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Gemeente Stadskanaal
Regiomanager Alian Spelde:
"Bibliotheek Stadskanaal scoort hoog op de landelijke lijst van Best presterende bibliotheken.
Aan het eind van 2018 bleek dat de gemeente Stadskanaal de tweede plaats inneemt in
Nederland als het gaat om het aantal bezoekers, het aantal uitleningen, het percentage
ingeschreven leden en het aantal activiteiten (per 1000 inwoners). Een prachtig resultaat!
In 2018 is Boekspot Holte geopend. Boekspots zijn openbare boekenkasten met een simpel
concept: kies een boek, lees een boek en deel een boek.. Ze brengen boeken dichtbij
mensen, ook in plaatsen zonder bibliotheek. Enthousiaste vrijwilligers zorgen ervoor dat de
Boekspot netjes blijft. Ben en Beppie Holwerda leggen er hun ziel en zaligheid in voor
Boekspot Holte. Ze vinden lezen heel belangrijk en hebben met hun theetuin een prachtige
plek ingericht om bijvoorbeeld tijdens de fietstocht even neer te strijken, te pauzeren in de
theetuin met een boek op schoot en de tijd even te verliezen.
In alle vestigingen waren maandelijks activiteiten. In Bibliotheek Musselkanaal en Bibliotheek
Onstwedde lag de nadruk op activiteiten voor jonge kinderen en hun ouders.
Bibliotheek Stadskanaal had een heel divers palet aan activiteiten op de agenda staan.
Succesnummers voor volwassenen waren onder andere het ontwerpen met de 3D printer en
de poëzieavonden. Kinderen kwamen in grote getale af op het programmeren met robots en
het maken van vriendschapsbandjes in verband met de Kinderboekenweek.
Voor inwoners van de gemeente Stadskanaal die op zoek zijn naar (ander) werk, boden we
de Walk&Talk activiteiten. Deze bijeenkomsten bieden mensen de kans om op een
laagdrempelige manier andere werkzoekenden te ontmoeten, te netwerken en ervaringen te
delen. Elke editie is er een andere gastspreker. Walk&Talk maakt gevoelens in mensen los.
Emoties raken de leestafel en mensen vertellen hun ervaringen in de zoektocht naar werk en
ook wat dat met hen doet.
Drie scholen die al werkten met het programma de Bibliotheek op school (CBS De Hochte in
Alteveer, OBS De Neuteboom in Stadskanaal en OBS De Badde in Musselkanaal) deden in
2018 ook via ons mee met het halfjaar-project De Schoolschrijver. Stichting De
Schoolschrijver ontwikkelde dit programma speciaal voor basisscholen met een hoog
percentage leerlingen met een taalachterstand. Inmiddels is bewezen dat De Schoolschrijver
leidt tot meer leesmotivatie en een betere schrijfvaardigheid. Scholen beoordelen het
programma gemiddeld met een 8,5."
Vestigingen: 3
In gemeente Stadskanaal zijn 3 vestigingen:




Bibliotheek Musselkanaal
Bibliotheek Onstwedde
Bibliotheek Stadskanaal

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.
Taalhuizen: 1
1 op de 9 volwassen Nederlanders is laaggeletterd. Het Taalhuis in de bibliotheek is de plek
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waar mensen terecht kunnen voor hulp op het gebied van leren lezen, schrijven, rekenen en
omgaan met de computer.
In november werd, als allerlaatste gemeente in de provincie, het Taalhuis in Bibliotheek
Stadskanaal geopend. De opening trok veel belangstellenden en als kers op de taart kreeg
het Taalhuis een aantal iPads cadeau aangeboden van de plaatselijke Rotary.
Bibliotheken op school: 11
De Bibliotheek op school is een succesvolle aanpak waar meer dan 140 scholen en
kinderopvanglocaties in de provincie Groningen aan meedoen. In de gemeente Stadskanaal
zijn dat 10 basisscholen en 1 kinderopvanglocatie.
De structurele aandacht voor taal- en leesbevordering maakt deze aanpak tot een succes.
Alle kinderen krijgen dankzij de Bibliotheek op school de kans om leeskilometers te maken.
Dit helpt om de ambitie van De Leescoalitie waar te maken: in 2025 verlaat geen enkel kind
de basisschool met een leesachterstand. De Leescoalitie bestaat uit Stichting Lezen, de
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Koninklijke Bibliotheek, de
Vereniging Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen & Schrijven.
Vijf basisscholen in Stadskanaal en Musselkanaal zijn in 2018 gestart met het programma de
Bibliotheek op school. Op alle scholen die meedoen met het programma de Bibliotheek op
school verzorgen wij niet alleen een mooie collectie boeken, maar geven we ook extra
ondersteuning aan leerkrachten en leerlingen op het terrein van leesbevordering en
informatievaardigheden.
BoekStart voor baby's: 86
Alle ouders van baby’s in de Gemeente Stadskanaal ontvangen een BoekStartwaardebon.
Hiermee kunnen ze hun baby gratis lid maken van de bibliotheek én het
BoekStartkoffertje ophalen. In 2018 hebben 86 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.
Programma’s kinderopvang: 78
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 78 baby's, dreumesen en peuters meegedaan in de gemeente Stadskanaal.
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.
Peuterspeelzaal Peuterpalet heeft ‘BoekStart in de kinderopvang’ gerealiseerd. Tijdens de
cursus Voorleescoördinator maakt een pedagogisch medewerker een (voor)leesplan. Ook
doet de peuterspeelzaal mee met de Leesmonitor, waardoor er concrete informatie voor
verbetering of een nieuw speerpunt voor dit (voor)leesplan beschikbaar komt. Ook is er een
mooie collectie boeken voor de peuters aangeschaft.
Tijdens De Nationale Voorleesdagen lazen medewerkers voor op diverse locaties van de
kinderopvang. Ook kwamen groepen kinderen met hun ouders vanuit de kinderopvang naar
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de bibliotheek. Tijdens zo’n bezoek werd aan ouders het belang van voorlezen uitgelegd en
ze kregen tips over het voorlezen aan hun peuter.
Programma's voor het onderwijs: 3.580
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 Stadskanaal 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 Stadskanaal 3.580 leerlingen mee. Er
vonden 179 groepsactiviteiten plaats.
Scholen waarderen de programma’s rondom leesbevordering en informatievaardigheden. De
programma’s ‘Op bezoek bij Marc’, ‘Op bezoek bij Botje Bij en ‘Dash en Dot’ zijn door vrijwel
alle basisscholen in de gemeente vol enthousiasme afgenomen. Ook de programma’s ‘Scoor
een Boek!’ en ‘Vakantielezen’ trokken veel belangstelling van de scholen.
Activiteiten: 193
We organiseerden 193 publieksactiviteiten in de gemeente Stadskanaal, waar 2.001
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: 24
In 2018 konden inwoners van de gemeente Stadskanaal meedoen met de cursus Klik en Tik
en gebruikmaken van het inloopspreekuur van de belastingdienst in Bibliotheek Stadskanaal.
Klik & Tik is de computercursus voor beginners. Digisterker is de cursus waarbij deelnemers
leren omgaan met de digitale overheid. Er zijn in 2018 totaal 24 cursisten geslaagd in de
gemeente Stadskanaal.
De cursus Klik & Tik blijft succesvol in Stadskanaal. Er is altijd een wachtlijst. De cursisten
zijn ook erg tevreden over de cursus Digisterker. Het smaakt steeds naar meer en dat ‘meer’
gaan we in 2019 opzetten.
Er is zelfs een 83-jarige goed digitaal onderlegde dame, die zich na het volgen van
Digisterker heeft opgegeven voor Klik & Tik. Vanwege de eenzaamheid heeft ze contact
gezocht met de bibliotheek, waar ze nu succesvol cursussen volgt.
Meer over digitale vaardigheden en de bibliotheek.
Bezoekers: 168.154
De bibliotheken in gemeente Stadskanaal werden in 2018 door 168.154 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: 8.697
De bibliotheekleden zijn als volgt verdeeld:



4.907 kinderen en jongeren
3.659 volwassenen
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131 organisaties en (onderwijs-)instellingen

Samen leenden de bibliotheekleden in de gemeente 255.845 titels.
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: 49
In de gemeente Stadskanaal werkten we in 2018 met 49 betrokken en enthousiaste
bibliotheekvrijwilligers.
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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