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Ommen

Het verhaal van de Brede Bibliotheek
Hoogtepunten 2016

De samenleving verandert, de Bibliotheek verandert mee. Zo is het de afgelopen decennia gegaan en
zo zal het blijven gaan. De constante factor is dat de Bibliotheek er is voor iedereen die wil meedoen in
de maatschappij en zich wil ontwikkelen, (leren) lezen en informeren. Vanuit het meerjarenplan van de
Bibliotheek Ommen wordt ingezet op drie strategische pijlers:
A. Schatkamer
B. Participatie
C. Educatie
Wat zijn de hoogtepunten van 2016 waarmee wij stappen vooruit hebben gezet met de
Brede Bibliotheek?

De Bibliotheek Ommen

De on- en offline plek waar verhalen tot leven komen
De Bibliotheek neemt een belangrijke positie in de samenleving in. Een
(fysieke) plek waar iedereen welkom is en kan werken aan zijn
of haar ontwikkeling. Jezelf ontwikkelen door boeken te
lezen, te werken of studeren en andere mensen te
ontmoeten.
De Bibliotheek Ommen is een
laagdrempelige plek waar iedereen
zich welkom voelt. De papieren
uitleningen lopen terug, maar
de digitale uitleningen en
het aantal activiteiten in de
Bibliotheek nemen toe. De
Bibliotheek is steeds meer
het levendige hart van de
samenleving waar veel meer
te doen is dan alleen boeken
uitlenen.

‘Wij bevelen de Bibliotheek aan!’
Uit landelijk onderzoek naar de NPS (Net
Promotor Score) blijkt dat de Bibliotheek
Ommen (als onderdeel van Midden-Overijssel)
een NPS score heeft van 27. Dit betekent dat
inwoners van Midden Overijssel de Bibliotheek
positief aanbevelen bij anderen. In totaal
geeft 94% een aanbeveelscore van 7 of hoger,
waarvan 33% zelfs een 9 of 10. Iets waar
wij als de Bibliotheek trots op zijn!

Bron: Biebpanel onderzoek 2016

De Online Bibliotheek wint terrein
Tegenwoordig is elke organisatie online te vinden, natuurlijk ook de Bibliotheek. Juist omdat het 24/7
bereikbaar is en het direct antwoord kan geven op vragen. De Bibliotheek speelt in op de veranderende
samenleving door online e-books en apps aan te bieden, online reserveren en de activiteiten te promoten.
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De Bibliotheek helpt je verder
Participatie

Goede taal- en digitale vaardigheden zijn nodig
om mee te kunnen doen in samenleving. Naast
deze basisvaardigheden is ook culturele activatie
van belang voor een sterke samenleving. Wat heeft
de Bibliotheek in 2016 ondernomen om Ommen rijker
te maken?

Taalpunt en Taalcafé

Met 25 taalcoaches zet de Bibliotheek Ommen zich in om mensen die de Nederlandse taal minder vaardig
zijn verder te helpen in de samenleving. Hoe doet de Bibliotheek dat dan precies? Met het organiseren
van speciale inloopuren, het vinden van een geschikte cursus en bijvoorbeeld het ondersteunen bij het
invullen van formulieren bij taalproblemen in het Taal café.

Zomer Taal Training

Vluchtelingenwerk en Bibliotheek Ommen organiseerden ook in 2016 de Zomer Taal Training voor 60
NT2-ers. Voor velen van hen is de zomer, waarin de gewone lessen stilvallen een lastige periode waarbij
het Nederlands dat ze al geleerd hebben weer weg dreigt te zakken. De lessen worden gegeven door
vrijwilligers die juist in deze lastige periode bereid zijn de NT-2-ers verder te helpen door gesprek, spel of
teksten.

Sterker op digitaal vlak

In 2016 zijn ruim 150 mensen verder geholpen door drie vrijwilligers in het maandelijkse Tabletcafé in
Ommen. Geen cursus maar samen praten over en meer leren over het gebruik van tablets. Daarnaast zijn
er ook wekelijk inloopspreekuren voor iedereen met vragen over digitale zaken.

Start van het 1-Ouder Café

2016 was ook het jaar van de start van een mooie samenwerking van Ommen Samen Sterk (gericht
op mensen met een smalle beurs) en de Bibliotheek Ommen. Naast de beschikbare ruimte en catering
worden de vrijwilligers van het 1-Oudercafé gecoacht door OSS en Bibliotheek Ommen om iedereen
verder op weg te helpen.

Een greep uit de goed bezochte culturele activiteiten:
•
		
		
		

Schrijversbezoeken: Heel bijzonder is het schrijversbezoek van oud Ommenaar en ambassadeur 		
van de Bibliotheek Ommen Mark Haayema. Mark Haayema heeft inmiddels een achttal boeken 		
op zijn naam staan, is daarnaast theatermaker en poppenspeler.Naast zijn bezoek aan OBS Vinkenbuurt
en OBS Het Palet heeft hij ook zijn oude basisschool Het Koloriet [toen nog Kompas] bezocht.

• Ccoba: de cultuurclub van de Bibliotheek bood weer een aantrekkelijk programma. Hoogtepunt 		
		 was de lezing in november over het boek ‘De winterkraaien’ van Aar van de Werfhorst. Dit jaar zeker 350
		 bezoekers bij deze activiteiten.

Er is altijd wat te leren en beleven
Hoogtepunten 2016

Lezen moet vooral leuk zijn! Dat zorgt voor een toekomst waarin leesvaardigheid een
vanzelfsprekendheid is. De Bibliotheek Ommen heeft in 2016 invulling gegeven aan
verschillende taalstimuleringsprogramma’s voor kinderen.

Je kan niet vroeg genoeg beginnen: Boekstart

Boekstartcafé kreeg een nieuwe opzet met eens in de drie weken een activiteit. Het idee hierachter is om
te laten ervaren dat je bij alle dagelijkse dingen met taalverwerving bezig kunt zijn. Zoals een sessie met
De kleine tuinman, lekker wroeten in de aarde en met plantjes aan de gang.
Bibliotheekmedewerker Barbra Arrindel vertelt: ‘Het was een
gezellige boel vanmorgen in het Boekstartcafé van de
Bibliotheek Ommen. Vijftig peuters, veel moeders, drie
vaders een stel oma’s en één opa genoten van het
optreden van muzikant Bob en clown Bella.
Zingen en bewegen met liedjes uit de oude
doos, Bob en Bella wisten de aandacht
van de kleintjes te vangen. Na de
pauze nog een gezellig verhaal van
Boer Boris en daarna allemaal
kwetterend en vol verhalen naar
huis. Een betere opening kon
de Kinderboekenweek zich niet
wensen.’

De VoorleesExpress

20 weken lang leest een vrijwilliger een uur voor bij een gezin dat daarvoor aangemeld is. De
VoorleesExpress is een leesbevorderingsprogramma voor gezinnen met kinderen van twee tot acht
jaar met een taalachterstand. VoorleesExpress: een nieuwe coördinator , Ans Derksen, en een tiental
vrijwilligers zet zich in om het voorlezen in gezinnen nog beter op de kaart te zetten.

Een greep uit de overige activiteiten:
Kinderjury
725.840 bladzijden gelezen met gemiddeld 1518 bladzijden per kind. Voor de Kinderjury Ommen hebben
478 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Ommer basisscholen samen in een jaar tijd ontzettend veel
gelezen. Populair zijn vooral de graphic novels, winnaar was de titel ‘Flutvakantie’ uit de serie ‘Het leven
van een loser’.

Jeugddictee
‘galerijflat’, ‘mond-op-mondbeademing’, ‘ge-sms’t’ en meer van dit fraais kwam voorbij tijdens het
Ommer Jeugddictee. Het verhaal is geschreven door Ton van der Monde, die het ook voorlas.

Ruilcollectie
In 2016 ging de ruilcollectie op 5 scholen van start. Vijf buitenscholen hebben samen met de Bibliotheek
geïnvesteerd in een ruilcollectie van een kleine 1500 boeken. Twee maal per jaar wordt de collectie
geruild, elke school heeft dus elk halfjaar een kakelverse collectie van 300 boeken op de planken staan.

Foto VoorleesExpress: CynthiaFotografie

Organisatie & Bestuur

Meedoen in de maatschappij wordt steeds
lastiger. Een groeiende groep mensen mist
de benodigde vaardigheden en dreigt
buiten de boot te vallen. In haar
meerjarenstrategie 2015- 2019 sluit
de Bibliotheek Ommen aan op
deze ontwikkelingen vanuit haar
missie burgers te ondersteunen bij
het leren en kunnen participeren
in de samenleving. Wij sluiten 2016
met trots af en beginnen in 2017
met het volgende hoofdstuk in het
verhaal van de Brede Bibliotheek!
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