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Voorwoord bestuur
Het jaarverslag 2020 van Bibliotheek Dalfsen is na de positieve reacties van vorig jaar op-
nieuw een digitaal jaarverslag. 2020 was een heel bijzonder jaar dat na 15 maart geheel in 
het teken stond van het COVID-19 virus. Desondanks heeft de bibliotheek weer een groot 
aantal activiteiten ontwikkeld, mensen zijn versneld online en thuis gaan werken met als ge-
volg dat er veel meer activiteiten online hebben plaatsgevonden. Ook is door onze directeur, 
medewerkers en vrijwilligers creatief ingespeeld op de crisissituatie om iedereen zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarnaast zijn zowel de bibliotheek als het Taalpunt 
wederom gecertificeerd en is zo goed mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen in de 
bibliotheekwereld. Wij zijn daarom niet voor niks trots op onze medewerkers, de vele vrij- 
willigers en onze directeur dat zij, ondanks de bijzondere omstandigheden, dit allemaal 
voor elkaar hebben weten te krijgen. 

Centraal in ons bibliotheekwerk staan de taken die 
een openbare bibliotheek heeft vanuit de Wet Stelsel 
Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB):
 • ter beschikking stellen van kennis en informatie;
 • bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en  
  educatie;
 • bevorderen van lezen en het laten kennismaken  
  met literatuur;
 • organiseren van ontmoeting en debat;
 • laten kennis maken met kunst en cultuur.

Onder meer een aanbeveling uit de eerste evaluatie 
van deze wet heeft geleid tot het ondertekenen van 
het Bibliotheekconvenant 2020-2023 in oktober 2020. 
Daarmee spreken de drie overheidslagen en de biblio-
theken af zich in te zetten voor:
 • leesbevordering (de geletterde samenleving);
 • digitale inclusie (participatie in informatie- 
  samenleving) en; 
 • een leven lang ontwikkelen. 
Ook zijn er afspraken gemaakt over de toekomst 
van de bibliotheek: de bibliotheek is een robuuste 
organisatie, goed bereikbaar en toegankelijk, heeft 
voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers, 
maakt gebruik van het collectief landelijk bibliotheek- 
systeem, de kwaliteit van dienstverlening is hoog door 
certificering en monitoring, de samenwerking in het 
netwerk is sterk en innovatie en vernieuwing zijn 
goed geregeld.  

Onze bibliotheek heeft daar de laatste jaren qua 
organisatie op voorgesorteerd door te gaan werken 
langs de lijnen ‘Leven lang leren’, ‘Jeugd en onderwijs’ 
en ‘Kunst en cultuur’. 
Er zijn medewerkers in dienst gekomen met de nodige 
expertise op deze gebieden. Om hun kennis op peil 
te houden en verder te verdiepen werken deze mede-
werkers inhoudelijk samen met medewerkers van de 
omliggende bibliotheken. Veel aandacht gaat er ook 
naar de begeleiding van de vele vrijwilligers. Zo heeft 
de bibliotheek voor de verschillende doelgroepen in  
de gemeente veel te bieden. In de samenwerking met 
verschillende lokale partijen, zoals het Onderwijs, Voor- 
en vroegschoolse opvang, Saam Welzijn, het Consulta-
tiebureau, Vluchtelingenwerk, Historische Kring, en-
zovoort. werken onze medewerkers en de vrijwilligers 
aan de drie pijlers uit het bibliotheekconvenant. 

Een bijzondere rol binnen de bibliotheek speelt het 
Infopunt, waarbij de bibliotheek nauw samenwerkt 
met meerdere partners met als doel inwoners met 

vragen op het brede gebied van wonen, zorg en welzijn 
verder te helpen. In 2020 is daarnaast vrijwilligers- 
beleid en een vrijwilligersraad tot stand gekomen. 
Ook blijft de bibliotheek van oudsher de laagdrempeli-
ge plek in elk dorp waar je terecht kunt voor het lenen 
van boeken, tijdschriften, voor de leestafel met krant, 
voor informatie op allerlei gebied en voor activiteiten 
op het gebied van (digi)taal.
De kwaliteitscertificering van de bibliotheek én van 
het Taalpunt eind 2020 is de kroon op het vele werk 
dat de laatste paar jaren is verzet om te komen tot 
een maatschappelijk-educatieve bibliotheek.

De vele maatregelen rond het Covid-19 virus hebben 
er voor gezorgd dat de Bibliotheek in dit jaar niet kon 
zijn wat zij zou willen zijn: de fysieke plek was helaas 
beperkt toegankelijk. Toch zijn we niet bij de pakken 
neer gaan zitten. Er is veel extra aandacht besteed aan 
communicatie via lokale weekbladen, sociale media 
en website, telefonisch waren Infopunt en Taalpunt 
bereikbaar en als het enigszins mogelijk was om 
boeken uit te lenen, is dit ook gedaan. Op die manier 
zijn in het afgelopen jaar toch zoveel mogelijk mensen 
bereikt. 
 
De Bibliotheek werkt er hard aan om de robuuste 
organisatie te zijn, die stevig verankerd is in de samen-
leving, een sterke partner in verschillende netwerken 
en die goed kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen 
binnen de bibliotheekwereld en haar expertise lokaal 
inzet.

De jaarrekening 2020 is inmiddels door de accoun-
tant gecontroleerd en goedgekeurd. Voor de cijfers 
verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2020. De cijfers 
laten een positief resultaat zien. Een aantal activitei-
ten is door corona uitgesteld en  een inhaalslag is te 
verwachten in 2021.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan onze directeur, 
de medewerkers en alle vrijwilligers. Daarnaast na- 
tuurlijk ook aan de gemeente Dalfsen, die het biblio- 
theekwerk mogelijk maakt en aan alle partners  
waarmee in 2020 is samengewerkt waardoor we  
samen zoveel mogelijk hebben kunnen betekenen 
voor de inwoners van de gemeente Dalfsen

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Namens het bestuur
Dirk Brugman, voorzitter

Welkom door bestuur4 < NAAR INHOUD
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Nieuwe afspraken met overheden: 
het bibliotheekconvenant
Een belangrijk moment was de ondertekening van 
het Bibliotheekconvenant 2020 – 2023 dat vanaf 30 
september 2020 van kracht is geworden. Met dit 
convenant leggen het bibliotheekstelsel en de drie 
overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan 
focussen op leesbevordering, digitale inclusie en een 
leven lang leren. Ook zijn er afspraken gemaakt om de 
toekomst van de bibliotheek te garanderen. De focus 
ligt op de volgende drie maatschappelijke opgaven: 

1. Het bevorderen van geletterdheid en leesplezier 
 waarbij kosten geen drempel mogen vormen   
 voor het gebruik van de bibliotheek door de jeugd.   
 Bibliotheken geven een extra impuls aan lees- en  
 taalstimulering, bundelen expertise op het gebied   
 van kinder- en jeugdliteratuur en zetten zich in op   
 de doorontwikkeling van suc cesvolle programma’s   
 zoals de Bibliotheek op School. 

2. Participatie en informatiesamenleving, digitale   
 inclusie en digitaal burgerschap. Het bevorderen  
 van participatie in de informatiesamenleving  
 waarbij het beleid gebaseerd is op lokale doelgroep  
 analyse; alle bibliotheekorganisaties hebben in 2021 
 een IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) geïmple- 
 menteerd en het cursusaanbod geïntensiveerd. 

3. Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en 
 blijvende inzetbaarheid. Basisvaardigheden zijn  
 gericht op taal, rekenen en digitale vaardigheden   
 en arbeidsmarktpositie en gaat over non formeel /   
 informeel leren. De Koninklijke Bibliotheek, 
 provinciale ondersteuningsinstellingen en lokale 
 bibliotheken continueren gezamenlijk het pro- 
 gramma ‘de Bibliotheek en basisvaardigheden’ en   
 zetten daarnaast een nieuw landelijk programma   
 ‘Leven lang ontwikkelen’ op. Bibliotheken geven hier  
 vorm aan door deel te nemen aan bestaande lokale   
 / regionale netwerken gericht op het bestrijden van   
 laaggeletterdheid en/of stimulering arbeids- 
 participatie. 

Kwaliteit op orde
In de afgelopen 3 jaar heeft de bibliotheek zich stevig 
gepositioneerd in Dalfsen. Dit is bevestigd door de 
certificering van de bibliotheek en het Taalpunt in 
december 2020. De auditoren hebben de bibliotheek 
en het Taalpunt gecomplimenteerd met onze innova-
tieve en ondernemende houding. Waar nog aandacht 

aan moet worden besteed is de PDCA cyclus (het 
rondmaken van de beleidscyclus), de middelen en 
een begroting die gericht is op de maatschappelijke 
opgave en de programmalijnen, een formatieplan en 
aandacht voor het goed  borgen van (nieuwe) wet- en 
regelgeving. 

Verder stelt het rapport dat de bibliotheek zowel op 
inhoud als op uitvoering (nog) meer afhankelijk wordt 
van de inbreng en samenwerking met andere maat-
schappelijke organisaties. Het rapport roept op om 
samenwerking in krachtige convenanten te borgen en 
meetbare prestatie afspraken vast te leggen opdat de 
prioriteiten van de bibliotheek hierin geborgd zijn.  

De certificering geldt voor 4 jaar en in die periode 
moet er gewerkt worden aan zowel de maatschap-
pelijke opgave uit het convenant als het ontwikkelen 
naar een robuuste organisatie waarbinnen die maat-
schappelijke opgave ook uitgevoerd kan worden.  
Dat is een dilemma en continu spanningsveld omdat 
wij als bibliotheek met  beperkte financiële middelen 
en een kleine formatie ons werk doen. Wij gaan ons 
daar met volle kracht voor inzetten.

Ik ben ervan overtuigd dat de Bibliotheek relevanter  
is dan ooit en dat dit versterkt wordt door de samen-
werking met Kulturhusen, partners en inwoners en  
al die geweldige vrijwilligers. Daar hebben we in 2020 
aan gewerkt en dat blijven we doen! 

Trots op de medewerkers
In 2020 hebben we ontzettend veel activiteiten 
ontwikkeld en voorbereid die allemaal met taal en 
ontwikkeling te maken hebben. Wij hopen deze in de 
loop van 2021 uit te kunnen voeren. Van taalcursussen 
tot lezingen en van workshops in de Makerkar tot de 
VoorleesExpress. De plek die de bibliotheek inneemt 
in de samenleving is zichtbaar en draagt bij aan het 
welzijn van mensen. Ik ben ontzettend trots op de 
mensen van de Bibliotheek die in Dalfsen, Lemelerveld, 
Nieuwleusen, Oudleusen en Hoonhorst zorgen dat er 
van alles gebeurt en dat iedereen zich welkom voelt.  
Ook gaat mijn dank uit naar onze samenwerkings-
partners zoals de Kulturhusen, Saam Welzijn, de ge- 
meente en vele anderen. Samen bereiken we meer!

Anke Bruggeman
Directeur Bibliotheek Dalfsen

2020 was een veelbewogen jaar. Juist in deze tijd merkten we hoe onmisbaar een bibliotheek 
is als openbare en toegankelijke plek en als plek voor informatie en ontmoeting. Voor de 
medewerkers van de bibliotheek was het geen makkelijk jaar. Met veel enthousiasme hebben 
we activiteiten georganiseerd die veelal afgeblazen moesten worden. Een onmachtig gevoel. 
Toch is het gelukt om veel te betekenen voor de inwoners van de gemeente Dalfsen. 
Daar ben ik blij om en trots op. Daarbij maakt de coronacrisis ons nog beter bewust van 
onze toegevoegde waarde en dwingt ons hierop te reflecteren. Hoe bedienen wij onze 
klanten, leden en niet-leden, het beste? Nieuwe kansen worden onderzocht. 

Juist tijdens de lock down merkten we 
hoe onmisbaar een bibliotheek is als 

openbare en toegankelijke plek en als 
plek voor informatie en ontmoeting.

Welkom Anke Bruggeman, directeur Bibliotheek Dalfsen6

Welkom in de 
bibliotheek

< NAAR INHOUD
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leven lang leren
Week Lezen en Schrijven
Natuurlijk deed Bibliotheek Dalfsen ook mee met de Week van Lezen en Schrijven die in september 2020 plaatsvond. 

^ Speurtocht door de Bibliotheek voor taalkoppels.

^ Kerstquiz op afstand tijdens het koffie-uurtje Lemelerveld. 

^ Met de boekfiets en het Voorleespaleis de wijk in.

Taalpunt
Het Taalpunt is al jarenlang vast onderdeel in de bi-
bliotheek. Het Taalpunt is er voor iedereen die zich wil 
ontwikkelen. Hier kun je terecht met al je vragen over 
taal, rekenen en digitale vaardigheden. Het Taalpunt 
heeft elke week spreekuur en organiseert activiteiten 
rondom het leren van de Nederlandse taal. 

^ Sommige taalkoppels hebben de taalcoaching online of 
   wandelend voortgezet. 

Het Taalpunt in 
coronatijd
Het was even schakelen, maar het is ons gelukt om 
toch zoveel mogelijk mensen de ondersteuning te 
geven die zij nodig hebben.

Certificering Taalpunt
Bibliotheek Dalfsen heeft op 23 december 2020 een officieel kwaliteitscertificaat 
ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). 
Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor 
bibliotheek- en cultuurorganisaties. Ook het Taalpunt ontving een certificaat op 6 
januari 2021.

Wij zijn dus trots. De auditoren geven aan dat het Taalpunt Dalfsen een ambitieus 
taalpunt is en dat dat wordt waargemaakt met klinkende resultaten. “Er liggen 
nog verbeterpunten, bijvoorbeeld op het gebied van het meten van maatschappelijke  
effecten, maar wij zijn blij dat de auditoren vertrouwen hebben in de toekomstbestendigheid van het 
Taalpunt Dalfsen. Deze mooie resultaten hebben we kunnen bereiken door samenwerking met alle partners.”

Jackeline Mekkes, voorzitter van de werkgroep Laaggeletterdheid.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de 
kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Er in 2020...

58 actieve 
taalcoaches 

waren.

1x per week
spreekuur

was in Dalfsen

1x per week
spreekuur

was in 
Nieuwleusen

voor het eerst 
1 x per week

 spreekuur was 
in Lemelerveld 

13 nieuwe 
taalcoaches 
zijn getraind

2 Taalcafé’s 
(Koffieuurtje in Lemelerveld
en Taalcafé in Nieuwleusen) 

per week waren

2 conversatie-
groepen in 

Dalfsen waren

84 één-op-één 
trajecten zijn 

geweest, waarvan 
21 NT1 en 63 NT2 

< NAAR INHOUD



Bij de “In je kracht” cursus gaat om het ontdekken 
wat je wilt, wat je al kunt en wat je nog nodig hebt 
om je verder te ontwikkelen. Om mee te doen in de 
samenleving heb je niet alleen basisvaardigheden 
nodig, maar ook zelfvertrouwen en zelfinzicht. 
Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan 
meedoen. Een aantal anderstalige vrouwen uit de 
gemeente Dalfsen wilde meer participeren in onze 
maatschappij. We hebben ze daarom een cursus 
‘In je kracht’ aangeboden. Dit is een cursus van 9 
lessen die als doel heeft om, naast het vergroten 
van zelfvertrouwen en bewustwording van je 
wensen, focus op de toekomst en de daarbij beho-
rende mogelijkheden inzichtelijk te maken. Door 
te praten en een aantal spelvormen uit te voeren 
hebben de deelnemers kunnen onderzoeken wat 

1110

Cijfers digitale vaardigheden

Leven Lang LerenLeven Lang Leren

Digitale vaardigheden zijn onmisbaar om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Het vergroot je kansen 
op werk, het helpt je de weg te vinden in een nieuw land met een andere taal en mensen met een begeleide 
woonvorm worden een beetje zelfredzamer met goede digitale vaardigheden. 
In coronatijd werd nog zichtbaarder hoe belangrijk het is dat je online je weg 
kunt vinden en contact met elkaar kunt hebben, bijvoorbeeld via beeldbellen.  
Zeker voor oudere en kwetsbare mensen. In de bibliotheek vind je daarom alle 
mogelijkheden om je persoonlijk op je eigen niveau verder te ontwikkelen.  
 
In 2020 organiseerden we verschillende trainingen, workshops en  
spreekuren voor mensen die zich willen ontwikkelen op het digitale  
vlak. Zo trokken de cursussen Digisterker en Klik & Tik in 2020 ondanks 
corona wel 100 bezoekers! 

Samenwerking is ontzettend belangrijk om zo veel mogelijk mensen  
te bereiken. Samen met SeniorWeb en SAAM Welzijn maakten we  
daarom het programmaboekje met het aanbod op het gebied van 
digitale vaardigheden. Daarnaast worden onze vrijwilligers getraind 
via de vrijwilligersacademie van SeniorWeb. 

 

ONTWIKKEL JE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN DE BIBLIOTHEEK
Cursussen, workshops en vragenuurtjes.

Programma najaar 2020

Digitaal meedoen

Cursus ‘In je kracht’

“Natuurlijk wil ik dat graag doen,  
het is zo fijn als mensen een beetje 

meer zekerheid krijgen in het  
omgaan met de computer en  

internet. Als ik de ogen van mensen 
zie glimmen als ze iets begrijpen  

en geleerd hebben, ja.. daar doe ik 
het voor.”

Ruud, docent cursus Klik & Tik Oudleusen

“Je kunt zo veel leren tijdens de cursus.  
Ik weet nog steeds heel veel niet en ben ook 
veel weer vergeten, maar ik voel me nu wel 
zekerder. De informatie die je krijgt tijdens  

de cursus geeft me meer vertrouwen.  
Ik weet nu waar ik moet zoeken en hoe  

ik moet zoeken.”

Deelnemer cursus Klik & Tik Oudleusen

“Ik ben geen beginner (mailen, op 
Youtube e. d. doe ik wel), maar ik heb 
er wel wat geleerd, vooral dingen die 
het gebruik makkelijker maken. Als 
ik weer les zou willen zou het denk 
ik voor mij beter zijn om naar zo’n 
inloop spreekuur te gaan. Dan zou  
ik mijn specifieke vragen kunnen  

stellen. Verder vond ik de sfeer fijn. 
Dat wilde ik ook benoemen.”

Deelnemer cursus

“Het heeft mij een aanzet gegeven om 
weer iets met de computer te gaan doen. 
Ik kwam voor mij tot de conclusie dat de 

ontwikkeling in die wereld maar door gaat 
zonder dat ik zelf daar deel aan nam.  

Door de paar lessen van u heb ik toch weer 
een aanzet gemaakt. Ik zie wel hoe het zich 
verder ontwikkelt en anders zien we elkaar 

op de volgende cursus. Tot slot wil ik u  
bedanken voor wat ik wel heb opgestoken.”

Deelnemer cursus

Digisterker:

deelnemers
15

Digitale vragenuurtjes 
in Dalfsen, Lemelerveld 

en Nieuwleusen

bezoekers
150

deelnemers
30

12 Workshops

deelnemers
9

deelnemers
30

Workshops:

Op afspraak 
(individuele gesprekken)

 deelnemers. 
Voor het eerst
 Klik & Tik in 

Oudleusen en een 
Digitaal vragenuurtje 

in Lemelerveld.

ze kunnen, willen en welke stappen nodig zijn om 
verder te komen. Dit hebben ze samengevat in het 
schrijven van een actieplan. In de evaluatie van deze 
bijeenkomsten hebben de deelnemers aangegeven 
mooie resultaten te hebben behaald. De sfeer werd  
als veilig ervaren. 

< NAAR INHOUD



Het Infopunt is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties 
in de Gemeente Dalfsen met als doel het persoonlijk helpen van mensen. 
Bij het Infopunt kun je terecht voor betrouwbare informatie en persoonlijk 
advies over wonen, werken, zorg en welzijn. Medewerkers van het Infopunt 
helpen je ook om de weg te vinden in (digitale) informatie en loketten. Het 
Infopunt is gevestigd in de Trefkoele+, De Spil en De Mozaïek. Tijdens de lock 
down was het Infopunt telefonisch bereikbaar. Het Informatiepunt Digitale 
Overheid is ondergebracht bij het Infopunt.

Leven Lang Leren 1312 Leven Lang Leren

15
vrijwilligers

435
bezoekers

10
lokale partners

14
landelijke partners

Infopunt

Donorregister
In 2020 ging de donorwet in. Iedereen die het invullen 
ingewikkeld vindt, kon in 2020 terecht bij Het Infopunt. 
Daarnaast organiseerden we trainingen over het invullen 
van het donorregister. 

‘Bezoekers van het Infopunt zijn 
zeer tevreden over de mate waarin 

en wijze waarop hun hulpvraag 
wordt beantwoord door de mede-

werkers van het Infopunt.’

Bron: evaluatierapport Infopunt.

Start Studiekring 50+
In 2020 is de Bibliotheek in Dalfsen gestart met een 
Studiekring voor 50 plussers. Bedoeld voor mensen die 
nieuwe mensen willen ontmoeten en tegelijk zichzelf 
willen blijven ontwikkelen. 

Een studiekring is een vaste groep van tien tot vijftien 
mensen die één keer in de twee weken bij elkaar komt 
om zich te verdiepen in interessante thema’s. De bijeen-
komst duurt twee uur en bevat een “rondje actualiteiten”, 
er wordt een onderwerp gepresenteerd en er is ruimte 
voor het delen van inzichten. 
Het onderwerp wordt door één van de leden van de  
studiekring voorbereid en gepresenteerd. De keuze
 van het onderwerp is vrij en wordt met elkaar bepaald. 
Vaak heeft het onderwerp betrekking op eigen hobby’s
 en interesses, of opgedane kennis en ervaring.

Meer informatie over studiekringen is te vinden op 
www.studiekringen50plus.nl

< NAAR INHOUD



De VoorleesExpress helpt kinderen met 
als doel het tegengaan van laaggeletterd-
heid en gelijke kansen in het onderwijs. 
Want wist je dat bijna 15% van de jongeren 
een taalachterstand heeft en dus grote 
moeite met het begrijpen van de inhoud 
van hun schoolboeken?  Om te voorkomen 
dat jongeren en volwassenen laaggeletterd  
worden, investeren we in preventie met  
de VoorleesExpress. 

De VoorleesExpress komt bij gezinnen thuis.  
Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun 
taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan  
te moedigen zelf te lezen, zorgen er namelijk voor  
dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen,  
meer lezen en leesvaardiger zijn. De bibliotheek 
zorgt er daarom voor dat goed opgeleide vrijwilligers 
bij gezinnen thuis het plezier in taal brengen.

De VoorleesExpres

In 2020 hebben de voorlezers en de coördina-
toren zoveel mogelijk contact gehouden met 
de gezinnen. Ze hebben thuis voorgelezen of 
in de Kulturhusen. Alle kinderen kregen een 
cadeau-tas van de bibliotheek met een boek 
en knutselspullen. Ook zijn er verschillende 
nieuwe vrijwilligers gestart en zijn er boeken 
aangeschaft in het Pools en Arabisch.Jeugd & 

onderwijs

14 jeugd & onderwijs < NAAR INHOUDjeugd & onderwijs 15
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In de Maakplaats vind je apparaten speciaal  
voor mensen die dingen willen maken. Zoals een 
3d-printer, een lasersnijder en een vinylsnijder.  
In alle vestigingen van de bibliotheek vonden in 
2020 Maakplaats activiteiten plaats, hoewel er door 
de lock down ook veel afgezegd moesten worden.

De Maakplaats is in 2020 in alle vestigingen georgani-
seerd. Er zijn workshops en inloopmiddagen georgani-
seerd met de vinylsnijder, de 3d-printer en de laser-
snijder. Al 7 scholen hebben met groep 5 en/of 6 een 
ochtend workshops gevolgd waarbij ze kennis hebben 
gemaakt met ontwerpen voor de 3d-printer, 
3-d pennen, Lego we do en Ozobots. Ook hebben 
leerlingen van groep 8 mooie opdrukken voor T-shirts 
en tassen gemaakt met de vinylsnijder. Leerlingen 
van het Agnietencollege deden mee aan de workshop 
Vinylsnijden.

Nieuwe technologie 
ontdekken in de Maakplaats

^ MeeMaakMaand, iMotion workshop.

^ Bertine Westebring

^ Coronaproof voorlezen met BoekStart

MeeMaakMaand
Oktober was MeeMaakMaand. MeeMaakMaand is een 
initiatief van Tetem en samen zorgen we ervoor dat 
kinderen nieuwe technologie kunnen ontdekken en 
zich creatief en kunstzinnig kunnen ontwikkelen.

Samen met je kind lezen. Je kunt er niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Voorlezen is niet alleen 
een fijn moment samen. Het is ook nog eens heel 
goed voor de taalontwikkeling van je kind. Met 
BoekStart laten we kinderen van 0-4 jaar tijdens 
de BoekStartochtenden kennismaken met leuke 
boekjes en liedjes. In de BoekStarthoek van de 
bibliotheek adviseren we ouders over geschikte 
boekjes en geven we voorleestips. 

In 2020 is Bertine Westebring ons team komen 
versterken. Zij is Jeugdconsulent voor de kinde-
ren van 0-6 jaar. We zijn dit jaar nieuwe relaties 
aangegaan met kinderdagverblijven waarvan 
we in 2021 de vruchten gaan plukken. Het doel 
is om met meerdere kinderdagverblijven in de 
gemeente Dalfsen een samenwerking aan te gaan 
met BoekStart in de kinderopvang. Ook is in 2020 
een start gemaakt voor een intensievere samen-
werking met de GGD om in 2021 een BoekStart-
coach te laten aansluiten op de consulten van de 
Jeugdverpleegkundigen en artsen op het consul-
tatiebureau. Wanneer ouders vragen hebben over 
voorlezen of geschikte boekjes, kunnen ze terecht 
bij BoekStartcoach Bertine.

BoekStart

^ Opening schoolbibliotheek De Vuursteen.

Speciaal voor scholen is er de Bibliotheek op School. Het doel van 
de Bibliotheek op School is het verbeteren van taalvaardigheid, 
leesmotivatie en informatievaardigheden door boeken dichtbij 
kinderen en leerkrachten te brengen en samen met de school 
allerlei activiteiten te organiseren. Plezier in lezen staat voorop!

In 2020 doen er al negen scholen mee. Zo bereiken we ruim 1000 
leerlingen in het basisonderwijs. In het voorjaar werden op CBS De 
Zaaier en op OBS Het Avontuur nieuwe schoolbibliotheken geopend.
Op basisschool De Vuursteen werd ook een nieuwe schoolbiblio-
theek geopend. De leesconsulenten komen daar in de klassen voor 
leesbevordering en creatief schrijven. Samen met ouders en leerlin-
gen van de bibliotheekbrigade wordt de schoolbibliotheek op orde 
gehouden. Er zijn in 2020 25 leescoördinatoren opgeleid op scholen. 
Zij volgden de cursus Open Boek.

Bibliotheek op school

jeugd & onderwijsjeugd & onderwijs < NAAR INHOUD
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^ Lilan en Carlijn 

De Nationale 
Voorleeswedstrijd

jeugd & onderwijs

De bibliotheek heeft als doel om alle scholen te be-
reiken met boeken, taal- en mediaprojecten. In 2020 
hebben we ondanks de coronacrisis verschillende 
activiteiten georganiseerd voor de basisscholen. Zo 
hebben alle basisscholen in december de LeesLiever-
Scheurkalender cadeau gekregen. Ook ontwikkelde 
het team Jeugd & Onderwijs prachtige boekprojec-
ten om uit te lenen aan de basisscholen en zijn er 
twee nieuwe leskisten voor de scholen beschikbaar 
gekomen: ‘Boek en Kunst’ en ‘Pöezie en Vormgeving’. 
Scholen komen ook in de bibliotheek om met de klas 
boeken te lenen. Tijdens de lockdown konden ouders 
met hun kinderen een verrassingstas met boeken 
aanvragen via de bibliotheek. 

Elk jaar vindt de Nationale Voorleeswedstrijd 
plaats in heel Nederland. Ook in de Gemeente 
Dalfsen doen we mee. In 2020 meldden 15 scho-
len zich aan.

Carlijn van Spijker van CBS Het Kompas in 
Nieuwleusen en Lilan Baarslag van OBS De  
Tweemaster uit Nieuwleusen wonnen de voor- 
rondes in de Gemeente Dalfsen en mochten  
door naar de kampioenschappen voor Noord-
West Overijssel. 

Beebots
In maart stonden we met een stand op de  
regionale Kunst en Cultuur markt in Ommen,  
met onder andere de BeeBots. Een Beebot is
 een robotje dat je kunt 
programmeren en 
waarmee je 
bijvoorbeeld 
letterspellen 
kunt doen.

Tijdens de Kinderboekenweek (30 september tot en 
met 11 oktober) zijn er allerlei leuke activiteiten ver-
zorgd op de verschillende basisscholen in de gemeente 
Dalfsen. Het thema was ‘En toen?’ Kinderen konden de 
verschillende werelden van vroeger ontdekken. 
Het ging onder andere over ridders en kastelen en 
Anne Frank. Kinderen konden filosoferen over de 
tijd, want waar zit eigenlijk de tijd allemaal in? In de  
bibliotheken maakte je een reis door de tijd met de 
uitgezette speurtocht.  

Alle kleutergroepen van KBS De Polhaar hebben een 
bezoek gebracht aan de bibliotheek om te ontdekken 
wat zij allemaal kunnen doen in de bibliotheek. 
Natuurlijk gingen ze ook actief aan de slag! 
Ze maakten prachtige stiftgedichten en verhalen.

Kinderboekenweek

Aandacht voor boeken 
en taal op de basisschool

^ Kinderboekenweek: Thema En toen?

^ Wegstift gedicht

< NAAR INHOUD
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Taal is de 
uitdrukking 
van cultuur. 
Zonder goed 
onderhoud 
van de taal 
verschraalt 
het denken.

< NAAR INHOUD 21

Tijdens de Nationale Voorleesdagen stond dit 
jaar het prentenboek Coco Kan Het! van Loes 
Riphagen centraal. Een mooi boek over een 
klein vogeltje dat voor een grote uitdaging 
staat. Voor het eerst uitvliegen! Helaas vielen 
de Nationale Voorleesdagen in de tweede 
lockdown periode. Activiteiten in de biblio-
theek konden niet plaatsvinden maar op de 
basisscholen en kinderopvanglocaties is er 
volop aandacht aan besteed. Er werd (online) 
voorgelezen, geknutseld en gekleurd en  
meegezongen met de Sing Along van Coco. 
Vanuit de bibliotheek zijn scholen en  
kinder-dagverblijven voorzien van een  
digitaal Coco pakket dat ze konden delen 
met alle ouders en kinderen. Via het Taalpunt 
heeft de bibliotheek ook een aantal gezinnen 
voorzien van een Coco Kan Het boekje in het 
Arabisch, Turks en Pools. 

De collectie voor jeugd in de bibliotheek is uitgebreid  
met boeken met meer diversiteit en een grote verza-
meling kijk- en zoekboeken. Nieuw is dat op een vaste 
eerste dag van de maand in elke vestiging een activi-
teit voor de jeugd plaatsvindt. Bijvoorbeeld 3d-pennen, 
zelf een boek maken of knutselen met letters. 
Tijdens de lockdown konden kinderen meedoen aan 
een wedstrijd door zich te verkleden als een figuur uit 
een kinderboek.

Jeugdcollectie

Grote delen van het jaar was het niet
mogelijk om activiteiten rond voorlezen 
voor kinderen te organiseren. 
De Bibliotheek speelde daar 
op in door online aanbod voor 
mensen thuis te ontwikkelen. 
Zoals de Digitale Voorleestas met 
elke week een prentenboek om 
voor te lezen en leuke opdrachtjes.

Hella Haasse, schrijfster

Digitale voorleestas

jeugd & onderwijsjeugd & onderwijs

Nationale 
Voorleesdagen
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Kunst &
cultuur

22 kunst & cultuur

De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer 
tot een plek die niet alleen draait om boeken, 
kennis en informatie, maar ook om ontwik- 
keling en inspiratie. De bibliotheek zet je aan 
het denken en daar is kunst en cultuur een  
belangrijk onderdeel in. Ons doel is om een  
echte ontmoetingsplek te zijn voor allerlei  
initiatieven: om te leren, te spelen, te ontdekken 
en te ontwikkelen. Samen met de Kulturhusen 
programmeren we kunst en cultuur, ook om 
nieuwe ontmoetingen tussen mensen tot 
stand te brengen.

Door de beperkingen vanwege het coronavirus 
is het in 2020 helaas minder gelukt om culturele 
activiteiten te organiseren dan eerdere jaren.  
Zo ging de Voorleeslunch helaas niet door.  
Ook konden we de documentaire over Hijman 
Gans en de interviews met Syrische gezinnen 
die we gemaakt hebben in het kader van 75 jaar 
vrijheid niet laten zien in de bibliotheek.  
Andere activiteiten gingen wel door, soms voor 
een deel online.
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Ook in 2020 werkte de bibliotheek samen met Kunst-
greep. Kunstgreep is onderdeel van de Week van de 
Amateurkunst (WAK) die in september plaatsvond en 
is speciaal gericht op het onderwijs. Kinderen konden 
kiezen uit verschillende workshops zoals 3D-pennen, 
Lego We Do, Greenscreen en Ozobot.

Kunstgreep

Van 12 tot en met 19 september vond de Week van de 
Amateurkunst (WAK) plaats. In deze week wordt aan 
inwoners de mogelijkheid geboden zichzelf als kunste-
naar of amateurkunstvereniging te presenteren aan 
anderen. Dit jaar waren veel activiteiten online en 
was er een expositie met  – in het kader van DNA van 
Dalfsen – als  thema ‘Land van Dalfsen’. Veel inwoners 
uit de gemeente Dalfsen stuurden werk in dat werd 
geëxposeerd in De Spil. De jury, die bestond uit wet-
houder Jan Uitslag, kunstenaar Max Timmerman en 
Anke Bruggeman (directeur bibliotheek), koos uit de 
inzendingen drie winnaars: Hinke Oosten, Els Schat 
en Gerlinde Hovinga.

Week van de 
Amateurkunst / 
DNA van Dalfsen

Theater de Stoomfabriek, Bibliotheek Dalfsen en 
Jeugdtheaterschool Xapp sloegen de handen ineen en 
organiseerden in de zomervakantie een theaterweek 
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. De gehele week werd 
begeleid door twee ervaren theaterdocenten en stond 
in het teken van het maken van een theatervoor-
stelling. Naast het oefenen van de voorstelling was 
er natuurlijk tijd voor andere activiteiten om elkaar 
beter te leren kennen en maakten de kinderen onder 
andere kennis met de creatieve werkplaats van de 
bibliotheek.

Theater Zomer week

De bibliotheek kent zelf ook een groot aantal evenementen en activiteiten 
op jaarbasis. Denk aan Nederland Leest, de Week van Lezen en Schrijven, 
de Voorleesweek, de Kinderboekenweek, Zomerbieb, Vakantie lezen en de 
Boekenweek. 

Landelijke 
campagnes

^ Werk van winnaar Gerlinde Hovinga

< NAAR INHOUD
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Facts & Figures

facts & figures

Online

Website bezoekers

facts & figures

21.00%

0%

5.25%

10.50%

15.75%

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Digital only leden 
totaal

17
Luisterboekuitleningen

totaal

615
E-bookuitleningen

totaal

2529

DIGITAAL

Leeftijd Aantal leden

0 t/m 17 jaar 3906

18 jaar en ouder 3224totaal
Leden

7130

Leeftijd Aantal nieuwe leden

0 t/m 17 jaar 550

18 jaar en ouder 221totaal
Nieuwe leden

771

Leeftijd Aantal  actieve leden

0 t/m 17 jaar 2919

18 jaar en ouder 2170
totaal

Actieve leden

5089

Leeftijd Aantal opzeggingen

0 t/m 17 jaar 579

18 jaar en ouder 258
totaal

Opzeggingen

837

facebook twitterinstagram
social
media

volgers
490 230 862
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Uitleningen
Type Aantal uitleningen in 2020

exclusief verlengingen

Boeken jeugd fictie 62722

Boeken jeugd non-fictie, inclusief naslag 9444

Boeken volwassenen fictie 44148

Boeken volwassenen non-fictie, inclusief naslag 7995

Muziekcd’s 70

Dvd’s 3116

Luisterboeken: boeken die op een cd-speler of daarmee gelijk te 
stellen apparatuur kunnen worden afgespeeld

209

Games 10

Overig AVM: overige audiovisuele materialen, waaronder video-
films

26

Bladmuziek 21

Daisy-roms voor mensen met een leesbeperking: gesproken boe-
ken die op een Daisy cd-rom worden geproduceerd ten behoeve 
van mensen met een leesbeperking

30

Boeken jeugd
totaal

Games
totaal

Bladmuziek
totaal

Boeken volwassenen
totaal

DVD’s
totaal

72.166

10 21

52.143 3116
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Kijk op de website van de bibliotheek voor meer  
informatie over alles wat er te doen is in de bibliotheek.  
www.bibliotheekdalfsen.nl

Jaarverslag 2020
Publicatiedatum: juli 2021

Ontwerp: Viesrood Ontwerpers
Tekst & redactie: Sonja Paauw
Beeld: alle beelden zijn afkomstig van medewerkers van de bibliotheek.

Met dank aan de inwoners van de gemeente Dalfsen,  
samenwerkende partners, medewerkers en vrijwilligers.

De bibliotheek wordt mede gefinancierd door de Gemeente Dalfsen, 
de Koninklijke Bibliotheek en de Provincie Overijssel.

COLOFON

Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen
De stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen is in 2002 ontstaan door samenvoeging van de Stichting 
Openbare Bibliotheek Dalfsen en de Stichting Openbare Bibliotheek Nieuwleusen.

De stichting heeft vijf vestigingen in de Kulturhusen, waarvan drie volwaardige bibliotheken, een bibliotheek met 
vrijwilligers en een burgerbibliotheek met vrijwilligers. 

De stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen heeft een bestuursmodel van bestuur en een directeur. 
Het bestuur bestuurt de stichting, besluit tot het aangaan van overeenkomsten, vertegenwoordigt de stichting in 
en buiten rechte en is eindverantwoordelijk. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijks uitvoerende taken 
en het beleid van jaar tot jaar binnen het door het bestuur vastgestelde algemeen beleid en legt daarover verant-
woording af in de bestuursvergaderingen.

Bestuurssamenstelling in 2020:
Dirk Brugman, voorzitter
Yvonne te Woerd, secretaris
Henk van ’t Hag, penningmeester
Gerda Bruggeman, lid
Dick ten Klooster, lid
Pieter-Jan van Zanten, lid
Directeur: Anke Bruggeman

http://viesrood.nl
http://bibliotheekdalfsen.nl
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