het geheugen afneemt

geheugenproblemen.

laaggeletterdheid. Tijdens de Letterborrel kon

Stichting Taalpodium Emmen (STEM)

vanaf het 59ste levensjaar. Dat het geheugen

organiseerde in oktober 2021 de (eerste) Maand

afneemt, is dus heel normaal. Maar het kan

Organisatieontwikkeling en formatie

van de Taal in Emmen. In de hele gemeente

leiden tot ongerustheid en het gevoel dat er

Er kwamen 2 gastvrouwen bij (vrijwilligers).

Ook was er die avond live muziek. De leerlingen

organiseerde zij taalactiviteiten, waaronder in

iets niet ‘pluis’ is. In 2021 is meer dan de helft

En van 2 vrijwilligers en een scholier namen we

van het Esdal Zorg en Welzijn verzorgden de

de bibliotheek:

van de Nederlandse bevolking 50+. Steeds meer

afscheid. 2 collega’s startten met een opleiding

hapjes.

mensen hebben dus vragen over het geheugen

leesconsulent en leidinggeven. 1 collega rondde

Taalmarkt

of krijgen er problemen mee. Uit onderzoek

de opleiding leesconsulent succesvol af.

Een taalmarkt met presentaties en

blijkt dat mensen eerst graag zelf op zoek gaan

voordrachten door:

naar meer informatie voordat zij contact zoeken

Teambuilding

• schrijver/dichter Yvonne Bijl

met officiële instanties.

Met de receptiemedewerkers was er een online

we de handen ineen. Deze organisaties waren

teambuildingsactiviteit, georganiseerd door

Sportief Klazienaveen, Belle Health, diverse

• dichter Ria Westerhuis

men meedoen met een bingo met leuke prijzen.
Natuurlijk was er ook een hapje en drankje bij.

Sportmarkt
Positieve gezondheid was 1 van de speerpunten
in 2021. Samen met andere organisaties sloegen

• dichter/performer Mischa van Huystee

Voor al deze mensen is er nu het

Tiny Adventures. Een spel, vergelijkbaar met

sportverenigingen, de buurtsportcoaches,

• dichter/vertaler Ton Peters en

Geheugenkabinet. Een fysiek laagdrempelige

een boek waarin de deelnemers zelf een rol

leerlingen van het Drenthe College en de

• de gemeentedichters Emmen

plek in de bibliotheek waar een actuele

spelen. Dit spel was gericht op het bereiken

Bibliotheek. Op 22 september organiseerden

Ook trad singer/songwriter Martije op.

selectie aan uitleenmaterialen (informatie- en

van een doel door samen te werken, waarbij

we een sportmarkt voor de inwoners. Naast

ervaarmaterialen) en informatie van lokale

je elkaars specifieke talenten gebruikt. Met

inwoners waren ruim 250 kinderen/jeugd

Cursus Frans van de Volksuniversiteit

organisaties te vinden is. Maar ook een plek

het frontoffice team van de centrale vestiging

aanwezig. Zij konden kennis maken met

Een cursus voor mensen die minimaal 3 jaar

waar je denk- en doeprogramma’s rondom

is een teambuildingsavond georganiseerd in

verenigingen en sportclubs. Daarnaast waren

Frans hebben gehad. Tijdens de lessen kwamen

begrijpen, trainen en stimuleren van het

Sportlandgoed Zwartemeer.

er demonstraties van diverse sporten en kon

allerlei thema’s aan bod zoals milieu, media,

eigen geheugen of het geheugen van een

je meedoen met workshops. Ook kon je bij

wonen, vervoer en familie.

naaste vindt. Het Geheugenkabinet geeft alle

‘de gezonde huiskamer’ je ‘vitaliteit’ laten

bezoekers informatie en verwijst ze door naar

controleren. Op basis van de uitslag kreeg je

de juiste plek.

adviezen over voeding en bewegen.
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Gouden Jaren Quiz

Verbinding inwoners

lockdown in 2021 besluiten om deze cursus weer

Op woensdag 20 oktober organiseerden we

Ook dit jaar versterkten we de verbinding met

te stoppen. De cursus ‘Doe meer met je DigiD’

een Gouden Jaren Quiz. Dit deden we samen

de inwoners. Zo waren er diverse exposities

en de losse modules gingen niet door. Dit kwam

met Sedna, Dokter Schoonmaak Organisatie

van inwoners. En Esmee Oost hield haar tweede

door Corona of te weinig deelnemers.

en Huize Odoorn. We waren te gast in het

boekpresentatie in de bibliotheek.

Opening IDO

dorpshuis De Klink in Nieuw-Dordrecht.

Algemeen

Het IDO ging open op 1 november. We werken

De Gouden Jaren Quiz is een muziekquiz

Naast al deze activiteiten organiseerden we

hierin samen met een vrijwilliger van Sedna.

speciaal voor senioren en ontwikkeld door

natuurlijk nog veel meer leuke dingen om

Deze vrijwilliger helpt mensen formulieren in

Bibliotheek Emmen. De quiz bestaat uit

te doen. Voor peuters, kleuters, jeugd en

te vullen. Maar ook met zaken die met DigiD

Nederlandstalige muziek uit de jaren ’50, ’60

volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan workshops

moeten worden geregeld. In de praktijk blijkt

en ‘70. Ellen Dekker presenteerde de quiz.

zoals macramé en kerstbal stippen. En

dat het lastig is om mensen niet verder te

De muziek was live en er werd gezongen

workshops zoals bibberbeestjes, naambordjes

helpen dan tot de inlog met hun DigiD.

door Gerrie van der Veen. Beiden werken bij

en een sokpop maken, speciaal voor de

Bibliotheek Emmen.

kinderen.

Naast muziek fristen we het geheugen op
met beelden uit dezelfde periode. Hoe zag

De Monden in Emmer-Compascuum
en Nieuw-Weerdinge

onze keuken er toen uit? In welke auto’s reden

Leuke activiteiten
De Haakclub kreeg een nieuwe naam: Haak
aan & Hobby mee. Vanaf september konden de
deelnemers elkaar weer ontmoeten. Daar waren
ze blij mee. Ook kwamen er af en toe nieuwe

Vrijwilligers

we? Hoe was het op school? En nog veel meer

Hulp bij digitale zaken

deelnemers bij. Helaas moesten we in december

Voor enkele vrijwilligers stopte door ziekte of

herkenbare dingen van toen.

De vraag naar hulp bij digitale zaken was

ook deze activiteit weer opschorten.

Corona het werk in de bibliotheek even. Ook

groot. Erg groot. Bijvoorbeeld over de Corona

is een vrijwilliger weer langzaam begonnen

De quiz bestond uit keuzevragen. Het bleek

checkapp. Mensen moesten deze app op veel

Samen met de Kunstbeweging organiseerden

na langdurige ziekte. Er kwam een nieuwe

dat de mensen in Nieuw-Dordrecht een goed

plekken gebruiken om ergens naar binnen te

we de Doe-Ma-mee dagen in de zomer. Er

vrijwilliger bij, die ook voorleest voor de Brede

geheugen hebben. Alle prijzen gingen de deur

mogen. Ook konden we ze helpen bij het online

waren 4 verschillende onderdelen met allerlei

School en bij de VoorleesExpress.

uit! Voor velen was dit de eerste keer dat ze na

maken van een afspraak voor de coronaprik.

workshops waaraan kinderen konden meedoen.

de coronamaatregelen bij een activiteit waren.

Soms was er eerst weerzin tegen deze zaken.

Dit was een succes.

Servicepunt Nieuw-Weerdinge

Maar langzamerhand kwam bij veel mensen het
begrip. En dat motiveerde hen ook om vaker om

Brede School

Het servicepunt was eind 2020 nog maar net

hulp te vragen. Zo werden Klik&Tik en het IDO

Ook dit jaar besteedden we aandacht aan zaken

open of er kwam een lockdown. Toen we op 20

goed bezocht.

waar kinderen (soms) thuis niet zo vaak mee

mei weer begonnen, was het spannend of de

te maken krijgen. Bijvoorbeeld Dans je eigen

klanten zouden komen. Daarom probeerden

Het valt wel op dat mensen niet altijd op de

prentenboek. Daar kwamen lezen en dans

we nog wat meer aandacht te krijgen voor

spreekuren komen, maar juist ook tussendoor.

samen. Dit was een activiteit van Speerpunt

het Servicepunt. Dit deden we met posters

Wel begrijpelijk. Men komt op het moment dat

Educatie (voor de Kinderboekenweek).

en berichten in de plaatselijke krant en op
Facebook. Het loopt nog geen storm, maar

de nood het hoogst is. We verwachten dat dit zo
blijft.

Enthousiaste kinderen bezochten een lezing

klanten waarderen het servicepunt wel.

over ruimtevaart. Zij waren erg geïnteresseerd.
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Klik&Tik en andere cursussen

Ook startten we weer met de voorleesuurtjes

Vrijwilligers

In de laatste week van september begonnen

voor dreumesen en peuters. Samen spelen met

2 vrijwilligers stopten. Gelukkig lukt het goed

we weer met de cursus Klik&Tik. Daar was

grote bakken vol met Lego was ook een fijne

om met de 4 overgebleven vrijwilligers het

vraag naar. Helaas moesten we bij de laatste

activiteit.

rooster in te vullen.
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De Velden (Erica, Nieuw-Amsterdam
en Schoonebeek)
Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
17 groepen van De Bascule en De Bron kregen
een rondleiding om kennis te maken met
de nieuwe bibliotheek. Iedereen reageerde
enthousiast en zeer lovend op de nieuwbouw.
Ze ervaren de bibliotheek als een prettige,
gastvrije omgeving.
Aan het begin van het jaar schakelden we de

Doe-ma-mee-dagen!
Doe deze zomer gratis mee met
drummen, dansen, techniek en kunst!
ZOMERACTIVITEITEN

vrijwilligers weinig in. We wilden ze geen

van invalchauffeur haalde in 2021 het

sfeervolle setting. Ook de leerlingen vonden

vrachtwagenrijbewijs. Naast invaldiensten

het geweldig. Er was gelegenheid voor veel

draait de medewerkster ook 2 vaste diensten op

interactie met de schrijfster en zo gaven ze haar

de bibliobus.

informeel input voor haar nieuwe boek.

1.2 SAMENWERKING MET
SCHOLEN, ZORG- EN ANDERE
INSTELLINGEN
Mediatheken
Esdal College Boermarkeweg

De zeer populaire jeugdthrillerschrijver vertelde
met veel enthousiasme over haar boeken en
hoe ze komt tot een verhaallijn. Het was een
heel geslaagde leuke middag. Het is echt een
aanrader om Margje Woodrow uit te nodigen in
het VO.

Digitale geletterdheid

Kennismakingsbezoeken

risico op besmetting met Corona laten lopen.

In de zomer organiseerden we voor kinderen de

We schreven een plan van aanpak en

De kennismakingsbezoeken aan de mediatheek

Gelukkig stonden ze allemaal nog te trappelen

Doe-ma-mee-dagen. Het praatcafé van Sedna in

ontwikkelden daarna de lessenserie ‘Digitale

zijn voor alle leerlingen van de eerste klassen.

van enthousiasme toen we weer open mochten.

de bibliotheek werd weer opgestart. Daardoor

Geletterdheid’. Tijdens een bijeenkomst voor de

Deze bezoeken waren aan het begin van het

haalden we de banden met Sedna weer aan.

medewerkers van het Esdal College lichtten we

schooljaar. Leerlingen kregen uitgebreid

Zowel het dorpshuis als de bibliotheek in De

Zo zetten we samen met Sedna een gezamenlijk

het lesmateriaal toe. Ook gaven we voorbeelden

informatie over hoe ze het juiste boek vinden

Veurkamer waren beperkt open. Wel was er

IDO-spreekuur op (op de maandagmiddag).

van de invloed van digitale ontwikkelingen.

en deze kunnen lenen en inleveren. Maar ook

Invloed op leerlingen én docenten. In overleg

over waarvoor ze de mediatheek nog meer

met het management van de school kozen we

kunnen gebruiken. Een goede aanvulling op

ervoor om het materiaal te verdelen over de

het bezoek aan de mediatheek is een bezoek

personeel. Dit zorgde ervoor dat we een goede
band met het personeel van het dorpshuis

Servicepunten Schoonebeek en Erica

konden opbouwen. En dat zien we terug in de
samenwerking. We kennen elkaar nu goed.

Door Corona waren de servicepunten lang

leerlingen van klas 1 en 2. Daarvoor kregen

aan de bibliotheek in Emmen. Zo’n bezoek staat

Daardoor maken we prettig afspraken bij het

gesloten. Gelukkig konden mensen wel boeken

de mentoren van deze klassen in oktober

hoog op het prioriteitenlijstje van docenten

organiseren van activiteiten. Bijvoorbeeld ook

reserveren en ophalen.

een workshop. Het lesmateriaal was digitaal

Nederlands. Ook bieden we alle leerlingen een

beschikbaar via Google Classroom.

gratis bibliotheekabonnement aan. Daarmee

We moedigden mentoren ook aan om feedback

kunnen ze ook de Online Bibliotheek gebruiken.

over het gebruiken van elkaars materialen en
ruimtes.

Bibliobussen
De bibliobussen kregen een make-over en

te geven op het materiaal. Zo kunnen we dit het

Met basisschool De Bascule begonnen we

kunnen weer jaren mee. De buitenkant kreeg

komende jaar verbeteren of uitbreiden.

Nationale Bibliotheekcongres

weer met het klassikaal ruilen. En ook de

een totaal nieuwe en eigentijdse bestickering.

De mentoren verwerken de lessen in de

Op dinsdag 19 januari 2021 was het online

instructiebezoeken voor de groepen 3 en 6 van

En ook de inrichting kreeg een make-over.

planning tijdens het schooljaar. Dit doen zij

Nationale Bibliotheekcongres over Digitaal

De Bascule waren mogelijk.

Een interne kandidaat voor de vacature

naar eigen inzicht.

Burgerschap. Onze mediathecaris was
erbij. 1 van de onderdelen was de rol van de

Schrijversbezoek

mediathecaris. In de bestaande rol ligt de

Op 10 juni was auteur Margje Woodrow op

nadruk sterk op de collectie. De ‘nieuwe’

bezoek. Een dag eerder won zij nog de landelijke

mediathecaris zal steeds meer moeten inzetten

prijs van de Jonge Jury voor haar nieuwste

op een proactieve rol. Daarbij helpen we

boek “Fake Trip”. En zo kwam een heel blije

leerlingen met zoeken naar informatie.

Margje bij ons op school, voor alle leerlingen
in de brugklas. Dit was voor de eerste keer
in het mooie splinternieuwe theater van het
Esdal College, locatie Vakcollege. Een prachtig
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Schoolkrant

Esdal College Oosterstraat

Hondsrug College

Dit schooljaar is er voor het eerst na 15 jaar weer
een schoolkrant uitgegeven. Op 26 januari 2021

De mediatheek is voor leerlingen en docenten

Aan het begin van 2021 was een groot deel

brachten we de eerste editie uit.

de hele week open van 9.00 - 15.30 uur.

van de tijd de school gesloten door Corona.

Leerlingen kunnen hier niet alleen boeken lenen

Daardoor was ook de mediatheek niet op

Monitor

en studeren. Ook helpen we bij problemen die te

de normale tijden open. Toch waren de

De Monitor is een belangrijk onderdeel voor

maken hebben met het zoeken naar informatie,

mediathecarissen regelmatig op school. Zo

het voortgezet onderwijs. Onder het motto

het printen van werkstukken enzovoort.

konden ze vragen van docenten beantwoorden.

‘meten is weten’ zien we wat de effecten zijn

Bijzonder aan onze mediatheek is dat leerlingen

En boeken uitlenen aan leerlingen die een boek

van onze activiteiten. Dit is afgestemd met

met een tussenuur de ruimte vaak gebruiken

nodig hadden voor school. In deze periode werd

de sectie Nederlands. De resultaten van de

als studieruimte en stilte-leesruimte.

ook Alys Wouda, de nieuwe mediathecaris,

Monitor waren reden om ons jaarwerkplan

ingewerkt. Zodra de leerlingen weer deeltijd les

aan te passen. De cijfers zijn geanalyseerd en

De mediatheek heeft een ruim en actueel

kregen, was de mediatheek weer 5 dagen per

actiepunten/aandachtpunten toegevoegd. Deze

aanbod van boeken voor de onder- en

week open.

zijn aan het einde van het schooljaar gedeeld.

bovenbouw. De landelijke titels uit de leeslijst

Het is een waardevol instrument. Het laat de

“lezen voor de lijst” met de verschillende

Stemlokaal

organiseren van de brugklasbezoeken. Veel

ontwikkelingen zien op onze locatie, maar zet ze

leesniveaus zijn eenvoudig terug te vinden.

In de aanloop naar de Tweede

leerlingen weten niet wat je allemaal kunt doen

ook af tegen landelijke gemiddelden.

Leerlingen haken zo aan bij hun eigen

Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 hielpen

in de mediatheek. Dit kwam door de lockdown

leesniveau. Er is dit jaar een bronnencomputer

de mediathecarissen mee met het organiseren

en schoolsluiting. We wilden voorkomen dat

Training ‘Lezen kan beter!’

geïnstalleerd. Docenten en leerlingen kunnen

van de Scholierenverkiezingen. We richtten de

nieuwe leerlingen deze informatie ook zouden

De mediathecarissen proberen hun kennis

nu eenvoudig goede bronnen raadplegen.

mediatheek in als stemlokaal.

missen. Daarom kwamen alle brugklassen langs

Leerlingen konden hier stemmen tijdens de

in de mediatheek.

steeds up-to-date te houden. Zo kunnen

Brugklasbezoeken
Na de zomervakantie waren we druk met het

zij de school vanuit de dBos-overeenkomst

De open dag 2021 op school was online.

lessen maatschappijleer of geschiedenis. Ook

zo goed mogelijk helpen. De collectie

Leerlingen van de examenklassen

was er door de mediathecarissen via ProDemos

Tijdens de les kregen ze eerst een presentatie.

en leesbevorderingsactiviteiten zijn de

begonnen het schooljaar 2022 met een

lesmateriaal geregeld in de vorm van een

Daarin werd al veel verteld over de mediatheek.

belangrijkste taken van de mediathecarissen.

profielwerkstukkenvoorlichting door de

verkiezingsmagazine. Hierin stond informatie

Bij het bezoek kregen ze extra uitleg en een

Daarom proberen we vooral op dit gebied

mediathecaris.

over de verkiezingen, de verschillende partijen

rondleiding. Deze brugklasbezoeken zorgden

en over de werkwijze van de Tweede Kamer in

ervoor dat er in de eerste paar weken van het

het algemeen.

schooljaar een hoop boeken zijn uitgeleend. En

het niveau hoog te houden en volgde Lidy de
training ‘Lezen kan beter!’. Deze bestond uit

De voorleeswedstrijd Read2Me 2021 leverde een

een aantal trainingsdagen. Niels was ook bij

schoolfinalist op. Helaas kwam er té vroeg een

de laatste dag. Deze laatste dag bestond uit

einde aan de wedstrijd door de coronacrisis. Alle

Spotlight kast

tips en interessante titels op het gebied van

leerlingen van de brugklassen doen mee met de

In de mediatheek staat nu ook een extra kast.

collectievorming.

voorleeswedstrijd Read2Me 2022.

De zogenaamde ‘Spotlight kast’. Hierin lichten

Paarse Vrijdag

we regelmatig nieuwe boeken of boeken met

In december besteedden we aandacht aan

Het taalbeleid staat voortdurend op de agenda.

een specifiek thema uit. Zo stonden er in juni,

Paarse Vrijdag. Een dag in het teken van de

Hierdoor wordt de mediatheek druk bezocht en

tijdens de Pridemaand, allemaal boeken over

acceptatie van LHBTI-leerlingen. Samen met

lenen we veel boeken uit.

de LHBTI-gemeenschap in. In de week van

een groep leerlingen bedachten we activiteiten,

de mediawijsheid stonden er boeken over

waaronder een pauzefeest in de schoolzaal.

cyberpesten, hacken en andere digitale zaken.

Mét gratis paarse snacks, muziek en paarse

En tijdens de poëzieweek stonden er natuurlijk

discolichten. Ook deelden we buttons uit

dichtbundels in. Zo zetten we boeken die vaak

en lakten we nagels paars. We waren ook

over het hoofd worden gezien, zo nu en dan in

betrokken bij een werkgroep van leerlingen

de spotlights.

om dit onderwerp meer bespreekbaar te

16

daarna was merkbaar dat de brugklassers ons
goed konden vinden.
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1.4 ORGANISEREN VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN, LEZINGEN
EN WORKSHOPS

maken in de school. Samen met 1 van de

Jaarboek schooljaar 2020-2021

Thuiskompas

leerlingbegeleiders van de school zetten we

Alle leerlingen uit de 4e klassen die een

Op de website van Thuiskompas

met deze werkgroep een GSA op. GSA betekent

autobiografie schreven, ontvingen een prachtig

staan de huurhuizen van de 8 Drentse

gender and sexuality alliance. Dit is een groep

jaarboek met alle gebundelde autobiografieën.

woningcorporaties. Alles van Thuiskompas

leerlingen die zich inzet voor de verbetering van

Dit was tijdens de diploma-uitreiking.

gebeurt online. Daarom is het belangrijk dat

de acceptatie van LHBTI-personen op school.

Het jaarboek is samengesteld door D&P in

iemand met de computer kan omgaan. We

samenwerking met docenten Nederlands en de

helpen woningzoekenden met het vinden van

Klik&Tik

bibliotheek.

informatie op Thuiskompas. Maar ook met

Internet. We gebruiken het steeds vaker. Heel

Letterborrel op 10 september 2021

uitleg over inschrijven als woningzoekende

veel dagelijkse dingen regel je via internet.

Analyse Monitor: de Bibliotheek op school 2021

Een zeer geslaagde activiteit, mede dankzij

of het reageren op een huis, het aanmaken

Voor de mensen die dit lastig vinden, bieden

Alle cijfers zijn geanalyseerd en er is een

de bijdrage en inzet van de afdeling Zorg

van een e-mailadres en het opvragen van een

we Klik&Tik. Deze cursus helpt ze om handig

uitgebreid verslag geschreven.

en Welzijn. Leerlingen van Zorg en Welzijn

inkomensverklaring. Dit spreekuur is wekelijks.

te worden met de computer en internet. Alle

We pasten het jaar-leesplan 2021-2022 aan en

maakten diverse gezonde hapjes en

namen de adviezen/prioriteiten daarin mee.

presenteerden deze ‘s avonds aan de gasten van

IDO (Informatiepunt Digitale Overheid)

men op locatie meedoen, bijvoorbeeld in het

Stilstand is achteruitgang en leesplezier blijft

de Letterborrel. Dit was een activiteit tijdens de

In 2020 begonnen we met het IDO in de

dorpshuis van Roswinkel.

het belangrijkste item.

landelijke Week van het Lezen en Schrijven. Een

bibliotheek in Emmen. Inmiddels is er ook in

mooie samenwerking tussen Bibliotheek, Belle

de andere vestigingen een IDO. Getrainde

Tijdens de cursussen is er ook een digitaal

Heath en Esdal College.

professionals staan een paar keer per week

spreekuur. Hier kunnen mensen terecht met

klaar om mensen te helpen met vragen over de

vragen en hulp op digitaal gebied zoals onder

digitale overheid. We denken mee en helpen

andere computer, mobiele telefoon, apps en

ze op weg om uiteindelijk zelfstandig met de

e-books. We merken dat de deelnemers aan

informatie van overheidssites verder te kunnen.

Klik&Tik en de bezoekers van de spreekuren blij
zijn met de hulp die ze krijgen.

Esdal College Klazienaveen

Projectweek WO II (Tweede Wereldoorlog)
6 t/m 9 april 2021
Gelukkig ging de projectweek WOII dit jaar
in aangepaste vorm door. Er was onder meer
een fietstocht in de omgeving. Op dinsdag 6

1.3 LOKETFUNCTIE, SPREEKUREN
EN INFORMATIEPUNT

Basisvaardigheden

vestigingen gaven de cursus. Daarnaast kon

april kwam auteur Martine Letterie op bezoek.

Digitaal spreekuur

Als het nodig is, leggen we ook contact met een

Ze gaf een indrukwekkende presentatie aan

Dit is een wekelijks spreekuur bedoeld voor

organisatie die hem of haar verder kan helpen.

de leerlingen van 3 MAVO. Deze leerlingen

‘digitale vragen’ zoals:

Dit zorgt ervoor dat de klant tevreden de deur

Digisterker

begonnen in januari met het lezen van haar

• Hoe kan ik E-books van de bibliotheek lezen?

uit loopt.

We bieden de cursus Digisterker aan. Doel

boek “Oorlog zonder vader”.

• Kan ik boeken verlengen via mijn smartphone?

is dat mensen zelfredzaam en vertrouwd

• Wat zijn handige of leuke apps?

raken met hun DigiD. Naast deze cursus zijn

De voorleeswedstrijd Read2me!

• Hoe kan ik mailen via mijn tablet?

er workshops gericht op Mijn Overheid en

Deze wedstrijd ging helaas niet door. Maar

• Wat is Teams en Zoom en hoe maak ik een

Mijn Zorgverzekering. We gaven de cursussen

er was een geweldig alternatief: The Masked

account aan?

Reader. 6 weken lang mochten de leerlingen

‘coronaproof’ in zowel de bibliotheken als op
locatie.

uit alle eerste klassen raden wie de spannende

In 2021 zijn we overspoeld met hulpvragen over

voorlezers waren. We sloten het spektakel af op

de Corona checkapp en de QR-code. Hand in

dinsdag 22 juni.

hand met deze vragen ging het aanmaken van

Tentoonstelling

een gebruikersnaam bij Digid, het installeren

Europe Readr

Het doel was om het belang van lezen onder

van de app, het aanmaken van een e-mailadres

Europe Readr is het vlaggenschipproject van het

de aandacht te brengen. Leerlingen die lezen

enzovoort.

Sloveense voorzitterschap van de Raad van de

leuk vinden, veel lezen en daardoor positieve

EU. Dit project moedigt iedereen aan om een

ervaringen opdoen, gaan het lezen nog leuker

boek open te slaan voor een betere toekomst.

vinden. Meerdere scholen voor voortgezet

Europe Readr is een online platform met gratis

onderwijs vroegen om de informatie te delen

literaire werken, uit alle lidstaten van de

om de activiteit ook te kunnen uitvoeren.

Europese Unie.
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Het digitale Europe Readr-platform brengt

2. BIEDEN VAN MOGELIJKHEDEN TOT
ONTWIKKELING EN EDUCATIE

actuele maatschappelijke kwesties onder
de aandacht van lezers over de hele wereld.
Het zet aan tot nadenken over de wereld

‘Een leven lang leren’

waarin we willen leven. Ook biedt het ons
de mogelijkheid om de Europese Unie te
beschouwen als een gemeenschap in al haar

2.1 EDUCATIEVE DIENST

diversiteit en onderlinge verbondenheid en als
een gemeenschap met een gemeenschappelijke

45 NAP

toekomst.

Samenwerking NHL Stenden
Pabo Emmen
We hadden 2 jaar projectsubsidie voor

Dit was een voorleesavond met schrijvers,

“De Bibliotheek op school in de Pabo”.

Opening

dichters, scholieren en bekende Emmenaren

Die 2 jaar zijn nu voorbij. Maar we blijven zeker

In bijzijn van burgemeester Eric van Oosterhout,

onder leiding van brommerdichter Kasper

samenwerken met de Pabo.

Sloveens ambassadeur Sanja Štiglic en de

Peters. De vorige keren was dit op de

voorzitter van EUNIC Nederland Daria Bouwman

Lezingen

was de opening van het Europe Readr project op
donderdag 7 oktober.

Frida Kahlo
Er was veel belangstelling voor de lezing van

vroegere vuilstort Emmerschans. Door

Voorleeswedstrijd

de coronamaatregelen was het nu in de

Pabo Emmen organiseerde in april 2021

bibliotheek.

de provinciale Voorleeswedstrijd voor
Pabostudenten. Deze keer was het online.

De tentoonstelling ’Poetry Images’ met prenten

Margaret Breukink over de Mexicaanse Frida

Monitor van de Bibliotheek op school

uit Hongaarse kinderboeken werd toegelicht

Kahlo (1907-1954). Zij doorbrak alle taboes van

In het voorjaar bespraken we met 4 scholen

Pabo Assen. Tijdens de Voorleeswedstrijd

door de Hongaarse ambassadeur András Kocsis.

haar tijd en groeide uit tot cultfiguur. Door

de uitkomsten van de Monitor van de

was er ook een online-bezoek van

een ernstig busongeluk leed ze veel pijn en

Bibliotheek op school (dBos). Deze scholen

jeugdboekenschrijver Marco Kunst.

Studenten van de TU Delft ontwierpen en

werd door de jaren heen vaak geopereerd.

maken op basis van de uitkomsten een nieuw

Joukje van Breda vertegenwoordigde Drenthe

bouwden het Europe Readr paviljoen. Het staat

Ze schilderde kleurrijke zelfportretten vol

leesbevorderingsactiviteitenplan. In 2021

bij de landelijke finale in Utrecht.

voor het bevorderen van de leescultuur en het

symboliek uit haar persoonlijke leven. De

meldden 12 scholen zich aan om mee te doen

kritisch denken over de toekomst van het leven

onstuimige relatie met de kunstenaar Diego

met de Monitor dBos. Deze monitor meet 3

Taaldag

in alle samenlevingen. Ook stimuleert het de

Rivera en haar gebroken lichaam staan centraal

dingen:

Op 2 december 2021 organiseerden we een

dialoog over gedeelde Europese waarden en

in haar werk.

• het leesplezier en leesgedrag van de leerling

online Taaldag voor docenten en studenten.

• het leesbevorderende gedrag van de leerkracht

Er was veel aandacht voor de taalontwikkeling

onderwerpen als de Europese Green Deal.

‘Het huis aan het meer’ van Thomas Harding

én

De deelnemers waren van Pabo Emmen en

thuis. En voor het lezen en schrijven thuis en

Workshops voor kinderen

Dit was een boekbespreking. Daarin kwamen

In aansluiting op het platform en de eraan

de historische gebeurtenissen uit het verhaal

verbonden thema’s ’culturen en duurzaamheid’

van het ‘Huis aan het meer’ aan de orde. Van de

9 scholen deden voor de eerste keer mee. Voor

waren er allerlei activiteiten voor de jeugd. Zo

Eerste Wereldoorlog tot aan de val van de Muur

deze scholen brengen we met de Monitor de

leesbevordering in de klas

was er in de maand oktober de tentoonstelling

en de Duitse Eenwording.

beginsituatie in beeld. In april 2022 bespreken

(www.leesbevorderingsindeklas.nl).

’Poetry Images’ te zien en waren er
verschillende workshops.

op school. Het was een zeer indrukwekkend
programma met lezingen van:

we de uitkomsten met de scholen.

• Femke Ganzeman – over lezen en

• Özan Akyol (Eus) - over het belang van lezen en

De nalatenschap van Thomas Harding

praten voor de taalontwikkeling. Hij vertelde

Een lezing over het boek van Thomas Harding

over zijn eigen ervaringen van het opgroeien

waarin hij de familie Glückstein en hun zakelijk

in een gezin met analfabete ouders.

succes plaatst in de grote Engelse geschiedenis.
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• het leesbevorderende gedrag van de ouder

• Marchien – Taalambassadeur - vertelde hoe

Steeds weet de familie kansen te grijpen en

het is om op te groeien en te leven zonder te

ongekend nieuwe wegen in te slaan.

kunnen lezen en schrijven.

21

Monitor dBos

tentoonstelling. Ook doen ze opdrachten in

Ook waren er 2 praktische workshops (dans

De Monitor voor 2020-2021 was helaas

de vorm van een Escaperoom. In november

en muziek) bij het prentenboek Coco kan het!

niet goed ingevuld. Dit kwam door alle

kwamen 25 groepen uit Emmen bij ons op

Voorscholen en kinderopvang konden een

Scoor een Boek!

coronamaatregelen. Het lukte daarom niet om

bezoek.

pakket mét prentenboek, voorleesknuffeltje,

Dit leesbevorderingsproject is gestart in 2018.

lesbrief en spelmaterialen bestellen.

Nog steeds is de animo groot. Zo groot dat we

er bruikbare gegevens uit te halen.
In december 2021 vulden docenten en studenten
de vragenlijsten van de Monitor dBos Pabo

2.2 LEESBEVORDERING
Projecten voor kinderen van 0-6 jaar

in. In het voorjaar van 2022 bespreken we de

Projecten voor het primair onderwijs

een vierde editie kunnen houden in 2022. Bij

Netwerk jonge kind

Scoor een Boek! zijn spelers van FC Emmen

Het Emmense netwerk jonge kind wordt

rolmodel. Zij zorgen er zo voor dat leerlingen uit

vertegenwoordigd door de gemeente Emmen,

de groepen 5 en 6 leeskilometers maken. In 2021

uitkomsten met de Pabo. Deze uitkomsten

Monitor BoekStart in de kinderopvang

De Kunstbeweging, OKCE en Stichting

deden 19 scholen mee aan Scoor een Boek! 7

vormen de basis voor plannen voor activiteiten

Met BoekStart willen we het lezen met heel

Peuterwerk. Doel van het netwerk is om

meer dan het jaar ervoor. In totaal ging het om

en lessen in het komende schooljaar.

jonge kinderen bevorderen. Maar we willen

iedereen die werkt met het jonge kind te

625 leerlingen. Zo’n 240 leerlingen meer dan in

ook de ouders met jonge kinderen laten

prikkelen. ´We schudden wakker’ waarbij

2020! Een groot succes.

De geplande introductiebezoeken voor

genieten van boeken. In 2017 begonnen

het spelende jonge kind centraal staat. Dit

eerstejaars studenten gingen niet door. Dit

we met BoekStart in de kinderopvang.

doen ze door het organiseren van een aantal

Dit jaar was er ook de zogenaamde ‘Thuiseditie’.

kwam door de geldende coronamaatregelen.

Inmiddels zijn 24 pedagogisch medewerkers

inspirerende workshopavonden. Wij sloten ons

Een tak van Scoor een Boek! Doel is om de

tot voorleescoördinator opgeleid. 1 van de

in 2021 aan bij dit Emmense netwerk.

leerlingen te stimuleren thuis te lezen én om

Project Waor is Aaldert - 75 jaar vrijheid
De activiteiten van het project ‘Waor is Aaldert’

onderdelen van BoekStart in de kinderopvang is
het jaarlijks invullen van de Monitor.

konden we in november toch nog oppakken.

de ouderbetrokkenheid te vergroten. Niet

Webinar digitale prentenboeken

alleen op het gebied van lezen. Maar ook om

Voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten

de saamhorigheid in een gezin te vergoten.

Daar waren we erg blij mee! In het voorjaar

De Monitor meet het voorleesbeleid en de

organiseerden we op 13 oktober 2021 een

Deze Thuiseditie kwam helaas niet zo van de

kon dit niet door Corona. We ontwikkelden dit

uitvoering daarvan in de kinderopvang. In 2021

webinar ‘Werken met digitale prentenboeken’.

grond als gehoopt. Dit kwam onder meer door

project in het kader van de viering van 75 jaar

deden 6 kinderopvanglocaties en voorscholen

Digitale prentenboeken zijn een mooie

de introductie in de klas en in hoeverre de

vrijheid.

mee aan de Monitor. De uitkomsten bespraken

aanvulling op voorlezen. 2 medewerkers

leerkracht vinger aan de pols houdt tijdens het

we met de locaties. Dit zorgde ervoor dat er een

van Bereslim vertelden over hoe je digitale

leesprogramma. Hier ligt een uitdaging voor het

In dit project stonden aansprekende verhalen

voorleesbeleid met activiteitenplan kwam. Doel

prentenboeken kunt inzetten in de groep en

volgende jaar.

centraal van lokale inwoners over de Tweede

is om de resultaten te verbeteren.

waarom digitale prentenboeken zo goed zijn. In
totaal deden 18 pedagogisch medewerkers en

Wereldoorlog. Door deze verhalen gaan
leerkrachten van de Drentse basisscholen met

Nationale Voorleesdagen

hun bovenbouwleerlingen in gesprek over

Ieder jaar staat deze landelijke

vrijheid. Voor de basisscholen is er een website:

voorleescampagne op de agenda. Dit jaar

www.waorisaaldert.nl

stond het prentenboek Coco kan het! van Loes

leerkrachten mee.

Riphagen centraal. Door de coronamaatregelen
Op de webpagina www.waorisaaldert.nl/

waren er geen fysieke activiteiten. Wel

gemeente-emmen staan verhalen over

organiseerden we op 5 januari een online

gebeurtenissen in Emmen. Leerkrachten kunnen

inspiratiebijeenkomst voor pedagogisch

bijbehorende lessuggesties gebruiken.

medewerkers en kleuterleerkrachten. Denise
Bontje gaf een interactieve presentatie. Daarin

2e jaars studenten van NHLStenden Pabo

liet zij voorbeelden zien van hoe je samen

Emmen ontwikkelden bij dit project voor

met kinderen kunt voorlezen en laten kijken,

ons een groepsbezoek. Leerlingen van groep

luisteren, spelen en doen rondom een thema.

7 en 8 van de basisschool bezoeken een
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Kinderboekenweek

De bovenbouwleerkrachten kregen nog een

Op het programma stond onder meer:

Cursus Open Boek

De Kinderboekenweek had dit jaar als titel

demonstratie van een escaperoom, ontwikkeld

• J oanneke Prenger (SLO – Leesplezier bij

3 leerkrachten van scholen uit Emmen volgden

en thema ‘Worden wat je wil’. 1.622 kleuters

door Escapeoord. Scholen konden deze leuke en

van 42 scholen genoten van Jinky’s Mikmak

actieve puzzeltocht voor hun klassen bestellen.

• Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel

Boek. Deze cursus leidt leerkrachten op tot

theaterstuk. Zij gaven 49 voorstellingen. De

Maar ondanks dat de reacties erg lovend waren,

• Data Detox Kit door Jeroen de Boer

leescoördinator in hun school. De nieuw

voorstelling was gebaseerd op het prentenboek

werd dit niet veel gedaan.

•C
 reatief schrijven met de klas door

opgeleide leescoördinatoren doen vaak mee

‘Het verrukkelijke hotel’ van Kate Davies. Een

kinderen)

kinderboekenschrijfster Corien Oranje

kleine stijging in aantal leerlingen en scholen

Nationale Voorleeswedstrijd

vergeleken met 2020.

De jaarlijkse voorleeswedstrijd voor

• En een rondleiding door het Forum

van januari tot april 2021 de cursus Open

met 1 of meer acties om het leesklimaat in
school aan te pakken. Zo komen er vragen
achter weg om bijvoorbeeld de schoolcollectie

basisscholen was in maart. Vanuit de

NPO-gelden

te saneren. Of om mee te doen aan de Monitor

Boukje Fennema verzorgde jarenlang de

schoolrondes deden 30 leerlingen uit de

Met een aantal scholen zijn we in gesprek

dBos om het leesplezier, het leesgedrag en de

voorstellingen aan de groepen 3 en 4. Zij liet

groepen 7 en 8 mee aan de regionale rondes.

om te kijken naar een mogelijke inzet van /

leesmotivatie in kaart te brengen.

weten dat zij niet meer voor kinderen speelt.

Normaal waren deze regionale rondes altijd in

activiteiten met de bibliotheek. Een aantal

Daarom zochten we de samenwerking met

de bibliotheek. Door Corona kon dit nu niet. Om

scholen had geld om de collectie uit te breiden.

Leesvreters, Drentse Kinderjury en Leesprikkel

Smoespot Theater. Renate Moespot en Bram van

er wel echt een feestje van te maken, kregen alle

Anderen willen graag een teamtraining om de

Veel scholen meldden zich aan om mee te doen

Beusekom gaven in 28 scholen 34 voorstellingen

deelnemende klassen een tas met onder meer

leerkrachten werkvormen voor boekactiviteiten

met deze Drentse projecten om het lezen te

aan 1.200 leerlingen. Hun stuk was gebaseerd

vlaggetjes, ballonnen en wat lekkers.

te laten zien. Daarmee kunnen zij zelf met hun

bevorderen. Met deze projecten stimuleren

leerlingen aan de slag om het leesplezier en de

we de leerkrachten om met hun leerlingen te

In 4 online voorrondes streden de

leesmotivatie te verhogen. Zo vergroten ze de

praten over de boeken. Bij alle boeken worden

schoolwinnaars voor een plekje in de

taalontwikkeling.

diverse individuele en groepsopdrachten

op de dichtbundel ‘Later wil ik klein worden’ van
Job van Gelder.

gemaakt. Zo praten de leerlingen ook met

De leerlingen van groep 5 t/m 8 konden

gemeentelijke finale. Zo’n 10 verschillende

meedoen met verschillende workshops.

juryleden vanuit onze organisatie kozen 4

Vakdocenten verbonden aan De Kunstbeweging

kanshebbers. De finale was in feestelijke

gaven deze workshops. Leerlingen konden

sfeer in de bibliotheek! Uiteindelijk besloten

Saneren

Door alle geldende coronamaatregelen konden

kiezen uit de onderdelen film, theater, muziek

Ina Luis, Henk Radesma en Marchien Brons

Op 3 scholen en bij de Pabo is de collectie

scholen de projecten soms niet helemaal

en striptekenen. 35 scholen maakten hier

dat Madelief Dijkstra van VS de Stroeten de

gesaneerd. Daarbij gaven we direct boekentips

uitvoeren.

gebruik van.

gemeente Emmen mocht vertegenwoordigen in

om de collectie aan te vullen. Doel is om

de provinciale ronde. Bij de Voorleeswedstrijd

er zo een voor leerlingen aantrekkelijke

Dit jaar was er gelukkig weer een

is altijd maar 1 winnaar. De rest is allemaal

schoolbibliotheek van te maken.

inspiratieavond voor de leerkrachten

nummer 2. Madelief was wel écht nummer 2. Zij

2.3	PROJECT ‘EMMEN TELT MEE
MET TAAL’ 2021

en leescoördinatoren van het primair

mocht de provincie vertegenwoordigen als Eline

ZomerTopboek

Emmen Telt mee met Taal

onderwijs. Job van Gelder vertelde over zijn

Hanssen uit Valthermond zou uitvallen.

In juni kregen 1.750 leerlingen van groep 3 en 4

1 op de 9 Nederlanders is laaggeletterd. Zij

een ZomerTopboek mee naar huis. Daarin staan

hebben moeite met lezen, schrijven en/of

gedichtenbundel en we gaven lessuggesties bij

Diversen

elkaar over de boeken.

zijn boek. Herman Roozen gaf een workshop

Inspiratiebijeenkomst voor leescoördinatoren

verhaaltjes en spelletjes. Zo stimuleren we om

rekenen. In de gemeente Emmen schatten we

striptekenen. En er was een boekenshow met

‘Lekker lezen en meer’

in de zomervakantie te blijven lezen.

dit aantal nog hoger in: 1 op de 6 inwoners

thematitels. Deels uit eigen collectie en deels

In november was in het Groninger Forum

van boekhandel Vermeer.

de inspiratiebijeenkomst ‘Lekker lezen

Winterblad-start

Telt mee met Taal’ willen we dit probleem

en meer’. Deze bijeenkomst was voor alle

Net voor de kerstvakantie zijn circa 1.700

bestrijden, samen met andere organisaties.

leescoördinatoren in Drenthe, Groningen en

exemplaren van het Winterblad-start onder de

Hierbij spelen de Taalpunten in de bibliotheken

Friesland, die de cursus Open Boek hadden

groepen 3 en 4 van de scholen verspreid. Een

een belangrijke rol.

gevolgd.

boekje voor thuis. Om kinderen en hun ouders

vanaf 18 jaar en ouder. Met het project ‘Emmen

te stimuleren ook in de kerstvakantie te blijven
(voor)lezen.
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Wij zijn, in opdracht van de gemeente,

Letter voor Letter 2.0

voorzitter en penvoerder van de kerngroep

In oktober startten we met het ontwikkeltraject

Emmen Telt mee met Taal. In de kerngroep

basisvaardigheden voor medewerkers bij de

zitten verder nog: Drenthe College, EMCO-groep,

Emco. Dit deden we met een concert van René

welzijnsorganisatie Sedna en PRO Emmen.

Karst. Hij praat en zingt op een informele

Corona was van grote invloed op de diverse

manier over laaggeletterdheid en wat je hieraan

projecten van Emmen Telt Mee met Taal.

kunt doen.

Vooral bij de projecten gericht op bedrijven
en gezinnen thuis (zoals de VoorleesExpress)

Het Gilde

speelde dit een vertragende rol.

In oktober startten we met een samenwerking

Activiteiten
Gelukkig konden we ondanks Corona toch een

met Het Gilde. Vrijwilligers van Het Gilde
volgden de basistraining voor taalvrijwilligers.
Zij richten zich op de NT2-deelnemers.

paar mooie activiteiten organiseren:
• In de Week van Lezen en Schrijven was er

Voel Je Goed

een bijeenkomst voor de vrijwilligers van het

Met 3 huisartspraktijken zijn we begonnen om

Taalpunt. Gerrie van der Veen nam ze mee

deelnemers te werven voor het project Voel Je

in ‘Historisch Emmen’. In samenwerking met

Goed. In deze zogenaamde camouflagetraining

het Bondgenootschap organiseerden we in

gaan deelnemers 20 weken aan de slag. Ze

die week een Bondgenotenavond in het Atlas

werken aan hun gezondheidsvaardigheden,

Theater.

maar ook aan hun taalvaardigheden.

• D e jaarlijkse zomerborrel voor de vrijwilligers

3 BEVORDEREN VAN LEZEN EN HET LATEN
KENNISMAKEN MET CULTUUR
‘Alles begint bij lezen’

3.1 COLLECTIE DIE AANSLUIT
BIJ DE VRAAG

Voor alle bibliotheken in Drenthe wordt
provinciaal gecollectioneerd. Dit is in

was een succes. Iedereen was blij om elkaar

Vrijwilligers en deelnemers

weer te ontmoeten in de bibliotheek.

In 2021 gaven we 3 trainingen voor nieuwe

De collectie bestaat uit fysieke media (boeken,

ontstaat een brede en evenwichtige collectie

taalvrijwilligers. We konden 15 nieuwe

tijdschriften en audiovisueel materiaal)

voor de gehele provincie. Op basis van de

vrijwilligers. Het ging over de Veenkoloniën

vrijwilligers welkom heten. De meesten

en digitale media. De omvang van de

gegevens van het aantal inwoners, leden,

in relatie tot laaggeletterdheid. Gerda schreef

helpen een deelnemer 1-op-1. Corona zorgde

gehele collectie is gekrompen. De collectie

uitleningen en gewenst actief bezit wordt

hierover ook een boek. Alle aanwezigen kregen

er niet voor dat vrijwilligers afhaakten. Er zijn

informatieve boeken voor volwassenen krimpt

gewerkt aan het vaststellen van een rekenmodel

dit boek na de lezing mee naar huis.

vrijwilligers gestopt, maar dat was om andere

nog elk jaar. De krimp van de gehele omvang

waarin jaarlijks de bandbreedte wordt

redenen. Na de langdurige sluiting van de

werd met name veroorzaakt door de verkleining

vastgesteld voor wat betreft de omvang van

Daarom kregen alle vrijwilligers hun

bibliotheken waren er veel nieuwe deelnemers.

van de collectie audiovisuele materialen,

de collectie, jaarlijkse aanschaf en budget.

kerstpakket in een Kerst Drive Through.

We konden ze niet allemaal 1-op-1 begeleiden.

luisterboeken en daisy-roms met 28%.

Bibliotheken zetten steeds vaker een deel van

• In oktober gaf Gerda Idema een lezing aan

• D e kerstborrel kon helaas niet doorgaan.

Projecten
In 2021 voerden we diverse projecten uit. Ook

Daarom zijn we gestart met begeleiding per

afstemming met de lokale collecties. Zo

het collectiebudget in voor programmering

groep. 1 vrijwilliger begeleidt een groepje van

De servicepunten beschikken over een collectie

ten behoeve van maatschappelijk educatieve

zo’n 6 á 7 deelnemers. Er zijn 8 groepjes gestart.

romans, groot letter boeken en peuterboeken.

activiteiten: van collectie naar connectie.

zijn er een paar nieuwe gestart. Hieronder

De collectie is een roulatie-collectie. Het

staan een paar voorbeelden.

rouleren van de collectie is een geautomatiseerd

Actuele collectie

proces waardoor met regelmaat verversing

Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat

De VoorleesExpress

plaatsvindt van de collectie in de servicepunten.

klanten vooral een actuele collectie wensen.

Dit project had last van de coronamaatregelen.

De roulatie-collecties worden vanuit een

Als gevolg hiervan is onze landelijke leverancier

Het was voor vrijwilligers lastig om bij de

centraal mediamagazijn aangestuurd.

gestart met het sneller aanbieden van actuele

mensen thuis te komen. 20 gezinnen deden in

titels.

2021 mee.
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TijdschriftenBieb
In het najaar van 2020 startte de Koninklijke
Bibliotheek een proef met de TijdschriftenBieb.
Met deze gratis app kunnen bibliotheekleden
online kunnen lezen in 16 populaire
tijdschriften zoals Margriet, Vrij Nederland,
Autoweek en Eigen Huis & Interieur.
Landelijk hebben ruim 53.00- mensen de app
geïnstalleerd. Zij lazen in 2021 855.000 keer een
tijdschrift. De positieve reacties en hoge mate
van gebruik heeft geleid tot het besluit om de
In 2020 een pilot gestart met het aanbieden
van Toptitels. Een Toptitel is actueel boek
voor volwassenen waar veel vraag naar is.

3.2 STERKE STIJGING ONLINE
UITLENINGEN

digitale tijdschriften blijvend aan te bieden.

3.3 LATEN KENNISMAKEN MET
CULTUUR

Toptitelcollectie bestaat uit 10 titels. Van

De coronapandemie heeft in 2021 gezorgd voor

elke titel zijn meerdere exemplaren. De

fors meer gebruik van de online Bibliotheek. In

Cultuurprijs 2021

boeken hebben een korter uitleentermijn.

totaal werden er vorig jaar 5,6 miljoen e-books

Elk jaar reikt de gemeente Emmen de

Door deze boeken niet beschikbaar te stellen

uitgeleend, tegen bijna 3,9 miljoen in 2019. Het

Cultuurprijs uit. Het ene jaar als oeuvreprijs.

voor reserveren en verlengen is het sneller

aantal uitleningen van e-books steeg daarmee

Het andere jaar als aanmoedigingsprijs. Dit jaar

beschikbaar. De omloopsnelheid is hoog. Gezien

met 44 procent, terwijl in eerdere jaren de groei

ging het om de aanmoedigingsprijs: € 1.000 én

het succes is deze service gecontinueerd. De

tussen de 10 en 15 procent lag. Ook het aantal

een herinneringstrofee.

toptitel-boeken worden ingekocht bij de lokale

uitleningen van luisterboeken via de online

De gemeente vroeg ons om de nominatie van de

boekhandel.

Bibliotheek is met 44 procent gestegen. Voor

kandidaten en de verkiezing te organiseren.

Bibliotheek Emmen geldt dat er in 2020 28.635

Dat deden we natuurlijk graag!

Reserveringen

e-books zijn uitgeleend, tegenover 19.978 in het

Er is een stijgende lijn in het reserveren van

jaar ervoor. De stijgende lijn in het lenen van

Genomineerden waren:

materialen waardoor de wachttijd van het

e-books heeft vooralsnog weinig invloed op de

• Illustrator Mayon Middeljans

leveren van populaire titels kan oplopen. Het

fysieke collectie boeken. Afstemming tussen de

• Muzikant Rowdy Prins en

streven is dat reserveringen geleverd worden

digitale en fysieke collectie is een voortdurend

• Dichter/schrijfster Eva Broekmann

binnen een 1 week met een maximum van 6

proces.

weken. Voor met name de populaire titels blijkt

Via de website kon men stemmen. Mayon

dit niet haalbaar.

VakantieBieb

Binnen de provincie Drenthe honoreerden de

Elk jaar organiseert de online Bibliotheek een

uitgeroepen. Door de coronamaatregelen

bibliotheken 91% van de reserveringen. Met

VakantieBieb. Een app met een aanbod van

was er geen nieuwjaarsfeest in het Atlas

deze dekkingsgraad scoren we als provincie

gratis e-books voor klanten en niet-klanten van

Theater. Daarom was er een speciale

hoog. De klant kan ook materialen van buiten

de Bibliotheek. In tegenstelling tot eerdere jaren

Nieuwjaarsfilm. Daarin zag je niet alleen de

de provincie aanvragen. Voor Emmen ging dit

was er in 2021 geen campagne om tijdens de

nieuwjaarsboodschap van burgemeester Eric

om 297 aanvragen waarvan 88% gehonoreerd is.

zomer digitaal lezen te stimuleren. Zo kon de

van Oosterhout. Ook de bekendmaking van de

online Bibliotheek de extra kosten op vangen

winnares van de Cultuurprijs 2021 kwam daarin

van de explosieve groei in uitleningen van

aan de orde.

Middeljans werd door de jury als winnares

e-books en luisterboeken.
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4 ORGANISEREN VAN ONTMOETING
EN DEBAT
‘Deelnemen in de samenleving’

De spellenclub heeft inmiddels een vaste plek

• D rumweek door De Drumstudio ‘Kom lekker

in de programmering. We zien ze terug als

trommelen’.

periodieke spelletjesmiddagen. Daarnaast is er

• Dansweek door Kims Fameschool ‘Dans je fit’.

een spellenkast geopend in de bieb, waar leden

• Techniekweek door Krea kracht titel.

spellen kunnen lenen.

• Kunstweek door Druk Druk ‘Ontdek wat je

Walk&Talk bijeenkomst voor
werkzoekenden

gelukkig, ondanks corona, toch gewoon

Iedereen die op zoek is naar werk kan elkaar in

doorgaan!

de bibliotheek in Emmen ontmoeten tijdens een

Dit is op een vaste middag per vestiging:

De voorstelling was uitverkocht en kon

kunt met houtskool’.

Projecten JAZ’L en STROOM

Als vervolg op het project JAZ’L is het project
STROOM gestart. STROOM is een beweging van
12 jongeren tussen de 14-19 jaar. Zij organiseren

Aan het begin van 2021 begon de bibliotheek

onder begeleiding van bibliotheekmedewerkers

Emmen met het project JAZ’L. Dit staat voor

in een jaar tijd 4 evenementen voor jongeren in

Walk&Talk bijeenkomst. Dit kan iedere vierde

Lasergamen tussen de boekenkasten

woensdag van de maand. Werkzoekenden

Ook dit jaar konden kinderen tussen 8-12 jaar

‘Jongeren aan zet voor het leesoffensief’.

Emmen. De jongeren komen wekelijks bij elkaar

krijgen zo de kans om elkaar op een hele

weer lasergamen tussen de boekenkasten.

We begonnen dit project om te onderzoeken

om te brainstormen, te overleggen en te werken

laagdrempelige manier te ontmoeten, te

2 groepen van 15 kinderen namen het tegen

wat we kunnen doen om een leukere

aan hun projecten. Autonomiteit en vrijheid

netwerken en kennis en ervaringen te delen.

elkaar op in een donkere bibliotheek met

en nuttigere plek te zijn voor jongeren.

staan hierin centraal: de jongeren leiden,

Tijdens de Walk&Talk krijgen deelnemers

laserguns en laserlichten. Jordi van der Werf van

Het projectteam bestaat uit 2 sociale

en wij begeleiden en faciliteren. Zo willen

praktische tips over bijvoorbeeld het maken

Werfsport had de leiding. Beide groepen waren

verbinders, 2 junior projectmedewerkers en 2

we de jongeren laten zien dat de bibliotheek

van een goed CV, (via Linkedin) solliciteren en

uitverkocht en het was weer een groot succes.

bibliotheekmedewerkers. Zij brachten een groep

meer is dan alleen het lenen van boeken. En

jongeren bij elkaar met wie we brainstormden

zo stimuleren we de jongeren om hun eigen

over de mogelijkheden voor jongeren in de

vaardigheden en talenten te ontdekken en te

Marije Wanders gaf dit jaar 4 workshops

bibliotheek. Hier kwam een spellenclub en een

ontwikkelen.

Onderwerpen waren onder meer:

voor de allerkleinsten van 1,5 tot 4 jaar. Ze las

mangaclub uit voort.

• O nline Walk@Talk. Als een vis in het water:

met de kinderen een prentenboek. Daarna

netwerken. Er is een gastspreker, maar bovenal
leren de deelnemers van elkaar.

Dansexpressie

weten waar je succesvol in bent en wat je het

gingen de kinderen samen met hun ouders dit

liefste doet, geeft richting. Daarmee maak

prentenboek na dansen. Een leuke aanvulling

je gemotiveerde keuzes en kun je een route

op de bestaande peuteruurtjes.

uitzetten.
• Goed in beeld! Jezelf online krachtig en

Peuteruurtjes

positief presenteren. Online workshop,

Elke eerste en derde woensdag van de maand is

bestaande uit 2 praktische workshops.

er een peuteruurtje voor maximaal 15 kinderen.

4.1 ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
EN JONGEREN
Voorstelling: een ober van niks

We maken Woutertje het Kaboutertje wakker en
lezen samen met Woutertje een prentenboek.
Daarna gaan we lekker zingen en muziek maken
en maken we een mooie knutsel.

60 kinderen en ouders/verzorgers kwam kijken

Samen naar buiten

naar deze mooie voorstelling. Een ober van

De bibliotheken en De Kunstbeweging

niks werd gespeeld door Jinky’s MikMak. De

organiseren 4 weken in de zomervakantie

voorstelling was gratis in de Oktobermaand

activiteiten voor kinderen van 6-12 jaar.

Kindermaand en was gekoppeld aan de
Kinderboekenweek ‘wat wil je worden’.
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4.2 BIJEENKOMSTEN VOOR
OUDEREN
20 zeer enthousiaste mensen deden in oktober
mee met ‘Het Fitte Brein’. De bijeenkomst was
in de bibliotheek in Emmen en was gericht

5 LATEN KENNISMAKEN MET
KUNST EN CULTUUR
‘Creëren en inspireren’

op senioren. Er was een lezing met bruikbare
tips om je brein zo lang mogelijk fit te
houden. Daarna werd op een speelse manier
het geheugen geactiveerd door de workshop

5.1 NETWERK CULTUUREDUCATIE EMMEN

‘training van de hersenen door middel van

Bibliotheek Emmen, De Kunstbeweging, het CBK Emmen, het ATLAS-Theater en Kunst & Cultuur

bewegen’. We organiseerden deze bijeenkomst

(Assen) bundelden hun krachten onder de naam Netwerk Cultuureducatie Emmen. Dit zijn de 5 grote

samen met de buurtsportcoach Senioren van de

culturele instellingen met aanbod in Emmen op het gebied van Cultuureducatie voor het onderwijs.

gemeente Emmen.

We gaan meer afstemmen, samenwerken en ons aanbod gebundeld aanbieden aan het onderwijs.

4.3 DISCUSSIEPLATFORM ROND
MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S
Nederland Leest

Samen organiseerden we de Cultuurmarkt op 25 maart 2021. Daar presenteerden we ons aanbod.
Door de coronamaatregelen werd dit een online Cultuurmarkt. Dit verliep goed. Toch misten we het
rondlopen en gemakkelijk iemand aanspreken.

1 boek, 1.000 gesprekken. Een goed boek
brengt gesprekken op gang en verbindt lezers
met elkaar. In november leest heel Nederland
daarom 1 boek. In 2021 was het thema ‘Over de
grens’. Leden en niet-leden konden in november
het gratis boek ‘De wandelaar’ van Adriaan van
Dis ophalen.
Passend bij het thema van Nederland Leest
was er een lezing: Camino naar Santiago
de Compostella. De lezing was uitverkocht
en zetten we in 2022 nog een keer op het
programma.
De Syrische Vrouwengroep Emmen maakte
300 heerlijke hapjes. Deze boden ze aan
tijdens openingstijden aan de bezoekers in alle
bibliotheken in de gemeente Emmen.
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6. BESTUUR EN ORGANISATIE

• In 2021 presenteerden we de pilot op het

Financiën

gebied van businessmodellen, genaamd Bieb

In de beleidsnota ‘Naar een maatschappelijke

voor Friends en Bieb voor Business. Bieb voor

bibliotheek’ is veel aandacht voor spreiding

Friends kent 2 versies: vrienden tot 30 jaar en

en innovatie. Op basis van deze beleidsnota

vrienden vanaf 30 jaar. Bieb voor Friends is

ontvangen we van de provincie Drenthe €

gelanceerd op de Uitmarkt. Inmiddels doen

500.000 in de periode 2017-2022. In 2021 zetten

6.1 RAAD VAN TOEZICHT

6.2 PROVINCIE

Er waren niet alleen reguliere vergaderingen. In

Innovatieagenda

aanloop naar de fusie met De Kunstbeweging

Een deel van de beschikbare subsidie wees de

zo’n 50 vrienden mee. Door het inplannen van

we vooral in op organisatieontwikkeling. De

vergaderde de Raad van Toezicht (RvT) extra. In

provincie Drenthe toe aan innovatieprojecten.

presentaties bij diverse netwerkclubs startten

overgang van een klassieke bibliotheek naar

totaal vergaderde zij 8 keer. Daarnaast werd 3

Belangrijke voorwaarde is dat ontwikkelde

we met Bieb voor Business. In 2022 gaan we

een maatschappelijke, educatieve bibliotheek

keer vergaderd met de Raad van Toezicht van De

projecten overdraagbaar zijn en in meerdere

verder met dit project als vast onderdeel van

ging verder. Een belangrijk omslagpunt is die

Kunstbeweging. De belangrijkste onderwerpen

gemeenten te gebruiken.

de bibliotheek.

van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte

waren de fusie met De Kunstbeweging en de

• Het project Letter voor Letter is voor mensen

organisatie. Maar ook de samenwerking met

gevolgen van Corona en de coronamaatregelen.

De Drentse directies besluiten jaarlijks welke

met een taalachterstand. Voor medewerkers

partners in de gemeente en de ontwikkeling

Binnen de Raad van Toezicht waren er dit jaar

projecten worden voortgezet of opgestart. Dit

bij Menso heeft een optreden plaatsgevonden

van een netwerkorganisatie zijn belangrijke

geen veranderingen in de samenstelling. Wel

doen zij op basis van een gezamenlijke visie op

van René Karst. Hij praat en zingt op een

aandachtspunten. Daar werkten we in 2021

is een nieuwe Raad van Toezicht samengesteld.

innovatie. Hieronder volgt een overzicht van de

informele manier over laaggeletterdheid en

hard aan. We verwachten dat de fusie met De

Dit kwam door de fusie met De Kunstbeweging

in 2021 lopende en gestarte projecten.

wat je hieraan kunt doen. Andere geplande

Kunstbeweging hier een zeer positief effect

per januari 2022. 2 leden van de Raad van

• In de zomer van 2021 opende Stroomlab: de

activiteiten zijn door Corona verschoven naar

op heeft. We zien de fusie dan ook als een

2022.

belangrijke stap in deze ontwikkeling.

Toezicht van de Bibliotheek zitten in de nieuwe

makersplaats voor jongeren in de bibliotheek.

RvT.

Sindsdien zijn er vaste open-lab-dagen waar

We bedanken de vertrekkende leden voor hun

jongeren zelfstandig met het materiaal

Stroom. Met Stroom investeren we in de

bijdrage en inzet. Deze leden vertrokken: de

en de tools werken. De Labcoach helpt hen

toekomst van jongeren van 14-24 jaar. Dit

heer Henk (H.J.) van der Scheer, mevrouw

erbij. Er zijn al meerdere workshops geweest,

doen we door een leesoffensief te starten.

Visie en beleid

Aletta (A.M.T.) Sanders-Bijleveld en de heer Jaap

waaronder workshops voor het voortgezet

Ook zetten we de bibliotheek op de kaart:

Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau

(J.A.G.) Gernaat.

onderwijs. Een vervolgprogrammering is

als vanzelfsprekende plek voor ontwikkeling

overleggen we regelmatig. Onder meer de

opgestart.

en ontmoeting van jongeren. Daarbij is er

samenwerking tussen de Bibliotheek Emmen

online en fysiek aanbod dat aansluit bij hun

en De Kunstbeweging en de afspraken over

Nieuwe directeur-bestuurder

• O p 5 juli is het Geheugenkabinet geopend.

• Begin 2021 startte het jongerenplatform

6.3 GEMEENTE

Na een interne procedure benoemden we Nicole

Het Geheugenkabinet is een fysieke

belevingswereld. Ondanks Corona lukte het

de Algemene Subsidie Verordening kregen de

Stiekema als opvolger van directeur-bestuurder

laagdrempelige plek in de bibliotheek met

om flink vaart te maken met dit project, ook

aandacht. De gemeente keurde onze ingediende

Marchien Brons. Marchien nam begin 2021

informatie en uitleenmaterialen over het

via digitale communicatie. Voor de zomer

begroting ongewijzigd goed.

afscheid. Zij ging met pensioen.

geheugen. Door Corona lukte het niet om met

startte een eerste groep jongeren. En tijdens

lokale partners bijbehorende activiteiten te

de zomer zijn de eerste, door de jongeren zelf

Cultuurnota ‘De Waarde van Cultuur’

ontwikkelen. Dit pakken we in 2022 weer op.

bedachte activiteiten uitgevoerd. Ook werkten

De gemeente Emmen stelde een nieuwe

we aan een vaste werkstructuur. Doel is om na

cultuurnota vast voor de periode 2022 – 2024.

het stoppen van externe ondersteuning door

In deze nota rekent de gemeente ons als

te kunnen met een nieuwe groepen jongeren.

grote professionele instelling tot de culturele

Er is een wervingscampagne opgesteld en een

infrastructuur. Door een sterke infrastructuur,

film gemaakt om een nieuwe groep actieve

divers en zichtbaar, wordt het culturele aanbod

jongeren aan te spreken om mee te doen

sterker en meer divers en worden inwoners

aan een nieuwe ronde. Van de aanmelders

aangemoedigd cultuur te maken of mee te

kozen we 12 jongeren uit. Zij komen een jaar

maken. Een divers cultureel aanbod draagt

lang wekelijks bij elkaar en bedenken en

bij aan een goed vestigingsklimaat en aan de

organiseren samen 4 evenementen.

economie van Emmen.
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6.5 PERSONEEL EN ORGANISATIE
Personeel en Organisatie
Organisatieontwikkeling

Nieuwe regelingen

Na de verkennende gesprekken in 2020 tussen

2 personele regelingen zijn geactualiseerd.

De Kunstbeweging en de Bibliotheek bleek het

Dit kwam door wettelijke of maatschappelijke

een logische stap de krachten te bundelen. In

ontwikkelingen. Het gaat om deze regelingen:

2020 werd besloten om een fusietraject in te

• E-mail- en privacyreglement

gaan om te komen tot 1 organisatie per 1 januari

• Regeling thuiswerken

2022. Dit had geen gevolgen voor de omvang
van het personeelsbestand of voor de functies

Ontwikkeling en opleiding

van de medewerkers. De organisatiestructuur

Er is een opleidingsbudget. Deze is gericht

voor de nieuwe organisatie is ontworpen.

op het stimuleren van de ontwikkeling en

Tijdens verschillende personeelsbijeenkomsten

deskundigheidsbevordering van medewerkers.

zijn de fusieplannen toegelicht en gedurende

Medewerkers volgden diverse opleidingen. Door

het verslagjaar verder uitgewerkt. De nieuwe

Corona was het aantal gevolgde opleidingen

organisatie richt zich op 4 speerpunten, die

lager dan in voorgaande jaren.

aansluiten bij de maatschappelijke opgave.
De OR van de Bibliotheek en de PvT van De
Ook cultuureducatie wordt een belangrijke

In de organisatie gingen we zoveel

Kunstbeweging gaven een positief advies op de

rol toegedacht. In de nota staan de trends en

mogelijk al uit van de nieuwe organisatie

voorgenomen fusie.

(beleids)ontwikkelingen die worden verwacht.

die zou ontstaan na de juridische fusie.

Personeelsinformatie/kerncijfers

Formatie 2021
Aantal medewerkers

55

In het voorjaar presenteerden we de

Corona

Vrouw

44

strategische uitgangspunten en een nieuwe

De coronacrisis had invloed op de organisatie.

Man

11

organisatiestructuur. Vanaf de zomer

Voor het personeel was het weer een bijzonder

FTE totaal

30,5

werkte het managementteam al in de

jaar. De gevolgen van de lockdown en het

Aantal medewerkers in

13

2021 stond bestuurlijk in het teken van de

nieuwe samenstelling en werd in het najaar

annuleren van activiteiten vroegen om veel

dienst

voorbereidingen van een juridische fusie. Vanaf

ondersteund door een extern adviseur.

flexibiliteit. Maar ook om het regelmatig

Aantal medewerkers uit

9 waarvan 4 door

aanpassen van de manier van werken.

dienst

(pre)pensioen

6.4 FUSIE MET
DE KUNSTBEWEGING

juni 2020 stond deze gepland op 1 januari 2022.
In juli bracht de OR een positief advies uit

We spraken met medewerkers die in de nieuwe

Medewerkers zorgden steeds voor veilige

Aantal vacatures

7

over de voorgenomen juridische fusie. Daarna

organisatie een andere leidinggevende krijgen.

afstanden, voor en achter de schermen.

Aantal vacatures ingevuld

6

werden de nieuwe statuten opgesteld en een

En in oktober 2021 was er een personeelsdag

nieuwe Raad van Toezicht gevormd. In het

voor alle medewerkers van beide organisaties.

Duurzame inzetbaarheid

Vergeleken met 2020 daalde het verzuim-

najaar werd de heer G. (Geert) Hoving benoemd

We gingen in het Veenpark aan de slag met

Samen met het Werkgeversservicepunt Drenthe

percentage van 7,9% naar 5,35%. Daarvan was

tot voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht

communicatiestijlen. Dit als voorbereiding op

werkten we aan duurzame inzetbaarheid. We

2,45% langdurig niet-werkgerelateerd verzuim.

van de nieuwe organisatie. Op 15 november

het samenvoegen van de 2 stichtingen.

richtten ons daarbij op 4 thema’s:

De verzuimfrequentie bedroeg 0,77.

• Gezondheid & Vitaliteit

tekenden we het fusievoorstel en werd dit bij
de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Op

Mede door de coronamaatregelen informeerden

• Vakkennis & Vaardigheden

27 november volgde de benodigde publicatie

we de vrijwilligers via e-mail.

• Motivatie & Betrokkenheid

in een landelijk dagblad (Trouw). De fusie was

• Balans Werk & Privé

volgens planning begin januari 2022 een feit.
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6.6 ONDERNEMINGSRAAD

6.8 MARKETING

In dit systeem komen de activiteiten van

te houden voor iedereen. Als vriend van de

de bibliotheek automatisch op het scherm.

bibliotheek draag je bij aan de toekomst

De ondernemingsraad (OR) was in 2021

Online bingo en Ik hou van Holland-quiz

Dit komt door een koppeling met onze

van de organisatie en ondersteun je

grotendeels compleet. Eind 2020 ging 1 lid weg

Door Corona waren we erg lang gesloten.

activiteitenwebshop. Ook de openingstijden

maatschappelijke, lokale initiatieven. Tegenover

omdat hij met pensioen ging. In het voorjaar

Daarom organiseerden de bibliotheken in

staan automatisch op het scherm door een

dit vriendenabonnement staan verschillende

van 2021 kwam er weer een nieuw lid bij.

Drenthe 2 online activiteiten. Speciaal voor alle

koppeling met G!ds. Dit zorgt ervoor dat we

voordelen.

leden, om ze toch iets extra’s te bieden in deze

minder tijd kwijt zijn aan het maken en vullen

De OR overlegt regelmatig met de bestuurder

bijzondere tijd. Zo organiseerden we een ‘Ik hou

van content voor Narrowcasting. De pilot is

Naast het Bieb voor Friends programma is er

over de ontwikkelingen en denkt hierin

van Holland-quiz’ op Koningsdag en een online

op 1 april 2022 afgelopen en komt daarna in

ook een vriendenprogramma voor zakelijke

ook mee. Onderwerpen die zijn besproken

bingo. Voor beide activiteiten was veel animo.

meerdere vestigingen.

relaties: Bieb voor Business. Voor de inwoners

waren onder meer de fusie met De

van de gemeente Emmen houden we ons

Kunstbeweging, coronamaatregelen en

Must reads, Monday

Bieb voor Friends

bezig met diverse maatschappelijk projecten,

organisatie¬ontwikkelingen. In juli 2021 bracht

Een student van NHL Stenden Hogeschool

Tijdens de Uitmarkt in september lanceerden

waaronder duurzaamheid, laaggeletterdheid

de OR een positief advies uit over de fusie van

onderzocht voor ons welke content jongeren

we het vriendenprogramma ‘Bieb voor

en positieve gezondheid. Om deze projecten

de Bibliotheek Emmen met De Kunstbeweging.

graag willen zien op onze social media kanalen.

Friends’. Het vriendenprogramma is voor

draaiende te houden en vergelijkbare projecten

Het blijkt dat jongeren graag boekentips van

iedereen. Voor leden én bezoekers van de

op te starten, zoeken we maatschappelijke

bepaalde genres willen zien. We werkten dit uit

bibliotheek. Voor iedereen die de bibliotheek

partners vanuit het bedrijfsleven. Daarvoor is

en sinds december hebben we iedere 2 weken

een warm hart toedraagt. Zo vinden de

Bieb voor Business opgestart.

Vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar! Inmiddels

Must reads, Monday op Instagram en Facebook.

vrienden het bijvoorbeeld belangrijk dat

hebben we er 112. Zij doen de ‘standaard

Daarbij zit een link naar een landingspagina

er een vestiging of servicepunt in hun

Het vriendenprogramma had aan het einde van

bibliotheek werkzaamheden’. Maar dat niet

waarop de titels staan. Daar kan men de

omgeving is. Of om informatie toegankelijk

2021 al ruim 50 vrienden.

alleen. In de (ver)nieuwe(nde) organisatie

boeken ook direct reserveren. In de bibliotheek

zetten we de vrijwilligers ook steeds vaker

staan deze boeken in de kast met aanraders.

projectmatig in. Hierbij kijken we naar de

Medewerkers van de bibliotheek leveren de

interesses en expertise van de vrijwilligers.

titels aan met een persoonlijke quote.

Ook dit jaar vroeg weer veel van de flexibiliteit

Boekenvlogs

van de vrijwilligers. Dit kwam door de

Uit het onderzoek van de student van NHL

steeds wisselende coronamaatregelen en de

Stenden bleek ook dat er behoefte is aan

lockdowns. We zijn enorm blij met hun inzet én

boekenvlogs voor jongeren. Van februari tot

flexibiliteit. Ook vinden we het erg belangrijk

en met oktober nam een andere stagiaire van

om de verbinding met de vrijwilligers goed te

Windesheim Zwolle daarom boekenvlogs op

houden. Daarom waren er verschillende acties.

voor de young adult doelgroep. In deze vlogs

Van het laten bezorgen van bloemen tot aan een

schonk de studente aandacht aan een specifiek

doos Merci-chocolade. Ook pakten we extra uit

boek. Ze vertelde kort in haar eigen woorden

tijdens Kerst.

over het verhaal en wat ze er mooi aan vond.

Nog steeds werven we vrijwilligers. We zetten

Pilot Narrowcasting

ze steeds vaker ad hoc/projectmatig in. Zo

In de bibliotheek van Nieuw-Amsterdam

benutten we de expertise/kennis van de

is gestart met een pilot van een nieuw

vrijwilliger optimaal. En dit komt de algehele

Narrowcasting systeem die is gebouwd door

ontwikkeling van de veranderende organisatie

APP (dit is de ICT-leverancier van de Bibliotheek

alleen maar ten goede.

Emmen).

6.7 VRIJWILLIGERS
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6.9 LOGISTIEK / FACILITAIR
Door de coronamaatregelen hadden we

Raad van Toezicht en directeur
bestuurder (31-12-2021)

Dit is de laatste terugblik namens de Raad van Toezicht (RvT). Op 1 januari 2022 fuseert de Stichting

ook dit jaar veel minder inkomsten uit de
zaalverhuur aan derden. Er is een medewerker

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Raad van Toezicht:

Openbare Bibliotheek Emmen (OBE) met de Stichting Kunstbeweging. Dat betekent dat de RvT van de
OBE terugtreedt.

geluidstechniek tijdelijk in dienst. We zetten
hem ook in op klussen. De omroepinstallatie in

Dhr. Henk (H.J.) van der Scheer,

de centrale bibliotheek is vernieuwd. Op alle

voorzitter (Emmen)

Enkele “oude” RvT-leden treden toe tot de RvT van de nieuwe organisatie. We hebben er daarom alle
vertrouwen in dat het door de RvT van de OBE gevoerde beleid voortgezet wordt.

verdiepingen en in alle kamers/ruimten is deze
nu te horen. We kochten nieuwe boekenkarren.

Dhr. Wim (W.) Snippe,

En er is een nieuw systeem voor contractbeheer.

portefeuille financiën (Klazienaveen)

Het kostte veel tijd en energie om te komen tot bovengenoemde fusie. Mede dankzij de inzet van het
managementteam verliep het fusieproces nagenoeg zonder problemen.

ICT

Mw. Gerjanne (G.A.G.) Hilgen,

We gaven flink geld uit aan audiovisuele

secretaris / portefeuille juridische

In februari stopte Marchien Brons met haar werkzaamheden voor de OBE. Zij ging met pensioen.

apparatuur en webcams. Daarmee voldoen

zaken (Emmen)

Hoewel Corona een groots publiek afscheid onmogelijk maakte, is haar vertrek toch op gepaste wijze

we onder meer aan de groeiende behoefte

gevierd. En bij haar afscheid werd ze om haar verdiensten terecht benoemd tot ereburger van de

van online vergaderen (Teams, Zoom) vanaf de

Mw. Aletta (A.M.T.) Sanders-Bijleveld

werkplek maar ook vanuit de zalen.

(Erm)

gemeente Emmen.
Na een inwerkperiode trad Nicole Stiekema aan als nieuwe directeur-bestuurder. Zij pakte energiek

We kochten een cyberalarmsysteem. Hierdoor

Dhr. Jaap (J.A.G.) Gernaat

haar nieuwe taak op. We zijn blij dat ze ook in de nieuwe organisatie directeur-bestuurder blijft.

is het netwerk nog beter beschermd en kunnen

(Emmen)

Het probleem van de huisvesting van de OBE stond ook in 2021 weer regelmatig op de agenda van

we het nog beter monitoren. Ook sloten we een
cyberverzekering af.

de RvT-vergaderingen. Helaas merken we dat er op dit terrein nog steeds geen echte stappen zijn
Directeur-bestuurder:

gemaakt. Verschillende opties zijn besproken, maar de financiering door de gemeente Emmen is het
probleem. Hopelijk komt de in maart 2022 nieuw te kiezen gemeenteraad met een oplossing.

We overlegden veel om te komen tot een

Mw. Nicole (N.G.) Stiekema (Emmen)

De visie, de koers en de dagelijkse praktijk van de OBE waren steeds de belangrijkste onderwerpen

geïntegreerde ICT-voorziening in verband

van de vergaderingen van de RvT. Ook de toepassing van de Governancecode was een terugkerend

met de fusie van De Kunstbeweging met de

agendapunt. De vergaderingen werden allemaal gekenmerkt door een goede sfeer en respect van de

Bibliotheek.

RvT-leden onderling.
Deze terugblik sluiten we niet af zonder een woord van dank aan allen, vaste medewerkers en
vrijwilligers. Zij zetten zich in 2021 in om het werk van de OBE tot een succes te maken. Corona
maakte het niet altijd gemakkelijk, maar zij zorgden ervoor dat de inwoners van Emmen toch konden
profiteren van de vele mogelijkheden van de OBE. Wij weten zeker dat dit ook in 2022 zo zal zijn.
Namens de RvT OBE,
Henk van der Scheer,
voorzitter
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CIJFERS

BEDRIJFSRESULTATEN - collectie

BEZOEKERSTELLERS
Jaar

Plaats
sensor

Telling

Type

2021

14.843

Ingang

2021

1.662

Ingang

2021

13.396

2021

15.037

2021
2021

2021

16.178

1.624

80.504

Locatie

Ingaand

Ingang
Ingang

Ingang

Ingaand

Uitgaand

2021

7.025

Ingang

Uitgaand

2.820

2021

1.167

2021

129

2021

117

2021
2021
2021

2021

2021

2.515

2.443

9.680

27.875

1.229

Ingang

Emmen Centrale

Ingaand

Ingang

Ingang

Uitgaand

SchoolR

Uitgaand

Emmer-Compascuum

SchoolL

Uitgaand

Hoofdingang

7.1232

Klazienaveen

Centrum

Servicepunt Bargeres **

Servicepunt Emmerhout

Servicepunt Emmermeer **
Emmen- De Monden

Emmer Compascuum

Servicepunt Nw-Weerdinge**
Emmen - De Blokken
Klazienaveen

Emmen - De Velden

3.576
176

473

1.438
736

Servicepunt Schoonebeek

122

Bibliobussen

Educatieve dienst

Onderbouw
Totaal 2021

Totaal 2020

In- én uitgaand*

NieuwAmsterdam

In- én uitgaand*

666

504

0

Klazienaveen

6.107

2.143

7.309

1.636

1.540

1

Nieuw-Amsterdam

3.086

649

4.359

611

430

Proef

Maand

E-book

School

1.824
204

392

1.058

161

427

6

47

225

188

49

293

94

24

226

4.120

2.817

10.878

14

910

515

50

10.691

2.486

7.329

7.701

97

119

3.586

3.817

8
0

0

0
0

5
0

0

0
0

29
0

0

5
2

21

0

0

0

24

0

0

1

1.306

1.300

0

8
7

0

5
3

1

38
33

13
3

Gast
lener

17
0

11

2
3

Gratis*

2

Bibliobussen

44

37.384

3

1

5

196

27.267

17.456

66.687

44

4.957

1.378
2

3

17.118

6.417

154

5.572

56

18.657

2.818

584

48.010

51.196

1

3.878

3.761

23

24

7.779

8.548

64

74

18.874

20.517

1

6

9.142

9.358

2

140

135

1

107

11.216

4

40

112

3

20

150

67.683

17.061

6.798

98
23

41

221

Totaal
2020

3.027

48 3.609

26

445

238
0

0

133

17.739

33.316
9.253

1.162 148.502

1.528

159
0

0

185

18.071

32.894

8.116

152.989

BEDRIJFSRESULTATEN - uitleningen
Volwassen
romans

2021

Totaal
2020

22

121

9.149

0

Centrum

Servicepunt Angelslo *

425
0

1.132
0

3.278

20

1.825

89

Klazienaveen

26.725

4.546

22.430

3.105

5.203

153

3.419

Nieuw-Amsterdam

10.001

2.160

11.599

1.523

1.520
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Servicepunt Erica

1.208

116

114

5

102

6

27

65

13.506

4.245

1.712

98

3

23.026

4.966

1.195

Emmen - De Monden

Emmer-Compascuum

Servicepunt Nw-Weerdinge
Emmen - De Blokken
Emmen - De Velden

505

Servicepunt Schoonebeek

Emmen

Bibliobus 1

Bibliobus 2

7.342

7.713

77

77

83

Onderbouw

24.898

Totaal 2020

1.061

58

922

Servicepunt Emmermeer

229

947 24.007

1

68

Educatieve dienst
Totaal 2021

384

407

1.087

17
5

2

37

33

50

120.794 29.266
139.719 33.345

1

106

313

16.140

30.678

13

5

5.104
341

174.891 27.892

185.268

36.130

6

66

2.277
2

1

21.428

740

29.944 1.039

Ebooks

22 4.240

6.095

681

19

34

455

1.210

0

569
67

7.805

Dvd’s

6.909

476

24
67

6.089

Muziekdvd

852

0
0

63

40.237

Cd’s

1.573

1.596

425

458

Tijdschriften

10.612

1.543

28

72.330 20.826

Jeugd
Informatief

155

0

Servicepunt Emmerhout

Volwassen
Jeugd
infor- verhalen
matief

1.236

9.162

50

32

78

9.153

36.440

3

Totaal
2021

* De servicepunten maken gebruik van de roulatiecollectie (volw) mediamagazijn.

0

0

78

281

48

3

11

13

28

Emmen - De Stad
Groot

4

MuziekDvd’s Overige
dvd

163.197

in 2018 384.289
in 2019 393.356
in 2020 198.628

Basis

34

Servicepunt Schoonebeek *

Totaal 2020

29.095

aantal bezoekers
in 2021

* Gratis = Administratief, instellingen, personeel en tijdelijk 19-jarigen.
** Gebruikers van de servicepunten Nieuw Weerdinge, Bargeres en Emmermeer
staan ingeschreven bij de bibliotheek Emmen - centrum.

42

3.569

Servicepunt Bargeres

Nieuw-Amsterdam
Servicepunt Erica

655

Educatieve dienst

BEDRIJFSRESULTATEN - leden
Emmen - De Stad

2.337

Mediamagazijn

* Nieuwe bezoekersteller

Jeugd
13-18 jaar

229

Servicepunt Erica *

15.143

N.B. Vanaf 20 mei mochten de bibliotheken weer open, na
maanden gesloten te zijn geweest voor bezoekers.

Jeugd
t/m 12 jaar

668

Totaal 2021

In- én uitgaand*

Kleine ingang

2.976

Emmen - De Velden

Ingaand

Hoofdingang

4

Emmen

Ingaand

SchoolL

1.919

Emmen - De Blokken

Ingaand

SchoolR

3.007

Servicepunt Nw-Weerdinge *

80.466

TijdCd’s
schriften

9.924

Emmer-Compascuum

16.420

Jeugd
informatief

13.930

Servicepunt Bargeres *

15.638

Volwassenen
Jeugd
infor- verhalen
matief

Servicepunt Emmermeer *

Ingaand

Ingang

2021

14.950

Bus 5

Uitgaand

Ingang

Centrum

Emmen - De Monden

Ingaand

Ingang

Emmen - De Stad

Servicepunt Emmerhout *

Ingaand

80.428

7.220

Bus 4

Uitgaand

2021
2021

Gemiddeld van inen uitgaand aantal
bezoekers
TOTAAL

Volwassenen
romans

3

529

Totaal
2020

152.533

183.155

614

561

0

61

4

14.494

15.462

61

17

17.128

17.509

754

242

63.161

68.255

102

9

26.956

25.728

1.551

2.147

37.076

85
23

40

Totaal
2021

62

4

25

Overige

5.435 37.076
9.315 28.635

387

569

1.508

658

202

1.615

37.076

28.635

13

23.686

36.685

11

31.030

22.599

11

121

19.664 37.600

28.147 23.940

957 418.504

1.377

464.812

De totaalcijfers zijn exclusief de uitleningen aan de Drentse bibliotheken: 25.038, en inclusief

de exemplaren van andere Drentse bibliotheken, die in de gemeente Emmen werden uitgeleend: 20.103
* Servicepunt Angelslo is in het voorjaar 2020 opgeheven.
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BEDRIJFSRESULTATEN - gebruik
Actviteiten op het gebied van:
Leesbev. en
literatuur

Bezoek
Volgers
Website/
Social
nieuwsmedia
brief

Bezoek
Bibliotheken

Educatie en
ontwikkeling

Kunst en
cultuur

Ontmoeting
en debat

Kennis en
informatie
Activit- Activitteiten teiten
totaal totaal
2021
2020

Volw.

Jeugd

Volw.

Jeugd

Volw.

Jeugd

Volw.

Jeugd

Volw.

Jeugd

84.076

14

121

186

19

22

20

7

6

65

27

487

254

Emmen - De Monden

7.122

8

69

43

13

1

0

17

0

0

0

151

110

Emmen - De Blokken

15.143

3

119

3

336

5

9

19

0

1

1

496

206

Emmen - De Velden

14.547

1

77

30

33

2

8

4

0

0

0

155

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0 n.v.t. n.v.t.

Emmen - De Stad

Centrum

156.520

5.271

Servicepunt Emmerhout
Emmer-Compascuum
Klazienaveen

Nieuw-Amsterdam
Servicepunt Erica

Servicepunt Schoonebeek
Emmen

Bibliobussen

Taalpunten*
Totaal 2021

Totaal 2020
*

156.520
122.146

31.369

349

5.620

6.684

-

***

152.257

***

0

0

0

1

-

1

233.851

Activiteiten van het project “Emmen Telt mee met Taal’ zijn hierin niet opgenomen.

** Een deel van het websitebezoek gaat via www.bibliothekendrenthe.nl

*** Exclusief servicepunten.						
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