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LAAGGELETTERDHEID
DICHTERBIJ DAN WE 
DACHTEN!

Dienstverlening
Bibliotheek Rivierenland



Algemeen
Bibliotheekwerk West Betuwe

• Zeven Bibliotheekvestigingen:
Asperen • Beesd • Geldermalsen •
Haaften • Herwijnen • Heukelum •
Ophemert

• 10.257 leden
• 253.009 uitleningen
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Algemeen
Ambities
Bibliotheek Rivierenland zet in op het realiseren van de volgende ambities
1. Het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie
2. Het versterken van de schakel tussen lezen en educatie
3. Het stimuleren van ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning

Om deze ambities te realiseren zetten we in op drie beleidslijnen: 
Jeugd en educatie • Participatie en zelfredzaamheid • De Bibliotheek
als plek voor ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning. 
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PREVENTIEF
JEUGD&EDUCATIE

4

• BoekStart voor baby’s
• De Bibliotheek voor Ukkies 

in de Kinderopvang
• De Bibliotheek op School



Jeugd en educatie
BoekStart voor baby’s
BoekStart voor baby’s
• Koffertje en gratis lidmaatschap bibliotheek (tot 18 jaar) voor 

pasgeboren baby’s: in 2018 zijn er 159 baby’s ingeschreven
• BoekStartfeestjes in de vestigingen
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Voorlezen loont!
Veel ouders geloven niet dat het mogelijk is al aan baby’s voor te 
lezen en stellen dat uit tot hun kind twee of drie jaar oud is. Toch 
blijkt uit onderzoek dat voorlezen wel degelijk loont: ouders die 
meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht 
maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op 
taal. Al na vijftien maanden zijn er positieve effecten op de 
woordenschat.



Jeugd en educatie
De Bibliotheek voor Ukkies in de kinderopvang
De Bibliotheek voor Ukkies op 20 KDV en PSZ
• Collectievorming (incidenteel)
• Inzet lees-/mediacoach 0-6 (wisselende inzet)
• Deskundigheidsbevordering

• Trainingsbijeenkomst voor (pedagogisch) medewerkers
• Inspiratieavond Nationale Voorleesdagen

6



“Elke keer wanneer jij hier op de groep bent, leer ik
weer iets nieuws van je. Soms met nieuwe titels, 
soms met de manier van het aanbieden van boekjes
en liedjes. Ik kijk altijd uit naar je komst en de 
kinderen ook”. 

Uitspraak van een pedagogisch medewerker
(tegen een Lees-/mediacoach)
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Jeugd en educatie
De Bibliotheek op School
De Bibliotheek op school op 25 scholen
• Collectievorming
• Inzet lees-/mediacoach 6-12 
• Activiteiten voor de groep: leesbevordering, 

mediawijsheid, informatievaardigheden, 
leesgesprekken etc.

• Ouderbetrokkenheid
• Deskundigheidsbevordering leerkrachten
• Nationale voorleeswedstrijd
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CURATIEF
PARTICIPATIE&
ZELFREDZAAMHEID
• Activiteiten 

Basisvaardigheden
• Digi-Taalhuis Geldermalsen
• Overig



Participatie en Zelfredzaamheid
Activiteiten Basisvaardigheden
• Met onze eigen medewerkers:

• Inloopspreekuur Klik&Tik in Beesd, Geldermalsen en Herwijnen
• Cursus Digisterker 
• Inloopspreekuur digitale vragen in Beesd, 

Geldermalsen, Haaften en Ophemert vanaf 2020
• iPadcafé in Geldermalsen vanaf 2020
• Losse workshops zoals veilig kopen en verkopen 

op het internet, donorwet
• En we faciliteren:

• Activiteiten van het Digi-Taalhuis (spreekuren, 
groepje spreekvaardigheid)

• Leerpunt ROC Rivor
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”Een Klik&Tik cursiste is aardig op weg! Vanwege 
gezondheidsproblemen probeert ze haar kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten, omdat ze haar huidige 
werkzaamheden niet goed meer kan doen. Pas geleden 
kwam ze trots vertellen dat ze al 10 certificaten had 
gehaald. Na Klik&Tik heeft ze ook diverse oefenprogramma’s 
gevolgd om beter te leren lezen en schrijven. Deze week heb 
ik ze alle 10 voor haar uitgeprint. Nu is ze begonnen aan 
Klik&Tik, de tablet. Stralend liep ze, na afloop, naar buiten!”

Medewerker digitale vaardigheden
over een cursist Klik en Tik

11



Participatie en Zelfredzaamheid
Digi-Taalhuis Geldermalsen
• Een van de zes samenwerkende partijen
• We faciliteren en ondersteunen met:

• Collectie
• Een taalhuismedewerker
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Participatie en Zelfredzaamheid
Overig
• Initiatiefnemer Taalakkoord Rivierenland

• Actief in de werkgroep
• Regionaal project: Servicepunt Ziekenhuis en Servicebalie 

Stadhuiscampus
• Convenant met de Belastingdienst
• Informatiepunt Digitale Overheid: kopgroepbibliotheek
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DE BIBLIOTHEEK
PLEK VOOR 
ONTMOETING 
ONTWIKKELING
EN ONTSPANNING



De Bibliotheek als plek voor ontmoeting, 
ontwikkeling en ontspanning

• In 2019 organiseerden we 
in Bibliotheek Geldermalsen 
184 activiteiten met 2.106 
bezoekers. 

• In 2020 werkt de 
activiteitenprogrammeur 
voor heel West Betuwe. 

• Uitgangspunten: 
• Aansluiten bij lokale 

behoeftes inwoners
• Alles in co-creatie met 

partners én/of inwoners15



“Wij voelen ons echt thuis in in de bieb!”
Studiekring Geldermalsen

16



Kansen

• BoekStartcoach op het consultatiebureau
• Inzet op alle KDV’s en PSZ’en (herverdeling/maatwerk)
• De Bibliotheek op School in het Voortgezet Onderwijs
• Het Digi-Taalhuis Geldermalsen beperkt zich nu alleen tot de 

kern Geldermalsen en richt zich nog niet op heel West Betuwe. 
De taalhuisdocent heeft nu 4 uur in de week voor de hele 
gemeente beschikbaar.

• Het inzetten van een mobiel Digi-Taalhuis
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Vragen?
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Stellingen
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Stelling 1

“Laaggeletterdheid is 
dichterbij dan ik dacht”
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Stelling 2

“Het is goed dat de 
gemeente de regie krijgt op 

dit onderwerp”
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Stelling 3

“We zijn als gemeente 
voldoende toegerust om dit 

te organiseren”
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Stelling 4

“We moeten als gemeente 
meer doen om 

laaggeletterden te bereiken”

23



Stelling 5

“Binnen de gemeente West 
Betuwe communiceren we 

al eenvoudig genoeg”
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Stelling 6

“Het huidige concept Digi-
Taalhuis moet, nu de fusie 
een feit is, opnieuw onder 
de loep worden genomen”
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