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Voorwoord 
 

Samen 
We blikken terug op het eerste jaar waarin Bibliotheek Rivierenland werkte volgens het 

nieuwe convenant. Dat impliceerde een andere invulling van de dienstverlening, met meer 

veranderingen dan vooraf verwacht.  

Samen met onze opdrachtgevers, onze acht gemeenten, werkten we met evenveel 

bevlogenheid aan de invulling van dit nieuwe convenant en aan de gewenste ontwikkelingen 

van het Bibliotheekwerk. 

Samen met onze inwoners boden we activiteiten aan waar behoefte aan is. Waar vraag 

ontstaat, ontwikkelen we nieuw aanbod. De grote hoeveelheid vragen op digitaal gebied die 

klanten dagelijks aan ons stellen, resulteerde in onze aanvraag voor een subsidie om als 

zogenaamde koploperbibliotheek een Informatiepunt Digitale Overheid op te kunnen starten. 

Die subsidie kregen we. En op 27 november openden we de eerste twee punten in 

Beneden-Leeuwen en Tiel. 

Samen met onze boekenleverancier MedioEurope realiseren we in het kader van 

duurzaamheid de eerste plasticvrije Bibliotheek van Nederland. 

Samen met onze 400 vrijwilligers en 65 medewerkers gaven we vorm en inhoud aan onze 

programma’s en activiteiten. Dit deden we niet alleen in onze Bibliotheken, maar overal waar 

onze inwoners zich bevinden, van het consultatiebureau, de kinderopvang en scholen, tot in 

zorginstellingen.  

Samen gaven we vorm aan een nieuwe organisatie, we voerden een reorganisatie door, 

waarin we samen met de boventallige collega’s zochten naar passende oplossingen. Door 

alle veranderingen en verliezen heen, werkten onze vrijwilligers en medewerkers 

onverstoorbaar door aan het realiseren van resultaten in 2019. Samen met opdrachtgevers, 

onze bezoekers, inwoners en samenwerkingspartners. 

Hiervoor ben ik iedereen heel veel dank verschuldigd. Samen maken we de bieb! 

 

Lidy Vos 

Directeur-bestuurder Openbare Bibliotheek Rivierenland 

 

7 maart 2020 
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Jeugd en educatie 
Het stimuleren van leesplezier, mediawijsheid en 21e-eeuwse vaardigheden is van belang om 

kinderen later mee te kunnen laten doen in de maatschappij. Daarom werkt de Bibliotheek 

aan een doorgaande leeslijn; onze preventieve programma’s sluiten op elkaar aan en volgen 

het kind van 0 tot 18 als het ware bij de opbouw en het onderhoud van de leesmotivatie.  

 

 

 

Activiteiten 0 tot 6 jaar 
Hieronder staan de activiteiten en resultaten 

omschreven die de Bibliotheek gerealiseerd heeft 

ten behoeve van de leesbevordering bij onze 

jongste inwoners in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. 

Nationale Voorleesdagen 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen dagen staat 

de Prentenboeken Top 10 centraal. Van 23 januari 

t/m 2 februari organiseerde de Bibliotheek een 

inspiratiebijeenkomst in cultuurbedrijf Zinder die 

door ruim 80 pedagogische medewerkers bezocht 

werd. Meer dan 100 maal hebben tijdens de 

Nationale Voorleesdagen de lees-/mediacoaches 
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van de Bibliotheek het interactieve programma uitgevoerd rondom het winnende prentenboek 

‘Een huis voor Harry’ bij de peuteropvang en kinderdagverblijven. Tot slot zijn er in alle 

gemeentes peuter- en kleutervoorstellingen opgevoerd over het prentenboek ‘Heb jij 

misschien een olifant gezien?’ In totaal werd de voorstelling bezocht door meer dan 426 

personen (232 kinderen plus ouders/ begeleiders)1.  

BoekStart voor Baby’s 
Binnen alle gemeentes2 die ‘BoekStart voor Baby’s’ afnemen zijn er verschillende 

BoekStartfeestjes georganiseerd. Tijdens de feestjes wordt door de lees-/mediacoaches een 

interactief programma uitgevoerd. Voor de kinderen is het een taalrijk ‘feestje’ waarbij 

verschillende zintuigen worden geprikkeld om de taal te stimuleren. Voor (groot)ouders is het 

een moment om samen te genieten. Na het feestje is er altijd een moment voor ontmoeting 

met andere (groot)ouders.   

In het voorjaar3 is er een BoekStartfeest in de Bibliotheek georganiseerd met als thema het 

prentenboek ‘Kikker is Jarig’ van Max Velthuis, vanwege het 30-jarige jubileum van Kikker. 

Het Boekstartfeest werd bezocht door 287 personen, waaronder 164 kinderen4.   

In de nazomer stond het boek ‘Rupsje Nooitgenoeg’ van Eric Carle centraal. Tijdens de Week 

van de Alfabetisering en de Week van de Opvoeding werd het 50-jarig jubileum van Rupsje 

gevierd. Het BoekStartfeest werd bezocht door 483 personen, waaronder 311 kinderen.   

 

Het BoekStartfeest: een inspiratiebron voor ouders, voorleesplezier voor de kleintjes! 

Het jaar wordt voor en met de ukkies feestelijk afgesloten met ‘Pip en Posy versieren de 

kerstboom’ van Axel Scheffler. Er wordt tijdens het feestje geluisterd naar het verhaal, de 

boom wordt versierd, er wordt gedanst en na afloopt geknutseld. Het BoekStartfeest is 

bezocht door 260 personen (163 kinderen plus ouders/ begeleiders).   

 

                                                
1 De specificatie staat opgenomen in de bijlage 
2 Alle gemeentes behalve West Maas en Waal 
3 In week 17 en 18 
4 De specificatie staat opgenomen in de bijlage 
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Regio Aantal nieuwe BoekStart leden  

Culemborg 117 

Druten 85 

Maasdriel 79 

Neder-Betuwe 104 

Tiel 177 

West Betuwe 78 

West Maas en Waal 4 

Zaltbommel 79 

Totaal 723 

 

Cursus Voorleescoördinator  
In het voorjaar zijn 10 pedagogisch medewerkers opgeleid tot Voorleescoördinator. Tijdens 

de cursus hebben medewerkers een voorleesplan voor de eigen kinderopvanglocatie 

opgesteld, zodat het voorlezen geborgd wordt.   

Training Interactief Voorlezen  
Tijdens deze training hebben 10 pedagogisch medewerkers en 14 gastouders kennis 

opgedaan over voorlezen en het kiezen van het juiste boek. De pedagogisch medewerkers 

hebben de volledige training van twee dagdelen gevolgd, en de gastouders een aangepaste 

training van één dagdeel. 

Bezoeken van de lees-/mediacoach aan de kinderopvang  
In overleg met de kinderopvang (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) zijn jaarplannen 

opgesteld op basis van de klantvragen. Naast de verschillende programma’s waar interactief 

voorlezen centraal staat, wordt de expertise van de lees-/mediacoach ook geregeld ingezet 

om workshops te verzorgen, voor zowel ouders als professionals. Thema’s zijn onder meer 

babygebaren en digitale media.  

De lees-/mediacoach komt structureel op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in  

Culemborg, Druten, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en als pilot op vier kinderdagverblijven 

in Maasdriel.  Vaak worden bezoeken van de lees-/mediacoach gekoppeld aan thema’s die 

op dat moment actueel zijn.  

 

Gemeente Inzet Bibliotheek Soort organisatie Aantal 

Culemborg LMC 0-6 Kinderopvang BSO 1 
  

Kinderopvang KDV en PSZ 16 
  

koepel 0-4 1 

Druten LMC 0-6 Kinderopvang KDV en PSZ 10 

Maasdriel LMC 0-6 Kinderopvang KDV en PSZ 4 

Neder-Betuwe LMC 0-6 Kinderopvang KDV en PSZ 7 

Tiel LMC 0-6 Kinderopvang KDV en PSZ 4 
 

LMC 0-6 PSZ VVE Kinderopvang KDV en PSZ (VVE) 8 

West Betuwe LMC 0-6 Kinderopvang KDV en PSZ 21 
    

Eindtotaal 
  

72 

Aantal nieuwe BoekStart leden in 2019 
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Quote van een ouder van een kindje (1,5 jaar):  
‘Ik vind de ouderbrief altijd zo fijn. Nu weet ik dat je geweest bent en kan ik wat vragen erover stellen aan mijn 
dochtertje. Ook ben ik blij met de boekentips. Ik ga dan naar de Bibliotheek om de boekjes te zoeken/ 
reserveren.’ 
 

 

Quote van een pedagogisch medewerker uit de kinderopvang: 
‘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 naar je uit en de kinderen ook.’ 
 

BoekStartcoach 
In de gemeentes Culemborg, Druten en Tiel is de BoekStartcoach actief. Per 1 februari is in 

de gemeente Neder-Betuwe een BoekStartcoach van start gegaan op het consultatiebureau. 

Vanaf september is de BoekStartcoach ook structureel zichtbaar in de gemeente Maasdriel. 

De BoekStartcoach zet in op de preventie van laaggeletterdheid door ouders voorlichting te 

geven over (voor)lezen en de jeugdverpleegkundige te ondersteunen bij vragen over 

leesbevordering. De BoekStartcoach is wekelijks een dagdeel op het consultatiebureau. Vaak 

is dat een wisselende dag om op deze manier zoveel mogelijk ouders te bereiken. Omdat de 

BoekStartcoach zowel op het consultatiebureau als in de Bibliotheek en het kinderdagverblijf 

komt, bouwt de BoekStartcoach een band op met de ouders/ verzorgers en krijgt hij/ zij de 

individuele behoeften steeds beter in beeld. 

 

De BoekStartcoach vertelt: 
‘Vader beheerst het Nederlands redelijk maar moeder helemaal niet. In een gesprekje over de mogelijkheden 
in het “Leerhuis” voor moeder, stel ik voor om het hier ook tijdens het consult met de jeugdverpleegkundige over 
te hebben. Vader en moeder komen opgelucht en blij uit het gesprek. Vader komt bedanken dat ik dit in gang 
heb gezet en de mogelijkheden heb aangeboden.’ 
 

 

De BoekStartcoach vertelt: 
‘Tijdens het BoekStart-uurtje op de woensdagmiddag word ik regelmatig aangesproken door ouders die mij of 
op het consultatiebureau hebben gesproken of mij in de kinderopvang hebben gezien. Vaak is de reactie: Ah… 
fijn een bekend gezicht. Ook tijdens de BoekStartfeestjes in de Bibliotheek hoor ik deze reactie. Ik heb in de 
loop van de tijd een vertrouwensband opgebouwd.’ 
 

De BoekStartcoach vertelt: 
‘De jeugdverpleegkundige vraagt mij in de spreekkamer te komen om samen met de ouders te kijken naar 
geschikte titels voor een 2-jarig kindje. Het kindje praat nog niet en weet ook niet tijdens een testje de gevraagde 
dingen aan te wijzen. Na wat voorbeelden te hebben gegeven over boekjes en hoe die te gebruiken, kijken we 
samen in de catalogus naar andere geschikte boekjes en wijs ik ze op een gratis bieblidmaatschap via 
BoekStart. Ouders reageren opgelucht en zijn blij met deze ondersteuning.’ 
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Spreekuur in de Bibliotheek 

De BoekStartcoach merkt dat voor veel laagtaalvaardige ouders 

de stap naar de Bibliotheek best groot is. Deze ouders willen wél 

komen als ze weten dat ze opgevangen worden door een 

vertrouwd persoon: de BoekStartcoach.  

De coach ontvangt de ouders, schrijft het kindje in en maakt 

ouders wegwijs in de Bibliotheek. Hierdoor wordt de drempel om 

vragen te stellen over leesbevordering verlaagd.  

Het spreekuur van de BoekStartcoach is een extra programma 

van Bibliotheek Rivierenland en wordt ingezet in Tiel, Culemborg, 

Neder-Betuwe en Maasdriel. 

 

 

 

Boek op Bezoek / Voorleescorso 
In de gemeentes Culemborg en Tiel zijn het afgelopen jaar vrijwilligers gekoppeld aan 

gezinnen om er twintig weken voor te lezen om zo een voorleescultuur binnen de gezinnen te 

stimuleren. Indien nodig, wordt de inzet eenmalig verlengd met nogmaals 20 weken.  

Voorleescorso Culemborg 

In de gemeente Culemborg wordt de coördinatie verzorgd door ELKWelzijn. De Bibliotheek is 

hierbij verantwoordelijk voor de kennisoverdracht, de inhoud van de bijeenkomsten en de 

collectie. Het afgelopen jaar zijn 15 voorleesvrijwilligers actief geweest om in laagtaalvaardige 

gezinnen voor te lezen. De start- en kennisbijeenkomsten werden door 80% van de 

vrijwilligers bezocht, en de tussenbijeenkomst door 90% van de vrijwilligers. Aan het eind van 

het jaar werd een afsluitfeest met een theatervoorstelling georganiseerd. Daarbij zijn 

nagenoeg alle gezinnen, inclusief kinderen en ook de vrijwilligers, aanwezig geweest. 

Voorleescorso Culemborg is vanaf 2013 actief en in totaal zijn 90 gezinnen bediend en zijn 

circa 130 kinderen bereikt.  

Boek op Bezoek Tiel 

De Bibliotheek in Tiel voert het gehele traject uit rondom Boek op Bezoek, waarbij een 

getrainde vrijwilliger thuis bij laagtaalvaardige gezinnen komt voorlezen. De Bibliotheek 

verzorgt hierbij onder andere de coördinatie, het matchen van de aangemelde gezinnen en 

de voorleesvrijwilligers, het trainen van de vrijwilligers en het organiseren van Boek op Bezoek 

bijeenkomsten. De laagtaalvaardige gezinnen (kinderen) worden in de meeste gevallen via 

school aangemeld voor het voorleesproject. Maar steeds vaker loopt de aanmelding via 

STMR, Mozaïek of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Na een persoonlijk intakegesprek met 

de ouder wordt er een match gemaakt met een voorleesvrijwilliger. Door tijd te investeren in 

het intakegesprek kan er vaak een goede match gemaakt worden. Ook zijn er naar aanleiding 

van dit gesprek verschillende moeders doorverwezen naar het Leerhuis. Het afgelopen jaar 

zijn meer dan 25 vrijwilligers aan ruim 45 gezinnen gekoppeld om samen een voorleescultuur 

thuis te stimuleren. Gedurende het traject zijn er verschillende kennis- en 

netwerkbijeenkomsten in de Bibliotheek. Op 18 juni is het voorleesjaar voor de vrijwilligers en 

de gezinnen feestelijk afgesloten met een meespeelvoorstelling  voor kinderen (verzorgd door 

de Vlinderfabriek). Aan het eind van de middag gingen de kinderen en de ouders voldaan naar 

 De BoekStartCoach op het consultatiebureau 
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huis met een tasjes gevuld met een persoonlijk voorleesboek, een boekenlegger, een 

knuffeltje en een welverdiend diploma! Vrijwilligers overhandigden het tasje als afsluiting van 

een intensieve samenwerking persoonlijk aan het kind.  

Boek op Bezoek Druten 

Op initiatief van IKC De Kubus is een samenwerking gestart om te onderzoeken of het project 

Boek op Bezoek kan voorzien in de hulpvraag van een aantal Syrische gezinnen. De pilot 

bevindt zich in de opstartfase waarbij de gezinnen in kaart zijn gebracht en de 

voorleesvrijwilligers paraat staan. Na de kennisbijeenkomsten, die voor begin 2020 gepland 

staan, kan in het voorjaar gestart worden met voorlezen in veertien gezinnen.  

Quotes van gezinnen en vrijwilligers Boek op Bezoek: 

 'Ik voel mij een familielid, zo warm word ik onthaald.' 

 'De moeder vraagt allemaal Nederlandse woorden aan mij, dus we oefenen na het voorlezen ook 
even samen.' 

 'De kinderen staan te wachten bij de deur tot ik kom, en dan word ik warm onthaald.' 

 'Fijn dat dit project er is, het voorlezen wordt nu door zijn oudere broer doorgezet.' 
 

 

VVE Overleg 
De Bibliotheek heeft in Culemborg een bijdrage geleverd aan de VVE werkgroep Kansrijk 
Opgroeien. Met als streven een kansrijke start voor de jeugd. 

 

Activiteiten 4 tot 12 jaar 
Hieronder staan de activiteiten en resultaten omschreven die 

de Bibliotheek gerealiseerd heeft ten behoeve van de 

leesbevordering bij inwoners in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

De Bibliotheek op School  
De Bibliotheek heeft in 2019 aan het programma de 
Bibliotheek op School op 77% van alle scholen in het primair 
onderwijs uitvoering gegeven. Hiermee zijn in totaal 14.328 
leerlingen in Rivierenland bereikt. Zie ook het kader hieronder. 
 
 
Gemeente Kostendrager Soort organisatie Aantal  

organisaties 
Aantal 

Leerlingen 

Culemborg LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 10 2.088 

Druten LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 3 316 

Maasdriel LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 3 243 

Neder-Betuwe LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 11 1.559 

Tiel LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 12 2.680 
 

LMC 4-12 
VVE 

onderwijsinstelling 4-12 11 1.070 

West Maas en 
Waal 

LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 6 536 

West-Betuwe LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 25 3.070 

Zaltbommel LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 12 1.944 

Eindtotaal 
   

13.506 
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Quotes van ouders naar aanleiding van de activiteit “samen lezen met ouders”: 

 ‘Wat is het leuk om zo samen te lezen met mijn dochter. Lekker knus op zo’n zitzak. Dat had ik niet gedacht.’ 

(KWA, Haaften) 

 ‘Ik wist niet dat er zoveel verschillende soorten boeken waren. Er is een wereld voor me open gegaan.’(PWA, 

Ophemert) 

 ‘Waarom is dit na drie keer afgelopen? We kunnen toch gewoon doorgaan?’ (PWA, Ophemert) 

 ‘Hoe vind ik deze boeken in de Bibliotheek? Waar moet ik op zoeken’? (Gravin van Rechterenschool, 

Appeltern) 

 Bij de start van de bijeenkomst: ‘Mijn dochter vindt er niets aan om samen te lezen. Ze wil zelf lezen. Na de 

bijeenkomst: Dit boek willen we meenemen. Dit vindt mijn dochter echt heel leuk!’ (Toneellezenboek) (Gravin 

van Rechterenschool, Appeltern) 

 

 

Quotes van leerkrachten: 

 ‘Ik ben helemaal ontroerd om al die ouders met hun kind zo verspreid door de school te zien lezen.’ (Gravin 

van Rechterenschool, Appeltern) 

 ‘Ik zie nu ouders op school die ik anders nooit zie.’ (Gravin van Rechterenschool, Appeltern) 

 ‘We merken echt dat de kinderen thuis meer lezen. Het AVI-niveau is omhoog gegaan.’ (KWA Haaften) 

 

 

Quotes van leerkrachten n.a.v. boekpromotielessen in de klas: 

 ‘Als ik jou zo hoor krijg ik ook altijd zin om het boek te gaan lezen.’ (Mariaschool, Boven-Leeuwen) 

 ‘Wat een leuk idee om het zo te doen, zo simpel, dat ga ik ook doen.’ (leerlingen hadden de eerste zin uit een 

boek gekregen en daarbij de opdracht de tweede zin te bedenken) (Mariaschool, Boven-Leeuwen) 

 

 

Ervaring van een lees-/mediacoach: 
‘Ik kom goed voorbereid groep 5-6 binnen. Ik stel me voor en vertel in het kort wat ik kom doen. Een van de 

jongens draait zich meteen om en roept door de klas “ik haat lezen”.  Ik laat me er niet door van de wijs brengen 

en ga rustig door met vertellen over de boeken die ik bij me heb. We gaan aan de gang met de werkvorm 

‘VliegensVluggeVerteller’. Bij deze activiteit vertel ik wat over de 5-6 boeken die ik bij me heb. De kinderen 

kunnen op het ‘smiley formulier’ aangeven of ze het boek mooi genoeg vinden om te lezen.  Vervolgens laat ik de 

boeken achter in de klas.   

Een van de boeken gaat over machines en tractoren. Het had meteen de volle aandacht van de jongen die lezen 

haat. Omdat ik zag dat het zijn aandacht had, was het natuurlijk een inkoppertje om dat boek aan hem te geven 

om te lezen. Toen ik aan het einde van de ochtend door de gang liep,  zat deze jongen op een rustig plekje bij de 

gang te lezen. “Hé juf, dit is echt een mooi boek. Ik heb het al voor de helft uit. Wanneer kom je weer? Heb je dan 

weer boeken bij je?” Je begrijpt… dit is waar we het voor doen!’ 
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De Nationale Voorleeswedstrijd 2019 

 

 

Activiteiten 12 tot 18 jaar 
Hieronder staan de activiteiten en resultaten omschreven die de Bibliotheek gerealiseerd 

heeft ten behoeve van de leesbevordering bij onze inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 

- Bij Pantarijn in Kesteren is het project ‘Mel Wallis de Vries’ uitgevoerd (inclusief bezoek 

van de schrijfster) en de leesbevorderingsprojecten ‘de Weddenschap’ en ‘Read2Me’. 

Ook beschikt Pantarijn over een wisselcollectie, welke in het eerste helft van het jaar 

gewisseld is. 

- Op het Cambium College in Zaltbommel is verder gegaan met ‘Lezen voor de Lijst 

Havo/Vwo’. Er is voor de tweede keer de leesmonitor ingevuld.  

- Op de Lek en Linge, vestiging Lingeborgh in Geldermalsen heeft de Bibliotheek 

ingezet op de stimuleringsregeling vmbo. Daartoe is er voor docenten een training 

gegeven en is de leesmonitor uitgevoerd. De pilot heeft heel 2019 gelopen. 

- Op het RSG Lingecollege is ‘de Weddenschap’ uitgevoerd en zijn meerdere klassen 

op bezoek geweest in de Bibliotheek. 

- Vier scholen hebben in totaal meegedaan aan Read2Me 

o KWC (Culemborg),  
o Cambium (Zaltbommel),  
o Lek en Linge 

(Culemborg),  
o Pantarijn (Kesteren) 
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Onderzoek 

De Bibliotheek heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met als doel de drempels en de 

klantvraag van (v)mbo-scholen op het vlak van leesbevordering in kaart te brengen en samen 

te werken aan het tegengaan van laaggeletterdheid. Dit onderzoek vormt de onderlegger voor/ 

en is onderdeel van het project Proeftuin Leesondersteuning (v)mbo in de regio waarvoor 

provinciale subsidie ontvangen is. Doelstelling van het project is om een hoger percentage 

leerlingen/studenten met het minimale vereiste niveau van geletterdheid van school te laten 

gaan. 
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Participatie en zelfredzaamheid 

Activiteiten basisvaardigheden per gemeente 
 

Basisvaardigheden als lezen, maar ook informatievaardigheid, zijn keihard nodig om mee te 

kunnen doen in de maatschappij. Bibliotheek Rivierenland zet met haar dienstverlening in op 

het bevorderen van de basisvaardigheden van de inwoners van Rivierenland. Dat is meer dan 

ooit nodig omdat de online informatiestroom toeneemt en technologische ontwikkelingen 

steeds meer vragen van mensen. In samenwerking met de gemeente en lokale partners 

creëert Bibliotheek Rivierenland producten en diensten om de basisvaardigheden van 

mensen te vergroten. 

Gemeente Inkoop product ‘activiteiten basisvaardigheden’ bij de 
Bibliotheek in 2019 

Culemborg Over heel 2019 

Druten Over heel 2019 

Maasdriel Over heel 2019 

Neder-Betuwe Over heel 2019 

Tiel Over heel 2019 

West Betuwe Over heel 2019 

West Maas en Waal Over heel 2019 

Zaltbommel Vanaf 3e kwartaal 2019 

 

Culemborg 

Activiteiten basisvaardigheden 2019 

Activiteit Wanneer Aantal deelnemers 

Digisterker Twee cursussen in het Leerhuis; in het voorjaar en 
in het najaar 

9 deelnemers 

Digitale Inloop 
Senioren 

We ondersteunen de vrijwilligers van Digitale 
Inloop Senioren. Wekelijks op woensdag in de 
Bibliotheek en in het Huis van de Buurt.  

347 bezoekers 

Hulp met ebooks Workshops en individueel op afspraak in de 2e helft 
van 2019 

22 deelnemers 

Klik en Tik Wekelijks op dinsdag en donderdag in de 
Bibliotheek.  Op woensdag ondersteunen we een 
inloopspreekuur in het Leerhuis Culemborg. 

Aantal bezoekers: 156 
Aantal geregistreerde 
deelnemers: 24 

Leerpunt We hebben de 1e helft van 2019 het Leerpunt van 
ROC Rivor in de Bibliotheek gefaciliteerd.  

14 deelnemers 

Tabletcafé Iedere twee weken op woensdagochtend in de 
Bibliotheek.  

48 bezoekers 

 

Medewerker digitale vaardigheden 

Nihal Tireli is sinds mei 2019 medewerker digitale vaardigheden in Culemborg. Nihal heeft 

eerst een onderzoek gedaan naar de bevolkingssamenstelling in Culemborg. Naar aanleiding 

van dit onderzoek, heeft zij besloten om zich te richten op de doelgroepen ouderen en mensen 

met een migratieachtergrond. Daarnaast heeft Nihal ook kennis gemaakt met diverse 

organisaties in Culemborg. Zo heeft zij een aantal weken meegedraaid met Klik en Tik in het 

Leerhuis in Culemborg. Nihal heeft, in samenwerking met ELKWelzijn, ook kennis gemaakt 

bij de Imami Azam Moskee. Nihal heeft zich tijdens een informatiebijeenkomst voorgesteld en 

aangegeven wat zij kan betekenen. Dit wordt samen met ELKWelzijn verder uitgewerkt. Ook 

heeft Nihal contact met Vluchtelingenwerk. Ze onderzoekt samen met hen of er behoefte is 

aan digivaardigheidscursussen voor statushouders. Naast het onderzoek en het kennismaken 

met mensen van Culemborgse organisaties, heeft Nihal afgelopen jaar ook vier workshops e-
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books gegeven. Daarnaast heeft zij ook veel individuele klanten geholpen die met digitale 

vragen naar de Bibliotheek toekomen. Tenslotte heeft ze gewerkt aan een jaarprogramma 

2020 met veel verschillende digitale activiteiten.  

Druten 

Activiteiten basisvaardigheden 2019 

Activiteit Wanneer Aantal deelnemers 

Klik en Tik Wekelijks op dinsdag in de Bibliotheek.  Aantal bezoekers: 41 
Aantal geregistreerde 
deelnemers: 3 

Inloopmiddag digitale 
vragen 

Wekelijks op maandag in de Bibliotheek.  Aantal bezoekers: 88 

Workshop e-books  Twee workshops e-books in de 2e helft 2019 in 
de Bibliotheek.  

Aantal bezoekers: 3 

Inloopspreekuur  
e-books 

Maandelijks op de 2e maandag van de maand in 
de Bibliotheek, sinds november. 

Aantal bezoekers: 2 

 

Medewerker digitale vaardigheden 

Brechje Kuipers is sinds mei 2019 medewerker digitale vaardigheden in Druten. Naar 

aanleiding van een gesprek met de gemeente, is Brechje in contact gekomen met KBO Deest. 

In maart 2020 zal Brechje tijdens de jaarvergadering wat meer vertellen over de 

mogelijkheden rondom digitale vaardigheden. Het liefst zouden we een structurele activiteit in 

Deest opzetten. Ook is er contact met de afdeling werk en inkomen van de gemeente Druten. 

In het voorjaar van 2020 gaan we twee groepen Klik en Tik (acht lessen, zestien deelnemers) 

draaien in Kanaalstaete. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Ook het ondersteunen 

van de vrijwilligers die de wekelijkse inloopmiddag digitale vragen uitvoeren, behoort tot de 

werkzaamheden. Sinds november 2019 is er een maandelijks inloopmoment voor e-books.  

Maasdriel 

Activiteiten basisvaardigheden 2019 

Activiteit Wanneer Aantal deelnemers 

Formulierenbrigade We hebben het hele jaar de Formulierenbrigade 
van Stichting Kompas gefaciliteerd in Bibliotheek 
Kerkdriel. Mensen kunnen hier alleen terecht op 
afspraak.  

Op afspraak 

Inloopspreekuur 
Vluchtelingenwerk 

We hebben het hele jaar een Inloopspreekuur 
van Vluchtelingenwerk gefaciliteerd in Bibliotheek 
Kerkdriel.  

Inloop 

Klik en Tik Wekelijks op maandag in Bibliotheek 
Ammerzoden en op woensdag in Bibliotheek 
Kerkdriel.  

Aantal bezoekers: 124 
Aantal geregistreerde 
deelnemers: 11 

Leerpunten  We hebben het hele jaar drie Leerpunten van het 
Koning Willem I College en ROC Rivor in 
Bibliotheek Kerkdriel gefaciliteerd.  

28-30 deelnemers 

Lesgroep taal, gezin 
en gezondheid 

We hebben een lesgroep Taal, gezin en 
gezondheid van het Koning Willem I College in 
Bibliotheek Kerkdriel gefaciliteerd 

6-8 deelnemers 

TaalPlus We hebben het hele jaar TaalPlus van Stichting 
Kompas in zowel Bibliotheek Ammerzoden als 
Kerkdriel gefaciliteerd.  

8-14 deelnemers 

Workshop e-books Vier workshops in de 2e helft van 2019 in zowel 
Bibliotheek Ammerzoden als Kerkdriel.  

6 deelnemers 

Workshop online 
kopen en verkopen 

Twee workshops in de 2e helft van 2019 in zowel 
Bibliotheek Ammerzoden als Kerkdriel. 

3 deelnemers 
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Medewerker digitale vaardigheden 

Van 1 mei t/m 31 oktober 2019 was Netty Kras medewerker digitale vaardigheden in 

Maasdriel. Zij heeft diverse workshops georganiseerd en is bezig geweest met het 

optimaliseren van de kwaliteit van de inloopspreekuren Klik en Tik in Ammerzoden en 

Kerkdriel. Vanaf 1 december 2019 heeft Maaike de Smit haar werkzaamheden overgenomen. 

Maaike wil ervoor zorgen dat er vanaf 2020 een vast inloopspreekuur e-books in Maasdriel 

georganiseerd wordt. Ook het opzetten van een maandelijks Tabletcafé behoort tot de 

actiepunten.  

Neder-Betuwe 

Activiteiten basisvaardigheden 2019 

Activiteit Wanneer Aantal deelnemers 

Digisterker Een cursus in het voorjaar in Bibliotheek 
Kesteren. 

4 deelnemers 

Klik en Tik Wekelijks op maandag in Bibliotheek 
Dodewaard en op donderdag in Bibliotheek 
Kesteren en Opheusden.  

Aantal bezoekers: 22 
Aantal geregistreerde 
deelnemers: 4 

Leerpunt  We hebben het hele jaar een Leerpunt van 
ROC Rivor in Bibliotheek Kesteren gefaciliteerd.  

9-11 deelnemers 

Praathuis  We hebben het hele jaar het Praathuis van Huis 
van Dodewaard gefaciliteerd in Bibliotheek 
Dodewaard. 

12 deelnemers 

Workshop e-books Drie workshops in de 2e helft van 2019 in zowel 
Bibliotheek Kesteren als Bibliotheek 
Dodewaard. 

3 deelnemers 

 

Medewerker digitale vaardigheden 

Gianne Havinga is sinds mei 2019 medewerker digitale vaardigheden in Neder-Betuwe. Zij 

heeft eerst een aantal workshops e-books georganiseerd. Vanaf januari 2020 vindt er 

maandelijks een inloopspreekuur e-books plaats in Neder-Betuwe. De ene maand in 

Bibliotheek Dodewaard en de andere maand in Bibliotheek Kesteren. Ook heeft Gianne 

contact gehad met Angela Smulders van het Leerpunt in Kesteren. Zij starten in 

samenwerking begin januari twee Digisterker cursusgroepen die gaan leren werken met de 

digitale overheid. Tenslotte heeft Gianne een kennismakingsgesprek gehad met Welzijn 

Rivierstroom. Ook zij gaan onze digitale activiteiten promoten. Verder is Gianne door Welzijn 

Rivierstroom in contact gebracht met SWAN en Seniorweb in Opheusden, een groep die veel 

doet rondom digitale vaardigheden. We onderzoeken of een samenwerking mogelijk is.  

Tiel 

Activiteiten basisvaardigheden 2019 

Activiteit Wanneer Aantal deelnemers 

Digisterker Twee cursussen in het voorjaar in de Bibliotheek.   14 deelnemers 

Hulp met e-books Workshops en individueel op afspraak in de 2e 
helft van 2019 in de Bibliotheek.  

35 deelnemers 

Informatiepunt 
Digitale Overheid 

Wekelijks een inloopspreekuur op dinsdag en 
vrijdag en workshops DigiD tijdens de opening 
in de Bibliotheek.  

27 bezoekers 

Klik en Tik Wekelijks op dinsdag en vrijdag in de 
Bibliotheek.   

Aantal bezoekers: 85 
Aantal geregistreerde 
deelnemers: 24 

Leerpunt  We hebben het hele jaar een Leerpunt van 
ROC Rivor in de Bibliotheek gefaciliteerd.  

5-8 deelnemers 



 
 

17 

 

Activiteit Wanneer Aantal deelnemers 

Vragen divers Pracht & Kracht groep, Wandelgroep,  
individuele vragen over de iPad en 
Zomerschool.  

26 deelnemers 

 

 

 

 

 

 

 

Workshops e-books in Bibliotheek Tiel  

Medewerker digitale vaardigheden 

Brechje Kuipers is sinds mei 2019 medewerker digitale vaardigheden in Tiel. Naar aanleiding 

van een afspraak met de gemeente, heeft Brechje contact opgenomen met het Clubhuis Tiel. 

De ambities is om iets te organiseren voor de vrijwilligers. Brechje heeft verder een aantal  

workshops georganiseerd zoals workshops e-books en de workshop online kopen en 

verkopen. Sinds november wordt er een structureel inloopspreekuur e-books georganiseerd 

in Tiel. Daarnaast komen er opmerkelijk veel ondersteuningsvragen binnen van individuen of 

van kleine groepen. Daar gaan we op maat mee aan de slag.  

West-Betuwe 

Activiteiten basisvaardigheden 2019 

Activiteit Wanneer Aantal deelnemers 

Digisterker Twee cursussen in het voorjaar en in het 
najaar in De Pluk.  

14 deelnemers 

Inloopavond Digitale 
Vragen  

Maandelijks op de 1e donderdagavond van 
de maand in Bibliotheek Ophemert. 

4 bezoekers 

Klik en Tik Wekelijks op dinsdag in Bibliotheek 
Herwijnen, op woensdag in Bibliotheek 
Beesd en op donderdag in Bibliotheek 
Geldermalsen.  

Aantal bezoekers: 47 
Aantal geregistreerde 
deelnemers: 2 

Leerpunt  We hebben het hele jaar een Leerpunt van 
ROC Rivor in Bibliotheek Geldermalsen 
gefaciliteerd.  

4-12 deelnemers 

NT1-groep (Taalgroep 
autochtonen) 

Wekelijks op donderdag in Bibliotheek 
Geldermalsen. 

6-8 deelnemers 

Spreekvaardigheid  Wekelijks op woensdag in Bibliotheek 
Geldermalsen. 

3-4 deelnemers 

Workshop e-books Vijf workshops in de 2e helft van 2019 in 
Bibliotheek Beesd, Herwijnen, Heukelum en 
Beesd. 

6 deelnemers 

Workshop online kopen 
en verkopen 

Een workshop in de 2e helft van 2019 in 
Bibliotheek Geldermalsen. 

3 deelnemers 
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Medewerker digitale vaardigheden 

Cathalijn Brunner is sinds mei 2019 medewerker digitale vaardigheden in West Betuwe. 

Cathalijn heeft in de 2e helft van 2019 een aantal workshops e-books georganiseerd in 

verschillende vestigingen in West Betuwe. Inmiddels heeft zij voor 2020 structurele, 

maandelijkse inloopmomenten voor digitale vragen gepland in Beesd, Haaften, Geldermalsen 

en Ophemert. In september was Cathalijn aanwezig op de Kennismarkt Sociaal Domein in 

Beesd om contact op te doen met andere organisaties en raadsleden. In Geldermalsen 

hebben twee cursussen Digisterker plaatsgevonden. Bij deze cursussen was Cathalijn de 

tweede docent. Tenslotte heeft ze gewerkt aan het jaarprogramma 2020.  

West Maas en Waal 

Activiteiten basisvaardigheden 2019 

Activiteit Wanneer Aantal deelnemers 

Digisterker Een cursus in het voorjaar bij de 
Werkcoöperatie West Maas en Waal. 

4 deelnemers 

iPadcafé Maandelijks op de tweede dinsdagochtend 
van de maand in Bibliotheek Beneden-
Leeuwen. 

13 bezoekers 

Informatiepunt Digitale 
Overheid 

Wekelijks een inloopspreekuur op 
woensdag en een losse workshop DigiD 
tijdens de opening in Bibliotheek Beneden-
Leeuwen.   

14 bezoekers 

Klik en Tik Wekelijks op woensdag in Bibliotheek 
Dreumel en op donderdag in Bibliotheek 
Beneden-Leeuwen. 

Aantal bezoekers: 11 
Aantal geregistreerde 
deelnemers: 3 

Leerpunt  We hebben het hele jaar een Leerpunt van 
ROC Rivor in Bibliotheek Beneden-
Leeuwen gefaciliteerd. 

5-8 deelnemers 

Leesgroep beginners Wekelijks op dinsdag in Bibliotheek 
Beneden-Leeuwen 

2-3 deelnemers 

Leesgroep gevorderden Wekelijks op vrijdag in Bibliotheek 
Beneden-Leeuwen 

4-5 deelnemers 

Praatgroep Diverse momenten bij de mensen thuis in 
Dreumel 

5-6 deelnemers 

Praathuis Wekelijks op donderdag t/m oktober 2019 2-3 deelnemers 

Workshop e-books Drie workshops in de 2e helft van 2019 in 
Bibliotheek Beneden-Leeuwen. 

3 deelnemers 

 

Cursiste 

Renate 

trots op al 

haar 

certificaten 
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Medewerker digitale vaardigheden 

Gianne Havinga is sinds mei 2019 medewerker digitale vaardigheden in West Maas en Waal. 

Zij heeft eerst een aantal workshops e-books georganiseerd. Vanaf januari 2020 vindt er 

maandelijks een inloopspreekuur e-books plaats in Bibliotheek Beneden-Leeuwen. Gianne 

gaat in samenwerking met Vluchtelingenwerk en de seniorenverenigingen in West Maas en 

Waal kijken of er behoefte is aan ondersteuning op het gebied van digitale vaardigheden. 

Maatwerk is mogelijk. In 2020 gaan er diverse thematische workshops plaatsvinden in de 

gemeente.   

Zaltbommel 

Activiteiten basisvaardigheden 2019 

Activiteit Wanneer Aantal deelnemers 

Inloopspreekuur  
e-books 

Wekelijks op woensdag in Bibliotheek 
Zaltbommel. 

17 bezoekers 

iPadcafé Maatwerk bij het Dorpshuis in  Zuilichem. In 
2019 zijn we twee keer geweest.  

Aantal deelnemers: 9 

Klik en Tik Wekelijks op woensdag in  Bibliotheek 
Zaltbommel en op vrijdag in Bibliotheek 
Aalst.  

Aantal bezoekers: 91 
Aantal geregistreerde 
deelnemers: 18 

 

Medewerker digitale vaardigheden 

Carolien van Steenis is sinds 1 oktober 2019 medewerker digitale vaardigheden in 

Zaltbommel. Sinds 1 december 2019 wordt zij hierbij ondersteund door Maaike de Smit. De 

eerste maanden zijn gebruikt om Klik en Tik in Zaltbommel en Aalst op orde te brengen. 

Daarnaast ondersteunen zij de vrijwilliger die het inloopspreekuur e-books verzorgt in de 

Bibliotheek Zaltbommel. De komende periode staat in het teken van het opzetten van een 

jaarprogramma voor 2020. Zo willen we graag een Tabletcafé binnen de gemeente 

organiseren en behoren ook diverse thematische workshops tot de mogelijkheden. Ook willen 

we in samenwerking met het Leerhuis bekijken of we de cursus Digisterker kunnen inzetten.  

 

Taalhuis per gemeente 
 

Het (Digi-)Taalhuis of Leerhuis is een herkenbare, fysieke plek waar volwassenen beter 

kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Mensen kunnen 

relevante cursussen volgen of zo nodig worden doorverwezen naar andere instellingen. Het 

(Digi-)Taalhuis of Leerhuis is opgezet en wordt onderhouden door lokale partners, samen met 

professionals en vrijwilligers. Bibliotheek Rivierenland is zo’n lokale partner. We ondersteunen 

en faciliteren het (Digi-)Taalhuis of Leerhuis met collectie en de inzet van een medewerker.  

Gemeente Inkoop product ‘Taalhuis’ bij de Bibliotheek in 2019 

Culemborg Over heel 2019 

Maasdriel Over heel 2019 

Tiel Over heel 2019 

West Betuwe Over heel 2019 

West Maas en Waal Over heel 2019 

Zaltbommel Vanaf 3e kwartaal 2019 
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Culemborg 

Algemene informatie 

Betreft Gegevens 

Locatie In Wijkcentrum de Salaamander. 

Spreekuur Elke woensdag van 09.00 – 12.00 uur. 

Partners Gemeente Culemborg, ROC Rivor, ElkWelzijn, 
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en Bibliotheek 
Rivierenland. Er is ondersteuning van Stichting Lezen & 
Schrijven. 

 

Aandeel Bibliotheek 

Onze medewerker Rolf Links ondersteunt het Leerhuis Culemborg met twee uur in de week. 

Hij is elke woensdagochtend aanwezig in het Leerhuis van 10.00 – 12.00 uur. Samen met een 

vrijwilliger van het Leerhuis begeleidt hij deelnemers bij de cursus Klik en Tik. Naast Klik en 

Tik zijn er ook twee cursussen Digisterker (leren omgaan met de digitale overheid) met 

deelnemers van het Leerhuis georganiseerd. Rolf was hier één van de twee docenten. Verder 

heeft hij, samen met Florence Monbredau (leerhuisdocent) een lijst opgesteld met nieuwe 

materialen voor de Leerhuiscollectie. Deze aanvulling van collectie is mogelijk gemaakt met 

de subsidie die de gemeente aan de Bibliotheek heeft verstrekt. Tijdens de Week van de 

Alfabetisering was Rolf aanwezig op de markt in Culemborg om nieuwe vrijwilligers en 

deelnemers te werven voor het Leerhuis. Tenslotte heeft Rolf een actieve rol gespeeld bij de 

zelfevaluatie van het Leerhuis aan de hand van het USBO-instrument van Stichting Lezen & 

Schrijven. De verschillende partners waren hiervoor uitgenodigd.  

 

 
Klik en Tik in het Leerhuis Culemborg    

Maasdriel 

Algemene informatie 

Betreft Gegevens 

Locatie In Bibliotheek Kerkdriel. 

Spreekuur Flexibel, op afspraak. 

Partners Gemeente Maasdriel, Koning Willem I College, Welzijn 
Bommelerwaard, Stichting Kompas Bommelerwaard, GGD 
Gelderland-Zuid en Bibliotheek Rivierenland. Er is 
ondersteuning van Stichting Lezen & Schrijven.  
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Aandeel Bibliotheek 

Bibliotheekmedewerker Henny Maas ondersteunt het Taalhuis Maasdriel met twee uur in de 

week. Henny heeft regelmatig overleg met taalconsulent Ellen Bloemscheer. Op deze manier 

wordt haar inzet bepaald. Zo heeft Henny samen met Ellen een lijst opgesteld met nieuwe 

materialen die voor de Taalhuiscollectie zijn aangeschaft. Deze aanvulling van de collectie 

wordt mogelijk gemaakt met de subsidie die de gemeente aan de Bibliotheek verstrekt. Henny 

heeft een actieve rol gespeeld in de werkgroep die zich bezig hield met het organiseren van 

activiteiten tijdens de Week van de Alfabetisering. Ook heeft zij zich bezig gehouden met de 

werving van taalvrijwilligers, en is bij intakegesprekken aanwezig geweest. Zij heeft samen 

met Ellen nagedacht over de promotie van de lesgroepen taal, gezin & gezondheid die in 

Kerkdriel en Ammerzoden zijn opgestart.  

De Protestantse Gemeente Maasdriel heeft de Bibliotheek een SmartTV geschonken, die 

gebruikt wordt door verschillende (taal)groepen die Bibliotheek Kerkdriel faciliteert. Tenslotte 

is Henny ook aanspreekpunt voor de vrijwilligers van Taalplus van Stichting Kompas 

Bommelerwaard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schenking SmartTV in Bibliotheek Kerkdriel   

Tiel 

Algemene informatie 

Betreft Gegevens 

Locatie In Bibliotheek Tiel (in Zinder). 
In het Clubhuis Tiel (Peppellaan). 

Spreekuur Elke maandag van 10.00 – 12.00 uur in het Clubhuis. 
Elke dinsdag van 14.00 – 16.00 uur in de Bibliotheek.  

Partners Gemeente Tiel, ROC Rivor, Mozaïek Welzijn, 
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Servicepunt Leren en 
Werken Rivierenland, GGD Gelderland Zuid en Bibliotheek 
Rivierenland. Er is ondersteuning van Stichting Lezen & 
Schrijven.  
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Aandeel Bibliotheek 

Onze medewerker Jeanine Blokker ondersteunt het Leerhuis Tiel met twee uur in de week. 

Jeanine heeft regelmatig contact met leerhuisdocent Simone Heuts en ondersteuner Francis 

Eikendal. Op deze manier wordt haar inzet bepaald. Zo heeft Jeanine samen Simone een lijst 

opgesteld met nieuwe materialen die zijn aangeschaft. Deze aanvulling van collectie is 

mogelijk gemaakt met de subsidie die de gemeente aan de Bibliotheek verstrekt. Jeanine 

ondersteunt de inloopspreekuren Klik en Tik die wekelijks op dinsdag en vrijdag in Tiel 

plaatsvinden. Daarnaast verzorgt zij een belangrijk stuk administratie van het Leerhuis Tiel. 

Zij zorgt ervoor dat de vrijwilligers geregistreerd staan, een Bibliotheekabonnement en ook 

een attentie krijgen. Jeanine speelt ook een belangrijke rol om het Leerhuis beter bekend te 

maken onder de vrijwilligers en medewerkers van Bibliotheek Tiel. Zo zijn diverse vrijwilligers 

van Bibliotheek Tiel ook als leerhuisvrijwilliger gestart. Tenslotte heeft Jeanine activiteiten 

georganiseerd tijdens de Week van de Alfabetisering.  

 

Daarnaast had ook Lisanne van Iterson twee uur in de week om het Leerhuis meer bekend te 

maken bij diverse organisaties in Tiel. Zo zijn er onder andere bewustwordingspresentaties 

gegeven in het Ziekenhuis, aan vrijwilligers van Mozaïek, aan de gemeente Tiel, tijdens 

bijeenkomsten van Financieel Fit Rivierenland, bij het Armoedepact, Kleurrijk Wonen, tijdens 

een LEA overleg met verschillende schooldirecteuren. Daarnaast zijn er in samenwerking met 

Stichting Lezen & Schrijven ook diverse trainingen Herkennen & Doorverwijzen gegeven aan 

professionals van de gemeente Tiel, Ziekenhuis Rivierenland, Kleurrijk Wonen, STMR, 

Mozaïek Welzijn, MEE en Bibliotheek Rivierenland.  

 

West Betuwe 

Algemene informatie 

Betreft Gegevens 

Locatie In Bibliotheek Geldermalsen (in de Pluk) 

Spreekuur Elke maandag en woensdag van 13.00 – 14.30 uur.  

Partners Gemeente West Betuwe, ROC Rivor, Welzijn West Betuwe, 
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Mozaiëk Welzijn en 
Bibliotheek Rivierenland. Er is ondersteuning van Stichting 
Lezen & Schrijven. 

 

Aandeel Bibliotheek 

Onze medewerker Diny Albers ondersteunt het Digi-Taalhuis Geldermalsen met twee uur in 

de week. Diny heeft regelmatig overleg met taalhuisdocent Welmoed Homan. Op deze manier 

wordt haar inzet bepaald. Zo heeft Diny samen met Welmoed een lijst opgesteld met nieuwe 

materialen die voor de Taalhuiscollectie zijn aangeschaft. Deze aanvulling van collectie is 

mogelijk gemaakt met de gemeentelijke subsidie die aan de Bibliotheek is verstrekt. Diny doet 

de administratie van het Digi-Taalhuis Geldermalsen. Zo houdt zij de gegevens van de 

deelnemers en vrijwilligers bij. Diny was tijdens de opening van de Arabische collectie in juni 

aanwezig om het Digi-Taalhuis Geldermalsen beter bekend te maken onder de bezoekers. 

Ook speelde zij een actieve rol bij het organiseren van een taalwedstrijd voor cursisten en 

deelnemers in de Week van de Alfabetisering. Op 26 november was er een studiebijeenkomst 

voor alle taalvrijwilligers die Diny samen met Welmoed heeft georganiseerd. Ook speelt Diny 

een belangrijke rol om het Digi-Taalhuis beter bekend te maken onder de vrijwilligers en 

medewerkers van de bibliotheken in West-Betuwe.  
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Taalwedstrijd tijdens de Week van de Alfabetisering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Maas en Waal 

Algemene informatie 

Betreft Gegevens 

Locatie In Bibliotheek Beneden-Leeuwen (in MFA De Rosmolen). 

Spreekuur Elke maandag van 10.45 – 11.45 uur. 
Elke woensdag van 09.00 – 12.00 uur.  
Maandelijks met het mobiel Digi-Taalhuis naar Dreumel. 

Partners Gemeente West Maas en Waal, ROC Rivor, Sociom, 
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, GGD Gelderland-Zuid, 
Werkcoöperatie West Maas en Waal en Bibliotheek 
Rivierenland. Er is ondersteuning van Stichting Lezen & 
Schrijven. 

 

Aandeel Bibliotheek 

Onze medewerker Gianne Havinga ondersteunt het Digi-Taalhuis West Maas en Waal met 

twee uur in de week. Gianne heeft regelmatig overleg met taalhuisdocent Marianne 

Herckenrath. Op deze manier wordt haar inzet bepaald. Zo heeft Gianne samen met Marianne 

een lijst opgesteld met nieuwe materialen die voor de Taalhuiscollectie zijn aangeschaft. Deze 

aanvulling van collectie is mogelijk gemaakt met de subsidie die de gemeente aan de 

Bibliotheek verstrekt. Gianne heeft een actieve rol gespeeld in het opzetten van de 

voorleesgroepen. Er is een plan van aanpak opgesteld, er zijn afspraken gemaakt over de 

monitoring en er zijn materialen besteld voor meerdere niveaus. Tot het najaar van 2019 heeft 

Gianne samen met een taalvrijwilliger het Praathuis geleid.  

Gianne doet de administratie van het mobiel Digi-Taalhuis, ze is regelmatig aanwezig geweest 

bij activiteiten van het mobiel Digi-Taalhuis en ook voor dit project zijn materialen besteld. 

Gianne houdt de vrijwilligersadministratie bij. Tenslotte heeft ze, in samenwerking met 

Marianne, diverse activiteiten georganiseerd voor de taalvrijwilligers en deelnemers, onder 

andere in de Week van de Alfabetisering.  
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Zaltbommel 

Algemene informatie 

Betreft Gegevens 

Locatie In Brede School De Waluwe (bij Stichting Kompas), vanaf 
maart 2020. 

Spreekuur Wordt nog bepaald. 

Partners Gemeente Zaltbommel, ROC Rivor, Stichting Kompas 
Bommelerwaard en Bibliotheek Rivierenland. Er is 
ondersteuning van Stichting Lezen & Schrijven. 

 

Aandeel Bibliotheek 

Onze medewerker Carolien van Steenis ondersteunt het Leerhuis Zaltbommel met twee uur 

in de week, sinds 1 oktober 2019. Het Leerhuis Zaltbommel zal in het eerste kwartaal van 

2020 van start gaan. Carolien heeft wekelijks overleg met leerhuisdocent Ans Sipos en 

leerhuiscoördinator Joke Verkuijlen gehad. Er is een leerhuiscollectie met leesboeken, 

taalmethodes en speelleermateriaal aangeschaft. Er is een plan van aanpak opgesteld voor 

de inrichting van de ruimte in Brede School De Waluwe. Ook is de werkgroep druk bezig 

geweest met het bekendmaken van het Leerhuis Zaltbommel bij belangrijke toeleiders en het 

werven van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zullen in 2020 getraind gaan worden. De officiële 

opening van het Leerhuis Zaltbommel zal begin april plaatsvinden. Er wordt op dit moment 

gewerkt aan een passende invulling.  

 

Extra Programma’s en Projecten 
 

Niet alle projecten en diensten van Bibliotheek Rivierenland worden gefinancierd door de 

gemeente. Om te kunnen doorontwikkelen en om nieuwe dingen uit te kunnen proberen, 

vragen wij ook regelmatig subsidie bij landelijke of regionale organisaties aan. Denk 

bijvoorbeeld aan de Hulp bij Belastingzaken, waarbij we extra middelen krijgen via de 

Belastingdienst zelf, middels een landelijk convenant. En bij sommige projecten draait het niet 

om extra middelen, maar juist om samenwerking en extra ureninzet. Ook daar zetten wij ons 

als Bibliotheek graag voor in! 

Hulp bij belastingzaken 
Voor een grote, groeiende groep mensen (2,5 miljoen laaggeletterden en 1,6 miljoen 

digibeten) wordt het steeds moeilijker om zelfstandig digitaal zaken met de belastingdienst te 

regelen. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, is tussen de 

Belastingdienst en de Bibliotheek een convenant gesloten voor de periode 2019 - 2022. 

De hulp bestaat uit drie pijlers:  

- Beschikbaar stellen van computer-, en printfaciliteiten 

- Het aanbieden van gratis digi-vaardigheidscursussen 

- Hulp bij belastingzaken 

 

Hoe heeft Bibliotheek Rivierenland dit ingericht? 

- Bibliotheek Rivierenland biedt in twintig vestigingen gratis computer- en printfaciliteiten  
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- In alle acht gemeenten in ons werkgebied wordt het gratis inloopspreekuur Klik en Tik 

georganiseerd 

- In alle acht gemeenten in ons werkgebied is het mogelijk om de gratis cursus 

Digisterker (leren werken met de e-overheid) te volgen, bij vier aanmeldingen of meer. 

- In 2019 hebben we in vijf vestigingen een inloopspreekuur Inkomstenbelasting en 

Toeslagen georganiseerd. 

- In 2019 hebben we in drie gemeenten workshops huurtoeslag en zorgtoeslag en 

workshops kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget georganiseerd. 

Aantallen 

- In totaal hebben 52 mensen de inloopspreekuren Inkomstenbelasting en Toeslagen 

bezocht: 

o West Maas en Waal: 4 bezoekers 

o Culemborg: 13 bezoekers 

o Tiel: 25 bezoekers 

o Zaltbommel: 6 bezoekers 

o West Betuwe: 4 bezoekers 

- 40 deelnemers hebben de workshops huurtoeslag en zorgtoeslag en workshops 

kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget bezocht.  

Servicepunt Ziekenhuis & Servicebalie Stadhuiscampus 
In juni openden in het Ziekenhuis Rivierenland het oranje servicepunt en in de 

Stadhuiscampus de oranje servicebalie. Bezoekers uit de hele regio kunnen hier terecht voor 

hulp bij het lezen van moeilijke brieven, bijsluiters en formulieren, voor het maken van een 

digitale afspraak bij bijvoorbeeld de gemeente, of het wegwijs worden op de website van één 

van de instanties.  

Het openen van deze hulpvoorzieningen is een initiatief van acht organisaties: Gemeente Tiel, 

Werkzaak Rivierenland, UWV Werkbedrijf Tiel, Servicepunt Leren en Werken Rivierenland, 

ROC RIVOR, Ziekenhuis Rivierenland, Mozaïek Welzijn en Bibliotheek Rivierenland. Het 

initiatief is mede dankzij een bijdrage van ‘Tel mee met Taal’ en Rabobank West Betuwe tot 

stand gekomen. 

Taalakkoord Rivierenland 
Het Taalakkoord Rivierenland is eind 2017 opgericht en bestaat inmiddels uit 47 partijen. Het 

Taalakkoord Rivierenland loopt van 2018 tot en met 2020. Bibliotheek Rivierenland is één van 

de initiatiefnemers van het Taalakkoord.  

Iedere deelnemende partij heeft een actielijst aangeleverd waarin zij aangeven wat zij op het 

gebied van laaggeletterdheid gaan ondernemen. Bibliotheek Rivierenland is actief binnen de 

werkgroep welke verantwoordelijk is voor het monitoren van de acties van de deelnemende 

partijen. Daarnaast organiseert de werkgroep enkele bijeenkomsten per jaar. 

Informatiepunt Digitale Overheid 
Vijftien bibliotheken in Nederland experimenteren sinds  

1 juli 2019 met het informatiepunt digitale overheid. 

Bibliotheek Rivierenland doet mee! 

Maar liefst vier miljoen mensen vinden het lastig om overheidszaken via de computer te 

regelen. Mensen die hier hulp bij nodig hebben, kunnen terecht bij het Informatiepunt Digitale 
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Overheid in de Bibliotheek in Beneden-Leeuwen en in Tiel. Bezoekers worden hier direct 

geholpen met het vinden van informatie, zoals over huur- en zorgtoeslagen, belastingen, het 

rijbewijs, pensioen en uitkering. Sinds 1 juli 2019 hebben we in totaal 41 bezoekers geholpen.  

Het Informatiepunt Digitale Overheid komt voort uit een samenwerking tussen de Koninklijke 

Bibliotheek, de Nederlandse bibliotheken en Manifest-partijen (de Belastingdienst, CAK, CBR, 

CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV). Via een landelijke convenant komen middelen vrij om te 

experimenteren met het informatiepunt. 
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Plek voor ontmoeting, ontwikkeling en 

ontspanning 
 
De Bibliotheek is een plaats voor ontmoeting, verbinding en educatie: er vinden talrijke 

lezingen, workshops, cursussen en bijeenkomsten plaats. Als maatschappelijk educatieve 

samenwerkingspartner organiseren en faciliteren we activiteiten in de vestigingen die 

individuele ontwikkeling, vrijetijdsbesteding, ontmoeting en debat, participatie en co-creatie 

bevorderen.  

De Bibliotheek is voor en van alle inwoners. Met activiteitenprogrammeurs in de gemeente 

Culemborg, Tiel en West Betuwe (kern Geldermalsen) heeft dit geresulteerd in een 

maandelijkse programmering van activiteiten met lokale partners en inwoners. In de overige 

gemeenten is op verschillende plekken lokaal met Bibliotheekmedewerkers geprogrammeerd 

of zijn er activiteiten uitgerold. 

Activiteiten in Culemborg 
 

Structurele activiteiten Losse activiteiten Onze partners 

Structurele activiteiten 

vinden wekelijks of 

maandelijks plaats. 

 Voorlezen 

 Breiclub het Weeshuis 

 JobGroep Culemborg 

 Digitale Inloop voor 

Senioren 

 Socratisch Café, 

 Compassie Café 

 Luisterkring klassieke 

Muziek 

 Amnesty International 

 Leeskring Hans Saan 

 Leesgroep Bijbels 

Hebreeuws 

 Senioren solidair 

 Boekenclub Franse 

literatuur 

 Klik en Tik 

 Tabletcafe 

 ROC leerhuis 

 Brede School 

Culemborg 

 Schrijfcafé Monique de 

Bruin 

Cursus fotografie 

Losse activiteiten sluiten 

aan bij landelijke 

campagnes, of  worden 

door inwoners/ partners 

geopperd. 

 

 Tuindag 
 Cursus Albelli 
 cursus Ipad 
 lezing Boekenweek 
 Schrijfworkshop 

Inge v.d. Krabben 
 PopQuiz, 
 Tuinconcert 

chansonnier Edouard, 
 The Work Cirkel Byron 

Katie 
 Zes boekpresentaties 
 Lezing Cholesterol 

maffia 
 Lezing digitale erfenis 
 Elisabethdag 
 Monumentendag/ 

boektaxaties 
 KinderBoekenBal 

 

Bij (bijna) alle activiteiten 

wordt samengewerkt met 

inwoners en organisaties. 

Structurele partners zijn: 

 

 Weeshuis Museum 

 Volksuniversiteit, 
 Dienstwerk  
 Elk Welzijn  
 DIS groep Culemborg,  
 Amnesty 
 Speel-O-theek 

Culemborg, 
 JobGroep, 
 Schuldhulp Maatje 
 Senia 
 Het ROC 
 Theater de Fransche 

School 
 Boekhandel Tomey, 
 Roos van Culemborg  
 Voet van Oudheusden 
 De Culemborgse 

Verhalenboom 
 Stichting Interculturele 

Vrouwen Culemborg/ 
DIVC  

 Fotoschool Kijk en Zie 
 Stadsgidsen 
 Gelderlandfabriek 
 Weescafé 
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Structurele activiteiten Losse activiteiten Onze partners 

 Voet van Oudheusden 
 poeziekring Culemborg 
 Lek en Linge 
 Mannencongres 
 Lisette le Blanc 

kunsthistoricus 
 Anna Garssen 

 

In het bijzonder! 

Na een half jaar voorbereiding is in maart de Speel-O-theek officieel geopend, zij maken 

gebruik van de infrastructuur van de Bibliotheek.  

De Tuindag in mei is uitgegroeid van een plantjesmarkt naar een event waarmee de 

bewoners van het Weeshuis zich profileren rond het (jaar) thema Groen en duurzaam. De 

regie ligt in handen van de Bibliotheek. Nieuw is de serie kunstlezingen met kunsthistoricus 

Lisette le Blanc. Deze is (in overleg) overgenomen van de Volksuniversiteit West Betuwe.  

Cijfers 

 

- Er zijn het afgelopen jaar 323 activiteiten in de Bibliotheek Culemborg geweest5.  

- Er hebben in totaal 4202 mensen de activiteiten bezocht.  

- Dit is een gemiddelde van 13 per activiteit. In de bijlage is een overzicht te vinden 

alle activiteiten. 

 

  

                                                
5 Hier zijn de activiteiten van het Leerhuis en de Digitale vaardigheids- en Taalvaardigheidsactiviteiten 

van het Sociaal Domein niet in meegenomen. 
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Activiteiten in Tiel 
 

Structurele activiteiten Losse activiteiten Onze partners 

Structurele activiteiten 

vinden wekelijks of 

maandelijks plaats. 

 Voorlezen 

 Knutselen 

 Puzzelcafé 

 Open inloop Medialab 

 CoderDojo 

 Leerhuis 

 Leerpunt 

 Klik en Tik 

 Boekstartcoach op 

woensdagochtend 

 Creatief Café 

 Klooiactiviteiten in elke 

vakantie 

 Studiekringen (3) 

 Leeskringen (3) 

 WikiCafé 

 Gebarencafé 

 Voorlezen in het Turks 

 

Losse activiteiten sluiten 

aan bij landelijke 

campagnes, of 

 worden georganiseerd door 

het Medialab van de 

Bibliotheek. Soms worden 

ideeën aangedragen door 

inwoners/ partners. 

 

 Programmeren met 

Micro:Bit (2x) 

 Workshops 

programmeren (3x) 

 Minecraft Evenement 

 Boekenweekfestival 

 Moestuinavonden 

 Knutsel- en Medialab 

activiteit (Tielse 

verwenmiddag voor de 

minima) 

 Workshops 

Autobiografisch schrijven 

 Cursus Positief 

Opvoeden 

 KIES-groep (kinderen 

van gescheiden ouders) 

 Kwartfinale van de 

Voorleeswedstrijd 

 KinderBoekenFestijn 

 Voorleesfeestjes 

 Media-ukkiedagen 

 Kikkerfeestje 

 Fotocursus Seniorweb 

 Bakkie Doen tijdens 

Wereldvluchtelingendag 

 Groepsbezoeken van 

Lingecollege 

 Lezingen i.s.m. de 

Volksuniversiteit (8) 

 Workshop Handletteren 

 Cursus Frans voor 

kinderen 

Bij (bijna) alle activiteiten wordt 

samengewerkt met inwoners en 

organisaties.  

Structurele partners zijn: 

 

 Zinder Educatie en 

Agnietenhof  

 VU West Betuwe  

 ROC  

 Vluchtelingenwerk  

 Lingecollege 

 Mozaïek Welzijnswerk 

 STMR 

 CJG 

 Regionaal Archief en 

Streekmuseum 

 Inloophuis 

 Stichting Hoormij 

 VELT  

 Particulieren (schrijfdocente / 

kindercoach)  

 Activiteitenpanel inwoners  

Tiel die betrokken waren bij  

de VU en nu helpen bij het 

organiseren van lezingen in  

de Bieb 
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Boven: cursus Frans voor kinderen.                       Onder: klooi-activiteit hologram maken 

 

 

In het bijzonder! 

 
In de Boekenweek is in samenwerking met Cultuurbedrijf Tiel en boekhandel Arentsen een 

Tiels Boekenfeest georganiseerd met optredens, een boekenmarkt, een speciaal menu, een 

workshop, een lezing door Annegreet van Bergen en een interview met Ellen Deckwitz en 

Adriaan van Dis. 

De samenwerking met de Volksuniversiteit is het eerste halfjaar van 2019 moeizaam 

verlopen door interne problemen bij de organisatie. Daardoor zijn lezingen te vroeg 

geannuleerd, terwijl er achteraf wel belangstelling voor bleek te zijn. De tweede helft van 

2019 zijn de lezingen onder de vlag van de Bibliotheek georganiseerd i.s.m. een 

activiteitenpanel. 
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Het Medialab heeft het afgelopen jaar een behoorlijk aantal activiteiten uitgevoerd met veel 

jonge bezoekers. Er ligt een duidelijke behoefte bij kinderen in de leeftijd van 6-13 jaar om 

meer te doen met programmeren en robotica.  

Het Lingecollege is al een aantal keer gekomen met groepen jongeren voor een workshop 

programmeren. Ook de ‘klooiactiviteiten’ die de Bibliotheek elke vakantie organiseert zijn 

populair. 

 

Cijfers 
 

- In het afgelopen jaar hebben 202 activiteiten in de Bibliotheek Tiel plaatsgevonden6.  

- In totaal hebben 2246 mensen de activiteiten bezocht.  

- Dit is een gemiddelde van circa 11 deelnemers per activiteit. In de bijlage is een 

overzicht te vinden alle activiteiten. 

  

                                                
6 Hier zijn de Digitale vaardigheids- en Taalvaardigheidsactiviteiten van het Sociaal Domein niet in 
meegenomen.   
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Activiteiten in West Betuwe 
 

Structurele 

activiteiten 

Losse activiteiten Onze partners 

Structurele 

activiteiten vinden 

wekelijks of 

maandelijks plaats. 

 Voorlezen 

 Schaken 

 Rode Koffietafel 

 Ipad-café 

 Medialab 

 Klooi-

activiteiten 

 Repair Café 

 Schrijfcafé 

 Digi-Taalhuis 

 Klik en Tik 

 Digisterker 

 Kruid-Inn 

 Studiekring 

 Leeskring 

 Cursus Italiaans 

 Boek op 

Bezoek 

Losse activiteiten sluiten aan bij 

landelijke campagnes, of worden 

georganiseerd door het Medialab 

van de Bibliotheek. In sommige 

gevallen worden ideeën door 

inwoners/ partners geopperd. 

 

 PoëziePret 

 Bouw je Vensterkas 

(Medialab) 

 Programmeer met Micro:Bit 

(Medialab) 

 Cursus Frans voor kinderen 

 Kikkerfeestje 

 Voorsteling Voorleesdagen 

 Schrijfster Esther Gerritsen 

(Boekenweek) 

 Cursus Kaft maken (met 

Illustrator Ien van Laanen) 

 Opening Arabische collectie 

 NL-Doet! 

 Lente-activiteit 

 KinderBoekenweekFeest 

 Amnesty actie 

 Verfilmde boeken ism 

LingeFilm 

 Superleeskring avond 

 Silent Reading party 

 Verfilmde boeken met 

Stroomhuis Neerijnen 

 Bakkie doen 

 Jip & Janneke-activiteit 

 4/5-mei-activiteit 

 Sinterklaas-activiteiten 

 Joris’ Kerstboom 

Bij (bijna) alle activiteiten 

wordt samengewerkt met 

inwoners en organisaties. 

Structurele partners zijn: 

  

 De Pluk 

 ‘T NUT  

 VU West Betuwe  

 Welzijn West 

Betuwe  

 LingeFilm 

 Stroomhuis 

Neerijnen  

 ROC  

 Duurzaam11 

 Vluchtelingenwerk  

 Politie  

 Brandweer 

 Bruna 

 Amnesty 

 4/5 mei Comité 

 SKCWB 
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Kruid-Inn, cursus kaften maken en Repair Café 

In het bijzonder! 

 
Het Medialab heeft het afgelopen jaar een behoorlijk aantal activiteiten uitgevoerd met veel 

jonge bezoekers. Er ligt een duidelijke behoefte bij de kinderen in de leeftijd van 6-13 jaar 

om meer te doen met programmeren en robotica! 

De Boekenweek-activiteit in samenwerking met  LingeFilm had veel aandacht en bezoekers. 

Schrijfster Esther Gerritsen is geïnterviewd en daarna werd haar verfilmde boek getoond.  

Tijdens NL-Doet! hebben vele vrouwen inktvisjes gehaakt voor couveuse kindjes. Ziekenhuis 

Rivierenland was erg blij met de hoeveelheid knuffels! 

Illustrator Ien van Laanen uit Geldermalsen, bekend van de Harry Potter boeken, gaf een 

cursus ‘Maak je eigen kaft’. De kaften werden later ook tentoongesteld. Een mooie co-

creatie van een inwoner en de bieb: Samen maken we de Bieb. 
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Tijdens ‘Bakkie doen’ werden onze Bibliotheekbezoekers verrast door vluchtelingen die 

rondgingen met een kopje koffie en een verhaal. Dat leverde bijzondere gesprekken op. 

Het KinderBoekenFeest was een groot event in de Bibliotheek met vele partners en meer 
dan 200 kinderen met ouders die het event hebben bezocht. 
 
De Bibliotheek was met Kerst een plek waar inwoners wensen konden ophangen in de Joris’ 
Kerstboom en verhalen met elkaar konden delen. 
 

Cijfers 
 
- Er hebben het afgelopen jaar 244 activiteiten in de Bibliotheek Geldermalsen 

plaatsgevonden7.  

- In totaal hebben 3840 mensen de activiteiten bezocht8.  

- Dit is een gemiddelde van 16 per activiteit. In de bijlage is een overzicht te vinden 

alle activiteiten. 

 

NL Doet, haakactiviteit in de Bibliotheek 

 

Doorloop 2020 

Activiteitenprogrammeurs 
Eind 2019 is het team van activiteitenprogrammeurs uitgebreid, zodat het hele Rivierengebied 
kan profiteren van een Bibliotheek met een aantrekkelijk activiteitenprogramma, waarbij voor 
en door inwoners wordt geprogrammeerd. Naast Culemborg, Tiel en West Betuwe zijn er nu 
ook activiteitenprogrammeurs actief in de Bommelerwaard, Druten, West Maas en Waal en 
Neder-Betuwe. In de laatste maanden van 2019 zijn door de nieuwe activiteitenprogrammeurs 
al activiteiten gerealiseerd. In de bijlage is een overzicht te vinden van alle activiteiten. 

Project ‘21e-eeuwse vaardigheden in de regio 2.0’ 
In november 2019 is onze projectaanvraag ‘21e-eeuwse vaardigheden in de regio 2.0’ 
gehonoreerd door de Provincie. In Tiel en Geldermalsen staat een Medialab waar vele 

                                                
7 Hier zijn de Digitale vaardigheids- en Taalvaardigheidsactiviteiten van het Sociaal Domein niet in 
meegenomen. 
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kinderen al worden geïnspireerd om aan de slag te gaan met programmeren, robotica, 
wetenschap, techniek, ontwerpen en maken: belangrijke vaardigheden om optimaal deel te 
kunnen nemen aan onze samenleving. Met de projectsubsidie gaat Bibliotheek Rivierenland 
de dienstverlening van het Medialab uitbreiden naar het hele werkgebied om inwoners te 
stimuleren en enthousiast te maken zelf aan de slag te gaan met het ontwikkelen en 
versterken van hun 21e-eeuwse vaardigheden. 
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Workshop Mircobit met het ROC 
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Communicatie-inzet 

 

Websitebezoeken 
In 2019 had de website van Bibliotheek Rivierenland 447.212 paginaweergaven, waarvan 

304.098 unieke weergaven. Via de agenda werden in het afgelopen kalenderjaar 1.221 keer 

een activiteit gereserveerd, waarvan 697 deelnemers betaalde activiteiten bezochten.  

Categorie betaalde activiteiten Aantal deelnemers 

Computer 9 

Kinderen en jongeren, incl. Medialab 233 

Ontmoeting en ontspanning 287 

Persoonlijke ontwikkeling 168 

 

Bovenstaand schema bevat alleen de betaalde activiteiten. Voor alle categorieën geldt dat 

er ook gratis toegankelijke activiteiten, zoals lezingen, workshops, cursussen en 

inloopspreekuren zijn, die samen met de betaalde activiteiten in zijn totaliteit op pagina 44 

t/m 47 in dit jaarverslag worden weergegeven. 

De betaalde activiteiten varieerden in 2019 van prijs van €3,50 voor een Klooimiddag in het 

Medialab, tot €190,- voor een cursus Verhalen Schrijven. 

 

Google Grant 
Bibliotheek Rivierenland heeft een Google Ad Grant, waarmee adwords-advertenties 

geplaatst worden. Daarmee zetten wij in op drie doelen: het verhogen van de 

naamsbekendheid van Bibliotheek Rivierenland; ledenwerving en het promoten van 

activiteiten en aanbod. 

Doel 1 - Verhogen naamsbekendheid 

 6% van alle websitebezoeken in 2019 kwam via Google Ads, voor zover gemeten 

in Google Analytics.  

 In 2019 kregen de advertenties afgerond 224.590 impressies en 33.390 klikken.  

Doel 2 - Leden werven 

Afgelopen jaar zijn er via Google Analytics 1.430 bezoeken gemeten op de 'bedankt-pagina' 

na het online inschrijven. Dit aantal is met 30% gestegen ten opzichte van 2018. Van deze 

bezoekers waren er 111 oorspronkelijk afkomstig van onze Google advertenties, wat zich 

vertaalt naar een aandeel van bijna 8%.  

Doel 3 - Promoten activiteiten en aanbod 

 In 2019 was de Google Ads Grant verantwoordelijk voor ruim 8% van al het 

verkeer naar de E-books lenen pagina. Dit komt neer op 1.610 bezoeken (totaal: 

19.300 bezoeken). 

 In 2019 was de Google Ads Grant verantwoordelijk voor 90% van al het verkeer 

naar de Theorie-examen oefenen-pagina's. Dit komt neer op 286 bezoeken 

(totaal: 318 bezoeken). 

 In 2019 was de Google Ads Grant verantwoordelijk voor 47% van al het verkeer 

naar de Medialab-pagina. Dit komt neer op 230 bezoeken (totaal: 490 bezoeken). 
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Social media 
Facebook 

Begin 2019 telde de Facebookpagina van Bibliotheek Rivierenland 1.767 likes, op 31 

december telden we 2.082 likes. In Nederland heeft de Facebookpagina van Bibliotheek 

Rivierenland 2.076 fans. Hiervan is 86% vrouw en 14% man. De herkomst van de fans die in 

het werkgebied woonachtig zijn, is als volgt: 

Facebook fans per gemeente Aantal 

Tiel   504 

West Betuwe 274 

Culemborg 204 

Zaltbommel  151 

Neder Betuwe 108 

West Maas en Waal 93 

Maasdriel 87 

Druten 75 

Buren 28 

 

Berichten gericht op de doelgroep moeders met jonge kinderen doen het heel goed op de 

Facebookpagina van Bibliotheek Rivierenland. Posts waarin BoekStart-voorleesfeestjes 

worden aangekondigd scoren alle een bovengemiddeld hoog bereik.  

Op 22 juli 2019 postten we het populairste bericht ooit op onze Facebook-pagina: ‘Pas op 

voor de Hitte’, een versje van Annie M.G. Schmidt, met een bereik van 180.930 en 14.497 

reacties, opmerkingen en deelacties was dit verreweg het meest succesvolle bericht; het 

zorgde ook voor een flinke toename van het aantal likes van onze pagina.  

Tot slot is in 2019 een strategisch marketingplan voor de Bibliotheek opgeleverd voor de 

periode 2019 – 2021. 
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Vooruitblik 
 

Doorontwikkeling, opleiding en Bibliotheekvernieuwing 
De voortdurende doorontwikkeling en innovatie van onze programma’s is absoluut 

noodzakelijk. Om de juiste keuzes te maken is onderzoek en effectmeting voor ons van 

belang.  

De komende tien jaar ziet Bibliotheek Rivierenland een uitstroom van medewerkers die met 

pensioen gaan tegemoet. Dat betekent dat we blijven investeren in opleiding en ontwikkeling 

van nieuwe medewerkers. De ontwikkeling en opleiding van onze vrijwilligers heeft ook onze 

aandacht nodig. We hebben de wens met diverse functieprofielen te gaan werken, waardoor 

we vrijwilligers beter en langer aan ons kunnen binden en het werk voor hen boeiend 

houden. 

De gemeente Culemborg heeft een bezuiniging aangekondigd voor de jaren 2021 en verder. 

Bij bezuinigingen is het eens te meer van belang dat Bibliotheekvernieuwing op onze 

agenda staat. Hier zullen we ruimte voor moeten creëren. We houden onze blik gericht op 

mogelijke kostenverlagingen en we zetten de subsidies zoveel mogelijk in op inhoudelijk 

Bibliotheekwerk. 

Inspelen op Risico’s 
In 2019 is er een Risico Evaluatie en Inventarisatie uitgevoerd. Actiepunten uit deze 

evaluatie worden de komende periode opgepakt. Daarnaast is een aantal van onze 

Bibliotheeklocaties dringend toe aan een make-over, waarbij we gaan voorzien in een 

uitbreiding van studieplekken, waar grote behoefte aan is. 

We zetten onverminderd in op een gezonde bedrijfsvoering en efficiënte processen. Als 

eigen risicodrager voor verzuim moeten we een voorziening gaan treffen om vervanging in 

te kunnen zetten waar nodig. Het kort ziekteverzuim is laag. Daarentegen worden collega’s 

helaas geregeld met langdurige ziektes geconfronteerd. Daar hebben we voldoende 

weerstandsvermogen voor nodig. 

Innovatie 
In het najaar ontvingen we twee provinciale Innovatiesubsidies waarmee we nieuw 

Bibliotheekwerk gaan vormgeven.  

21e-eeuwse vaardigheden in de regio 
Dagelijks krijgen wij veel vragen van mensen die meer willen weten over de digitale wereld 

en toekomstige ontwikkelingen. Dat beperkt zich niet tot eenvoudig computergebruik, of 

zoekvaardigheden op internet, maar het gaat verder. Mensen zijn nieuwsgierig naar wat de 

toekomst zal brengen. In dit licht breiden we met het project ‘21e-eeuwse vaardigheden in de 

regio’ de programmering vanuit onze Medialabs in Tiel en Geldermalsen uit naar alle andere 

Bibliotheken en externe locaties in zoveel mogelijk kernen in de overige gemeenten. Onze 

Medialab-activiteiten zijn erop gericht mensen kennis te laten maken met nieuwe 

technologieën en te laten ondervinden wat het inhoudt om met coderen, programmeren, 

robots, 3d-printing, virtual reality et cetera bezig te gaan. 

Proeftuin leesoffensief (v)mbo in de regio 

Om beter gestalte te geven aan de doorgaande leeslijn zijn we met provinciaal geld een 

project gestart waarin we samen met twee scholen voor voortgezet onderwijs (mbo en 

vmbo) het leesplezier onder jongeren gaan stimuleren op school, om het uiteindelijke effect 
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te bereiken dat jongeren met een voldoende taalniveau en een goed tekstbegrip van school 

komen. In dit project werken we aan preventie van laaggeletterdheid op scholen en geven 

we invulling aan de ontbrekende schakel in de doorgaande leeslijn (0-18) die erop gericht is 

de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken. De proeftuin start binnenkort met het 

aanbieden van een aantrekkelijke, toegankelijke collectie van boeken en content en het 

uitvoeren van leesbevorderende activiteiten door de lees-/mediacoach, zowel gericht op de 

leerlingen als op het docententeam. 

Vruchtbaar Bibliotheekwerk 
Met de organisatieontwikkeling die we in 2019 hebben doorgevoerd, staan we aan het begin 

van een nieuwe periode, waarbij we de contouren voor een toekomst met vruchtbaar 

Bibliotheekwerk reeds hebben geschetst. We verkeren in een bouwfase, waar met 

hartenlust gewerkt wordt aan gelijke kansen voor iedereen in de regio.  

  



Jaarrapportage 2019 

 

Inwoners per gemeente die lid zijn van Bibliotheek Rivierenland 
Gemeente jeugd volwassen instellingen  Totaal 2019 jeugd volwassen instellingen Totaal 2018 

Culemborg 4.370 2.734 26 7.130 4.417 2.696 22 7.135 

Druten 2.421 889 15 3.325 2.475 902 20 3.397 

Maasdriel 3.571 1.287 26 4.884 3.026 1.293 19 4.338 

Neder-Betuwe 2.988 1.139 12 4.139 2.939 1.185 10 4.134 

Tiel 6.022 2.770 43 8.835 6.197 2.848 55 9.100 

West-Betuwe 6.663 3.504 36 10.203 6.711 3.522 34 10.267 

West Maas en 
Waal 

2.560 1.268 25 3.853 2.635 1.310 25 3.970 

Zaltbommel 3.975 1.838 16 5.829 3.161 1.805 17 4.983 

Overig 799 567 10 1.376 788 582 11 1.381 

Eindtotaal 33.369 15.996 209 49.574 32.349 16.143 213 48.705 
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Uitleningen 
Gemeente jeugd jeugd/volwassen volwassen Totaal 2019 jeugd jeugd/volwassen  volwassen Totaal 2018 

Culemborg 62.902 11.548 66.811 141.261 66.733 11.484 69.722 147.939 

Druten 29.460 5.824 28.462 63.746 31.735 6.499 28.850 67.084 

Maasdriel 31.844 7.934 34.574 74.352 34.707 8.123 35.927 78.757 

Neder-Betuwe 49.259 6.551 44.513 100.323 53.269 7.409 46.142 106.820 

Tiel 63.348 8.759 67.084 139.191 64.481 9.623 71.265 145.369 

West-Betuwe 112.694 16.875 114.989 244.558 117.540 18.955 116.514 253.009 

West Maas en Waal 29.659 5.565 27.525 62.749 31.385 6.318 29.773 67.476 

Zaltbommel 51.179 10.953 53.051 115.183 51.513 12.094 56.661 120.268 

Rivierenland eBooks     55.715 55.715     53.820 53.820 

Eindtotaal 430.345 74.009 492.724 997.078 451.363 80.505 508.674 1.040.542 
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Uitleningen e-books Bibliotheek Rivierenland 

   

De e-books uitleningen via Bibliotheek Rivierenland zijn in lijn met landelijke en provinciale tendensen. 
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Activiteiten/ Aantal bezoekers 
Gemeente Vestiging Kernfunctie Aantal activiteiten 

waarbij 
deelnemers zijn 

geteld 

Aantal 
deelnemers 

Aantal activiteiten 
waarbij 

deelnemers niet 
zijn geteld 

Culemborg Culemborg Educatie en ontwikkeling 288 2.276 34 

Culemborg Culemborg kennis en educatie 7 63 
 

Culemborg Culemborg Kennis en informatie 120 1.330 
 

Culemborg Culemborg kennis en ontwikkeling 1 11 
 

Culemborg Culemborg Kunst en Cultuur 14 509 
 

Culemborg Culemborg lezen en educatie 2 2 
 

Culemborg Culemborg Lezen en literatuur 1 6 
 

Culemborg Culemborg Lezen en literatuur / leesbevordering 7 347 50 

Culemborg Culemborg ontmoeting en debat 65 737 
 

Culemborg Culemborg leerhuis Educatie en ontwikkeling 28 184 
 

Druten Druten Educatie en ontwikkeling 86 399 
 

Druten Druten Kennis en informatie 2 10 3 

Druten Druten kennis en ontwikkeling 1 1 
 

Druten Druten Kunst en Cultuur 2 34 10 

Druten Druten Lezen en literatuur / leesbevordering 20 113 36 

Druten Druten ontmoeting en debat 7 49 1 

Maasdriel Ammerzoden Educatie en ontwikkeling 30 180 1 

Maasdriel Ammerzoden kennis en ontwikkeling 9 18 
 

Maasdriel Ammerzoden Kunst en Cultuur 41 574 
 

Maasdriel Ammerzoden Lezen en literatuur / leesbevordering 3 71 1 

Maasdriel Ammerzoden ontmoeting en debat 17 89 9 

Maasdriel Kerkdriel Educatie en ontwikkeling 153 1.265 64 

Maasdriel Kerkdriel Kennis en informatie 1 3 41 

Maasdriel Kerkdriel Kunst en Cultuur 42 591 
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Gemeente Vestiging Kernfunctie Aantal activiteiten 
waarbij 

deelnemers zijn 
geteld 

Aantal 
deelnemers 

Aantal activiteiten 
waarbij 

deelnemers niet 
zijn geteld 

Maasdriel Kerkdriel Lezen en literatuur / leesbevordering 4 76 10 

Neder-Betuwe Dodewaard Educatie en ontwikkeling 33 254 1 

Neder-Betuwe Dodewaard Kennis en informatie 1 1 
 

Neder-Betuwe Dodewaard Kunst en Cultuur 20 230 
 

Neder-Betuwe Dodewaard Lezen en literatuur 20 240 
 

Neder-Betuwe Dodewaard Lezen en literatuur / leesbevordering 1 24 
 

Neder-Betuwe Dodewaard ontmoeting en debat 1 2 1 

Neder-Betuwe Dodewaard overige activiteiten 2 19 
 

Neder-Betuwe Kesteren Educatie en ontwikkeling 64 533 
 

Neder-Betuwe Kesteren Lezen en literatuur 
 

 1 

Neder-Betuwe Kesteren Lezen en literatuur / leesbevordering 1 11 
 

Neder-Betuwe Kesteren overige activiteiten 2 12 
 

Neder-Betuwe Ochten Lezen en literatuur 
 

 2 

Neder-Betuwe Ochten Lezen en literatuur / leesbevordering 2 45 
 

Neder-Betuwe Opheusden Kunst en Cultuur 1 2 
 

Neder-Betuwe Opheusden Lezen en literatuur / leesbevordering 3 72 
 

Tiel Tiel Educatie en ontwikkeling 143 1.001 46 

Tiel Tiel kennis en educatie 11 99 
 

Tiel Tiel Kennis en informatie 64 710 17 

Tiel Tiel kennis en ontwikkeling 11 32 
 

Tiel Tiel Kunst en Cultuur 25 316 4 

Tiel Tiel Lezen en literatuur 46 814 52 

Tiel Tiel Lezen en literatuur / leesbevordering 14 328 1 

Tiel Tiel ontmoeting en debat 49 363 13 

West Betuwe Asperen Lezen en literatuur / leesbevordering 1 30 
 

West Betuwe Beesd Lezen en literatuur / leesbevordering 2 40 51 
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Gemeente Vestiging Kernfunctie Aantal activiteiten 
waarbij 

deelnemers zijn 
geteld 

Aantal 
deelnemers 

Aantal activiteiten 
waarbij 

deelnemers niet 
zijn geteld 

West Betuwe Geldermalsen Educatie en ontwikkeling 220 2.328 119 

West Betuwe Geldermalsen Kennis en informatie 72 871 1 

West Betuwe Geldermalsen kennis en ontwikkeling 1 15 
 

West Betuwe Geldermalsen Kunst en Cultuur 26 267 2 

West Betuwe Geldermalsen Lezen en literatuur 52 275 1 

West Betuwe Geldermalsen Lezen en literatuur / leesbevordering 9 337 
 

West Betuwe Geldermalsen ontmoeting en debat 4 60 3 

West Betuwe Haaften Lezen en literatuur / leesbevordering 
 

 12 

West Betuwe Herwijnen Educatie en ontwikkeling 1 1 
 

West Betuwe Ophemert Kennis en informatie 4 4 
 

West Betuwe Heukelum Educatie en ontwikkeling 1 1 
 

West Betuwe Heukelum Lezen en literatuur / leesbevordering 1 13 
 

West Maas en Waal Beneden-Leeuwen Educatie en ontwikkeling 99 358 89 

West Maas en Waal Beneden-Leeuwen Kennis en informatie 1 14 
 

West Maas en Waal Beneden-Leeuwen Kunst en Cultuur 20 42 
 

West Maas en Waal Beneden-Leeuwen Lezen en literatuur 2 2 
 

West Maas en Waal Beneden-Leeuwen Lezen en literatuur / leesbevordering 2 16 49 

West Maas en Waal Dreumel Educatie en ontwikkeling 
 

 2 

West Maas en Waal Dreumel Lezen en literatuur 
 

 3 

Zaltbommel Aalst Educatie en ontwikkeling 8 32 
 

Zaltbommel Aalst Lezen en literatuur / leesbevordering 1 9 
 

Zaltbommel Zaltbommel Educatie en ontwikkeling 51 258 9 

Zaltbommel Zaltbommel Kennis en informatie 14 22 1 

Zaltbommel Zaltbommel kennis en ontwikkeling 1 16 
 

Zaltbommel Zaltbommel Kunst en Cultuur 6 59 8 

Zaltbommel Zaltbommel Lezen en literatuur 2 44 3 
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Gemeente Vestiging Kernfunctie Aantal activiteiten 
waarbij 

deelnemers zijn 
geteld 

Aantal 
deelnemers 

Aantal activiteiten 
waarbij 

deelnemers niet 
zijn geteld 

Zaltbommel Zaltbommel Lezen en literatuur / leesbevordering 5 90 1 

Zaltbommel Zaltbommel ontmoeting en debat 35 219 18 

Eindtotaal 
  

2.106 19.469 770 

Er zijn in totaal 2.876 activiteiten georganiseerd en/of gefaciliteerd. Bij 2.106 activiteiten is een aantal bezoekers van 19.469 geteld.  

Bij 770 activiteiten is het aantal deelnemers niet geteld. Dit betreft open inloop of besloten activiteit. 
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Bibliotheekbezoekers: leden en niet-leden 
Gemeente Bibliotheek jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal 

Culemborg Culemborg 3.705 9.301 9.853 9.264 9.829 4.475 
 

6.489 1.594 11.414 10.630 8.862 85.416 
               

Druten Druten 3.510 3.297 3.154 3.089 3.181 2.739 3.319 1.384 2.849 3.681 3.394 2.687 36.284 
               

Maasdriel Ammerzoden 2.001 1.863 1.990 1.798 2.002 1.947 1.714 1.822 1.819 2.217 1.984 1.509 22.666 
 

Kerkdriel 1.541 1.423 1.544 1.284 1.433 1.402 1.267 1.239 1.453 1.640 1.431 1.329 16.986 

Totaal Maasdriel 
 

3.542 3.286 3.534 3.082 3.435 3.349 2.981 3.061 3.272 3.857 3.415 2.838 39.652 
               

Neder-Betuwe Dodewaard 1.691 1.629 1.589 1.458 1.644 1.283 1.462 1.148 1.404 1.426 1.450 1.213 17.397 
 

Kesteren 1.395 1.161 1.207 1.212 1.188 658 
 

11 
    

6.832 
 

Ochten 1.051 796 835 838 1.136 383 1 
     

5.040 
 

Opheusden 4.761 4.720 4.745 5.075 2.192 
   

104 4.959 
  

26.556 

Totaal Neder-
Betuwe 

 
8.898 8.306 8.376 8.583 6.160 2.324 1.463 1.159 1.508 6.385 1.450 1.213 55.825 

               

Tiel Tiel 19.438 18.341 23.015 12.814 17.893 18.950 16.642 12.024 11.535 10.838 9.772 10.457 181.719 
               

West-Betuwe Beesd 1.290 1.144 991 0 1.279 1.063 1.304 614 1.322 1.309 1.196 1.044 12.556 
 

Geldermalsen 24.188 21.114 13.565 23.303 24.125 8.145 1.144 14.000 21.998 27.366 24.240 22.010 225.198 

Totaal West-
Betuwe 

 
25.478 22.258 14.556 23.303 25.404 9.208 2.448 14.614 23.320 28.675 25.436 23.054 237.754 

               

West Maas en 
Waal 

Beneden-
Leeuwen 

2.739 2.434 2.325 2.132 1.582 
 

640 2.103 2.347 2.763 2.458 1.725 23.248 

 
Dreumel 1.415 1.356 1.803 1.072 1.578 1.668 1.883 1.160 1.398 938 983 1.074 16.328 

Totaal WMW 
 

4.154 3.790 4.128 3.204 3.160 1.668 2.523 3.263 3.745 3.701 3.441 2.799 39.576 
               

Zaltbommel Aalst 580 140 1.094 521 420 320 
  

171 946 617 680 5.489 
 

Zaltbommel 3.592 2.489 3.849 2.330 3.833 687 7 3.295 3.917 2.917 
  

26.916 
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Gemeente Bibliotheek jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal 

Totaal 
Zaltbommel 

 
4.172 2.629 4.943 2.851 4.253 1.007 7 3.295 4.088 3.863 617 680 32.405 

               

Eindtotaal 
 

72.897 71.208 71.559 66.190 73.315 43.720 29.383 45.289 51.911 72.414 58.155 52.590 708.631 

 

Eind 2018 hebben we in alle vestigingen bezoekerstellers geplaatst. Daardoor kunnen we vanaf 2019 registreren hoeveel mensen de 

Bibliotheek bezoeken. Waar geen maand is ingevuld bleek het systeem defect te zijn en is er die maand niet geteld. In 2020 gaan we dit beter 

monitoren. 
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Vrijwilligers in de Bibliotheek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In totaal zijn er in de Bibliotheek 398 vrijwilligers werkzaam per 31-12-2019. Hiervan zijn 

er 78 man en 320 vrouw. De inzet van de vrijwilligers in de Bibliotheek gebeurt in lijn met 

het vrijwilligersbeleid dat in de tweede helft van 2019 opgeleverd is.  

 

 

 

 

Functienaam Totaal 

Assistent lezingen                                 1 

Bibliotheek aan huis                               18 

Boek op Bezoek                                     26 

Digisterker                                        9 

Digitale vaardigheden                              10 

Gastvrouw/gastheer                                 223 

Medewerker Taalhuis                                2 

Opruimhulp                                         1 

Project assistent                                  5 

Servicebalie Stadhuiscampus                        5 

Taalvrijwilliger                                   66 

Voorlezen                                          30 

vrijwilliger bij activiteiten                      1 

vrijwilliger medialab                              1 

Eindtotaal 398 

Gemeente Totaal 

Culemborg 55 

Druten 26 

Maasdriel 30   

Neder-Betuwe 18   

Tiel 106   

West Betuwe 79   

West Maas en Waal 51   

Zaltbommel 33 

Eindtotaal 398 
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 Collectie van de Bibliotheek 
Gemeente Bibliotheek totaal jeugd totaal 

volwassen 
 totaal 

Culemborg Bibliotheek Culemborg 15.599 17.389 32.988 

Totaal Culemborg   15.599 17.389 32.988 

Druten Bibliotheek Druten 7.464 7.515 14.979 

Totaal Druten   7.464 7.515 14.979 

Maasdriel Bibliotheek Ammerzoden 5.699 5.877 11.576 

  Bibliotheek Kerkdriel 7.053 6.958 14.011 

Totaal Maasdriel   12.752 12.835 25.587 

Neder-Betuwe Bibliotheek Dodewaard 5.309 5.854 11.163 

  Bibliotheek Kesteren 3.701 3.555 7.256 

  Bibliotheek Ochten 3.606 548 4.154 

  Bibliotheek Opheusden 4.794 4.595 9.389 

Totaal Neder-Betuwe   17.410 14.552 31.962 

Tiel Bibliotheek Tiel 17.881 23.586 41.467 

Totaal Tiel   17.881 23.586 41.467 

West-Betuwe Bibliotheek Asperen 1.467 337 1.804 

  Bibliotheek Beesd 5.832 3.480 9.312 

  Bibliotheek Geldermalsen 19.113 25.306 44.419 

  Bibliotheek Haaften 3.553 2.789 6.342 

  Bibliotheek Herwijnen 1.771 856 2.627 

  Bibliotheek Heukelum 2.160 534 2.694 

  Bibliotheek Ophemert 2.377 1.632 4.009 

Totaal West-Betuwe   36.273 34.934 71.207 

West Maas en Waal Bibliotheek Beneden-Leeuwen 6.864 7.206 14.070 

  Bibliotheek Dreumel 3.684 2.428 6.112 

Totaal West Maas en 
Waal 

  10.548 9.634 20.182 
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Gemeente Bibliotheek totaal jeugd totaal 
volwassen 

 totaal 

Zaltbommel Bibliotheek Aalst 3.878 3.194 7.072 

  Bibliotheek Zaltbommel 9.972 11.574 21.546 

Totaal Zaltbommel   13.850 14.768 28.618 

Eindtotaal   131.777 135.213 266.990 

  
  



Balans per 31-12-2019 
 
 31-12-2019 31-12-2018 
  __________ __________ 

ACTIVA  

Vaste activa 

Materiële vaste activa  893.873 1.016.212 

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa  299.442 194.177 
Liquide middelen  1.143.113 902.167 
  _________ ________
_  2.336.428 2.112.556 
  ========= ======== 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene reserve  110.408 110.408 
Bestemmingsreserve  68.860 268.339 
Bestemmingsfonds  933.214 974.000 
 

Vreemd vermogen 

Kortlopende schulden  1.223.946 759.809 
  _________ _________ 
  2.336.428 2.112.556 
  ========= ========= 
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Staat van baten en lasten over 2019 
 

 Exploitatie 2019 Exploitatie 2018 Begroting 2019 
 _____________ _____________ ____________ 

BATEN 

Subsidies 4.576.151 4.227.232 4.301.000 
Inkomsten Bibliotheek 681.517 696.503 675.000 
Specifieke dienstverlening 84.415 92.483 80.000 
Overige baten 196.683 215.134 179.000 
Onttrekking / bijdrage uit de reserves 0 0 0 
 __________ __________ __________ 
Totaal der baten 5.538.766 5.231.352 5.235.000 

 

LASTEN 

Personeelskosten 2.711.982 2.542.058 2.629.000 
Huisvestingskosten 1.114.686 1.051.557 1.067.000 
Collectie en media 728.769 700.013 730.000 
Automatiseringskosten 349.489 409.742 330.000 
Specifieke kosten 289.355 234.310 231.000 
Administratiekosten 130.748 87.325 90.000 
Bestuurskosten 117.603 100.155 110.000 
Transportkosten 27.311 29.974 35.000 
Overige kosten 9.290 16.280 10.000 
 __________ __________ __________ 
Totaal der lasten 5.479.233 5.171.414 5.232.000 
 __________ __________ __________ 
Resultaat exploitatie boekjaar 59.533 59.938 3.000 
   

MUTATIES RESERVES 

Mutaties bestemmingsreserve 
Bestemmingsreserve ziekteverzuim -38.750 0 0 
Bestemmingsreserve implementatie nieuwe visie -20.783 -59.938 0 
 __________ __________ __________ 
 -59.533 -59.938 0 
 __________ __________ __________ 
  
Resultaat boekjaar 0 0 3.000 
 ========== ========== ========== 
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Bijlage 
Jeugd en educatie  

Gemeente Kostendrager Soort organisatie waar lees-
/mediacoach (LMC) werkzaam is 

Aantal 
organisaties 

Culemborg Brede School onderwijspartner 4-12 2 
 

LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 10 
 

LMC 0-6 Kinderopvang BSO 1 
  

Kinderopvang KDV en PSZ 16 
  

koepel 0-4 1 

Druten LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 3 
 

LMC 0-6 Kinderopvang KDV en PSZ 10 

Maasdriel LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 3 
 

LMC 0-6 Kinderopvang KDV en PSZ 4 

Neder-Betuwe LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 11 
 

VO onderwijsinstelling >12 1 
 

LMC 0-6 Kinderopvang KDV en PSZ 7 

Tiel Brede School onderwijspartner 4-12 1 
 

LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 12 
 

LMC 4-12 VVE onderwijsinstelling 4-12 11 
 

LMC 0-6 Kinderopvang KDV en PSZ 4 
 

LMC 0-6 PSZ VVE Kinderopvang KDV en PSZ (VVE) 8 
 

LMC 0-6 gr1/2 VVE onderwijsinstelling 4-12 8 
 

Brede School 
Academie 

onderwijspartner 4-12 1 

West Maas en 
Waal 

LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 6 

West-Betuwe LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 25 
 

LMC 0-6 Kinderopvang KDV en PSZ 21 

Zaltbommel LMC 4-12 onderwijsinstelling 4-12 12 
 

VO onderwijsinstelling >12 1 
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Cijfers per gemeente/ activiteiten 0 tot 6 jaar 
Gemeente vestiging datum tijd Aantal bezoekers 

Neder-Betuwe 

 

Dodewaard Wo 23 

januari 

10.30u Kinderen 12 

Volwassenen 12  

Zaltbommel 

 

Zaltbommel Wo 23 

januari 

15.00u 16 Kinderen 

10 Volwassenen 

Tiel 

 

Tiel  Za 26 

januari 

11:00u Kinderen +/-30 

Volwassenen +/- 30 

West Maas en 

Waal 

Beneden-

Leeuwen 
Za 26 

januari 

15.00u Kinderen 7 

Volwassenen 8 

West Betuwe 

 

Asperen Ma 28 

januari 

16:00u Kinderen >15 

Volwassenen > 15 

Culemborg 

 

Culemborg Wo 30 

januari 

10.30u 60 Kinderen 

40 Volwassenen 

Maasdriel 

 

Kerkdriel Wo 30 

januari 

15.00u 36 Kinderen 

25 Volwassenen 

West Betuwe 

 

Geldermalsen Do 31 

januari 

10.30u Kinderen +50 uitgevoerd in de 

theaterzaal 

Volwassenen +50 

Druten 

 

Druten Do 31 

januari 

15.00u 6 Kinderen 

4 Volwassenen 

Bezoekersaantallen: ‘Heb jij misschien een olifant gezien’ 

 

Gemeente vestiging datum tijd Antal bezoekers 

Culemborg Culemborg  wo 24-04 10.30 uur 40 Kinderen  

30 Volwassenen  

Druten 

 

Druten wo 24-04 10.30 uur 7 Kinderen   

7 Volwassenen 

Maasdriel 

 

Ammerzoden do 25-04  10.30 uur 30 Kinderen 

15 Volwassenen 

Neder-Betuwe 

 

Opheusden 

 

 

Ochten 

vr 03-05 

 

 

wo 24-04 

9:30 uur 

 

 

15.00 uur 

20 Kinderen 

14 Volwassenen 

 

25 Kinderen 

18 Volwassenen 

Tiel Tiel  

 

 

Tiel 

wo 24-04 

 

 

do 25-04 

10.00 uur 

 

 

15.00 uur  

30 Kinderen 

22 Volwassenen  

 

12 Kinderen 

+/- 12 Volwassenen 

West Betuwe Geldermalsen 

 

 

Beesd 

wo 24-04 

 

 

do 25-04 

10.00 uur 

 

 

10.30 uur 

30 Kinderen 

15 Volwassenen  

 

14 Kinderen  

12 Volwassenen  

Zaltbommel 

 

Aalst wo 24-04 15.00 uur 6 Kinderen 

3 Volwassenen 

Bezoekersaantallen: BoekStart Feest Kikker, voorjaar 2019 (week 17 en 18) 
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Colofon 

Bibliotheek Rivierenland 

Rechtbankstraat 3 | 4001 JR Tiel 

Bibliotheekrivierenland.nl 

klantenservice@Bibliotheekrivierenland.nl 

0344 639 940 

Sociale media: 

Facebook.com/BibliotheekRivierenland 

Twitter | @OBRivierenland  
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