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Dit activiteitenverslag is een weergave van 

de resultaten, inspanningen, ontwikkelingen 

en programmeringen uit het afgelopen jaar, 

waarin het draaide om de kernwoorden atrium- en 

organisatieontwikkeling. 

Vooruitlopend op het nieuwe dienstverleningsconcept 

is een viertal programmalijnen uitgewerkt, waarover 

u in hoofdstuk 2 meer leest. Dit moet zorgen voor een 

stevige basis in de komende jaren om een relevant, 

uitdagend, passend, nuttig en leuk activiteitenaanbod 

te presenteren aan de inwoners van Nieuwegein.

Figuur 1: De Bredebieb-mix
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1. INLEIDING
1. Meer dan een bibliotheek
Op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheken 

(Wsob, 2015) geeft de bibliotheek inhoud aan 

de vijf kernfuncties die voor het bibliotheekstelsel 

zijn geformuleerd:

•    Ter beschikking stellen van kennis en informatie

•    Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling  

en educatie 

•    Bevorderen van lezen en laten kennismaken 

met literatuur

•    Organiseren van ontmoeting en debat

•    Laten kennismaken met kunst en cultuur

De gemeenteraad heeft besloten om een nieuw 

dienstverleningsconcept te ontwikkelen in 

het Stadshuis. De bibliotheek verbindt mensen  

met kennis. In samenwerking met partners wordt  

een ‘third place’ ontwikkeld waar alle Nieuwegeiners 

zich welkom voelen en waar altijd iets leuks te doen 

is. De bibliotheek heeft met haar dienstverlening en 

programmering een verbindende rol in dit concept. 

Met veel passie werken we aan de afstemming  

en ontwikkeling van een inhoudelijk dienstenaanbod 

en de realisatie van een passende inrichting  

en verbouwing die voortvloeit uit het besluit  

van de gemeenteraad.       

“De tweede verdieping wil  

een third place in de stad zijn, waar 

iedereen zich welkom voelt. Het vormt 

een platform waar verschillende 

mensen en organisaties elkaar kunnen 

ontmoeten. Waar mensen gemotiveerd 

worden eigen regie te voeren over hun 

leven en veerkrachtig in het leven te 

staan. Deze kernwoorden van het  

gedachtegoed van positieve gezondheid 

heeft de bibliotheek hoog in  

het vaandel staan, omdat we ervan 

overtuigd zijn dat dit bijdraagt aan 

ieders welzijn en geluk.” 

Gemma Wiegant
Bestuurder De tweede verdieping 



2.1 beleidsontwikkeling 
De tweede verdieping wil lokaal relevant zijn in het 

dagelijkse leven van de Nieuwegeiner. We werken 

vanuit verbinding met de inwoner én in co-creatie. 

De bibliotheek vindt het belangrijk om inwoners 

van Nieuwegein te informeren over onder meer 

gezondheid, welzijn en lifestyle. We creëren 

bewustzijn bij mensen door middel van informatie 

en reiken ze betrouwbare kennis en vaardigheden 

aan met als doel de zelfredzaamheid te vergroten 

zodat ze goed geïnformeerde beslissingen kunnen 

nemen. 

Vanuit deze ambitie wordt een nieuwe organisatie-

structuur ontwikkeld. Door aan te haken bij bestaan-

de gemeenschappen en initiatieven en naar ze te 

luisteren, creëren we als bibliotheek waarde voor 

Nieuwegein, de ‘community’ waar wij deel van 

uitmaken. Als bibliotheek creëren we bewustzijn bij 

mensen door middel van informatie en verhalen en 

reiken we ze kennis en vaardigheden aan met als 

doel hun handelingsbekwaamheid te vergroten zodat 

ze autonoom goed geïnformeerde en gemotiveerde 

beslissingen kunnen nemen.

We kiezen hierbij voor kennisbevordering op  

een interactieve en persoonlijke manier vanuit  

de overtuiging dat mensen pas kennis toepasbaar 

kunnen maken in hun dagelijks leven als ze daarvoor 

in oefensituaties, bijvoorbeeld in de bibliotheek, actief 

aan de slag gaan met deze kennis. 

Op basis van de actuele beleidskoers ‘De brede  

bibliotheek in een nieuw perspectief 2018-2022’,  

aansluitend bij de transitie-agenda van de gemeente 

en vooruitlopend op het nieuwe dienstverlenings- 

concept zijn er 4 programmalijnen benoemd:

1. Non-formele educatie

2. Mediawijsheid

3. Gezondheid en leefstijl

4. Culturele programmering

De basis voor alle dienstverlening is de afdeling  

Bibliotheek en Service. Deze omvat domeinen  

als klantenservice en expertfuncties op het gebied 

van collectie en informatie, jeugd en jongeren  

en Taalvisite. De programma’s geven inhoud aan de 

basisdienstverlening. De rode draad hierbij wordt 

gevormd door het gedachtegoed van positieve  

gezondheid. 

De bibliotheek participeert in  

4 Buurtpleinen met een kleine collectie boeken  

en een digitale informatiefunctie.

Positieve gezondheid
Onderlegger voor de toekomstige ontwikkelingen  

is het gedachtegoed van het concept positieve  

gezondheid, een benadering die de nadruk legt op de 

veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen 

van de mens. Uitgangspunten hierbij zijn: 

1. Community-vorming

2. Behoeftegestuurd werken

3. Bewustwording wat positieve gezondheid

 kan betekenen

4. Ruimte voor experimenten

2. 
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“Iedereen moet zich er thuis voelen,

niemand wordt buitengesloten. 

De plek is toegankelijk voor ieder

en doet wat met mensen.”

Vrij naar Aat Vos
Architect 

Een ‘third place’, een plek waar je naast  

woning, school of werk van harte welkom 

bent om te ontspannen en waar mensen 

elkaar ontmoeten. Bibliotheek De tweede 

verdieping is meer dan een bibliotheek waar 

je alleen boeken kunt lenen. Het is een

creatieve en laagdrempelige ‘third place’, 

waar gebouwd wordt aan duurzame  

communities op het gebied van opvoeden  

en opgroeien, taal en leesplezier en  

gezondheid en leefstijl. 
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Collectie fictie voor jeugd en volwassenen

Collectie non-fictie voor jeugd en volwassenen √ √ √ √

Uitlenen

Kranten en tijdschriften √ √

Studie- en werkplekken √ √ √

Landelijke digitale content √ √

Advisering en klantenservice

Culturele en literaire programmering √

Debat en meningsvorming: Politiek café √

BabyBiebBox √ √

Ouder-kindochtenden √ √

Voorleesbrigade √

Kinderboekenweek en -feest √ √ √

Mediawijsheid: Media Makerspace en Maak het met mediakunst √ √

Onderwijsaanbod voor scholen (basis/voortgezet) √

Dienstenaanbod kinderopvang en peuterspeelzalen √

MaS-stage 13-15 jaar √

Website √ √ √ √

Social media √ √ √ √

Gezondheidsplein √ √ √

NT2: Taalbrigade, Taalplein en Taaltafel √ √

NT1: Aanpak laaggeletterdheid, Taalbrigade@work en Taalvisite √ √ √

Voorleeslunches voor senioren √ √ √

PLUS-Café en Lucky Life √ √ √

Lokale informatie en erfgoed: LocalConnect, Nieuwegeinlezingen √

Iedereen doet mee

SOCIAAL DOMEIN - TRANSFORMATIEPROGRAMMA’S

RELATIEMATRIX 
BASISDIENSTEN 2019

√ = gerelateerd aan programma

Brede toegang
Gezond stedelijk leven
Positieve gezondheid

Brede toegang Kansen voor jeugd

Samenwerking
Samenwerking, netwerkvorming en partnerschap 

zijn en blijven onmisbaar om te komen tot relevante 

dienstverlening en succes. In 2019 zijn zowel lokale 

als regionale samenwerkingen tot stand gekomen op 

het gebied van taalontwikkeling en laaggeletterdheid, 

gezondheid, opvoeden en opgroeien. Daarnaast heeft 

de bibliotheek een proactieve rol in het provinciale 

directie-overleg. In samenwerking met het Bibliotheek 

Service Centrum (BiSC) en met provinciale subsidie 

is de bibliotheek aangesloten bij het provinciale 

CRM-systeem. Ook is een onderzoek gestart naar de 

rol van de bibliotheek op regionaal niveau binnen 

de preventie-aanpak en integrale afstemming van 

gezondheid.

Vanuit het gemeentelijke onderwijsachterstanden- 

beleid is het project Taalvisite succesvol uitgevoerd. 

In opdracht van de gemeente werd de digitale sociale 

kaart voor Geynwijs ondersteund. De samenwerking 

met het basisonderwijs is nieuw leven ingeblazen.  

Het dienstenaanbod is mede op wensen van de  

scholen vernieuwd. De samenwerking met het Anna 

van Rijn College werd in 2019 beëindigd. 

6
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2.2 Organisatieontwikkeling 
In 2019 ging veel aandacht uit naar de ontwikkeling  

van de organisatie. Er werd een analyse gemaakt van 

de wijze waarop de organisatie functioneert, omdat  

de ontwikkeling naar een integraal dienstverlenings- 

concept in een ‘third place’ om een transitie vraagt.  

Bij deze transitie is gekeken naar de visie, missie,  

cultuur en kernwaarden van de bibliotheek. Doordat de 

organisatie in een continu veranderingsproces verkeert 

is een sterke verbinding met de visie en het beleid  

nodig. Positieve gezondheid werd gekozen als basis 

om tot een interne transformatie te komen.  

Deze transitie is in fases opgebouwd van leiderschap 

naar structuur, cultuur, werkprocessen en resultaten.  

Voor de gewenste andere maatschappelijke rol van  

de bibliotheek is een slagvaardige, deskundige en 

flexibele organisatie vereist.

Voor het interne transitieproces werd een externe 

adviseur ingehuurd. Om samen met het personeel 

invulling te kunnen geven aan dit transformatiemodel 

werden interne bijeenkomsten georganiseerd,  

met als doel over dezelfde basiskennis van positieve 

gezondheid te beschikken.

Aanvullende workshops waren gericht op het ervaren 

van positieve gezondheid als grondslag voor samen-

werking. Daarnaast is met het hele team gesproken 

over hoe positieve gezondheid verweven kan worden 

in de dienstverlening en programmering. Samen zijn 

ideeën ontwikkeld voor de uitvoering hiervan.

Er is een nieuw functiehuis ontwikkeld waarbij  

gekozen is voor 3 pijlers:

1. Bibliotheek en Service

2. Programma’s

3. Bedrijfsorganisatie

Er is gekozen voor een stevige basis van Bibliotheek 

en Service die de basis dienstverlening verzorgt,  

met als uitgangspunt: gastvrijheid, kwaliteit van 

dienstverlening en eenduidige leiding van  

operationele zaken. 

De 4 programmalijnen geven op een innovatieve en 

inhoudelijke wijze inhoud aan de dienstverlening en 

zijn afgestemd op de behoefte van Nieuwegeiners. 

De pijler bedrijfsvoering ten slotte vormt een  

effectieve en efficiënte ruggengraat van de organisatie 

en is faciliterend aan de dienstverlening, het is flexibel 

van opzet en wordt gekenmerkt door inzet van  

externe expertises. 

De bibliotheek maakt veel gebruik van de inzet, kennis 

en kunde van vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is 

het niet mogelijk om alle programmadoelstellingen te 

realiseren, voldoende kennis in huis te hebben en een 

breed draagvlak te hebben onder de inwoners van 

Nieuwegein. 

Op 31 december 2019 waren er 128 vrijwilligers (2018: 

156) verbonden aan de organisatie op de volgende 

domeinen: Taalbrigade, Media Makerspace,  

Ouder-kindochtend, PLUS-café, Bibliotheek en  

Service, Voorleesbrigade en Taalvisite.

2.3 Personeel 
Een nieuwe transitie, een andere wijze van samen-

werken en de ontwikkeling van een innovatieve 

dienstverlening vraagt veel van de organisatie. 

•    De functie van operationeel manager is komen 

te vervallen. Hiervoor is per 1 april de functie van 

manager Bibliotheek en Service vervuld (1fte).

•    De functie van communicatieadviseur is  

omgebogen naar de functie van manager  

communicatie.

•    Ter ondersteuning van de bestuurder is een  

secretaresse aangesteld voor 16 uur. 

•    Voor het project Taalvisite is een project- 

medewerker ingehuurd.

•    De functie van medewerker klantenservice is  

omgebogen naar domeinhouder klantenservice.

•    De functie van uitvoerend mediacoach is  

omgebogen naar expert functie jeugd en jongeren.

•    Binnen de formatie werd ruimte gemaakt voor een 

adviseur positieve gezondheid.

•    Om tot het nieuwe functiehuis te komen zijn  

organisatiebreed de taken geïnventariseerd en 

werden passende functieprofielen opgesteld. 

Hierover is met alle medewerkers een individueel 

gesprek gevoerd.

De formatie bestond in 2019 uit 14 fte (2018: 15.4 

fte). Het ziekteverzuim was 2,9%.

                                                                                                              
2.4 Financieel beleid
De gemeente besloot in fases het financiële tekort 

van € 89.000,- structureel toe te voegen aan de 

subsidie. Hierdoor is de organisatie met het huidige 

programma weer toekomstbestendig. Gedurende 

het hele jaar lag de focus op de ontwikkelingen van 

het Atrium. In het kader van een onzekere toekomst 

is er een risicomijdend en voorzichtig ondernemend 

financieel beleid gevoerd.

2.5 Atrium
Er is maximale aandacht en inspanning uitgegaan 

naar de herontwikkeling van het Atrium in het  

Stadshuis. Dit project kent zowel een fysieke  

verbouwing als de ontwikkeling van een nieuw  

dienstverleningsconcept. De bibliotheek en haar 

dienstverlening spelen hierbij een verbindende rol. 

De samenwerkingsstructuur tussen de atrium- 

partners is vervat in een Brand Management Overleg 

(BMO) dat regelmatig bijeenkomt. Dit BMO kent 

geen formele status. Ondersteunend daaraan zijn 

werkgroepen geformeerd. De bibliotheek nam deel 

aan beide vormen van overleg en huurde een externe 

projectleider in om volledig te kunnen participeren in 

dit project. 

Doelgroepen Atrium



2.7 Toekomst
Als waardenvrije plek in Nieuwegein bieden we 

toegang tot informatie en inspireren en motiveren 

we mensen om een leven lang te leren en zichzelf te 

ontwikkelen. Als bibliotheek creëren we bewustzijn 

bij mensen door middel van informatie en verhalen 

en reiken we kennis en vaardigheden aan met als 

doel hun handelingsbekwaamheid te vergroten zodat 

ze autonoom goed geïnformeerde en gemotiveerde 

beslissingen kunnen nemen. 

We kiezen hierbij voor kennisbevordering op  

een interactieve en persoonlijke manier vanuit de 

overtuiging dat mensen kennis toepasbaar kunnen 

maken in hun dagelijks leven. We verbinden op deze 

wijze mensen met kennis en mensen met mensen. 

Met hulp en inzet van onze vrijwilligers realiseren we 

een plek in Nieuwegein waar mensen graag willen 

komen en waar iedereen kan meedoen.

In de komende jaren willen we, samen met de diverse 

partners, een integraal dienstverleningsconcept  

realiseren. De ontwikkeling van een nieuw dienst- 

verleningsconcept in een verbouwd Stadshuis,  

verdeeld over drie etages, is een groot project. 

De tijdsdruk en de samenhang tussen enerzijds het 

bouwproces en anderzijds de ontwikkeling van het 

inhoudelijk dienstverleningsconcept vanuit diverse 

invalshoeken maken het proces complex, waarbij het 

buitengewoon ingewikkeld blijkt om bestuurlijke  

keuzes te maken waarin alle partijen zich kunnen 

vinden.

Voor de bibliotheek staat er veel op het spel omdat 

de gehele publieke dienstverlening overgaat in een 

nieuw integraal dienstverleningspakket. Dit biedt 

zowel kansen als onzekerheden. 

Wij zijn ervan overtuigd dat alleen een integrale sa-

menwerking maatschappelijke en lokale  

vraagstukken kan oplossen. De bibliotheek spant  

zich tot het uiterste in om het project tot een succes 

te maken, maar maakt zich grote zorgen over de 

betaalbaarheid en integrale haalbaarheid van de 

gekozen ambities.

In het najaar zijn er vanuit de bibliotheek bouwstenen 

aangeleverd met thema’s als governance, fiscaal 

(juridische) en bedrijfseconomische aspecten, ICT, 

digitale instrumenten en ruimtelijke voorwaarden, 

beheer en eigendom. 

Dit grote project vraagt veel tijd, inspanning,  

flexibiliteit en vertrouwen van bestuur en organisatie.

2.6 Communicatie
In februari is de geheel vernieuwde website  

van De tweede verdieping gepresenteerd.  

Bij de ontwikkeling van de nieuwe website werd  

specifiek gekeken naar het verbeteren van de klant- 

gerichtheid en de vindbaarheid. Zo is de structuur 

vereenvoudigd, het contentbeheer verbeterd en is 

de in 2018 geïntroduceerde nieuwe huisstijl volledig 

doorgevoerd om uniformiteit in de communicatie van 

De tweede verdieping te bereiken.

Dit jaar is in samenwerking met de Utrechtse  

bibliotheken gestart met een CRM-systeem met  

daaraan gekoppeld een Smart Marketing Platform 

(SMP), met als doel een breder publiek te bereiken. 

In oktober werd de eerste nieuwsbrief via het SMP 

verstuurd.

De digitalisering van de klantcommunicatie is  

in 2019 doorgezet. Er wordt continu gewerkt aan het  

optimaliseren van de interne communicatieprocessen.
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1.096 
volgers 

311
volgers 

* Peildatum: 31 december 2019

1.396 vind-ik-leuks 

1.379 volgers

www.detweedeverdieping.nu 

97.843
bezoeken 

social media*

nieuwsbrief: 12
Gemiddeld
openingspercentage: 30,0%
Aantal ontvangers*: 3.107

*peildatum: 31 december 2019

PERSVERMELDINGEN:   265



3.1 non-formele educatie
Bibliotheek De tweede verdieping ziet de bestrijding 

van laaggeletterdheid in Nieuwegein als een  

belangrijke taak en biedt daarom een platform waar 

iedereen welkom is en kan oefenen met taal. 

AANPAK LAAGGELETTERDHEID 
Het reduceren van laaggeletterdheid loopt als een 

rode draad door de programma’s en het diensten- 

aanbod van De tweede verdieping. Onze aanpak  

van laaggeletterdheid is gekoppeld aan positieve 

gezondheid waarbij de relatie tussen bibliotheek en 

laaggeletterden en tussen laaggeletterden onderling 

centraal staat. De aanpak kenmerkt zich door  

de volgende aspecten: 

1. Netwerkvorming en samenwerking

2. Indirecte werving 

3. Relationele benadering

4. Positieve gezondheid

5. Duurzame communities

6. Levensfase aanpak

Er zijn twee soorten laaggeletterdheid te onderschei-

den: andersgeletterden (NT2) en laaggeletterden (NT1).

NT2

Taalbrigade NT2
De bibliotheek biedt een oefenplatform voor NT2-taal-

zoekers waar de deelnemers met een vaste groep 

vrijwilligers elke vrijdagochtend leren lezen en spreken  

in het Nederlands. De bibliotheek biedt een veilig  

contactmoment op een vaste plek en tijd, een grote  

toegankelijke digitale en fysieke collectie, cursussen voor 

de taalvrijwilligers en gezelligheid. Bij het invullen van  

de maandelijkse thema’s werken we veelal samen  

met partners als Het Vrijwilligershuis, MOvactor  

en Hogeschool Utrecht.

Publieksbereik: 297 inschrijvingen, 62 regelmatige 
bezoekers en 32 vrijwilligers

Taalzoekers op de biebvloer
Taalzoekers krijgen de mogelijkheid om een dagdeel per 

week mee te lopen met de medewerkers van de afdeling 

klantenservice in de bibliotheek. Ze houden zich vooral 

bezig met activiteiten gericht op taalverwerving en het 

verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid.

Publieksbereik: 7 personen

Taaltafel
Op zaterdagmiddag kunnen mensen hun spreek- en 

leesvaardigheid oefenen bij de Taaltafel, waar de voertaal 

Nederlands is.

Publieksbereik: 400 personen, 35 individuele bezoe-
kers

Scholing vrijwilligers NT2
Samen met Stichting Lezen & Schrijven en Stichting  

Het Begint met Taal (NT2) leiden we vrijwilligers op  

om NT2-laaggeletterden te begeleiden.

Aantal vrijwilligers dat de cursus volgde: 12
Aantal vrijwilligers dat toegang heeft tot webinars, 
cursusmateriaal en advies: 32

Rondleidingen voor Taalcoaches
Het fysieke en digitale aanbod van de bibliotheek, de 

activiteiten en de mogelijkheden tot samenwerking 

brengen wij onder de aandacht bij de Taalcoaches 

tijdens rondleidingen door de bibliotheek.

Publieksbereik: 21 personen

Rondleidingen NT1 en NT2
We geven rondleidingen aan cursisten van formele en 

non-formele taalaanbieders zoals Prago, NLeducatie 

en andere organisaties zoals Vluchtelingenwerk,  

het Leger des Heils en SVS-inburgering.

Publieksbereik: 96 personen

NT1

Laaggeletterdheid in de stad
Het grootste probleem bij de aanpak van laaggeletterd-

heid is het vinden en bereiken van de doelgroep. We 

willen daarom ook zichtbaar zijn buiten de bibliotheek, 

bijvoorbeeld in de kringloopwinkel en de weekmarkt.

Collectie voor laaggeletterden
De tweede verdieping heeft een specifieke collectie 

digitaal en fysiek les- en oefenmateriaal, zoals  

taalspelletjes waar de formele en non-formele  

taalaanbieders mee werken. 

Collectie boeken: 884
Digitale methode en apps: 16
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3. 
HOOGTEPUNTEN

publieksbereik

Non-formele educatie 

Taalbrigade NT2: 

NT2- taalzoekers  

         vrijwilligers

 Taalzoekers op  
de biebvloer 

Taaltafel

Scholing vrijwilligers NT2 

Rondleidingen voor  
Taalcoaches 

Rondleidingen NT1 en NT2 

Scholing vrijwilligers NT1
 
Bewustwordingscampagne 
Laaggeletterdheid 

Taalbrigade@work

297

32

7

400

21

96

737

15

44

24



zetten we de kennissessies over laaggeletterdheid 

voort die we in 2018 startten. Deelnemers aan  

dit netwerk zijn onder meer de praktijkondersteuners  

van huisartsen, welzijnsorganisatie MOvactor,  

SVS-inburgering, NLeducatie, Taalhuis Lekstroom, 

GGDrU en Stichting Lezen & Schrijven.

Taalbrigade@work
Met Taalbrigade@work geven we mensen  

(taal)instrumenten in handen om betaald werk te  

vinden. Ze oefenen met schrijven van sollicitatie-

brieven, het begrijpen van vaktaal en het voeren van 

sollicitatiegesprekken. 

Publieksbereik: 15 personen 

Taalvisite
Taalvisite is gericht op leesbevordering. Een vrijwilliger 

gaat 15 weken lang, een uur per week op visite  

bij een taalarm gezin. De vrijwilliger onderneemt  

taalactiviteiten met het kind (3-12 jaar) om het spreken 

en plezier in taal en lezen te stimuleren. Eén of beide 

ouders is erbij aanwezig met als doel dat zij het  

voorlezen, naarmate het traject vordert, overnemen. 

Tijdens het traject brengt de vrijwilliger ook een  

bezoek aan de bibliotheek met het gezin.

Publieksbereik: 53 kinderen in 39 gezinnen,  
30 vrijwilligers werkten mee aan het project
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Scholing vrijwilligers NT1
Samen met Stichting Lezen & Schrijven leiden we  

vrijwilligers op om NT1-laaggeletterden te begeleiden.

Aantal taalvrijwilligers dat de cursus volgde: 24

Bewustwordingscampagne Laaggeletterdheid 
In de Week van de alfabetisering (9 t/m 15 september) 

organiseerden we een aantal evenementen  

om professionals en publiek bewust te maken  

van de risico’s van laaggeletterdheid. Zo gaven we  

bijvoorbeeld voorlichting aan bezoekers van het 

PLUS-café, organiseerden we een lunchpauze- 

bijeenkomst voor medewerkers van het Stadshuis  

en organiseerden we in samenwerking met Taalhuis 

Lekstroom een taalbingo voor anderstaligen en  

laaggeletterden. We heropenden het programma  

Taalbrigade@work en openden het programma  

Taalvraagbaak voor jongeren. Ook gingen we met 

marktkooplui en winkelend publiek in gesprek. 

Publieksbereik: 737 personen

Maatwerk voor bedrijven, zorg-  
en welzijnsinstellingen
Uit de werkconferentie Taal & Werk (2018) bleek dat 

een aanbod op maat voor bedrijven het meest  

effectief is. Dit hebben we geëffectueerd met een  

samenwerking op maat met MOvactor, waar we  

bezoekers van de huiskamer leerden formulieren in te 

vullen, en met kringloopwinkel Nieuwe Hoop, waar we 

een laaggeletterde op locatie begeleidden. Daarnaast 

3.2 gezondheid en leefstijl
Samen met inwoners heeft de bibliotheek haar  

(gezondheids)aanbod (verder) ontwikkeld. Hierbij 

staan veerkracht, versterking, voeren van regie en 

redzaamheid op de voorgrond.   

Samenwerking
De bibliotheek werkt al jaren samen met  

de kerngroep Lijfstyle. In 2019 waren er  

11 vergaderingen. Daarnaast wordt veel voorbereid  

in bilaterale gesprekken en werkgroepen.  

In september 2019 is gezamenlijk de Week van het 

Geluk georganiseerd in Nieuwegein. Daarnaast werd 

een eerste aanzet gemaakt voor een gezamenlijke 

informatiestrategie rondom positieve gezondheid. 

Atrium
Om te onderzoeken of en welke rol positieve  

gezondheid als concept zou kunnen spelen bij het 

ontwikkelen van een integraal dienstverlenings- 

concept voor het Atrium, is een drietal basis- 

workshops positieve gezondheid gegeven.  

De workshops werden gevolgd door het projectteam 

Atrium en direct bij het Atrium betrokken  

medewerkers van gemeente, De tweede verdieping, 

Werk en Inkomen Lekstroom en GGD-regio Utrecht. 

Regionale netwerken
In 2019 zijn zowel lokaal als provinciaal 

verkennende gesprekken gevoerd rondom mogelijke 

samenwerkingsverbanden op het gebied van  

positieve gezondheid. Ook werden presentaties  

en workshops gegeven om te komen tot lokale en  

regionale samenwerkingen met zorg- en welzijns- 

organisaties, regionale netwerken zoals Health Hub 

Utrecht, kennisinstituten zoals Hogeschool Utrecht en 

andere bibliotheken. 

Positieve gezondheid in dienstverlening 
en programmering 

Er is een start gemaakt om op basis van de uitgangs-

punten van positieve gezondheid – eigen regie/kracht, 

veerkracht, oplossingsgerichtheid, ervaren van zinge-

ving – een programmering te ontwikkelen.    

Het gedachtegoed van positieve gezondheid loopt 

als een rode draad door alle activiteiten van het 

gezondheidsplein. De bibliotheek verbindt mensen en 

bouwt aan duurzame communities en netwerken van 

professionals.

Er is een informatietoolkit positieve gezondheid  

ontwikkeld die bestaat uit factsheets, stappen- 

kaarten, een animatievideo en een set kaarten om de 

dimensies van positieve gezondheid te ontdekken en 

hiermee aan de slag te gaan. 

Inzicht in je eigen gezondheid | 28 februari
Workshop over positieve gezondheid met partners 

SportID, MOvactor, Het Vrijwilligershuis en Joke Buis. 

De workshop gaf inzicht in de eigen gezondheid met 

als uitgangspunt het spinnenweb van Machteld Huber 

(van het concept positieve gezondheid).

Publieksbereik: 12 bezoekers, 4 lokale partners

publieksbereik

gezondheid en leefstijl

  Gezondheidsplein 
bezoekers  

partners  

  Health checks 
bezoekers  

lokale partners  

  PLUS-café

248
37

14

220

1600

 Taalvisite

 kinderen

 vrijwilligers

“ Bij één kind (uit groep 2)
heeft de deelname aan
Taalvisite de doorslag 
gegeven om door te kunnen 
naar groep 3, waar hij 

het nu goed doet.” 

Een onderwijsprofessional

53
30
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Voeding op maat | 12 april
Thema voeding: ontdekken, proeven, ervaren  

en met smakelijke tips naar huis. Met partners  

Healthy Progress, Stichting Eet je mee, MOvactor, 

Stichting Balans, ProVeg Nederland, Thuis afgehaald, 

Nierstichting en Jack of all trades.

Publieksbereik: 50 bezoekers, 8 partners

Lekker slapen | 16 mei
Thema bewegen met partners SportID, Surplus, Saltro, 

Healthy Progress, Fitbit, atletiekvereniging Atverni, 

GGD-regio Utrecht, Jack of all trades, dansschool  

Gerda Kagie, BOR, Hogeschool Utrecht.

Publieksbereik: 65 bezoekers, 12 lokale partners

Health check gezondheidsplein | 28 juni
Thema mentale veerkracht met partners Specsavers, 

Healthy Progress, Natuurkwartier, Simon Lévelt, 

Liefde voor de maag, ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. 

Publieksbereik: 55 bezoekers, 7 lokale partners

Pluk je geluk | 16 september
Workshop over ‘Wat is geluk’! Vol tips over geluk,  

plezier, talenten en optimisme. Gegeven door  

de coördinator van het PLUS-café.

Publieksbereik: 34 bezoekers, 55-plussers

Geluksborrel | 27 september
De geluksborrel sloot de Week van het geluk af, waar 

Nieuwegeiners en partners elkaar konden ontmoeten, 

gelukstips deelden en ervaringen uitwisselden. De 

partners uit het Lijfstyle-netwerk, Het Vrijwilligershuis, 

MOvactor, Gemeente Nieuwegein en SurPlus waren 

aanwezig.

Publieksbereik: 60 bezoekers, 12 lokale partners

Basisworkshop positieve gezondheid | 10 oktober
Workshop waarin deelnemers breder leerden kijken 

naar de eigen gezondheid. Met als basis het spinnen-

webmodel van Machteld Huber. Gegeven door de 

coördinator van het gezondheidsplein.

Publieksbereik: 9 bezoekers
 

Hou van je hart | 31 oktober
Lezing hartgezondheid: Hoe hou je je hart- en  

vaatstelsel in shape? Gegeven door het Radboudumc.

Publieksbereik: 18 bezoekers, 1 partner

Health check gezondheidsplein | 29 november
Thema gezondheid met partners SportID,  

fysiotherapeuten van SurPlus, Healthy Progress,  

Mindsteps, Saltro en Hogeschool Utrecht.

Publieksbereik: 165 bezoekers, 7 lokale partners

Week van het geluk
Van 21 september t/m 27 september vonden allerlei 

activiteiten door heel Nieuwegein plaats die gezond-

heid en geluk met elkaar verbonden. Deze activiteiten 

lieten Nieuwegeiners proeven van wat zij elke dag  

zelf kunnen doen om zich gezond en gelukkig te voe-

len. Een greep uit het programma: op zondag  

22 september konden Nieuwegeiners de geluksroute 

fietsen, een tocht door de stad langs ‘kunst die geluk-

kig maakt’. Op dinsdag 24 september was er het mini-

festival Proef je geluk op Buurtplein Zuid en op vrijdag 

27 september sloot een geluksborrel in de bibliotheek 

de week af.   

PLUS-café | elke maandag | 14.30 -16.00 uur
In het PLUS-café ontmoeten 55-plussers elkaar  

wekelijks, met elke maand een nieuw thema. Denk aan 

de charme van het ouder worden, reizen en haal meer 

uit je portemonnee. De onderwerpen worden gekozen 

door de bezoekers van het PLUS-café. 

Publieksbereik: 1600 deelnemers

3.3 Mediawijsheid
Onze wereld verandert in een snel tempo. Technologie 

en media spelen daarbij een steeds grotere rol.  

Mediawijsheid is de verzamelterm van competenties 

die je nodig hebt om actief, kritisch én bewust te  

kunnen deelnemen aan de mediasamenleving.  

De bibliotheek is de expert op het gebied van zoeken, 

vinden en kritisch evalueren van informatie.

Media Makerspace
In de Media Makerspace ontdekken kinderen en 

jongeren (6-12 jaar) moderne technologieën en media 

en gaan ze daarmee zelf aan de slag. Spelenderwijs 

trainen ze in de bibliotheek 21e-eeuwse vaardig- 

heden zoals mediawijsheid, informatievaardigheden en 

“Wat een mooie gelegenheid 

om eens wat medische/ 

conditionele tests te doen  

en de vinger aan de pols  

te houden. Tips, eye-openers, 

waarschuwingen en nog veel 

meer. Kortom: wat een succes.”

 

Paula Bonouvrié,  
Bezoeker health checks

ICT-basisvaardigheden.  

Het programma bestond in 2019 uit:

• Open Labs: 297 deelnemers

• Kidsredactie bijeenkomsten: 69 deelnemers

• #WorkshopWoensdagen: 178 deelnemers

• Summer School: Game masters: 15 deelnemers voor 

3 dagen, laatste dag: 31 ouders en broertjes en zusjes

Publieksbreik: 620 deelnemers
 

Scholenaanbod basisonderwijs schooljaar 2018/2019
Lezen, creativiteit, kritisch denken, mediawijsheid en 

samenwerken: het zijn allemaal essentiële vaardigheden 

om mee te kunnen doen aan de samenleving. Het scho-

lenaanbod voor basisonderwijs rust daarom op de pijlers 

21ste-eeuwse vaardigheden en boeken en leesplezier.

Publieksbereik voor schooljaar 2018/2019: 
987 leerlingen van 10 scholen.
Voor het schooljaar 2019/2020 staan er 113 bezoeken 
van 11 scholen gepland. 

Maak het met mediakunst
Samen met Kunstcentraal en basisschool  

De Tweeklank zijn we de mogelijkheden van media-

kunsteducatie in de schoolpraktijk aan het verkennen 

en ontwikkelen. We willen de meerwaarde van  

mediakunst leren kennen om zo het curriculum van 

het basisonderwijs te verrijken. Voor de bibliotheek 

geeft het project een meerwaarde om bezig te zijn  

met een andere vorm van educatie en het kan zich  

op een andere manier profileren richting andere  

basisscholen.

publieksbereik

MEDIAwijsheid

Media Makerspace

    Open Labs

    Kidsredactie

    #WorkshopWoensdagen

    Summer School

Basisonderwijs 
leerlingen van 11 scholen 

620

987

 PLUS-café

 
“Ik heb een soort familie erbij 

gekregen en dat is onbetaalbaar.”

Wilma Meinds, Bezoeker PLUS-café 

1600

297

69

178

15
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3.4 culturele programmering
Met de culturele programmering wil bibliotheek  

De tweede verdieping aansluiten bij de landelijke en 

lokale actualiteit. Het programma bestond in 2019 uit:

Boekenweek: Nieuw Nieuwegeins peil
Thema: De Moeder de vrouw. Nieuwegeinse auteurs 

lazen voor uit eigen werk over moeders, smartlappen-

band 4MP’s (4 mama’s en papa’s) zong teksten over 

moeders en er was een pubquiz over moeders in de 

literatuur. 

Publieksbereik: 54 personen

Lentegasten: Özcan Akyol
Lentegast schrijver, programmamaker en columnist 

Özcan Akyol (1984) vertelde over zijn jeugd in een taal-

arm gezin, zijn boeken, het schrijverschap en zijn kijk op 

vrouwen in de literatuur. 

Publieksbereik: 125 bezoekers

Basisonderwijs
Voor het basisonderwijs heeft de bibliotheek, naast het 

boekenaanbod, ook een eigentijds aanbod voor media, 

techniek en gamification. 13 basisscholen hebben pro-

ducten afgenomen. Er kwamen 1107 leerlingen van 41 

groepen op bezoek in de bibliotheek. Daarnaast kregen 

72 leerlingen op school een workshop. 

Publieksbereik: 1179 leerlingen van 13 scholen

Boektaxatie bij PLUS-café
Erkend taxateur Arie Molendijk taxeerde boeken en 

oude kaarten en werd geïnterviewd over zijn werk.

Publieksbereik: 28 bezoekers

Nieuwegeins Peil & Voor het eerst
Met het verhalenproject Voor het eerst vertelden 

Nieuwegeinse ouderen hun verhaal. De 11 vrijwilligers 

(verhalenrapers) deelden dat met 11 Nieuwegeinse  

kunstenaars en 13 auteurs, die hier een blijvende  

herinnering van maakten in de vorm van schilderijen, 

beelden, verhalen en gedichten. Met workshops van 

auteur en dichter Mark Boog en beeldend kunstenaar 

Eline Janssens. Het gemaakte werk werd tijdens  

Nieuwegeins peil, op 26 september, gepresenteerd 

aan het publiek, en daarna tentoongesteld in de  

bibliotheek. Nieuwegeins Peil is het jaarlijkse feest van 

en voor Nieuwegeinse auteurs en andere cultuurlief-

hebbers. Het programma kwam tot stand met steun 

van het K.F. Heinfonds en de gemeente Nieuwegein. 

Publieksbereik Nieuwegeins peil: 107 bezoekers
Publieksbereik tentoonstelling: 700 bezoekers 

Voorleeslunches 
Elke laatste woensdag van de maand vindt deze 

laagdrempelige activiteit plaats in de leeszaal van 

de bibliotheek. Senioren luisteren naar verhalen uit 

de (wereld)literatuur, voorgelezen door vrijwilligers 

van de Voorleesbrigade en delen hun eigen (levens-)

verhaal. De voorleeslunch werd tweemaal opgesierd 

met een gastoptreden van dichter en romanschrijver 

Florence Tonk. 

Publieksbereik: 185 personen 
 

Kinderboekenweek
Van 2 tot en met 13 oktober vond de Kinderboeken-

week plaats met als thema ‘Reis mee’. Met onze activi-

teiten communiceerden we dat je door tijd kunt reizen 

(met Open Lab: fossielen) en door ruimte (door diep-

zee, wereld en heelal). En in je hoofd, door te lezen. 

Woensdag 2 oktober: Opening Kinderboekenweek 

Opening met kinderboekenauteur Lisa Boersen en 

illustrator Aron Dijkstra.

Publieksbereik: 50 personen

Zaterdag 5 oktober: Open Lab: Reis mee in  
de wereld van de wetenschap
Tijdens het Weekend van de Wetenschap konden 

kinderen kennismaken met alle technieken die de 

bibliotheek biedt. 

Publieksbereik: 45 personen

Woensdag 9 oktober: Maak je eigen reisfilm
Kinderen schreven een script, leerden de camera-

techniek beheersen en maakten hun eigen reisfilm.

Publieksbereik: 21 personen

Vrijdag 11 oktober: Kinderboekenweekfeest 
Kinderen gingen op ontdekkingsreis van boekenwereld 

naar boekenwereld en kwamen diverse boekperso-

nages tegen. Ze konden dansen in een silent disco, 

magische drankjes maken en eten met reuzenbestek.

Publieksbereik: 108 jeugdleden en 41 volwassenen

Zaterdag 12 oktober: Open Lab: een reis naar de 
prehistorie
Kinderen maakten een hedendaags fossiel,  

printten een 3D-dino en namen een kijkje in de oertijd 

met een VR-bril. 

Publieksbereik: 35 personen

Diverse dagen: Groepsbezoeken groep 5 
Kinderen leerden de bibliotheek beter kennen door 

middel van een digitale speurtocht. 

Publieksbereik: 204 personen

Nederland Leest
De landelijke bibliotheekpromotie-actie Nederland 

Leest stond dit jaar in het teken van duurzaamheid 

en het boek Winterbloei met teksten van Jan Wolkers. 

Dichter en tekstschrijver Ivo de Wijs was op 21 novem-

ber bij ons te gast, samen met de Nederlandstalige 

country-coverband Henk Wilmans. 

Publieksbereik: 60 personen

Maand van de Geschiedenis
De gemeente werkte ook dit jaar weer samen 

met andere organisaties in Nieuwegein, zoals 

de bibliotheek, theater DE KOM en de Historische 

Kring Nieuwegein, voor een gezamenlijke afstemming 

van activiteiten tijdens de Nationale Archeologiedagen 

(11 t/m 13 oktober). De bibliotheek besteedde de hele 

maand oktober - Maand van de geschiedenis - 

aandacht aan historische activiteiten en liet dit bij 

verschillende doelgroepen terugkomen:

•    Open Lab: Reis mee naar de prehistorie,  
35 bezoekers

•    Nieuwegeinlezing: Visvangstplek, 55 bezoekers
•    PLUS-café: Oud versus jong, 29 bezoekers
•    PLUS-café: Fossielenspeurtocht, 29 bezoekers

publieksbereik

CULTURELE PROGRAMMERING

Boekenweek: Nieuw Nieuwegeins 
Peil 

Lentegasten: Özcan Akyol

Boektaxatie bij het PLUS-café

 
Nieuwegeins Peil & Voor het eerst
Publiek Nieuwegeins Peil 

Publiek tentoonstelling

Voorleeslunches 

Kinderboekenweek

Nederland Leest met Ivo de Wijs

54

125

???

107

185

504

60

700

“ Toen ik naar voren moest komen 

en een man mijn gedicht voorlas, 

bonkte mijn hart in mijn keel.  

Bedankt dat er stil gestaan werd  

bij mijn verhaal en dat er een  

schilderij van gemaakt is. “

 Sylvia, Verteller Voor het eerst



4.
BIBLIOTHEEK
EN SERVICE

4.1 inleiding
In voorbereiding op de realisatie van het atrium- 

project werd gewerkt aan de versterking van de 

afdeling Bibliotheek en Service. Belangrijke aandachts-

punten hierbij waren gastvrijheid, klantgerichtheid, 

vindbaarheid en toegankelijkheid van de collectie en 

professionaliteit. 

Alle processen van de afdeling Klantenservice zijn 

geïnventariseerd. De inventarisatie van de frontoffice- 

en backoffice-activiteiten en de daaruit volgende acties 

zijn gericht op de transitie naar het atriumproject.  

De belangrijkste drijfveer daarbij is het borgen van 

alle klantcontacten, een single point of contact en een 

single point of information.

De verblijfsfunctie van de bibliotheek wordt  

ondersteund door 128 vrijwilligers. Er is gestart met 

individuele gesprekken met alle vrijwilligers. Verder 

zijn de administratieve processen gestroomlijnd en is 

de kwaliteit naar de Buurtpleinen versterkt. 

In het tweede kwartaal vond de herinrichting van  

de jeugdafdeling plaats. De afdeling is publieks- 

vriendelijker en doelgroepgerichter opgesteld. Er gaat 

extra aandacht uit naar boekpresentaties, met name 

de themapresentaties en de presentaties van  

de informatieve boeken. 
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65.206
titels 

41.210
titels 

Volwassenen: 36.129
Fictie: 24.243
Non-fictie: 11.886

Fysieke collectie per locatie:
Centrale Bibliotheek: 59.957
Buurtplein Zuid: 2.595 
Buurtplein Galecop: 1.291
Buurtplein Batau: 975
Buurtplein Doorslag: 388

e-books: 28.000

luisterboeken: 13.210

Jeugd: 29.077
Fictie: 24.840
Non-fictie: 4.237

FYSIEKE COLLECTIE

DIGITALE COLLECTIE

We streven naar een aangename verblijfsfunctie voor 

al onze klanten. De omgangsvormen en de gedrags- 

regels voor jongeren werden aangescherpt, om over-

last van deze doelgroep te beperken. De verwijderings-

procedure is samen met de gemeente aangescherpt 

en opnieuw onder de aandacht gebracht. We kijken 

terug op een effectieve en plezierige samenwerking 

met de coördinator jeugdoverlast en met de 

beveiligers van de gemeente. 

De collectie wordt jaarlijks up-to-date gehouden. 

Van alle verwijderde materialen is twee keer een 

boekensale gehouden. Totaal heeft dit € 3000,- euro 

opgeleverd.

4.2 collectie, uitleen en buurtpleinen
Collectie non-fictie 
De boekcollectie non-fictie bestaat uit  

16.123 exemplaren. Daarnaast is een uniek aanbod 

e-content beschikbaar:

•   Nederlandse Centrale Catalogus

•   Consumentenbond 

•   Muziekweb 

•   NBD-databanken (LiteRom en Uittrekselbank) 

•   Oefenen.nl (voor anderstaligen en mensen met een 

     taalachterstand) 

•   Theorie.nl (voor rijbewijs) 

•   Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren

•   Delpher 

Voor de jeugd is onderstaande e-content beschikbaar: 

•   Bereslim 

•   Werkstukken en spreekbeurten

•   Junior Einstein

Buurtpleinen 
Op de Nieuwegeinse buurtpleinen heeft de  

bibliotheek een aantal leeslounges, in samenwerking 

met MOvactor. Bezoekers vinden er een actueel aan-

bod van boeken, kranten en tijdschriften en kunnen 

er materialen inleveren, verlengen en reserveren. Via 

de schermen van LocalConnect werd daarnaast lokale 

informatie gegeven op het gebied van welzijn, gezond-

heid, veerkracht en leesbevordering. In het najaar 

van 2019 is besloten om per 1 april 2020 te stoppen 

met LocalConnect omdat de bibliotheek niet langer 

beschikt over de middelen en personele capaciteit om 

LocalConnect op de huidige wijze door te financieren 

en door te ontwikkelen.

Studie- en werkplekken 
Er zijn 34 werkplekken in de bibliotheek beschikbaar, 

waarvan 2 kantoorfietsen. Alle werkplekken zijn 63 uur 

per week beschikbaar. 

Bibliotheek-aan-huisservice 
De bibliotheek-aan-huisservice is beschikbaar voor 

klanten die minder mobiel zijn. De materialen worden 

thuisbezorgd door de fietstaxi van WederX.  

Er maakten 18 klanten gebruik van deze dienst  

met 1773 uitleningen.
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124.601
uitleningen 

59.957
titels 

8.999
reserveringen

63
openingsuren 
per week

8.907 
leden 

Centrale bibliotheek 
(Stadsplein)

buurtpleinen

galecop

3.325
uitleningen 

1.291
titels 

843
reserveringen

39
openingsuren
per week

zuid

6.676
uitleningen* 

2.595
titels 

1.420
reserveringen

40
openingsuren
per week

batau

3.942
uitleningen* 

975
titels 

1.647
reserveringen

doorslag

214 
uitleningen

388
titels 

107
reserveringen

32
openingsuren
per week

40
openingsuren
per week

drempel
overschrijdingen

Betalende leden

Niet-betalende 
leden  

(0 - 18 jaar)
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at
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9

385.347 381.412

3.084 2.699

6.721 5.106

Niet-betalende 
leden  

(> 18 jaar)
n.v.t. 1.102

4.3 jeugd en jongeren
Ouder-kindochtend
De community Ouder-kindochtend is gericht op  

informatieoverdracht en het ondersteunen van 

ouders bij het opvoeden en opgroeien van hun 

kinderen. Terwijl de kinderen samen spelen, delen 

de ouders ervaringen en krijgen ze allerlei tips over 

praktische zaken rondom taalontwikkeling en positief 

opvoeden. Elke maand staat in het teken van een 

ander thema, aangedragen door de ouders.  

Binnen deze thema’s worden (Nieuwegeinse) partners 

uitgenodigd of workshops gegeven. De bibliotheek 

stimuleert de community bij elkaar te komen door 

hen te faciliteren. 

Publieksbereik: 1416 deelnemers 

BabyBiebBox
De BabyBiebBox is een cadeau van de bibliotheek, het 

consultatiebureau (GGDrU) en Bruna City voor jonge 

ouders en hun kinderen en is onderdeel van onze 

integrale aanpak tot leesbevordering. In de BabyBieb-

Box zit een boekje, oefenkaartjes en informatie over 

voorlezen. Ouders uit de gemeente Nieuwegein krijgen 

op het consultatiebureau een waardebon.  

Hiermee kunnen ze in de bibliotheek de BabyBiebBox 

ophalen en hun baby gratis inschrijven bij de biblio-

theek. Ouders krijgen ook een uitnodiging voor de 

Ouder-kindochtenden in de bibliotheek.

Publieksbereik: 107 opgehaalde BabyBiebBoxen

Nationale Voorleesdagen 
De start van de Nationale Voorleesdagen werd  

gevierd met een feestelijk voorleesontbijt voor  

peuters, waar de burgemeester het Prentenboek van 

het jaar 2019 Een huis voor Harry van Leo Timmers 

voorlas. Tien vrijwilligers van de Voorleesbrigade  

lazen voor op diverse locaties in Nieuwegein, zoals 

het consultatiebureau en Bruna City. 

Publieksbereik: 83 deelnemers

Voorleesbrigade
De Voorleesbrigade bestaat uit tien enthousiaste 

vrijwilligers die leesplezier willen bevorderen bij 

zowel jong als oud. Er is een project voor peuters en 

kleuters in samenwerking met het MEC, waarbij een 

voorleesverhaal wordt gekoppeld aan een leuke  

natuuropdracht. De voorleesbrigade leest ook voor 

bij ouderen op de Geinsche Hof. Vrijwilligers helpen 

ook tijdens groepsbezoeken van scholen en maakten 

al veel scholen enthousiast met hun voorleestalenten.

Voorleeswedstrijd
Elk jaar organiseert de bieb de halve finale en de 

finale van de voorleeswedstrijd in Nieuwegein. 

Scholen kunnen zich opgeven en sturen elk een eigen 

voorleeskampioen door om te strijden om de ultieme 

beker. Oumayma Groeneveld won de finale van 

Nieuwegein en deed mee met de provinciale finale in 

theater DE KOM. De landelijke finale bereikte ze niet.

11 scholen deden mee. Publieksbereik: 295

publieksbereik

Ouder-kindcommunity 

BabyBiebBox 
uitgedeelde BabyBiebBoxen

Nationale Voorleesdagen

Jeugd en jongeren

107

83

1416

“Door de verbouwing van  

de jeugdafdeling is er meer  

openheid en betrokkenheid bij  

de Ouder-kindochtend. ”

Martine Brouwer,  
vrijwilliger Ouder-kindochtend
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4.4 meningsvorming en debat 
Politiek café
Het politiek café is een bijeenkomst waarin Nieuwe-

geiners en lokale politici aan de hand van een lokaal 

onderwerp met elkaar in gesprek gaan. Tijdens het  

formele deel wordt het onderwerp inhoudelijk toe- 

gelicht en in context gezet en leidt de presentator het 

gesprek tussen de bezoekers en gasten. Het informele 

deel biedt gelegenheid aan de inwoners om met lokale 

politici op ongedwongen wijze in gesprek te gaan,  

onder het genot van een hapje, drankje en muziekje.

Het politiek café in maart had als onderwerp de  

Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. 

Publieksbereik: 70 bezoekers

Het politiek café in juni had als onderwerp  

energietransitie. 

Publieksbereik: 43 bezoekers

4.5 Lokale informatie en erfgoed
LocalConnect
LocalConnect is een digitaal stadsinformatiesysteem 

dat de bibliotheek ontwikkelde om de inwoners van 

Nieuwegein te voorzien van onafhankelijke publieks- 

informatie. LocalConnect deelt betrouwbare  

informatie die antwoord geeft op lokale vragen op 

het gebied van welzijn, gezondheid, veerkracht en 

leesbevordering. In 2019 hingen er 11 schermen in 

Nieuwegein: 1 in de leeszaal van de bibliotheek, 1 bij 

de stadswinkel van de gemeente, 4 op de Buurtpleinen 

(Zuid, Batau, Doorslag en Galecop) en 5 bij  

gezondheidscentra (de Roerdomp en het EMC).

Factsheets
Bibliotheek De tweede verdieping zet factsheets in 

als middel van kennisoverdracht. De sheets geven 

een beknopt overzicht van relevante informatie over 

een bepaald onderwerp, zoveel mogelijk beeldend 

gebracht (infographic), afgestemd op de doelgroep en 

in lokale context gezet.

Er werden twee factsheets ontwikkeld:

•    Voorlezen aan jonge kinderen: voor ouders die geen 

voorleestraditie hebben, met hierin zichtbaar de 

voordelen van voorlezen, wat belangrijk is in een 

boek voor de ontwikkeling van het kind op elke leef-

tijd en boekentips voor elke leeftijdsgroep.

•    Gezond en gelukkig leven: aandachtspunten om 

met kleine veranderingen positiever in het leven te 

staan.

De factsheets zijn verkrijgbaar in de bibliotheek en 

worden in Nieuwegein verspreid op punten waar de 

doelgroep komt. Ook worden ze uitgedeeld bij  

activiteiten voor de doelgroep.

Nieuwegeinlezingen
In samenwerking met de Historische Kring Nieuwegein 

organiseerde de bibliotheek twee Nieuwegeinlezingen 

over lokale, historische onderwerpen.

In februari: Jan Blanken, een lezing over  

de beroemdste Nederlandse waterbouwkundige.

Publieksbereik: 50 bezoekers

In oktober: Visvangstplek, een lezing door Roosje de 

Leeuw over de visvangstplek bij Het Klooster.

Publieksbereik: 55 bezoekers

Lunchpauzelezingen
Naast de Nieuwegeinlezingen werden ook lunchpauze-

lezingen gegeven over lokale, historische onderwerpen.

4 april: Oude Hollandse Waterlinie. 
Lezing door Chris Will, in het kader van de rondreizende 

expositie ‘De bieb onder water’, die op dat moment in 

de bibliotheek te zien was.

Publieksbereik: 51 bezoekers

18 april: Veldnamen. 
Hoe komen de straten en buurten in Nieuwegein aan 

hun naam?

Publieksbereik: 39 bezoekers

7 oktober: De sluizen van Vreeswijk. 
De lezing werd gehouden bij het PLUS-café, in de 

Maand van de Geschiedenis.

Publieksbereik: 57 bezoekers

21 november: De zandschippers van Vreeswijk. 
Lezing door Ko Blok van de Museumwerf, over zijn boek 

Zand, grind en de historische binnenvaart.

Publieksbereik: 22 bezoekers 

Exposities
Rond de kolom in de bibliotheek zijn elke maand wisse-

lende tentoonstellingen te zien. De bijzonderste waren:

•    Twaalf foto’s van de Rembrandt kalender, uitgegeven 

door de Dorpskerk aan de Nedereindseweg, waarop 

gemeenteleden scènes uitbeelden die gebaseerd zijn 

op bijbelse taferelen geschilderd door Rembrandt.

•    Beeldend kunstenaar Ruud Kuijer had een project 

waarbij hij metershoge beelden plaatste langs het 

Amsterdam-Rijnkanaal, bij kruisingen van water- 

wegen. Het beeld gemaakt voor bij de Plofsluis werd 

ook geëxposeerd in de bibliotheek.

•    ‘De bieb onder water’ is een rondreizende, interactie-

ve tentoonstelling over de Oude Hollandse  

Waterlinie, die In het voorjaar bezichtigd kon worden 

in de bibliotheek. Aan deze tentoonstelling waren 

twee activiteiten gekoppeld: 1) Eric Borrias trad op 

met zijn verteltheater waarbij hij voor kinderen de 

geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie tot 

leven bracht (13 bezoekers) 2) Historicus Chris Will 

gaf een lunchpauzelezing over de Oude Hollandse 

Waterlinie (51 bezoekers).

•    Fotoclub Fotogein bestond 40 jaar. Voorafgaand aan 

hun fotofestival in het Stadshuis op 25 mei waren de 

mooiste foto’s van verschillende leden in de  

bibliotheek te zien.

•    Nieuwegeins Peil stond in het teken van ‘Voor het 

eerst’, waarin Nieuwegeinse ouderen bijvoorbeeld 

vertelden wanneer zij voor het eerst op vakantie 

gingen. Zij inspireerden daarmee kunstenaars en 

auteurs, van wie de gemaakte kunstwerken tentoon-

gesteld werden in de bibliotheek.

publieksbereik

MENINGSVORMING & DEBAT

Politiek café:
Provinciale statenverkiezingen

Politiek café:  
Energietransitie 

70

43

LOKALE INFORMATIE & ERFGOED

Nieuwegeinlezing: Jan Blanken

Nieuwegeinlezing: Visvangstplek

Lunchpauzelezing:  
Oude Hollandse Waterlinie

Lunchpauzelezing: Veldnamen

Lunchpauzelezing:  
De sluizen van Vreeswijk

Lunchpauzelezing:  
De zandschippers van Vreeswijk

50

51

39

57

22

55
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2 Kids Media Lab: Fotografie

9 Ouder-kindochtend: Bewegen

12 Open Lab: Eén en al stroom

16 #WorkshopWoensdag: Filmmasters

21 PLUS-café: Wat doet kleding met u?

23    Voorleesontbijt

23    #WorkshopWoensdag: Filmmasters

30 Voorleeslunch

30 #WorkshopWoensdag: Filmmasters

31 Gezondheidsplein: Lekker slapen

4 PLUS-café: Reizen

6 Kids Media Lab: Vloggen

9 Open Lab: Robotmania

11  PLUS-café: Reizen

13  Ouder-kindochtend: Mediawijs

13 Voorleeskampioenschap  

 (halve finale)

13 #WorkshopWoensdag:  

 YouTube-academy

18  PLUS-café: Haal meer uit 

 uw portemonnee

20 #WorkshopWoensdag:  

 YouTube-academy

21 Nieuwegeinlezing: Jan Blanken

27 Voorleeslunch

27 #WorkshopWoensdag:  

 YouTube-academy

28 Gezondheidsplein: Inzicht in  

 je eigen gezondheid

1 Verteltheater De bieb onder water

5  Voorleeskampioenschap (finale)

6 Kids Media Lab: Insta stories

9 Open Lab: Kettingreactie

12 Politiek café: Provinciale Staten 

 verkiezingen

13 Ouder-kindochtend: Spelend leren

13 #WorkshopWoensdag: 3D-printen

18 PLUS-café Bouwen aan je netwerk

20 #WorkshopWoensdag: 3D-printen

23 Nieuw Nieuwegeins Peil

27 Voorleeslunch

27 #WorkshopWoensdag: 3D-printen

28 Gezondheidsplein: 

 Samen dingen doen

29 Interview met Özcan Akyol

3 Kids Media Lab: Stop-motion

4  Lunchpauzelezing: 

 Hollandse Waterlinie

10 Ouder-kindochtend: 

 Ouderschap en me-time

10 #WorkshopWoensdag: Scratch

12 Gezondheidsplein: Voeding op maat

13 Open Lab: LEGO world

15 PLUS-café: Het is feest

18 Lunchpauzelezing: 

 Veldnamen in Nieuwegein

22 PLUS-café: Elkaar helpen klussen

24 Voorleeslunch

januari

februari

maart

april
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8 Ouder-kindochtend: er op uit

11 Open Lab: Optische illusies

15 #WorkshopWoensdag: Stop-motion

16 Gezondheidsplein: Lekker slapen

20 PLUS-café: Samen op pad

22 #WorkshopWoensdag: Stop-motion

29 Voorleeslunch 

29 #WorkshopWoensdag: Stop-motion

5 Politiek café: Energietransitie

8 Open Lab: Make some noise

12 Ouder-kindochtend:  

 vallen en opstaan

17 PLUS-café:  

 Het belang van een hobby

26 Voorleeslunch

28 Gezondheidsplein:  

 Mentale veerkracht

13 Open Lab: Proefjes

15 PLUS-café: Zomervitamines

31  Voorleeslunch

10 Open Lab: Jungle in een glas

19  PLUS-café: Hartgezondheid

28  Voorleeslunch

28   3-daagse Summer school:  

        Game masters (t/m 30 augustus)

3 Ouder-kindochtend:  

 Geluksmomentjes

7 Karaoke (Imagine Multi Cultidag)

10 Opening Taalbrigade@work

10 Lunchpauzelezing: 

 Laaggeletterdheid

10 Opening Taalvraagbaak

10 Training laaggeletterdheid 

 voor PM-ers

11 Ouder-kindochtend:  

 Geluksmomentjes

11  #WorkshopWoensdag: 

 Uitvinders 2.0

12 Speedspreken

13 Taalbingo

14 Gratis taal voor iedereen

14 Open Lab: Noisy Saturday

16 Gezondheidsplein & PLUS-café: 

 Pluk je geluk

18 Ouder-kindochtend: 

 Geluksmomentjes

18  #WorkshopWoensdag: 

 Uitvinders 2.0

25 Voorleeslunch

25  #WorkshopWoensdag: 

 Uitvinders 2.0

26 Nieuwegeins Peil: Voor het eerst

27 Gezondheidsplein: Geluksborrel

september

augustus

juli

juni

mei

2 Ouder-kindochtend:  

 Zintuigen en prikkels

2  Opening Kinderboekenweek 

5 Open Lab: Reis mee in de wereld   

 van de Wetenschap

7 PLUS-café: Lezing over de sluizen

8 Workshop: De smaak van het leven

9 Ouder-kindochtend: 

 Zintuigen en prikkels

9 Maak je eigen reisfilm

10 Basisworkshop positieve gezondheid

11 Kinderboekenweekfeest

12  Open Lab: Een reis naar de prehistorie

14 PLUS-café: Nieuwegein in beeld

15 Workshop: De smaak van het leven

16 Ouder-kindochtend: 

 Zintuigen en prikkels 

16  #WorkshopWoensdag: Space academy

17 Nieuwegeinlezing: Een visvangst-  

 plaats uit de Middeleeuwen

21  PLUS-café en Media Makerspace:

 Oud vs. Jong

23 Ouder-kindochtend: 

 Zintuigen en prikkels 

23 #WorkshopWoensdag: Space-Academy

30  Ouder-kindochtend: 

 Zintuigen en prikkels 

30 Voorleeslunch

30 #WorkshopWoensdag: Space-Academy

31 Gezondheidsplein: Hou van je hart!

4 PLUS-café: Thuis in de toekomst

6 Ouder-kindochtend: Taalhelden

9 Open lab: Robotkunst

11 PLUS-café: Thuis in de toekomst

13 Ouder-kindochtend: Taalhelden

16 #WorkshopWoensdag: 

 LEGO mindstorms

18 PLUS-café: Thuis in de toekomst

20 Ouder-kindochtend: Taalhelden

21 Lunchpauzelezing: Zand, grind 

 en de historische binnenvaart

21 Nederland Leest met Ivo de Wijs

25 PLUS-café: Thuis in de toekomst

27 Ouder-kindochtend: Taalhelden

27 Voorleeslunch

29 Health check

2 PLUS-café: Een betekenisvol leven

4 Ouder-kindochtend: Feest!

9 PLUS-café: Een betekenisvol leven

11 Ouder-kindochtend: Feest!

11 #WorkshopWoensdag:  

 Merry vlogmas

12 Gezondheidsplein: Een zinvol leven

14 Open Lab: Christmas science

16 PLUS-café: Een betekenisvol leven

18 Ouder-kindochtend: Feest!

18 #WorkshopWoensdag:   

 Merry Vlogmas

oktober november

december

5.
JAARKALENDER
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Colofon
Dit activiteitenverslag is een uitgave van:

Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c

3431 LZ Nieuwegein

030 - 604 58 34

info@detweedeverdieping.nu

Instagram: @detweedeverdieping 

Twitter: @BiebNieuwegein

Facebook: www.facebook.com/detweedeverdieping

Het is toegestaan (delen van) de inhoud van dit  

activiteitenverslag te citeren of te verspreiden, mits 

daarbij de bibliotheek en het activiteitenverslag als 

bronnen worden vermeld. Aan het activiteitenverslag

kunnen geen rechten worden ontleend. 

© Bibliotheek De tweede verdieping, 2020
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