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Voorwoord
2020, wat een bijzonder jaar!
Aan het begin van het jaar werkten we vol goede moed aan onze vernieuwde organisatie; de maatschappelijk,
educatieve bibliotheek in wording. In een interne leergang, de Bredebieb Academy, leerden medewerkers meer
vraaggericht en behoefte gestuurd te werken en samen met De Kunstbeweging onderzochten we of en hoe we
elkaar kunnen versterken in één nieuwe organisatie. We waren hard op weg de doelstellingen te realiseren zoals
we die voor ogen hadden.

Het jaar ging bovendien feestelijk van start. In februari vierden we met elkaar het 70-jarig bestaan van
de openbare bibliotheken in de gemeente Emmen. Nog nietsvermoedend van dat wat er twee weken
later volgde: een volledige sluiting van alle bibliotheken en de bibliobussen. Een vreemde periode brak
aan, waarin we veel creativiteit lieten zien om toch nog onze klanten waar mogelijk van dienst te zijn.
De coronacrisis heeft, net als in de rest van Nederland en daar buiten, veel impact gehad op ons. Veel
activiteiten en dienstverlening kon niet door gaan, maar we lieten ons niet uit het veld slaan. Het zit
in onze aard mensen te helpen. Ook (juist) in moeilijke tijden. Die houding zorgde voor een aangepast
aanbod en steeds opnieuw zoeken naar wat wél kon.
We bleven bouwen aan de toekomst. Zo werd er een prachtige nieuwe bibliotheek geopend in NieuwAmsterdam en een servicepunt in Nieuw-Weerdinge. De bibliobussen kregen een totale make-over zodat
deze weer in een nieuwe, moderne jas de scholen kunnen bezoeken.
Natuurlijk vinden we het heel spijtig dat we minder hebben kunnen doen dan we gewend zijn en hadden
gewild, maar we zijn ook heel trots op hetgeen we wél bereikt hebben. Een kroon op ons werk was het
opnieuw behalen van het kwaliteitscertificaat, met prima beoordelingen op alle getoetste onderdelen.

Voor mij was dit het laatste jaar dat ik als bestuurder van deze organisatie in functie was. Vanwege
pensionering heb ik, na ruim 45 jaar ‘bieb Emmen’, deze functie per 1 februari 2021 overgedragen aan
collega Nicole Stiekema, in de verwachting dat onze bibliotheek hiermee in goede handen is.
In het najaar van 2020 werd bekend dat ik 1 per februari 2021 het stokje over mocht nemen van Marchien
Brons. Heel trots ben ik dat een ervaren bestuurder als zij veel vertrouwen in mij uit sprak. De soepele
overgang, in een periode waar niets routine is, heeft dankzij haar plaats kunnen vinden.

Met veel plezier en voldoening heb ik gewerkt voor deze prachtige organisatie en ik bedank de Raad van
Toezicht en de medewerkers voor het vertrouwen dat ik kreeg.
Voor de toekomst wens ik jullie allen veel succes en de inwoners van de gemeente Emmen een bloeiende,
betekenisvolle bibliotheek.
We bedanken Marchien voor 45 jaar Bibliotheek Emmen. Voor haar werk en inzet ontving ze
terecht de erepenning van de gemeente Emmen.
Marchien Brons,
directeur-bestuurder
mei 2021
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Nicole Stiekema,
directeur-bestuurder
mei 2021
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In de regio Wuhan in China begon in december 2019
de uitbraak van het coronavirus. Op 27 februari was
de eerste coronabesmetting en Nederland. Om het
virus zo goed mogelijk in bedwang te houden heeft
de Nederlandse regering maatregelen getroffen. Die
maatregelen hadden (en hebben) een groot effect op
het bibliotheekwerk. Zo bleven de bibliobussen vanaf
13 maart in de stalling en sloten de bibliotheken hun
deuren vanaf 16 maart voor een aantal weken.
Al onze activiteiten zijn sterk geraakt door de uitbraak
van het coronavirus, met alle sociale, maatschappelijke
en economische gevolgen. Desondanks bleven de
bibliotheken zo goed als toegestaan en mogelijk was
functioneren.
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1 Ter beschikking stellen van
kennis en informatie

Vijf wettelijke functies

‘Voor iedereen toegankelijk’
De Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB) kent

De wet geeft daarbij veel ruimte voor een lokale

aan de bibliotheken vijf functies toe die nauw met

invulling, natuurlijk in nauw overleg met de

1.1 Toegang tot (achtergrond)informatie

elkaar samenhangen:

gemeente, de politiek, allerlei maatschappelijke

Gebruik van de bibliotheek

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.

Laten kennismaken met kunst en cultuur.

instellingen en het publiek. In dit verslag wordt
beschreven hoe deze functies in 2018 door de
Bibliotheek Emmen zijn ingevuld.

Vanwege de coronamaatregelen moesten de
bibliotheken meermalen sluiten of waren enkel
geopend voor het afhalen van gereserveerde
materialen. Dit had een groot effect op de
gebruikscijfers, zoals het aantal uitleningen: een
daling van 30 procent over de gehele linie.
In het gebruik van e-books zien we daar tegenover
een enorme stijging, namelijk van 44,3 procent.
Vanwege de sluiting is er extra veel promotie
geweest voor de online Bibliotheek en het lenen van
e-books.
Het ledental laat na een vrij stabiele periode nu
dalende cijfers zien. Via de participatiewebshop (voor
minima) werden er 60 abonnementen afgesloten.
Ook werden er 6 tegoedkaarten voor activiteiten en
Muziekweb uitgegeven. Dit voorziet duidelijk in een
behoefte .
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Als gevolg van de coronacrisis kregen we onder meer
te maken met sterk teruglopende bezoekersaantallen
en veel minder deelnemers aan een geringer aanbod
van activiteiten. Ook was er een omzetverlies in het
BiebCafé en een hoog ziekteverzuim. Naast misgelopen
inkomsten (uit o.m. activiteiten, horeca en boetegelden)
maakten we ook bepaalde kosten niet, zoals voor
invalwerkzaamheden bij ziekte en verlof en kosten
voor activiteiten. Extra kosten kwamen er juist weer
door alle aanpassingen als spatschermen, mondkapjes,
desinfectiemiddelen, extra schoonmaak, mandjes en
bewegwijzering. Ook zijn er verschillende aanpassingen
gedaan om medewerkers thuis te laten werken en om
online activiteiten te organiseren.
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Ook hadden de maatregelen een behoorlijk effect
op de bezoekerscijfers voor 2020. Over het geheel
hebben we te maken gehad met een daling in
bezoekers van 40,5%.
Bibliotheek Emmen 70 jaar
De eerste bibliotheek in
Emmen werd geopend op
24 februari 1950. Hier werd
de Openbare Leeszaal en
Bibliotheek (OLB) gehuisvest
in ‘het oude schooltje’.
Daarna volgen al snel
bibliotheken in Klazienaveen, Emmer-Compascuum
en Veenoord. Begin februari bestond Bibliotheek
Emmen 70 jaar en dit jubileum is uitgebreid gevierd
met een personeelsfeest in het biebcafé.
Emmen De Stad
De discussie over de ontwikkeling van Emmencentrum en de plaats van de bibliotheek hierin werd
weer actueel. Op verzoek van de gemeente Emmen
werd er een onderzoek uitgevoerd naar de voors en
tegens van meerdere locaties voor de huisvesting
van de bibliotheek. Onder begeleiding van extern
adviseur een notitie opgesteld met daarin de
uitgangspunten en voorkeuren van de bibliotheek en
De Kunstbeweging.
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Biebcafé
Op de maandag- en donderdagavonden werd het
Biebcafé niet langer bemand vanwege de geringe
verkoopresultaten. De verdieping blijft wel gewoon
geopend voor publiek.
Na de gedwongen sluiting vanaf maart is het
Biebcafé vanaf augustus nog weer korte tijd geopend
geweest. Maar na de verscherpte maatregelen in
het najaar is het Biebcafé alleen nog in gebruik als
bedrijfskantine. Een gedetacheerde medewerker van
EMCO is met pensioen gegaan. Een aantal diensten
is intern op tijdelijke basis vervangen.
Servicepunten
In een aantal wijken en dorpen waar geen
bibliotheek is, zijn servicepunten. Hier is een kleine
collectie aanwezig, gericht op doelgroepen. Binnen
de plaats Emmen zijn er servicepunten in Angelslo,
Bargeres, Emmermeer en Emmerhout. Buitendorpen
met een servicepunt zijn er in Erica, Schoonebeek
en sinds dit jaar ook Nieuw-Weerdinge. Er zijn
voorbereidende gesprekken over servicepunten
de Rietlanden en in Barger-Oosterveld. Dit wordt
vervolgd in 2021.
De Blokken (Klazienaveen)
Intensiveren contacten diverse partijen
SportAkkoord

Daarnaast werd er aandacht gevraagd voor (digitale)
laaggeletterdheid en vond er informatieverstrekking
en een activiteit rondom dit thema plaats.
Als gasten/sprekers van deze middag waren
aanwezig, burgemeester Eric van Oosterhout,
taalambassadeur Jasper Harmes, PvdA-Raadslid
Ugbaad Hassen en kunstenaar Ingo Leth. Het
geheel werd muzikaal omlijst door Aukje Fijn.
Het evenement werd eveneens door RTV Drenthe
opgepakt en er vond een live-uitzending plaats
tijdens de lunch.
Boeken- en positieve gezondheidsmarkt
Een project uit het SportAkkoord is de boeken- en
positieve gezondheidsmarkt die ook tijdens de Week
van Lezen en Schrijven werd gehouden.
Tijdens deze markt werd er onder meer aandacht
geschonken aan de boekpresentatie van Esmee Oost,
leerlinge van het Esdal College en werd een interview
gehouden met Patrick Visscher uit Nieuw-Dordrecht,
auteur van kinderboeken. Verder waren er informa
tieve stands van diverse lokale organisaties aanwezig
en konden bezoekers bij ‘De gezonde huiskamer’
terecht voor een gratis gezondheidstest. Leden van
Gymnastiekvereniging Klazienaveen gaven ieder half
uur een demonstratie turnen op het sportveld.
Verbinding inwoners
Samenwerking werd ook gevonden bij de inwoners.
Zo was er in juli de opening van de expositie van
Ellen v.d. Velde uit Klazienaveen en vonden er
daarna nog diverse exposities plaats van o.a. De
Beeldbrengers en de leden van de AKE. Ook de
leerlingen van het Esdal presenteerden dit jaar een
kunst- en fototentoonstelling in de bibliotheek.
Innofuture

Het eerste project onder de vlag van het Sport
Akkoord was de Letterlunch in de Week van Lezen en
Schrijven. Hier presenteerden leerlingen van opleiding Zorg en Welzijn van het Esdal College een gezonde lunch aan de inwoners van Gemeente Emmen.
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Voor de brede school was er tijdens de
Kinderboekenweek aandacht voor zaken die de
kinderen thuis niet zo snel doen, denk hierbij aan
een techniekworkshop, marmeren of schilderen.
Voor de tentoonstelling Kunst en Creatieve boeken
in samenwerking met Galerie Beeldbrengers werden
mensen opgeroepen eigengemaakte kunst in te
brengen rond het thema ‘Wat vind jij op je pad?’.
Opening Servicepunt Nieuw-Weerdinge

Ook dit jaar nam de bibliotheek deel aan de
innovatieve beurs Innofuture. In diverse workshops
werden 21e-eeuwse vaardigheden bij het publiek
onder de aandacht gebracht. Ditmaal presenteerden
De Kunstbeweging en de diverse vestigingen van
Bibliotheek Emmen zich gezamenlijk in een stand.
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De nieuwe situatie, samen met het dorpshuis, biedt
voor de toekomst veel kansen tot samenwerking
waardoor de bibliotheek en het dorpshuis samen
tot de ‘huiskamer’ van Nieuw Amsterdam/Veenoord
kunnen uitgroeien.
Servicepunt Schoonebeek

In dorpshuis De Badde is een ruimte ingericht met
romans, groteletterboeken en een mooie collectie
prentenboeken. Deze collectie wordt regelmatig
aangevuld met boeken die rouleren langs de
servicepunten. Ook is het mogelijk materialen te
reserveren uit heel Drenthe en in het servicepunt
op te halen. Dit servicepunt ging op 1 oktober van
start en wordt beheerd door een aantal vrijwilligers
uit het dorp zelf. Het bibliotheekservicepunt werd
officieel geopend door wethouder Robert Kleine.
De Velden
(Erica, Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek)

De bibliotheek heeft inmiddels sparringpartners,
waarmee gezamenlijk projecten en thema’s worden
opgepakt. Zo heeft de Bibliotheek Klazienaveen op
1 februari het Lokaal SportAkkoord ondertekend, en
werkt sindsdien samen met 45 andere instanties aan
het speerpunt ‘positieve gezondheid’.
De bibliotheek hoopt zo samen met de diverse
partners bewustwording bij de inwoners te creëren
door informatie te verstrekken en het organiseren
van (gezamenlijke) activiteiten rondom dit thema.

De Monden
(Emmer-Compascuum en Nieuw-Weerdinge)

Verhuizing Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Ondanks alle coronaperikelen heerste er in NieuwAmsterdam toch enigszins een feeststemming. Na
een jarenlang proces werd in februari de laatste
handtekening gezet en kon er worden begonnen met
de verbouw van een gedeelte van verzorgingshuis
‘De Oldersheem’ tot een nieuw dorpshuis en
bibliotheek. De ingrijpende verbouwing verliep
voorspoedig en in december werd er een prachtige
nieuwe bibliotheek geopend. Door de inwoners
werden er namen ingezonden voor dit gezamenlijke
pand en een kleine commissie koos de toepasselijke
naam : De Veurkamer.
Helaas moest de bibliotheek een week na opening
alweer sluiten maar de eerste reacties van het
publiek waren zeer positief.
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Na de verbouwing van ‘t Aole Gemientehoes in
Schoonebeek keerde de bibliotheek hier in het
voorjaar van 2020 weer terug. De dienstverlening
is uitgebreid door inzet van selfserviceapparatuur
en is via pin betalen nu mogelijk. Hierdoor kan in
het servicepunt altijd geleend worden als ‘t Aole
Gemientehoes open is.
Servicepunt Erica
Doordat servicepunt Erica gevestigd is in ’t Schienvat
was dit het afgelopen jaar afhankelijk van de
openingstijden van het dorpshuis. Door de geldende
coronamaatregelen is hierdoor het servicepunt van
de bibliotheek meermaals voor langere tijd gesloten
geweest.
Bibliobussen
De twee bibliobussen moesten op 13 maart abrupt
stoppen vanwege de coronamaatregelen. In mei kon
weer gestart worden met het bezoeken van de haltes
bij de scholen. De haltes voor volwassen vervielen
vanwege de beperkte ruimte in de bussen waardoor
de afstandsregel niet gehandhaafd kon worden.
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In de periode tot de zomervakantie is gereden met
een tweepersoons bezetting. Gezien de eerder
opgelegde bezuinigingstaakstelling is besloten om
vanaf 1 september te rijden met een eenpersoons
bezetting door een chauffeur/bibliothecaris. Met
scholen is intensief contact geweest v.w.b. hulp
voor, tijdens en na het busbezoek bij de school.
Dat betekent bijvoorbeeld dat de school nu zorgt
dat er een vrijwilliger/leerkracht aanwezig is om
een en ander in goede banen te leiden. Ook is het
volledige busrooster aangepast voor wat betreft
de haltetijden. Besloten werd om de haltes voor
volwassen na de zomer definitief te laten vervallen.
Niet alleen vanwege de coronamaatregelen maar
ook vanwege het teruglopende gebruik.
Medio zomer konden volwassen leners van
de bibliobussen door het invullen van een
enquête kenbaar maken aan welke alternatieve
dienstverlening men behoefte heeft. Van de
aangeschreven 275 leners heeft de helft de enquête
ingevuld: het bleek dat de meeste leners inmiddels
al waren uitgeweken naar een bibliotheekvesting of
servicepunt. Aan huis gebonden leners die aangaven
daaraan behoefte te hebben zijn ondergebracht
bij de boek-aan-huis dienst. Vanuit de bibliotheek
zijn vervolgens contacten gelegd met meerdere
erkende overlegpartners om in wijken en dorpen
waar volwassen haltes zijn vervallen om eventueel
servicepunten in te richten. Dit heeft onder meer
geleid tot een servicepunt in Nieuw-Weerdinge, een
onderzoek naar plaatsing van een servicepunt in het
centrum van de Rietlanden en zijn er gesprekken
gestart met een basisschool in Barger-Oosterveld om
hierin de mogelijkheid van een servicepunt annex
Bibliotheek op school te realiseren.

Eind 2020 kregen beide bibliobussen van binnen
en buiten een make-over waarmee ze weer een
aantrekkelijke en bijdetijdse uitstraling hebben voor
de jeugd.

1.2 Samenwerking met scholen, zorg- en andere
instellingen
Mediatheken
Esdal College Boermarkeweg
Tijdens de open dag in januari werd de mediatheek
drukbezocht door (potentiele) nieuwe leerlingen
en ouders. Leerlingen uit groep 8 mochten een
stapelgedicht maken of een vragenlijstje invullen.
Uit de ingeleverde formulieren (35!) is een winnaar
gekozen: Robine Buter van de Gerardus Majella te
Nieuw Schoonebeek.
Schrijfster Cis Meijer bezocht in maart de school. Ze
wist op een energieke manier de leerlingen uit de
brugklas enthousiast te maken om haar boeken te
gaan lezen.
Digitale geletterdheid: 21e -eeuwse vaardigheden
(samenwerkingsovereenkomst dBos)
Mediathecaris Niels Mulder schreef een plan van
aanpak en ontwikkelde daarna een lessenserie
‘Digitale Geletterdheid’. In september is tijdens een
plenaire bijeenkomst aan de medewerkers van het
Esdal College het lesmateriaal toegelicht en zijn er
voorbeelden gegeven over hoe digitale ontwikkelingen invloed hebben op niet alleen leerlingen, maar
ook op de docenten. In overleg met het management
van de school is er voor gekozen het materiaal te
verdelen over de leerlingen van de eerste en tweede
klas. Daarop is er in oktober een workshop gegeven
aan de mentoren van klas 1 en 2. Het lesmateriaal is
digitaal beschikbaar gemaakt via Google Classroom.
Mentoren zijn tevens aangemoedigd om feedback
te geven op het materiaal, zodat dit het komende
jaren verbeterd/uitgebreid kan worden. De mentoren zullen de lessen naar eigen inzicht gedurende
het schooljaar in hun planning verwerken. De eerste
reacties zijn erg positief.
Monitor
De Monitor is een belangrijk onderdeel in de
Bibliotheek op school VO. Onder het motto ‘meten is
weten’ wordt zichtbaar wat de effecten zijn van de
activiteiten in het jaarwerkplan van de mediatheek
dat is afgestemd met de sectie Nederlands. Naar
aanleiding van de resultaten van de Monitor is het
jaarwerkplan aangepast. De cijfers zijn geanalyseerd
en actiepunten/aandachtpunten toegevoegd.
Esdal College Oosterstraat
Door de verhuizing van vorig jaar zit de
mediatheekruimte nu op dezelfde etage als de
sectie Nederlands. De samenwerking is hierdoor
geïntensiveerd en het aantal uitleningen is
verdubbeld. De mediatheek wordt ook opvallend
vaak gebruikt als studie- en leesruimte door
leerlingen met een tussenuur.
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Taalbeleid
De werkgroep Taalbeleid van het Esdal College
Oosterstraat bestaat uit een aantal docenten, de
mediathecaris, de teamleider van het VWO en de
schooldirecteur. Hier worden de ontwikkelingen
aangaande het taalbeleid besproken en staat dit als
speerpunt voortdurend op de agenda van de hele
school.
De mediathecaris nam deel aan de werkgroep
Taalbeleid Noord-Nederland. Docenten uit NoordNederland kwamen bijeen, hebben onderling
informatie uitgewisseld en kregen tips en ideeën
om het taalbeleid in de middelbare scholen door alle
geledingen van de school tot uiting te laten komen.
Hondsrug College
Na de interne verhuizing en een nieuwe inrichting
werd de mediatheek in januari feestelijk heropend.
De openingstijden van de mediatheek werden
verruimd, echter voor een korte periode.
Bij de open dag van de school gaf ook de mediatheek
acte de préséance, o.a. met een Bookface wedstrijd
en een quiz. En werd er meegewerkt aan Minecraft,
een schoolbreed project van docenten.
Tijdens de lockdown vond de informatievoorziening
plaats via o.a. nieuwsbrieven voor docenten,
webinars en social media. In het kader van
leesbevordering is dichter Ingmar Heytze langs
geweest. Verder is deelgenomen aan Nederland Leest
en waren er meerder tentoonstellingen.
Esdal College Klazienaveen
Ook voor dit jaar werden er weer volop plannen
gemaakt voor een hechtere samenwerking tussen
de bibliotheek en het Esdal College in Klazienaveen.
Ondanks COVID19 zijn toch nog meerdere mooie
projecten samen opgepakt en uitgevoerd.
Open huis
De bibliotheek presenteerde zich tijdens het open
huis in januari en de sectie Nederlands heeft
zich gepresenteerd in de bibliotheek. Er was veel
belangstelling voor de activiteiten en de bezoekers
waren enthousiast over de samenwerking met het
Esdal College, het gebouw en de inrichting.

Dit is echter, net als de projectweek WO II voor klas 3
mavo, volledig geannuleerd.
Mediathecaris van het jaar
Mediathecaris Lidy Swieters werd door o.a. het Esdal
College genomineerd als Mediathecaris van het jaar.
Een interview met haar is te lezen op de website
nationalemediatheektrofee.nl.
1.3 Loketfunctie, spreekuren en informatiepunt
Dienstenhuus
Iedere dinsdag is in Bibliotheek Emmen een gratis
spreekuur van het Dienstenhuus (Sedna). Hier kan
men terecht voor informatie of advies over wonen,
welzijn, zorg en veiligheid of vrijwilligerswerk. Een
vrijwilliger gaat samen met de klant op zoek naar
een passende oplossing.
Het Dienstenhuus bemiddelt bijvoorbeeld bij
opvoedingsvragen, ondersteuning door het
buurtmaatschappelijk werk en mantelzorg. Voor
praktische hulp - zoals boodschappen halen of
kleine klussen in huis - kan via het Dienstenhuus
Buurtsupport ingeschakeld worden. Vanwege
de geldende coronamaatregelen heeft het
Dienstenhuus nauwelijks plaats kunnen vinden.
Energieloket
Volgens plan zou het Energieloket van de gemeente
Emmen van oktober 2020 tot maart 2021 te vinden
zijn in de bibliotheek, inclusief wekelijkse spreekuren
door energiecoaches. Dit om informatie te geven over
o.a. energiebesparende maatregelen als verwarming,
ledlampen, radiatorfolie, waterbesparende
kraan, etc. Ook zou hulp worden geboden bij
investeringen/financiering en bij het indienen van
het bespaarvoucher. Echter, ook hier was corona een
belemmerende factor, en was dit slechts beperkt
mogelijk.
Juridisch Loket

75 jaar bevrijding
De aftrap van 75 jaar bevrijding 2020 was op 12
februari in combinatie met de Poëzieweek. Er was
een mooie samenwerking tussen de bibliotheek, het
Esdal en werkgroep 75 jaar Bevrijding Klazienaveen.
Voor de dichtwedstrijd voor alle leerlingen
(klassikaal/individueel) werden heel veel gedichten
ingeleverd. Een deskundige jury zou de gedichten
beoordelen en een keuze maken. De vijf mooiste
gedichten zouden worden voorgedragen tijdens
herdenkingsactiviteiten in het dorp op 4 en 5 mei.
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Wekelijks is er gratis inloopspreekuur waar vrij
blijvend juridische vragen gesteld kunnen worden
aan een advocaat. Ook hierbij waren de geldende
coronamaatregelen de oorzaak dat het Juridisch
Loket nauwelijks plaats heeft kunnen vinden.
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1.4 Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten,
lezingen en workshops
Basisvaardigheden
Klik&Tik
Internet is steeds belangrijker in het dagelijks leven
om dagelijkse zaken te regelen. Voor de mensen
die hierbij moeite hebben bieden de bibliotheken
Klik&Tik. Deze cursus helpt mensen vaardig te
worden met de computer en internet.
De cursus werd in alle vestigingen gegeven.
Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te doen op
locatie, bijvoorbeeld in het dorpshuis van Roswinkel.
Tijdens de cursussen is er ook een digitaal spreekuur.
Hier kunnen mensen terecht met vragen en hulp
op digitaal gebied zoals onder andere computer,
mobiele telefoon, apps, e-books. We merken dat
zowel de deelnemers aan Klik&Tik als de bezoekers
van de spreekuren blij zijn met de hulp die wij
bieden.
Digisterker
De bibliotheek biedt de cursus Digisterker aan
zodat mensen zelfredzaam en vertrouwd raken
worden met hun DigiD. Naast deze training zijn er
workshops speciaal gericht op Mijn Overheid en Mijn
Zorgverzekering. De cursussen werden ‘coronaproof’
gegeven door professionele medewerkers in zowel de
bibliotheken als op locatie.
Thuiskompas
Op de website van Thuiskompas staan de
beschikbare sociale huurhuizen van acht Drentse
woningcorporaties. Sinds oktober kunnen
woningzoekenden in de bibliotheek hulp krijgen
bij het vinden van een sociale huurwoning via
Thuiskompas. Op die datum ging de samenwerking
van de Drentse bibliotheken met Thuiskompas, het
samenwerkingsverband van de woningorganisaties
en hun huurdersorganisaties, officieel van start.

Vertegenwoordigers van deze drie partijen
ondertekenden online een samenwerkings
overeenkomst: Bert Moormann, bestuurder
van Domesta, Hans van Gellecom namens de
huurdersorganisaties en Annelies Bakelaar,
directeur-bestuurder van Biblionet Drenthe.
Annelies Bakelaar over de samenwerking: ‘Als
openbare bibliotheken vinden we dat iedereen
digitaal mee moet kunnen doen. Voor veel mensen
is het gebruik van e-loketten niet gemakkelijk.
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Toen we dan ook hoorden van ‘Thuiskompas’, het
e-loket van de Drentse woningcorporaties, zijn
we daarom direct in gesprek gegaan. Dit heeft tot
een mooie samenwerking geleid waar Drentse
woningzoekenden van kunnen profiteren.’
Om Thuiskompas te gebruiken is het belangrijk dat
je met de computer kunt omgaan. De medewerkers
van Bibliotheek Emmen staan klaar voor iedereen
die dit moeilijk vindt, ook voor niet-leden van
de bibliotheek . Zij kunnen woningzoekenden
bijvoorbeeld wegwijs maken bij het vinden van
informatie op Thuiskompas, het geven van uitleg
over inschrijven en reageren op een woning, het
aanmaken van een e-mailadres en het opvragen van
een inkomensverklaring.
IDO (Informatiepunt Digitale Overheid)
Het IDO is in het najaar van start gegaan in de
bibliotheek aan het Noorderplein. Twee keer per
week staan getrainde professionals klaar om de
klant te helpen met vragen over de digitale overheid.
De bibliotheek denkt mee en helpt klanten op weg
om uiteindelijk zelfstandig met de informatie van
overheidssites verder te kunnen gaan. De warme
overdracht zorgt ervoor dat de klant tevreden de
deur uit gaat aangezien de bibliotheek ook voor de
klant contact legt met een organisatie die hem of
haar verder kan helpen.
Het is de bedoeling om ook in de andere bibliotheken
een IDO te openen in 2021.

2 Bieden van mogelijkheden
tot ontwikkeling en educatie
‘Een leven lang leren’

Op verzoek van scholen is een medewerker van
Educatie langs geweest om de collecties te saneren.
Met een aantal scholen is (telefonisch) contact
geweest n.a.v. vragen om hulp om lezen goed neer
te zetten binnen de school. Dit kan bijvoorbeeld
door het inzetten van de leesbevorderingsprojecten
en door tips te geven voor het inrichten van de
schoolbibliotheek.
Nieuwsbrieven Educatie
Omdat de scholen veel gesloten waren en de
kinderen thuis moesten werken onder begeleiding
van hun ouders, zijn er vaker nieuwsbrieven naar
de scholen gestuurd. Met hierin ook informatie
voor ouders waar zij thuis gebruik van kunnen
maken, bijvoorbeeld over de apps van de bibliotheek,
luisterboeken en e-books, tips voor kinderen met
leesproblemen en digitale prentenboeken.
Monitor
De Monitor van de Bibliotheek op school meet
leesplezier en leesgedrag van de leerling, het
leesbevorderende gedrag van de leerkracht én het
leesbevorderende gedrag van de ouders.
Op vier scholen is in 2020 de Monitor afgenomen.
Voor drie van deze scholen is hiermee de begin
situatie in beeld gebracht. De uitkomsten zijn met de
scholen besproken en n.a.v. hiervan zijn een nieuw
leesplan mét het daarbij behorend activiteitenplan
gemaakt om de resultaten te verbeteren.
Samenwerking NHL Stenden Pabo Emmen
In september 2019 is een intensieve samenwerking
met de NHL Stenden Pabo Emmen van start gegaan.
Via Kunst van Lezen is een projectsubsidie voor de
Bibliotheek op school in de Pabo verkregen om de
samenwerking te versterken. Deze samenwerking is
gericht op de eerstejaars studenten.

In 2020 is het aantal collecties ( onder- en
bovenbouw) wat wordt uitgeleend aan
bovenstaande organisaties gedaald door het effect
van de coronamaatregelen. Er zijn in totaal 1.136
collecties naar scholen gegaan, dat varieert van vrij
lezen collecties tot thema/project collecties.
Jaarverslag 2020 • Bibliotheek Emmen

Voor het studiejaar 2020-2021 is voor de tweede
keer subsidie gevraagd en werd een beperkte
subsidie verleend. In dat leerjaar worden de
activiteiten in het plan gericht op de tweedejaars
studenten. Het project omvat o.a. uitvoering
van de Monitor, verdiepende gastlessen o.a.
schrijver in de klas, praten over boeken in de klas,
verdiepingsbijeenkomsten voor docenten en
ondersteuning bij collectieopbouw.
In december 2020 hebben 120 studenten
van Pabo 1, ondanks de beperkingen door de
coronamaatregelen, toch nog in tien kleinere
groepen rondleidingen gehad in Bibliotheek Emmen.
Project 75 jaar vrijheid
In het kader van de viering van 75 jaar vrijheid is het
project Waor is Aaldert? ontwikkeld. In dit project
staan aansprekende verhalen van lokale bewoners
over de Tweede Wereldoorlog centraal. In september
vond de officiële start plaats in Smilde.
Naar aanleiding van deze verhalen kunnen
leerkrachten van de Drentse basisscholen met hun
bovenbouwleerlingen in gesprek gaan over het
thema vrijheid. Op de website www.waorisaaldert.
nl/gemeente-emmen staan verhalen over
gebeurtenissen in Emmen. Leerkrachten kunnen
gebruik maken van bijbehorende lessuggesties.
Tweedejaars studenten van NHL Stenden Pabo
ontwikkelden voor de Bibliotheek Emmen een
bijpassende workshop. Deze bestaat uit een expositie
en opdrachten in de vorm van een escaperoom.
De studenten gaan de workshop uitvoeren in het
voorjaar van 2021.
2.2 Leesbevordering

Educatieve dienst
De Educatieve Dienst is verantwoordelijk voor
contacten met (voor)scholen, kinderdagverblijven
en peuterspeelzalen. De contacten worden elk jaar
onderhouden door middel van accountgesprekken
waarbij maatwerk leidend is. Deze gesprekken
worden zowel gevoerd met het basisonderwijs als
kinderdagverblijven. Aandachtspunten zijn o.a.
tevredenheid m.b.t. de dienstverlening, vraag en
aanbod op elkaar afstemmen, kennisdeling en
luisteren/interpreteren van vragen.

De geplande Taaldag is i.v.m. de geldende
coronamaatregelen pas na de zomervakantie 2020
uitgevoerd.

BoekStart in de kinderopvang
BoekStart is een programma dat het lezen met heel
jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge
kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart
gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op
jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een
voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele
leven voordeel van hebben.

In januari 2020 kregen drie groepen (75 leerlingen)
Pabostudenten een rondleiding met opdrachten. Op
die dag werd ook de samenwerkingsovereenkomst
voor het project getekend door de locatieleider
Academie primair onderwijs van NHL Stenden
Emmen, Louwien Eising, en de directeur-bestuurder
van Bibliotheek Emmen, Marchien Brons.
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In 2017 is gestart met het uitrollen van BoekStart
in de kinderopvang. Hierbij zijn destijds 21
pedagogisch medewerkers tot voorleescoördinator
opgeleid. In 2020 is er een samenwerking
aangegaan met kinderopvang Kinderwereld.
Drie pedagogisch medewerkers worden
opgeleid tot voorleescoördinator. In verband met
coronamaatregelen is de training uitgesteld naar
voorjaar 2021.
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Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen werden georganiseerd
onder het motto ‘voorlezen maakt je leuker!’ Doel
van de landelijke campagne is het bevorderen van
het voorlezen aan kinderen die nog niet zelf kunnen
lezen. In 2020 stond het prentenboek Moppereend
centraal, geschreven door Joyce Dunbar en Petr
Horáček.
De aftrap bestond uit het Nationale Voorleesontbijt
in de Bibliotheek Emmer-Compascuum met peuters
van kinderopvang Uk en Puk en ouderen van de
Huiskamer. Het prentenboek werd interactief
voorgelezen waarna jong en oud konden genieten
van broodjes en koek. De bibliotheek zorgde weer
voor een uitgebreid leesbevorderingsproject
gekoppeld aan een ledenwerfactie voor alle
voorscholen en kinderdagverblijven in de gemeente
Emmen.
Op initiatief van de bibliotheek werd de peuter
voorstelling Mopperen doe je zo gespeeld door
Smoespot theater. Zo’n 420 peuters hebben
samen met hun ouders en/of pedagogisch
medewerker genoten van een voorstelling in de
bibliotheek. Voorafgaand zijn de peuters hierop
voorbereid d.m.v. een speciaal voor hun ontwikkeld
voorbereidingspakket inclusief prentenboek.

Als alternatief voor het gezamenlijke afsluitingsfeest
in de bibliotheek is dit jaar een escaperoom-spel
ontwikkeld. Hierbij voerden de leerlingen in kleine
groepen opdrachten uit om uiteindelijk tot de sleutel
te komen om ‘ontsnappen’. Dit spel werd fysiek in
de klassen uitgevoerd en is met veel enthousiasme
ontvangen.
Ook van de Drentse Kinderjury is geen top 3
verschenen van de deelnemende boeken.
Schrijversbezoeken
Begin maart hebben enkele schrijvers en
illustratoren nog 20 groepen in de gemeente Emmen
bezocht om over hun werk te vertellen. In verband
met de beperkte mogelijkheden tijdens corona
heeft de bibliotheek in het najaar van 2020 geen
schrijverstournee georganiseerd.
Scoor een Boek!
Dit leesbevorderingsproject is gestart in 2018 en
bleek zo’n groot succes zodat er een derde editie
kwam. Bij Scoor een Boek! dienen spelers van
FC Emmen als rolmodel en zorgen er zo voor dat
leerlingen uit de groepen 5 en 6 heel veel gaan lezen.
Het mooie is dat leerlingen die weinig lezen hierdoor
veel meer gaan lezen, essentieel voor opgroeiende
kinderen.
Van 12 scholen deden er 386 leerlingen mee aan
deze derde editie. Dit zijn zo’n 60 leerlingen minder
dan vorig jaar. Dit was al voorzien want veel scholen
hadden aangegeven een jaar over te slaan en daarna
weer mee te doen met een nieuwe combinatiegroep.
Helaas konden de klassen het programma niet
geheel naar wens uitvoeren door de lockdown. Wel is
er een alternatief voor het onderdeel Fluitsignaal, de
sportdag ter afsluiting van het project, aangeboden.

Ter voorbereiding was er een inspiratieavond voor
pedagogisch medewerkers met daarbij een try-out
van de voorstelling.
Jinky’s verhalenjurk
Tijdens de eerste bibliotheeksluiting in maart
ontstond het project Jinky’s verhalenjurk. Elke
woensdagmiddag werd er een nieuw filmpje
geplaatst waarin Jinky Beijk van poppentheater
Jinky’s Mikmak een boek naspeelde. In totaal zijn
er zes filmpjes uitgezonden en werden daarmee
gemiddeld 3.500 mensen bereikt.
Leesvirus, Drentse Kinderjury en Leesprikkel
Veel scholen hebben zich aangemeld om mee te doen
met deze leesbevorderingsprojecten. De scholen
hebben alle materialen ontvangen. Maar door de
omstandigheden hebben de scholen de projecten
niet volledig uit kunnen voeren.
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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek speelde zich dit jaar af rond
het thema geschiedenis met als titel ‘En toen?’.
Ondanks Covid19 hebben 1.512 kleuters (37 scholen)
in 43 voorstellingen een verhaal gebaseerd op het
prentenboek Harrie’s hol gezien, uitgevoerd door
Jinky’s Mikmak. 1281 leerlingen van de groepen 3 en
4 (28 scholen) zagen in 34 voorstellingen van Ithaka
theater een verhaal gebaseerd op het boek Vos en
Haas, het land van de Nijl.
Samen met De Kunstbeweging konden basisscholen
zich aanmelden voor een workshop multimedia,
muziek, beeldende kunst en dans. 24 scholen
maakten hiervan gebruik.
Voorgaande jaren organiseerden we een
informatiebijeenkomst voor leerkrachten en
leescoördinatoren. Ook dit kon nu niet doorgaan.
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Om hen toch wat extra’s te kunnen bieden hebben
we een pakketje samengesteld dat per school
afgenomen kon worden. In dit pakket waren drie
filmpjes, opgenomen door schrijfster Martine
Letterie waarin zij per onder-midden- en bovenbouw
de totstandkoming van een boek uitlicht met daarbij
lessuggesties. Door onze educatiemedewerkers
werden volledig uitgewerkte lesbrieven van
themaboeken en de toegang tot verscheidene
digitale boekpromoties gemaakt.
Alle scholen hebben ook toegang tot ‘Bookflix’, een
PowerPoint waar leerlingen van groep 5-8 door
een catalogus met themaboeken kunnen scrollen
en promotiefilmpjes kunnen bekijken. Via een link
in de PowerPoint kunnen leerlingen kijken naar
de beschikbaarheid van de boeken in de provincie.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn er geen
schrijversbezoeken gepland.
Nationale Voorleeswedstrijd
De jaarlijkse voorleeswedstrijd voor basisscholen
werd gehouden in februari. Hier streden 34
leerlingen (4 meer dan het voorgaande jaar) in een
fysieke ronde voor een plekje in de Emmense finale.
Negen juryleden bepaalden dat Clara, Roos
en Daniëlle doorgingen naar deze finale waar
uiteindelijk Marchien Brons, directeur-bestuurder
Bibliotheek, Machteld v.d. Werf, directeur ATLAS
theater en schrijver Pieter Koolwijk besloten dat Roos
de Emmense winnares moest worden. De provinciale
en landelijke finale zijn door de lockdown vervallen.
Jaarverslag 2020 • Bibliotheek Emmen

Deze bijenkomst stond ook in het teken van
bibliotheekmedewerkster Ina Luis. Zij werd in het
zonnetje gezet aangezien dit de laatste keer was dat
zij de voorleeswedstrijd presenteerde in verband met
haar pensionering.
Read2me
Op diverse middelbare scholen zijn voorbereidingen
getroffen voor de voorleeswedstijd Read2Me voor
brugklassers. Door corona gingen er veel niet door,
maar wel op het Esdal College in Klazienaveen.
Hier was de schoolfinale in de bibliotheek en kwam
Danique van Sauers als beste voorlezer uit de bus. De
jury bestond uit Burgemeester Eric van Oosterhout,
Nicole Stiekema en Gini Schotanus. Onder groot
applaus van ouders, opa’s en oma’s en vele andere
belangstellenden ontvingen alle deelnemers
een boek, een oorkonde en een cadeaubon. De
provinciale finale in Coevorden en de landelijke
finale in Utrecht zijn geannuleerd.
2.3 Project ‘Emmen Telt mee met Taal’
Eén op de negen Nederlanders is laaggeletterd. In de
gemeente Emmen wordt dit nog hoger ingeschat:
één op de zes inwoners vanaf 18 jaar en ouder.
De bibliotheek is, in opdracht van de gemeente,
voorzitter en penvoerder van de kerngroep
‘Emmen Telt mee met Taal’. Deze kerngroep bestaat
verder uit het Drenthe College, EMCO-groep,
welzijnsorganisatie Sedna en is in september 2020
uitgebreid met PRO Emmen.
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De stijgende lijn in het lenen van e-books heeft
vooralsnog weinig invloed op de fysieke collectie
boeken. Deze is nagenoeg stabiel. De krimp van de
gehele omvang van de collectie werd met name
veroorzaakt door de verkleining van de collectie
audiovisuele materialen, luisterboeken en daisyroms met 28%.

Bij de vermindering van laaggeletterdheid spelen de
Taalpunten in de bibliotheken een belangrijke rol,
evenals de inzet van de vele vrijwilligers.
Corona was van grote invloed op de diverse
projecten van Emmen Telt Mee met Taal.
Met name bij de uitvoering van de projecten
gericht op bedrijven en bij de gezinnen thuis
(VoorleesExpress) was dit een stagnerende factor.
Wel werd er een vrijwilligersbijeenkomst over de
VoorleesExpress georganiseerd, gekoppeld aan
een training interactief voorlezen en een training
over het volgsysteem wat gebruikt wordt. Tijdens
de lockdown begin dit jaar hebben de gestarte
gezinnen een voorleespakket ontvangen om zo
het thuis lezen te blijven stimuleren. Dat heeft
een vervolg gekregen in december. In 2020 heeft
de VoorleesExpress Emmen elf actieve gezinnen.
Burgemeester Eric van Oosterhout heeft via een
filmpje de vrijwilligers bedankt voor hun inzet.

Voor de vrijwilligers was er een informatieve
bijeenkomst met medewerking van onder meer
wethouder Robert Kleine, een docent Drenthe
College en Eddie Zinnemers. Dagvoorzitter was
Bert Moormann, directeur van woningcorporatie
Domesta.

Ter aanvulling op materialen zijn prenten
boeken aangeschaft en voorzien van QR-codes
met een verwijzing naar de website prenten
boekeninalletalen.nl. Op deze website staan
prentenboeken die zijn ingesproken in verschillende
talen. Hiermee sla je een brug tussen de thuistaal en
het voorgelezen boek in het Nederlands.
Er waren in 2020 drie trainingen voor nieuwe
taalvrijwilligers. We konden 16 nieuwe vrijwilligers
verwelkomen. Het merendeel ondersteunt één
deelnemer. Corona heeft er gelukkig niet voor
gezorgd dat de vrijwilligers afhaakten. Wel zijn
vrijwilligers gestopt om andere privé redenen.
Er is onderzoek geweest naar het functioneren
van de spreekuren van de Taalpunten. Met name
in de bibliotheekvestigingen buiten Emmen
werd er weinig gebruik gemaakt. Besloten is
om deze spreekuren te laten vervallen. Echter,
iedereen die een beroep doet op het Taalpunt
kan informatie krijgen bij de desbetreffende
bibliotheekmedewerkers. In de bibliotheek van
Emmen-centrum blijft één spreekuur gehandhaafd.
Hoewel er in 2020 weinig mogelijk was, konden
er tijdens de Week van Lezen & Schrijven wel op
beperkte schaal activiteiten plaatsvinden voor zowel
taalvrijwilligers als deelnemers.
Zo was er o.a. bij de EMCO-groep een zogenaamde
voetbal-taalbingo. Het verhaal van de taalbingo
had als thema voetbal. Na de bingo konden
de deelnemers op de foto met drie spelers van
FC Emmen. Ook ontvingen de deelnemers een
gesigneerde fotokaart.
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Ondanks de beperkingen zijn er goede resultaten
behaald. Het aantal geplande trajecten, 420, is ruim
overschreden: er werden 616 trajecten uitgevoerd,
gericht op taal- en digitale vaardigheden. Dit
resultaat is mede te danken aan de inzet van
een tijdelijke extra medewerker die als assistenttaalpuntcoördinator in april is begonnen met als
speerpunt het koppelen van taalvrijwilligers aan
deelnemers. Voor deze functie was een tijdelijk
financiering en is nu weer beëindigd.

3 Bevorderen van lezen en
het laten kennismaken met
cultuur
‘Alles begint bij lezen’
3.1 Collectie die aansluit bij de vraag
De collectie bestaat uit fysieke media (boeken,
tijdschriften en audiovisueel materiaal) en digitale
media. De omvang van de gehele collectie is
gekrompen. Op basis van de gegevens van het
aantal inwoners, leden, uitleningen en gewenst
actief bezit wordt gewerkt aan het vaststellen van
een rekenmodel waarin jaarlijks de bandbreedte
wordt vastgesteld voor wat betreft de omvang van de
collectie, jaarlijkse aanschaf en budget.
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De servicepunten beschikken over een collectie
romans die rouleert. Dit is een geautomatiseerd
proces waardoor er elke week een verversing
plaatsvindt. De collectie groteletterboeken rouleert
langs alle bibliotheken en servicepunten. De
roulatie-collecties worden vanuit een centraal
mediamagazijn aangestuurd.
Voor alle bibliotheken in Drenthe wordt provinciaal
gecollectioneerd. Dit is in afstemming met
de lokale collecties. Zo ontstaat een brede en
evenwichtige collectie voor de gehele provincie.
Bibliotheken zetten steeds vaker een deel van het
collectioneringsbudget in voor programmering
ten behoeve van maatschappelijk educatieve
activiteiten: van collectie naar connectie.
Actuele collectie
Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat
klanten vooral een actuele collectie wensen. Als
gevolg hiervan is onze landelijke leverancier gestart
met het sneller aanbieden van actuele titels. Het
digitale aanbod groeit gestaag. Afstemming tussen
de digitale en fysieke collectie is een voortdurend
proces.
Vanuit dit oogpunt is ook gestart met het aanbieden
van Toptitels. Dit is een collectie actuele boeken
voor volwassenen waar veel vraag naar is. Het zijn
populaire romans en literaire bestsellers. De tien
verschillende titels worden ingekocht bij de lokale
boekhandel. Er zijn per titel meerdere exemplaren
beschikbaar. De uitleentermijn van een Toptitel
is twee weken. Om de omloopsnelheid hoog te
houden is reserveren en verlengen van Toptitels niet
mogelijk.
Reserveringen
Er is een stijgende lijn in het reserveren van
materialen waardoor de wachttijd van het leveren
van populaire titels kan oplopen. Het streven is dat
reserveringen geleverd worden binnen een 1 week
met een maximum van 6 weken. Voor met name de
populaire titels blijkt dit niet haalbaar.
Binnen de provincie Drenthe honoreerden de
bibliotheken 91% van de reserveringen. Met deze
dekkingsgraad scoren we als provincie hoog. De
klant kan ook materialen van buiten de provincie
aanvragen. Voor Emmen ging dit om 297 aanvragen
waarvan 88% gehonoreerd is.
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App tour: de nieuwe app online Bibliotheek
Bibliotheekleden hebben naast de mooie
boekencollectie in de bibliotheek ook toegang
tot duizenden e-books en luisterboeken in de
online Bibliotheek. Sinds dit jaar zijn e-books
en luisterboeken gemakkelijk te lenen, lezen en
luisteren in één nieuwe app. Om de nieuwe app
onder begeleiding te ontdekken, heeft de bibliotheek
in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek een
app-tour georganiseerd.
Tijdens deze dag stond in de bibliotheek in het
centrum van Emmen een mooie nieuwe lees- en
luisterspot opgesteld, bemand door professionals. In
de nieuwe app lieten deze de bezoekers de collectie
van duizenden e-books en luisterboeken zien. Ook
werden bibliotheekleden praktisch geholpen met
het downloaden van de app, het registreren en het
downloaden.
3.2 Sterke stijging online uitleningen
De coronapandemie heeft in 2020 gezorgd voor
fors meer gebruik van de online Bibliotheek. In
totaal werden er vorig jaar 5,6 miljoen e-books
uitgeleend, tegen bijna 3,9 miljoen in 2019. Het
aantal uitleningen van e-books steeg daarmee met
44 procent, terwijl in eerdere jaren de groei tussen
de 10 en 15 procent lag.
Ook het aantal uitleningen van luisterboeken via
de online Bibliotheek is met 44 procent gestegen.
Voor Bibliotheek Emmen geldt dat er in 2020 28.635
e-books zijn uitgeleend, tegenover 19.978 in het jaar
ervoor.
ThuisBieb
Tijdens de eerste lockdown waren alle bibliotheken
gesloten en konden klanten de eerste weken niet
of beperkt materialen lenen. Door de Koninklijke
Bibliotheek zijn vanaf begin april tot 1 juni 100
e-books gratis beschikbaar gesteld onder de noemer
ThuisBieb. Deze titels konden ook worden gelezen
door mensen die geen lid van de bibliotheek
zijn. Landelijk zijn ruim 158.000 gebruikers
geregistreerd die samen rond 900.000 e-books
hebben gedownload. Hiervan was 57 procent geen
bibliotheeklid.
VakantieBieb
In de zomervakantie konden leden en niet-leden
gebruik maken van de VakantieBieb. Hierin zat een
selectie e-books voor alle leeftijden en dit jaar voor
het eerst ook enkele luisterboeken. Via deze app
werden in de zomer nog eens 250.000 e-books en
71.000 luisterboeken uitgeleend. Van de 112.000
gebruikers van deze app was 58 procent geen
bibliotheeklid.
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TijdschriftenBieb
In het najaar startte een proef met de
TijdschriftenBieb, een app waarmee bibliotheekleden
online kunnen lezen in 16 populaire tijdschriften
zoals Margriet, Vrij Nederland, Autoweek en Eigen
Huis & Interieur. Deze proef loopt een half jaar en zal
dan worden geëvalueerd.
3.3 Laten kennismaken met cultuur
Hans Dorrestijn over Het Rimpelperspectief 2020
Ouder worden gaat niet zonder ongemakken
en gebreken. Tekstschrijver en cabaretier Hans
Dorrestijn schreef hierover Het Rimpelperspectief.
Nu hij zelf op leeftijd is gekomen, blikt hij daarin
terug op zijn leven. In februari was hij te gast in
de Bibliotheek Emmen om over zijn boek te komen
praten. Dat hij nog niet vergeten was, bleek uit
het uitverkochte huis. De oude Dorrestijn bleek
nog steeds heerlijk zwartgallig, humoristisch en
toegankelijk. Het werd een aangename middag voor
iedereen.
Cultuurprijs 2020

4 Organiseren van ontmoeting
en debat
‘Deelnemen in de samenleving’
Walk&Talk bijeenkomsten voor werkzoekenden
Met de bijeenkomsten Walk&Talk geeft de
bibliotheek werkzoekenden een kans om elkaar op
een hele laagdrempelige manier te ontmoeten, te
netwerken en kennis en ervaringen te delen. Tijdens
de Walk&Talk krijgen deelnemers praktische tips
over bijvoorbeeld het maken van een goede CV (via
Linkedin) en solliciteren. Er wordt een gastspreker
uitgenodigd, maar bovenal leren de deelnemers
van elkaar. Onderwerpen in 2020 waren onder meer
mindfulness en NLP.
Kenniscafé
De bibliotheek was op de avonden van het Kenniscafé
aanwezig met een stand met materialen, passend bij
het thema van de avond. Die onderwerpen waren:
• Eric Smit: Follow the money, over het belang van
onafhankelijke onderzoeksjournalistiek.
• Huub van’t Hek : Opera toont transitie en
toekomst, het heden is het verleden gezien door
de toekomst.
4.1 Activiteiten voor kinderen en jongeren

Ieder jaar reikt de gemeente Emmen de Cultuurprijs
uit. Het ene jaar als oeuvreprijs, het andere jaar
als aanmoedigingsprijs. Dit jaar ging het om de
oeuvreprijs, een bedrag van 1.000 euro en een
herinneringstrofee. De bibliotheek organiseerde
op verzoek van de gemeente de nominatie van de
kandidaten en de verkiezing. Genomineerd waren
zangeres Carina Vinke, schrijver Richard Zuiderveld,
dichter Gezienus Omvlee en fotograaf Theo Berends.
Na een stemming via de website werd Carina Vinke
door de jury als winnares uitgeroepen.
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Bedtime Stories
Om in te spelen op de gewijzigde omstandigheden
door COVID19 is gestart met een nieuw concept,
genaamd Bedtime Stories. Het doel is het onder de
aandacht brengen van het belang van voorlezen
door ouders van jonge kinderen (4-6 jaar) en het
stimuleren van het leesplezier bij kinderen in de
leeftijdscategorie 7-10 jaar.
Tijdens Bedtime Stories werden kinderen in de
leeftijdscategorie 4 -10 jaar in een unieke setting
voorgelezen door bekende Emmenaren, waarvan
opnames werden gemaakt. Ook werden tijdens de
uitzendingen alle vestigingen van de Bibliotheek
Emmen in beeld gebracht.
In totaal zijn er 7 afleveringen gemaakt die in 2020
en begin 2021 op het digitale kanaal van ZO!34 en
YouTube waren te zien.
De aftrap van het project Bedtime Stories werd
gedaan door burgemeester Eric van Oosterhout,
gevolgd door afleveringen met onder meer
Sinterklaas, 3FM DJ Jorien Renkema, operazangeres
Carina Vinke, wethouder Guido Rink en
programmamaker en presentator van RTV Drenthe,
Judith Regendorp. Samen met ZO!34, ByJW en PDLS
Showtechniek werd vorm gegeven aan dit nieuwe
concept.
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Kindercolleges
Dit jaar organiseerden we ook weer een tweetal
ontzettend gave kindercolleges, met interessante
onderwerpen voor kinderen uit de bovenbouw.
• Het heelal, gegeven door sterrenkundige Jeffrey
Bout. De kinderen maakten een draaibare
sterrenkaart, waarmee ze ‘s avonds de
sterrenbeelden kunnen opzoeken. De zaal zat vol
met enthousiaste kinderen.
• Het WNF (Wereld Natuur Fonds) over plastic-soep.
Theo Janssen van het WNF vertelde over Gretha
Thunberg en Boyat Slat, twee personen die zich
zorgen maken over het milieu en zich actief
inzetten voor een betere en schonere wereld.
Lasergamen tussen de boekenkasten
Twee enthousiaste groepen kinderen kwamen
lasergamen tussen de boekenkasten. Met niets
anders dan een laserpistool, een donkere ruimte
en laserlampen werd onder leiding van Jordi
van der Werff de bibliotheek omgetoverd tot een
speelparadijs.
LEGO-middagen
Succesvol waren ook weer de LEGO-middagen:
drukbezochte middagen door kinderen in de leeftijd
6 t/m 12 jaar. Nieuw in 2020 was het nabouwen van
oude Emmense gebouwen, dit vonden de kinderen
ontzettend leuk! Zo’n 50 kinderen kwamen er
gemiddeld op af.

Dit heeft gezorgd voor een aantal nieuwe ninja’s.
Ook zijn er inhoudelijk aanpassingen gedaan aan
het programma. De werkwijze is hetzelfde gebleven:
kinderen van 9 t/m 14 jaar programmeren aan de
hand van een lesaanbod en helpen elkaar dit zo goed
mogelijk te doen.
Technische activiteiten
Onder leiding van KreaKracht waren er twee
activiteiten: maken van bewegende ridders
op paarden en het maken van een werkende
katapultauto. Kinderen in de leeftijd 4 t/m 8 jaar
konden zo technisch bezig zijn in de bibliotheek.
Creatieve activiteiten
Ook voor de creatieve kinderen waren er in 2020
activiteiten. Zo konden kinderen hun eigen kaars
maken onder leiding van Miranda’s kaarsenmakerij
en konden ze hun eigen strip verzinnen en tekenen
met hulp van Wimpie Comics Design.
Kindervoorstellingen
Jonge kinderen hebben toch nog van twee mooie
voorstellingen kunnen genieten. In maart was de
voorstelling Rupsje hap smak smak van theatergroep
het @staartje en de Sinterklaasvoorstelling werd dit
jaar wederom verzorgd door Jinky’s mikmak.
Voorlees- en knutseluurtjes voor peuters
In de Centrale Bibliotheek waren op
woensdagochtend, gedurende de periodes dat de
bibliotheek geopend was, voorleesuurtjes voor
peuters. Tijdens deze uurtjes werd er voorgelezen,
gezongen en geknutseld.
Muziek en Dans voor de allerkleinsten
Dansen en muziek maken met de allerkleinsten
stond dit jaar op de agenda. Kinderen vanaf 2 jaar
konden terecht bij de activiteit ‘Dans je prentenboek’
en ook bij de activiteit ‘Dansexpressie’ konden de
allerjongste kinderen hun dans-skills laten zien.
4.2 Bijeenkomsten voor ouderen

LEGO-wand
Op de jeugdafdeling in Emmen centrum is een
prachtige legowand gemaakt, waar kinderen tijdens
een bezoek aan de bibliotheek fijn aan kunnen
bouwen.
CoderDojo
In 2020 is CoderDojo Emmen tien keer
georganiseerd. Gedeeltelijk in de bibliotheek en
tijdens de lockdown via een online verbinding. Na
de zomervakantie is de CoderDojo verplaatst van de
woensdag- naar de zaterdagmiddag.
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Het Fitte Brein werd in Weerdinge uitgevoerd
met deelname van een groep zeer enthousiaste
deelnemers. Dit is een samenwerking tussen de
Seniorensportcoach van de gemeente Emmen en de
bibliotheek.
4.3 Discussieplatform rond maatschappelijke
thema’s
Nederland Leest
Het thema van de campagne Nederland Leest was
‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’. Dit thema
bood de mogelijkheid om in de eigen geschiedenis
te duiken met behulp van de bibliotheek: de
geschiedenis van de eigen familie of van de stad of
streek waarin men woont.
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Door de coronamaatregelen waren er dit jaar geen
activiteiten. Wel werd door alle bibliotheken het
geschenkboek uitgedeeld: Het zwijgen van Maria
Zachea door Judith Koelemeijer.

5 Laten kennismaken met
kunst en cultuur

Naast de workshops was ook verhalenverteller
Loek Boer aanwezig met een rugzak vol verhalen
over Drentse sagen en legenden en sprookjes voor
volwassenen. Verder was er een lezing over leven en
werk van de Russisch componist Sjostakovitsj door
Karel van Olffen, docent aan de HOVO Groningen.
5.4 Muziek

“Creëren en inspireren’
5.1 Netwerk Cultuureducatie Emmen
Onder de naam Netwerk Cultuureducatie Emmen
gaan de vijf grote culturele instellingen die in
Emmen een aanbod hebben op het gebied van
cultuureducatie, meer afstemmen, samenwerken
en hun aanbod gebundeld aanbieden voor het
onderwijs. Dit netwerk bestaat uit Bibliotheek
Emmen, De Kunstbeweging, CBK Emmen, ATLASTheater en Kunst & cultuur (Assen). Gezamenlijk
organiseerden zij de Cultuurmarkt die zou
plaatsvinden op 17 maart om daar het gezamenlijke
aanbod te presenteren. Helaas kon de Cultuurmarkt
uiteindelijk niet doorgaan.
5.2 Kunstontmoetingsdag
De jaarlijkse Kunstontmoetingsdag voor alle
leerlingen uit het 4e leerjaar van havo en atheneum
moest dit jaar ook worden afgelast.
5.3 Zondagatelier
In de wintermaanden, van oktober t/m maart,
organiseerde de bibliotheek maandelijks creatieve
workshops voor volwassenen. Deze workshops
vonden niet alleen plaats in de centrale maar in alle
bibliotheken in de gemeente Emmen. In de Centrale
Bibliotheek vonden deze plaats onder de noemer
‘Het Zondagatelier’.
Deze workshops werden gegeven door mensen
uit Emmen en omgeving. Door de kosten laag
te houden en gebruik te maken van eenvoudige
technieken en materialen waren de workshops
heel toegankelijk. Met de nieuw verworven
vaardigheden konden mensen thuis eenvoudig zelf
aan de slag. Tijdens deze workshops ontmoetten
gelijkgestemde creatievelingen elkaar. Ook
werden verschillende mogelijkheden geboden om
workshops in de omgeving van Emmen te volgen.
Een van de workshops was glas in lood schilderen
door Boetiek Creatiek. Het café van de bibliotheek
leende zich goed voor kleinschalige, coronaproof
activiteiten. De gasten waren blij er op een veilige
manier er toch even uit te kunnen en anderen te
ontmoeten.
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Zondagmiddag 8 maart trad de B.J. Hegen Bluesband
op in het Biebcafé. Dit viel vlak voor de coronamaat
regelen, een handvol mensen hadden hun kaarten al
geannuleerd. Toch hebben nog zo’n 80 mensen nog
gezellig samen genoten van de Chicago Blues.

6. Bestuur en organisatie
6.1 Raad van Toezicht (RvT)
Binnen de Raad van Toezicht waren er in dit
verslagjaar geen mutaties of herbenoemingen.
Naast vier reguliere vergaderingen werd er zes keer
extra vergaderd door de RvT van Bibliotheek Emmen
waarvan drie keer samen met de RvT-leden van De
Kunstbeweging over een nauwere samenwerking.
Onderwerpen op de agenda van de RvT waren onder
meer het jaarverslag en jaarrekening 2019, jaarplan
2020, financiën waaronder begroting 2021, invulling
directiefunctie en afscheid directeur-bestuurder, de
bibliotheek en coronamaatregelen, huisvesting en
als terugkerend onderdeel de Cultural Governance.
Benoeming directeur-bestuurder
Na een interne procedure werd Nicole Stiekema
als opvolger van directeur-bestuurder Marchien
Brons benoemd. Marchien neemt begin 2021
afscheid in verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.
6.2 Provincie
Innovatieagenda
Door de provincie Drenthe is sinds enkele jaren
een deel van de beschikbare subsidie geoormerkt
voor innovatieprojecten. Belangrijk criterium is
dat ontwikkelde projecten overdraagbaar zijn en
bruikbaar in meerdere gemeenten.
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De Drentse directies besluiten op basis van een
gezamenlijke visie op innovatie welke projecten
worden voortgezet, c.q. opgestart.
Er is verder gewerkt aan de uitvoering van een
makersplaats voor jongeren, waar we in 2019
mee gestart zijn. In 2020 hebben de jongeren een
plattegrond, styling, naam en huisstijl en input
voor de vacature voor een lab-coach opgeleverd.
Eind 2020 is een lab-coach aangesteld om de
makersplaats, inmiddels omgedoopt tot STROOM,
samen met jongeren verder vorm te geven.
In 2020 is gestart met het opzetten van het
Geheugenkabinet, een fysieke laagdrempelige plek
in de bibliotheek voor iedereen die nieuwsgierig is
naar alles wat met het geheugen te maken heeft.
Het biedt een actuele selectie aan uitleenmaterialen
(informatie en ervaarmaterialen), informatie van
lokale organisaties en denk- en doe-programmering
rondom het begrijpen, trainen en stimuleren van het
eigen geheugen of het geheugen van een naaste.
Het concept is ontwikkeld vanuit de behoefte van
inwoners en bibliotheken. Het heeft een informatieve
functie om alle bezoekers de juiste informatie te
kunnen geven en ze door te verwijzen naar de juiste
plek. Het wachten is nog op een mogelijkheid het
Geheugenkabinet feestelijk te kunnen openen.
Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor een pilot
op het gebied van businessmodellen. Daarvoor is een
concept Vrienden van de Bieb uitgewerkt. Hierbij is
onderzoek gedaan naar de ervaringen in het land en
onderscheid gemaakt in de particuliere en zakelijke
markt. Dit project wordt in 2021 voortgezet.
Financiën
Op basis van de beleidsnota Naar een
maatschappelijke bibliotheek, met hierin veel
aandacht voor spreiding en innovatie, ontviagen
we van de provincie Drenthe vijf ton in de periode
2017-2022. In verband met het aanpassen van de
activiteiten door de coronamaatregelen en de extra
werkzaamheden die hieruit voortkwamen hebben
we in 2020 geen uitvoering kunnen geven aan het
onderliggende plan. We verwachten een inhaalslag
te realiseren in 2021-2022.
6.3 Gemeente
Bezuinigingen
In het voorjaar van 2019 werden we onaangenaam
verrast met een forse bezuinigingstaakstelling.
Samen met De Kunstbeweging moest € 250.000
worden ingeleverd, dat te vinden zou zijn
door gezamenlijk synergie en efficiency te
bewerkstelligen.
De in 2019 genomen besluiten werden in 2020
verder uitgevoerd. Met De Kunstbeweging is een
verdeling van de taakstelling afgesproken.
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Er is ingezet om de organisatie geleidelijk aan in de
gewenste positie te brengen door o.m. vacatures
(deels) niet meer in te vullen. Per september 2020
zijn de volwassenhaltes van de bibliobus vervallen
en zijn beide bussen naar een éénpersoonsbezetting
gegaan.
Hierbij werden de uitgangspunten gehanteerd dat
de infrastructuur in stand diende te blijven, dus geen
sluitingen van bibliotheken en ook geen gedwongen
ontslagen. Met het oog op de toekomst is het ook van
belang dat jonge, tijdelijke medewerkers aan boord
blijven.
6.4 Samenwerking Kunstbeweging
Er zijn drie bijeenkomsten van de beide Raden
van Toezicht geweest om nader met elkaar kennis
te maken en een verkenning naar een nauwere
samenwerking tussen De Kunstbeweging en
bibliotheek geïnitieerd. De inhoudelijke thema’s
werden door medewerkers van De Kunstbeweging
en de bibliotheek in gezamenlijkheid verkend
en aan elkaar gepresenteerd. Er bleken
voldoende aanknopingspunten om op inhoud
de samenwerking te versterken om zo van meer
betekenis te kunnen zijn voor de Emmense
samenleving. Ook op bedrijfsmatig terrein is een
eerste inventarisatie uitgevoerd. De inhoudelijke
verkenningen zijn vastgelegd in een intern rapport:
Samen sterker voor Emmen.
6.5 Personeel en organisatie
Organisatieontwikkeling en formatie
De vaste betaalde formatie is afgenomen met 18.28
uur. De inzet voor projecten is gegroeid met 29 uur.
Er vertrokken 6 medewerkers, in dienst kwamen 2
medewerkers. Ook vonden enkele wisselingen plaats
onder de scholieren die in dienst zijn.
Het ziekteverzuim was relatief hoog met 7.9 %
(in 2019: 3.9 %) vooral veroorzaakt door enkele
langdurig zieken. Ook zorgde corona voor een hoger
ziekteverzuim. Medewerkers moesten soms worden
getest en in quarantaine. Uiteindelijk bleek geen
enkele medewerker het coronavirus onder de leden
te hebben.
Het strategische personeelsplan is geactualiseerd en
opnieuw vastgesteld naar een versie 2020-2022.
Trainingen digitale vaardigheden
De mediacoaches organiseerden een workshop voor
medewerkers van Bibliotheek Emmen. Het doel
was om intern meer bekendheid en affiniteit met
Klik&Tik en Digisterker-trainingen te bewerkstelligen
om zo de medewerkers nog meer in te zetten als
ambassadeurs. Dit onder het motto ‘Iedereen moet
mee kunnen doen in de digitale samenleving’, ook de
mensen die extra hulp nodig hebben.
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De ambassadeurs van de bibliotheek kunnen meer
klanten informeren hoe we praktische hulp kunnen
bieden bij digitaal contact met de overheid en hen
stimuleren in het leren van digitale vaardigheden.
Ook zijn medewerkers speciaal getraind om vragen
rond het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
te beantwoorden. Via dit informatiepunt kunnen
inwoners snel de weg naar de juiste informatie
vinden op de websites van de overheid. De
bibliotheekmedewerkers zijn getraind om eerstelijns
vragen te beantwoorden en waar nodig door te
verwijzen naar lokale organisaties of de betreffende
overheidsinstantie.
Bredebieb
Alle betaalde medewerkers uit de frontoffice
hebben de Bredebieb Academy Emmen gevolgd en
succesvol afgesloten. Na een start in 2019 zijn we
in 2020 verdergegaan met de Bredebieb Academy
en hebben we stappen gezet richting behoefte
gestuurd programmeren door de medewerkers
van de Bibliotheek Emmen. Samen met een
kernteam is gebouwd aan een heldere visie, missie
en positionering. Vanuit de rol van de bibliotheek
zijn vier programmalijnen opgesteld, waarmee
de bibliotheek de grootste toegevoegde waarde
heeft in de samenleving. Deze programmalijnen
zijn door het hele team geladen met activiteiten
en programma’s. Alle medewerkers zijn in gesprek
gegaan met de inwoners, om te luisteren naar hun
behoeftes en percepties over de bibliotheek. Op basis
van de gemaakte persona’s zijn de programmalijnen
ontwikkeld naar daadwerkelijke programmering.
Een groot leerproces voor de gehele organisatie.
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
De medewerkers in de frontoffice worden met
enige regelmaat in hun werk geconfronteerd met
grensoverschrijdend gedrag van klanten en hadden
behoefte aan training hoe daarmee om te gaan.
Om hier beter mee om te gaan hebben alle betaalde
front-office medewerkers een training gevolgd en
werd er uitgebreid gesproken over de incidenten die
zich kunnen voordoen.
GoodHabitz
Tijdens de eerste lockdown hebben de
bibliotheekmedewerkers deel genomen aan
GoodHabitz. Dit is een online platform voor
persoonlijke ontwikkeling waar online trainingen
gevolgd kunnen worden. Er kon onbeperkt worden
gekozen uit meer dan 130 verschillende trainingen,
bijvoorbeeld op het gebied van communicatie,
persoonlijke kracht, computervaardigheden en
productiviteit.
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Daarnaast volgden medewerkers diverse opleidingen
en trainingen, zoals de opleiding leesconsulent,
training online vaardigheden (o.a. nieuwsbrieven en
SEA), BHV, OR-training, trainingen klantgerichtheid
en een workshop in titelkennis en jeugdliteratuur
voor informatiemedewerkers. Ook is een
medewerker gestart met de opleiding voor het groot
rijbewijs, nodig om de bibliobus te mogen besturen.
Informatieavond pensioenfonds
Een aantal bibliotheekmedewerkers uit de regio
Emmen heeft een informatiebijeenkomst van het
Pensioenfonds Openbare Bibliotheken bijgewoond.
6.6 Ondernemingsraad
De ondernemingsraad was in 2020 grotendeels
compleet. Eind 2020 vertrok één lid in verband met
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In
2021 zijn weer verkiezingen.
De OR overlegt regelmatig met de bestuurder
over de ontwikkelingen en denkt hier ook in
mee. Onderwerpen die zijn besproken zijn waren
onder meer de coronamaatregelen, certificering
(zelfevaluatie en klankbordgroep), aanstelling
nieuwe bestuurder, wijzigingen rond de bibliobussen
en de samenwerking met De Kunstbeweging.
6.7 Vrijwilligers
Voor de uitvoering van de lokale bibliotheekfunctie
zijn vrijwilligers onmisbaar, ze leveren een
belangrijke ondersteuning. De servicepunten
in Bargeres, Emmerhout, Erica, Schoonebeek en
Nieuw-Weerdinge worden voornamelijk door
vrijwilligers bemand. Ook wordt de bezorging van
boeken aan huis door vrijwilligers uitgevoerd. Voor
ondersteuning bij activiteiten zowel binnen als
buiten de bibliotheekgebouwen doet de bibliotheek
nooit vergeefs een beroep op vrijwilligers. Daarnaast
ondersteunen zij de Educatieve Dienst.
Veel vrijwilligers behoren tot de groep ouderen en
een aantal heeft zich afgemeld vanwege het risico
op besmetting met het coronavirus. In nagenoeg alle
gevallen ging en gaat het om een tijdelijke situatie
en kunnen we in betere tijden weer op hun inzet
rekenen. Ook was er dit jaar minder werk voor de
vrijwillige medewerkers door het wegvallen van veel
activiteiten.
Om de verbinding met de vrijwilligers te houden
en ze te steunen in deze lastige periode zijn er
verschillende acties geweest zoals het bezorgen van
bloemen, sturen van een hart-onder-de-riem-kaart,
een presentje met cadeaukaart tijdens de Dag van de
Vrijwilligers en er werd extra uitgepakt met kerst.
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Werving van nieuwe
vrijwilligers gebeurt
via onze website,
het Vrijwilligers
Informatiepunt
(VIP), en natuurlijk
via de mond-totmond kanalen. Het
aantal vrijwilligers
is iets toegenomen.
Deskundigheidsbevordering
Vrijwilligers maken deel uit van het team
waarbinnen gewerkt wordt. De inbreng van
vrijwilligers en deskundigheidsbevordering heeft
voortdurend de aandacht. Ze zijn allen zeer welkom
bij de (online) personeelsbijeenkomsten waar met
name de toekomst van het bibliotheekwerk aan de
orde komt.
6.8 Marketing
Een effectieve marketing is van belang om het
aanbod van de bibliotheek breed onder de aandacht
te brengen bij de inwoners van Emmen. Het online
bereik groeit, o.a. door online advertenties op
bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Via Google
maken wij gebruik van Google Grants; gratis
advertenties voor non-profitorganisaties.
In november was er een gezamenlijke ledenwerfactie
van de Drentse bibliotheken rondom Black Friday.
In vijf kortingsdagen hebben 29 nieuwe leden zich
ingeschreven bij Bibliotheek Emmen (provinciaal
125).
In oktober ging de nieuwe website van de
Bibliotheek Emmen live. Deze website draait op
het platform WAAS van de Koninklijke Bibliotheek.
Hierdoor kunnen we gebruik maken van landelijke
content en kennis. Bezoekers kunnen op de nieuwe
website beter zoeken naar boeken e.d. en naar
informatie over onze diensten.
Voor de activiteiten maken wij nu gebruik van
OP-Shop (Olifantenpaadje) in de nieuwe website,
waardoor mensen sneller en makkelijker een
plek kunnen reserveren of een toegangskaartje
kunnen kopen. Hierdoor beschikken we nu ook
over een uitgebreide tool voor rapportages en de
mogelijkheid om vragen stellen, bijvoorbeeld hoe
men van een activiteit heeft gehoord.
Tijdens de lockdown hebben wij ingezet op het
landelijke digitale aanbod: de TijdschriftenBieb, de
online Bibliotheek en online trainingen. Het digitale
aanbod is onder de aandacht via onze nieuwsbrief,
advertenties in de Emmer Courant en de social
media kanalen.
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6.9 Certificering
Om de vier jaar toetst de Certificeringsorganisatie
Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) als
onafhankelijke organisatie de kwaliteit van
bibliotheek- en cultuurorganisaties en van
programma’s en diensten voor geletterdheid. In 2020
waren de bibliotheken in de gemeente Emmen weer
aan de beurt voor een uitgebreide kwaliteitstoets.
Op donderdag 10 december kwamen twee auditoren
op bezoek om de bibliotheek ‘door te lichten’.
Ter voorbereiding had het MT een uitgebreide
zelfevaluatie uitgevoerd in het voorjaar en deze
besproken met een interne klankbordgroep.
Daarnaast zijn er vele beleidsdocumenten
aangeleverd om zaken te onderbouwen.
Tijdens deze auditdag vonden gesprekken
plaats met een aantal medewerkers, onder meer
van de afdelingen Educatie en Klantenservice,
het managementteam, bibliotheekleiders en
ondernemingsraad. Ook waren er gesprekken met
vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht en de
gemeente.
De auditoren waren onder de indruk van de
medewerkers, de werkzaamheden en de publieke
ruimtes van de centrale bibliotheek. In het
afrondende gesprek werden al aardig wat positieve
zaken benoemd, waaronder de aangename sfeer en
de bevlogen medewerkers. Natuurlijk waren er, zoals
verwacht, ook verbeterpunten.
In januari 2021 ontving de Bibliotheek Emmen
opnieuw het officieel kwaliteitscertificaat van de
Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur
en Taal (CBCT). Met het behalen van het certificaat
voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor
bibliotheek- en cultuurorganisaties. De bibliotheek behaalde positieve
resultaten in alle categorieën, waaronder het
maatschappelijk effect
van de bibliotheek en de
toekomstbestendigheid.
Het certificaat is vier jaar
geldig.
6.10 Logistiek / facilitair
In het kader van Arbomaatregelen zijn alle
kantoormeubelen beoordeeld en zo nodig vervangen.
Daarmee was in het voorgaande jaar een begin
gemaakt. Ook de werkplekverlichting is aangepakt.
Na het vervallen van de avondhaltes van de bibliobus
is overgegaan tot een interne bevoorradingsronde
van de servicepunten. Voorheen werd de bevoor
rading via de bibliobus geregeld.
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Cijfers
De container- annex opslagruimte in de centrale is
heringericht.
De zaalverhuur aan derden leverde beduidend
minder inkomsten op vanwege de corona
maatregelen.

Ook zijn waar mogelijk handelingen in de front-office
vereenvoudigd, bijvoorbeeld door pinautomaten toe
te voegen.

Verslag Raad van Toezicht
Het jaar 2020 was een jaar dat alle betrokkenen bij
de Openbare Bibliotheek Emmen niet snel zullen
vergeten.

Echter alle suggesties en oplossingen die bij de
gemeente Emmen zijn aangedragen, hebben tot nu
toe niet tot een positief resultaat geleid.

In de eerste plaats had de Corona-pandemie heel veel
invloed op de werkzaamheden. Activiteiten moesten
van de ene dag op de andere worden stilgelegd. De
vestigingen werden voor het publiek gesloten en
hoewel later in het jaar de gereserveerde boeken
mochten worden opgehaald, bleef het stil in de
anders zo bruisende bibliotheken.

En last but not least, 2020 was tevens het jaar dat
directeur-bestuurder Marchien Brons haar vertrek
aankondigde. Zij liet blijken dat ze in februari 2021
met pensioen wilde gaan. Dit hield wel in dat de
RvT tijdig op zoek moest naar een opvolger. Na een
zorgvuldige sollicitatieprocedure hebben we iemand
uit de eigen gelederen kunnen benoemen, t.w. Nicole
Stiekema. Haar inwerkperiode startte in oktober,
zodat de overgang zo soepel mogelijk kon verlopen.

Zoals in het vorige jaarverslag vermeld, startten in
2019 de gesprekken tussen de OBE en De Kunst
beweging om te bezien hoe samenwerking tussen
beide instellingen tot efficiëntere dienstverlening
zou kunnen leiden. Deze gesprekken zijn in 2020
voortgezet en inmiddels zijn ze zo ver gevorderd
dat er nagedacht wordt over een fusie tussen beide
instellingen.
In 2021 neemt de Raad van Toezicht hierover een
definitief besluit.
Een onderwerp dat in 2020 geregeld binnen de
RvT-vergaderingen aan de orde kwam, was de
huisvesting. Het huurcontract van het gebouw
waarin de OBE samen met De Kunstbeweging
gehuisvest is, loopt binnen niet al te lange tijd af.
En wat er dan gaat gebeuren, is nog steeds niet
duidelijk. Heel veel tijd en energie is er door de OBE
besteed aan het vinden een optimale locatie.
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Formatie

31-12-20

31-12-19

uren p wk

ICT
Omdat 32 kantoorpc’s de leeftijd van vijf jaar hebben
bereikt, zijn deze vervangen. Alle kantoorpc’s draaien
nu op Windows 10. Ook is een aantal werkplekken
voorzien van grotere en extra beeldschermen.

Medewerkers werden soms ingeschakeld voor
werkzaamheden die ze voorheen niet deden. En ze
kregen te maken met thuiswerken. Dat vroeg heel
veel aanpassingsvermogen. Gelukkig kunnen we
constateren dat de bereidheid om zich aan te passen
erg groot was. Samen werd geprobeerd er het beste
van te maken. De Raad van Toezicht waardeert dit
zeer!

Formatie

De visie, de koers en de dagelijkse praktijk van de
OBE stonden steeds centraal op de agenda van de
RvT-vergaderingen. Dat deze vergaderingen in een
heel plezierige sfeer verliepen is mede te danken aan
de open manier waarop er gecommuniceerd kon
worden tussen de RvT en het management van de
OBE. En deze plezierige omgang gaat ook op voor de
relatie tussen de RvT en de Ondernemingsraad.
Vermeldenswaard is verder nog dat de RvT bij zijn
functioneren de zgn. Governance Code Cultuur
hanteert. Bij de reguliere vergaderingen was de
toepassing van deze code een vast punt op de
agenda.
Concluderend: 2020 zal de geschiedenis ingaan
als een jaar waarin ondanks de Covid-beperkingen
alle geledingen van de OBE bepaald niet hebben
stilgezeten. Er is heel veel zinvol werk verricht en
daarvoor past een woord van dank aan allen die zich
hiervoor hebben ingezet.

personen

uren p wk

vaste formatie

862.21

46

880.49

46

flexibele schil

70.16

0

73.16

0

sociale regelingen

104.00

4

132.48

5

projectmatig

75.00

5

46.00

4

gedetacheerde uren extern

65.42

6

65.42

6

1.177.19

* 55

1.198.35

* 54

** 102

ca. 273.30

** 82

sub-totaal
vrijwilligers

ca. 288.00

Totaal

1.465.19

157

1.472.05

136

*

6 medewerkers zijn tevens deels gedetacheerd of werken ook projectmatig. Hierdoor komt het totaal aantal personen op 55 i.p.v. 61.
het aantal personen is incl. medewerkers met 0-uren contracten. (m.n. scholieren)
** vrijwilligers: inclusief vrijwilligers Voorleesexpress (11); excl. vrijwilligers leesgroepen en taalvrijwilligers
De vaste formatie is afgenomen met 18.28 uur en via sociale regelingen met 28.48 u.
De projectmmatige inzet is gegroeid met 29.00 u.

Bezoekerstellers
Date

Count

2020 25633
2020 25817
2020 22635
2020 21762
2020 105829
2020 105541
2020 10585
2020 10507
2020 13795
2020 10073
2020
150
2020
133
2020
5283
2020
5132
2020
7209
2020 12797

Status
184
184
176
176
176
176
176
176
187
187
176
176
176
176
144
144

Sensor
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
SchoolR
SchoolR
SchoolL
SchoolL
Ingang
Ingang

Type
Counter A
Counter B
Counter A
Counter B
Counter A
Counter B
Counter A
Counter B
Counter A
Counter B
Counter A
Counter B
Counter A
Counter B
Counter A
Counter B

Position
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
SchoolR
SchoolR
SchoolL
SchoolL
Ingang
Ingang

Location

gemiddelde van in- en uitgaand*

met opslag

opslag %

Bus 4

25.725

30.870

20%

Bus 5

22.199

26.638

20%

Emmen Centrale

105.685

126.822

20%

Emmer-Compascuum

10.546

11.601

10%

Klazienaveen

19.228

21.151

10%

Nieuw-Amsterdam

15.245

16.770

10%

198.628

233.851

TOTAAL 2020

NB. Vanaf april geen telling van uitgaande bezoekers in Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam: veranderde routing ivm corona.

Henk van der Scheer, voorzitter RvT
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in 2017: 383.239
in 2018: 384.289
in 2019: 393.356
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Bedrijfsresultaten - gebruik

2020

Bedrijfsresultaten - gebruik
bezoek
websites

volgers
social media

Bedrijfsresultaten - collectie
Bedrijfsresultaten
- collectie

bezoek

actviteiten op het gebied van:

bibliotheken

nieuwsbrief

activiteiten

leesbevordering

educatie en

kunst en

en literatuur

ontwikkeling

cultuur

ontmoeting

kennis en

en debat

totaal

totaal

2020

2019

informatie

volw.

jeugd

volw.

jeugd

volw.

jeugd

volw.

jeugd

volw.

jeugd

6

122

50

19

9

24

12

0

10

2

Emmen - De Stad
.. Emmen - Centrum

103.394

4.823

126.822

989

91

_

2.689

279

11.601

0

40

48

6

1

4

10

11.103

838

21.150

1

71

21

67

7

24

14

3.971

269

16.770

0

60

40

11

1

0

.. Erica

_

_

_

0

25

0

0

0

.. Schoonebeek

_

_

_

0

22

0

0

0

.. Emmen - Emmerhout

254

1.295

Emmen - De Monden
.. Emmer-Compascuum

0

0

0

25

37

6.153

2.417

8.023

2.167

1.405

0

0

0

0

22

22

Emmen - De Velden
Nieuw-Amsterdam
Servicepunt Erica *
Servicepunt Schoonebeek *

3.071
14
32

749
4

4.447
42
21

613
1

446
124
81

670
8.013

42
4
41

11.098
27.059
62

4.614
5.298

1.524
2

3

Totaal 2020

37.384

18.657

67.683

17.061

6.798

221

Totaal 2019

37.512

19.176

67.655

17.269

7.094

226

0

0

0

0

0

_

_

_

_

_

_

122.146

6.684

****233.851

131.468

5.699

393.356

113

54

13

32

n.v.t.

n.v.t.

_

19

_

2.213

activiteiten van het project "Emmen Telt mee met Taal' zijn hierin niet opgenomen.
activiteiten van de bibliobussen zijn opgenomen bij de werkgebieden
een deel van het websitebezoek gaat via www.bibliothekendrenthe.nl
exclusief servicepunten

30

8.548
49

8.957
0

10

95

247

20.517

20.315

2

8

22

9.358
185
135

10.307
122
0
19.939
32.445
8.016

1

96
40

27
488

18.071
32.894
8.116

48

3.609

1.528

152.989

66

3.800

3.414

156.206

Bedrijfsresultaten - uitleningen

Jeugd
t/m 12 jaar
spec

Jeugd
13-18 jaar

Basis

Groot

Proef

Maand

E-book

School

Gast lener

Gratis*

3.526

1.776

2.628

891

6

3

26

17

20

269

219

216

12

5

1

0

0

3

0

20

521

396

174

45

0

0

0

9

1.523

1.090

436

233

0

0

4

2

740
76
177

544
273
325

193
102
108

48
21
26

0
0
0

0
0
0

2
0
1

3
3
11

11.167

Emmen
Bibliobussen
Educatieve dienst
Mediamagazijn

41

1

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

Bedrijfsresultaten - leden - leden
Bedrijfsresultaten

Totaal 2019

2

0

0

10.878

481
49

0

_

Totaal 2020

708

0

0

4.096

3.998

Emmen - De Blokken
Klazienaveen

_

Bibliobussen
Educatieve dienst
Onderbouw

797

143

0

Emmen - De Velden
Nieuw-Amsterdam
Servicepunt Erica
Servicepunt Schoonebeek

2.490

47

1

113

_

Emmen - De Blokken
Klazienaveen

118
274

1

0

Emmen- De Monden
Emmer Compascuum
Servicepunt Nw-Weerdinge

1
630

0

_

Emmen - De Stad
Centrum
Servicepunt Angelslo **
Servicepunt Bargeres **
Servicepunt Emmerhout
Servicepunt Emmermeer **

3
2.849

0

0

*
**
***
****

4
5

0

_

42

33
2

505

57.508

961

52.335
0
126
3.644
0

2.294

206

_

451

51.196
0
159
3.761
0

3.029

0

384

511

712

10.081

1

_

17

3.329

14.594

0

0

Totaal 2019

204

16.906

Emmen - De Monden
Emmer-Compascuum
Servicepunt Nw-Weerdinge *

.. Taalpunten *

***

Totaal 2019

211

.. Bibliobussen **

122.146

Totaal 2020

110

Emmen

Totaal 2020

Overige

Jeugd
verhalen

0

Emmen - De Velden
.. Nieuw-Amsterdam

Dvd's

Volwassenen
informatief

1

0

Emmen - De Blokken
.. Klazienaveen

Emmen - De Stad
Centrum
Servicepunt Angelslo *
Servicepunt Bargeres *
Servicepunt Emmerhout *
Servicepunt Emmermeer *

Jeugd Tijd-schriften
informatief

Cd's Muziek-dvd

Volwassenen
romans

3.081

7.701
8.792

164

3.817
4.050

31

0

1.300
1.327

0

7
26

0

3
5

30

33
25

77

95

82

26

17.509
202

26.328
0

6.287

228

695

119

68.255

93.820

1.239
5
9

1.770
55
137

44

229
4
27

28
2

25.728
1.615
2.147

38.736
2.080
3.343

23.756
23.235

7.788
9.098

3.618
3.663

4
2

45
56

28.635
37.600
36.685

19.841
84.109
70.584

9

19.445
22.205

4.260
384

182
10

23.940
22.599

32.918
45.311

464.812

664.265

11.505

1.372
653

128
5

10.946

2.044

854

7.313
135

1.126
6

5.993
49

890

1.984
12

28.910

5.055

23.512

3.449

Emmen - De Velden
Nieuw-Amsterdam
Servicepunt Schoonebeek
Servicepunt Erica

8.896
1.214
1.731

1.663
112
106

11.859
225
135

Emmen
Bibliobus volw. en jeugd
Bus jeugd

1.638
23

333
106

131

3.419

3.591

0
0
0

66
30
33

1.596
505
681

1.690
599
784

25.879

2

225.514
446
1.285
18.753
1.197

6.963

0

381

116

183.155
61
561
15.462
658

43.871

Emmen - De Monden
Emmer-Compascuum
Servicepunt Nw-Weerdinge**

24.898

907

24.682

1.281

1.061

7.191

87.330

1.195

8.008
68
88

Totaal 2019

Jeugd
verhalen

50

7.713
68
83

Totaal 2020

Volwassen
infomatief

Emmen - De Stad
Centrum
Servicepunt Angelslo *
Servicepunt Bargeres
Servicepunt Emmerhout
Servicepunt Emmermeer

311
68
83

Overige

Volwassen
romans

9.247
0
0
523
0

20
29

Bedrijfsresultaten - uitleningen

9.162
0
0
476
0

0

78

2020 Totaal 2019

Emmen - De Blokken
Klazienaveen

Educatieve dienst
Onderbouw

Jeugd Tijd-schriften
Informatief

Cd's Muziek-dvd

Dvd's

666

40

418
502

E-books

28.635

44

Totaal 2020

139.215

33.331

185.231

36.129

29.885

1.039

40

9.308

28.635

1.377

Totaal 2019

179.847

47.925

290.711

59.581

44.602

3.692

51

15.599

19.841

2.416

664.265

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

* Gratis = Cursisten Taalpunt, instellingen, personeel en tijdelijk 19-jarigen
** Gebruikers van de servicepunten Angelslo, Bargeres en Emmermeer staan ingeschreven bij de bibliotheek Emmen - centrum

* Servicepunt Angelslo is in het voorjaar opgeheven
** Servicepunt Nieuw Weerdinge werd geopend in oktober.
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Raad van Toezicht en directeur-bestuurder
(31-12-2020)

Raad van Toezicht:
Dhr. Henk van der Scheer,
voorzitter			Emmen
Dhr. Wim Snippe,
portefeuille financiën		

Klazienaveen

Mw. Gerjanne Hilgen,
secretaris / portefeuille
juridische zaken		

Emmen

Mw. Aletta Sanders		

Erm

Dhr. Jaap Gernaat		

Emmen

Directeur-bestuurder:
Mw. Marchien Brons 		

Emmen

www.bibliotheekemmen.nl
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