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Gemeente Midden-Groningen
Regiomanager Janneke Klok:
"Als gevolg van de gemeentelijke herindeling zijn de bibliotheken in Noordbroek en
Zuidbroek qua samenwerking en programmering aangehaakt bij de vestigingen in de
voormalige gemeentes Slochteren en Hoogezand-Sappemeer.
Een mooi voorbeeld van de brede programmering van de gemeente is het ‘eLAB on tour’
waarbij kinderen in de bibliotheken van andere dorpen kunnen experimenteren en
programmeren. Met de vertelvoorstelling Otje in Froombosch, Siddeburen en Zuidbroek
onderstrepen de bibliotheken in de nieuwe gemeente ook aandacht te hebben voor de
kleinere dorpen.
Een bijzondere interactieve voorstelling was Arno’s Boekenweek, een mooie mix van pitches
over boeken en verhalen van bevlogen natuurliefhebbers. Tijdens de Kinderboekenweek
pakte de bibliotheek samen met Kielzog uit met een festival. Hier vonden allerlei workshops
en voorstellingen plaats. Op een groots opgezette baby- en peutermarkt in en rond
Bibliotheek Hoogezand is het belang van voorlezen en praten met de jongste kinderen nog
eens extra benadrukt.
Speciale aandacht verdient het project ‘Bouw mee’ dat samen met de gemeente en Kielzog
is uitgevoerd. Kinderen gingen zelf aan de slag met het ontwerpen van hun woonomgeving,
zowel in minecraft als in maquettevorm. Het doel van dit project is onder andere het
stimuleren van actief burgerschap, participatie en samenwerking. Een vervolg op dit project
kreeg landelijke aandacht met het winnen van een innovatieprijs."
Vestigingen: 6
In gemeente Midden-Groningen zijn er zes vestigingen:







Bibliotheek Hoogezand
Bibliotheek Harkstede
Bibliotheek Slochteren
Bibliotheek Siddeburen
Bibliotheek Zuidbroek
Bibliotheek Noordbroek

Daarnaast is er een speciale bibliotheek gekoppeld aan het Aletta Jacobs College.
We willen bereiken dat inwoners de bibliotheek ervaren als een plek waar je naar toegaat om
te leren, te werken, jezelf te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo
draagt de bibliotheek eraan bij dat kinderen en volwassenen goed kunnen meekomen en
meedoen in onze samenleving.
Kenmerkend voor Bibliotheek Hoogezand is het eLAB. Hier kan iedereen (0-100+
jaar) maken, ervaren, experimenteren en ontdekken met 21e eeuwse vaardigheden zoals
computational skills, programmeren, creativiteit, samenwerken en nieuwe technologieën en
toepassingen. Er wordt een structureel programma aangeboden waarbij er nauw wordt
samengewerkt met bedrijven en het onderwijs.
Taalhuizen: 3
1 op de 9 volwassen Nederlanders is laaggeletterd. Het Taalhuis in de bibliotheek is de plek
waar mensen terecht kunnen voor hulp op het gebied van leren lezen, schrijven, rekenen en
omgaan met de computer.
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In de gemeente Midden-Groningen zijn drie taalhuizen. De taalhuizen in Hoogezand en
Slochteren zijn gehuisvest in de bibliotheek. Het Taalhuis in Muntendam is ondergebracht in
het Maatschappelijk Activiteiten Centrum.
De taalhuiscoördinator ondersteunde samen met 29 taalvrijwilligers in 2018 bijna 80
cursisten in hun behoefte om beter te kunnen lezen en schrijven. En niet zonder resultaat.
Meerdere cursisten gaven aan dat ze dankzij de inspanningen in het Taalhuis een baan
hebben gevonden.
De inzet van de vrijwilligers van het Taalhuis is in november extra beloond met een cheque
van vijfhonderd euro van de Rabobank tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond.
Bibliotheken op school: 29
De Bibliotheek op school is een succesvolle aanpak waar meer dan 140 scholen en
kinderopvanglocaties in de provincie Groningen aan meedoen. In de gemeente MiddenGroningen doen wij dat op 27 basisscholen en op 2 scholen voor voortgezet onderwijs.
De structurele aandacht voor taal- en leesbevordering maakt dit landelijke programma tot
een succes. Alle kinderen krijgen dankzij de Bibliotheek op school de kans om
leeskilometers te maken.
Bijna overal zijn ouders op vrijwillige basis werkzaam in de Bibliotheek op school. Tijdens
zogenaamde Biebspecials zijn 40 ouders van de scholen in Midden-Groningen wegwijs
gemaakt in het uitleensysteem en geholpen in het adviseren bij boekkeuzes door de
kinderen.
BoekStart voor baby's: 236
Alle ouders van baby’s in de Gemeente Midden-Gronigen ontvangen een
BoekStartwaardebon. Hiermee kunnen ze hun baby gratis lid maken van de bibliotheek én
het BoekStartkoffertje ophalen. In 2018 hebben 236 ouders een koffertje opgehaald.
In de bibliotheek hebben we bovendien boekjes voor baby's te leen: de BoekStartcollectie. In
veel vestigingen zijn activiteiten waarbij voorlezen aan kinderen tot 4 jaar oud centraal staat.
Ouders zijn van harte welkom in de bibliotheek met hun baby of peuter, bijvoorbeeld tijdens
het Ouder & Kind Café.
Zowel in Slochteren als in Hoogezand organiseert de bibliotheek op het consultatiebureau
maandelijks een baby-café rond een bepaald thema. Door het organiseren van activiteiten
op die locaties, worden ook ouders bereikt voor wie de drempel naar de bibliotheek
misschien te hoog is. Dat geldt ook voor een proef met de BoekstartCoach die in het najaar
op het consultatiebureau in Hoogezand is gestart. Een bibliotheekmedewerker is hier een
dagdeel aanwezig om met ouders te praten over het belang van voorlezen en de coach geeft
tips over hoe ze dat op een aantrekkelijke manier kunnen doen.
Programma’s kinderopvang: 1.310
Steeds meer kinderdagverblijven en peuterspeelzalen geven voorlezen en taal via ons een
vaste plek. Met onze programma’s voor de kinderopvang ondersteunen wij inmiddels al meer
dan 114 kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen in de provincie Groningen. In 2018
hebben 1.310 baby's, dreumesen en peuters meegedaan hebben in de gemeente MiddenGroningen.
Samen werken we aan het leesplezier en de taalontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar
oud. Dit doen we onder meer met het programma BoekStart in de kinderopvang. Dit bestaat
uit scholing, het inrichten van een aantrekkelijke leesomgeving, advies over het opstellen van
een voorleesplan, tips en advies om ouderbetrokkenheid te vergroten.
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De bibliotheken in Midden-Groningen geven aan de activiteiten een extra verdieping bieden.
Dit geldt met onder andere voor Boekenpret. Bij dit leesbevorderingsproject is er aandacht
voor gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen.
Programma's voor het onderwijs: 6.269
Op een enkele uitzondering na werken we met alle basisscholen in de provincie Groningen,
met uitzondering van de stad. Gemiddeld doet per specifiek programma 62 procent van de
scholen mee. In gemeente Midden-Groningen is dit 65 procent. De lesprogramma's zijn stuk
voor stuk leuk om te doen en bovendien reuze leerzaam. Leesplezier, informatievaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden komen aan bod.
Met het programma Taal als basis PO deden in Midden-Groningen 6.269 leerlingen mee. Er
vonden 365 groepsactiviteiten plaats.
Bijna alle scholen deden mee aan Op bezoek bij Marc, het programma voor groep 1 en 2.
Hetzelfde geldt voor Botje Bij voor groep 3. Ook vakantielezen voor groep 3 en 4 en ‘Scoor
een Boek!’ voor groep 5 en 6 waren succesvol qua deelname.
Activiteiten: 173
We organiseerden 173 activiteiten in de gemeente Midden-Groningen, waar 3.209
deelnemers aan meededen.
De activiteiten die we aanbieden zijn gericht op een Leven Lang Leren: voortdurende
persoonlijke ontwikkeling van talenten, kennis, vaardigheden en creativiteit voor alle
inwoners. Kenmerkend is onze focus op informeel leren. In samenwerking met externe
partijen zorgen we ervoor dat de bibliotheek een platform is voor vermaak, debat,
workshops, lezingen, cursussen, evenementen en kunst & cultuur.
Cursisten digitale vaardigheden: 111
In 2018 konden inwoners van de gemeente Midden-Groningen meedoen met de cursussen
Klik & Tik en Digisterker en gebruikmaken van het inloopspreekuur in Bibliotheek
Hoogezand.
Klik & Tik is de computercursus voor beginners. Digisterker is de cursus waarbij deelnemers
leren omgaan met de digitale overheid. Er zijn in 2018 totaal 111 cursisten geslaagd in de
gemeente Midden-Groningen, waarvan 89 voor Klik&Tik en 22 voor Digisterker.
Het belastingspreekuur dat een vervolg is op het convenant van de Koninklijke Bibliotheek
en de Belastingdienst is in bibliotheek Hoogezand zeer goed bezocht en voorzag duidelijk in
een behoefte.
Bezoekers: 198.500
De bibliotheken in gemeente Midden-Groningen werden in 2018 door 198.500 bezoekers
bezocht. Het gaat zowel om leden als om bezoekers die meedoen met activiteiten of
cursussen in de bibliotheek. Ook komen mensen bij ons een krantje lezen, computeren,
werken of studeren.
Leden: 13.657
De bibliotheekleden zijn als volgt verdeeld:




8.990 kinderen en jongeren
4.464 volwassenen
203 organisaties en (onderwijs-)instellingen
Samen leenden de bibliotheekleden in de gemeente Midden-Groningen 288.884 titels.
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Medewerkers: 108,2 fte
In totaal werkten er in 2018 161 medewerkers (108,2 fte) bij Biblionet Groningen. De inzet
van onze medewerkers vond plaats in de 41 bibliotheekvestigingen (frontoffice), in projecten
en ondersteuning (backoffice) en voor de provinciale ondersteunings-taak.
Omdat we sinds vorig jaar werken met de Producten- en dienstencatalogus, zijn we onze
medewerkers anders gaan inzetten. Uitgaand van het gewenste dienstenpakket per
gemeente zetten we onze medewerkers in op de juiste locaties en vestigingen. We hebben
ook medewerkers vanuit de backoffice ingezet in de bibliotheken. Sommige medewerkers
hebben nieuwe functies gekregen.
Het flexibiliseren van de organisatie en de medewerkers is de komende jaren een uitdaging
die we aangaan omdat de behoefte van de gemeenten, maar ook van onze gebruikers en
leden verandert. In dit kader hebben we een start gemaakt met het werken met (team)rollen.
In 2019 gaan we daar mee verder.
Vrijwillige medewerkers: 112
In de gemeente Midden-Groningen werkten we in 2018 samen met 112 betrokken en
enthousiaste bibliotheekvrijwilligers. Er zijn goede contacten met de gemeentelijke
vrijwilligerscentrale die zorgt voor een goede toeleiding van vrijwilligers. Daarnaast zijn de
bibliotheken in Midden-Groningen ook een plek geworden voor re-integratie van langdurig
werklozen. Maar liefst zes vrijwilligers kwamen op deze manier weer in een werkritme.
Veel vrijwillige bibliotheekmedewerkers helpen mee in de vestigingen. Daarnaast zijn er in
ons netwerk vrijwilligers die helpen bij activiteiten. Bijvoorbeeld bij activiteiten voor kinderen,
zoals de VoorleesExpress en het eLAB. Of bij het geven van computercursussen,
zoals Digisterker en Klik & Tik. Ook de Bibliotheek aan huis draait met behulp van
vrijwilligers.
Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn onze bibliotheken vaker en langer open. Ze nemen een
deel van de front-office taken van onze medewerkers over. Hierdoor ontstaat er voor
medewerkers ruimte om zich te richten op de ontwikkeling en uitvoering van de
maatschappelijke en educatieve programma's van de bibliotheek.
Bij Biblionet Groningen hebben we een interne opleiding ontwikkeld voor vrijwilligers. We
noemen dit de Vrijwilligers Academie. Ze verwerven hier kennis, vaardigheden en inzichten
die zij nodig hebben voor het werken in de bibliotheek. In 2018 hebben de eerste twee
groepen meegedaan aan de Vrijwilligers Academie.
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