
Terugblik

JAAR-
VERSLAG 
2021
Bibliotheek 
Staphorst



In
fo

gr
ap

hi
c 

co
ro

na
m

on
it

or

32

Bibliotheekwerk is essentieel, dat werd tijdens 
corona nog weer extra duidelijk. Met als 

gevolg dat we tijdens de laatste lockdown 
zelfs open konden blijven. 

Natuurlijk waren er regels, maar er 
kon hulp en ondersteuning geboden worden. 

En daar hebben veel mensen dankbaar 
gebruik van gemaakt. 

We blijven altijd essentieel, omdat  
we kijken en luisteren naar wat  

onze bezoekers nodig hebben. 

De boeken zullen altijd klaar staan, 
maar er is veel meer dan dat. 

Laat je inspireren door deze terugblik 
en ontdek wat de mogelijkheden 

zijn voor de toekomst! 
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BIEB 3.0: 
Iedere samenleving heeft plekken nodig waar je 
je vrij voelt. Wie je ook bent, waar je ook vandaan 
komt en wat je ook doet, kunt of wil bereiken. 
Een plek waar je geprikkeld wordt, waar je je 
blik verruimt en je thuis voelt. In de bibliotheek 
is ruimte voor iedereen, zonder ego’s, maskers, 
functies, belangen, macht of onmacht. Hier 
verstillen verschillen. Mensen komen er vanuit 
nieuwsgierigheid, op zoek naar verbeelding, 
verdieping en verbinding – in persoon of digitaal. 

In de bibliotheek staan we even stil en denken 
we goed na. Is dat niet wat we nodig hebben, 
juist in deze tijd? Juist nu veranderingen in de 
samenleving en de wereld veel kansen bieden 
maar ook overweldigend kunnen zijn. Iedereen 
in de samenleving is erbij gebaat dat we onszelf 
blijven ontwikkelen en elkaar blijven ontmoeten. 
De Bibliotheek is daarvoor dé plek!

DONORREGISTRATIE  
& CORONA
De Bibliotheek Staphorst richt zich ook steeds 
meer op hulp rond digitale zorg. Op 2 maart 2021 
verzorgden wij in samenwerking met Anke Prinsen 
van de Nederlandse Transplantatie Stichting een 
online lezing over het belang van donorregistratie. 
Ook boden wij via de website, nieuwsbrief en 
telefoon praktische hulp bij het invullen van het 
online donorregister. Hetzelfde deden wij met het 
maken van een online afspraak voor de coronaprik 
en later het aanmaken van het coronabewijs. Voor 
dit laatste konden mensen gelukkig weer gewoon 
naar de Bibliotheek komen. HULP BIJ 

BELASTINGAANGIFTE
Ondanks de lockdown heeft de 
Bibliotheek Staphorst in maart en april 
2021 toch hulp bij belastingaangifte 
kunnen bieden. Wie hulp nodig had, kon 
zich op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 
uur telefonisch aanmelden.

Vervolgens namen onze deskundige 
vrijwilligers Diny Otten, Jan Huls en Elly 
Visser contact op om mensen persoonlijk 
verder te helpen binnen de toen geldende 
coronamaatregelen. En daar is door 
enkele mensen zeer dankbaar gebruik 
van gemaakt.

VOORLEESWEDSTRIJD 
STAPHORST
Olivier Santer uit groep 8 van OBS De Berkenhorst 
in Staphorst heeft de kwartfinale van De Nationale 
voorleeswedstrijd 2021 gewonnen! Daarmee 
is hij de beste voorlezer onder vijf beoordeelde 
inzendingen. Olivier las een fragment voor uit het 
boek ‘Gozert’ van Pieter Koolwijk. 

De jury vond 
dat Olivier 
ontspannen kon 
voorlezen en hij 
wist heel goed 
de klemtoon te 
leggen. 

Het was heel 
prettig om te 
luisteren naar 
zijn verhaal.
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VERRASSINGSTAS!
In de periode dat we waren gesloten, was er 
wel de Afhaalbieb. Thuis boeken reserveren om 
vervolgens af te halen in de Bibliotheek. Daar is 
in 2021 een nieuwe service aan toegevoegd: De 
Verrassingstas! Het concept is simpel. Je stuurt 
een voor jezelf of bijvoorbeeld je kind een mail 
naar de Bibliotheek met je pasnummer en het 
genre wat je leuk vindt om te lezen, dus spannend, 
literatuur/psychologisch, romantisch, historisch 
of waargebeurd. Voor kinderen kwamen daar ook 
geslacht, leeftijd en fase van (voor)lezen bij. Onze 
medewerkers stelden met die informatie een 
heerlijke verrassingstas met vijf boeken samen 
waar je ongetwijfeld blij van wordt! 

MICROBIT
De kinderen uit groep 7 van de Maarten 
Lutherschool in Staphorst zaten op 21 mei 2021 
nieuwsgierig in de klas. In afwachting van de 
workshop microbit programmeren! De Microbit is 
een minicomputer met heel veel sensoren en in- 
en output mogelijkheden. Zodat je muziek kunt 
maken, lampjes kan laten branden, temperatuur, 
snelheid en afstanden kunt meten. Tijdens de 
workshop konden ze alles ontdekken en mochten 
ze ook zelf aan de slag. Een geslaagde dag!

ZADENBIBLIOTHEEK  
VOOR MEER NATUUR
Van 28 mei tot en met 5 juni 2021 namen de 
drie samenwerkende Bibliotheken Kop van 
Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst deel 
aan de mobiele collecte van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Dit leverde ruim tweehonderd 
euro op voor de Zadenbibliotheek, een kast waar 
je biologische zaden van groenten, kruiden en 
bloemen kunt lenen of ruilen. 

Op 17 juni 2021 opende de Bibliotheek Steenwijk 
als eerste een Zadenbibliotheek, met ook 
ruimte voor groene lezingen, workshops en 
meer. Op termijn komen er verspreid over de 
drie samenwerkende Bibliotheken nog zes 
Zadenbibliotheken bij.

VRIJWILLIGERSPRIJS
Statenlid Fred Kerkhof van de provincie Overijssel 
reikte 7 december 2021 de vrijwilligersprijs uit 
aan de vrijwilligers van Bibliotheek Staphorst 
en Rouveen in het kader van de Dag van de 
Vrijwilliger. 

Als dank voor alle inzet bij het uitlenen van 
boeken, de BoekStart, de VoorleesExpress, 
het Taalhuis, het Voorleesuurtje en nog veel 
meer! Annita nam de prijs, een bos bloemen en 
cadeaubon namens alle vrijwilligers in ontvangst. 
Vanwege corona helaas in deze sobere vorm.
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OPENING INFORMATIEPUNT  
DIGITALE OVERHEID
Op 23 december 2021 opende de Bibliotheek 
Staphorst een Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO). Al langer konden mensen 
die niet of minder digitaal vaardig zijn met 
al hun vragen op het digitale vlak bij de drie 
vestigingen binnenlopen. Die dienstverlening 
werd eind vorig jaar dus uitgebreid met een 
Informatiepunt Digitale Overheid. 

Wie digitale hulp nodig heeft op het gebied 
van DigiD, belastingen en toeslagen, AOW, 
werk en uitkering, inburgering, rijbewijs, zorg, 
studiefinanciering en verkeersboetes is van 
harte welkom.  Speciaal opgeleide vrijwilligers 
helpen hen ter plekken op weg of verwijzen 
door naar lokale partners.

JURIDISCHE  
FUSIE EEN FEIT
Op 16 december 2021 was het dan zover; de voor-
zitters van de drie besturen (Stichting Bibliotheek 
Staphorst, Stichting Bibliotheek Zwartewaterland 
en Stichting Bibliotheek Kop van Overijssel) hebben 
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit 
is de eerste stap in een proces van verdergaande sa-
menwerking dat zal resulteren in een bestuurlijke 
fusie in het 1e kwartaal van 2022. Daarnaast wordt 
de bestuursvorm aangepast. De drie stichtingen 
krijgen een raad van toezicht met als logisch gevolg 
dat de bestuurstaken onder de verantwoordelijk-
heid van de directeur-bestuurder zullen vallen.
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Ook in 2021 waren er lange periodes waarin taal-
lessen, taalmorgens en taalverhogingslessen niet 
door konden gaan vanwege besmettingsgevaar. 
Deelnemers ontvingen wekelijks digitaal taalop-
drachten thuis. Maar omdat NT-2 deelnemers niet 
gewend zijn om zelfstandig te leren, kwam dit niet 
goed uit de verf. In de loop van het jaar werd door 
de overheid vastgesteld dat NT-2 deelnemers tot 
een kwetsbare doelgroep behoren en zij de moge-
lijkheid moeten krijgen om toch naar taalactivitei-
ten te gaan. Gelukkig heeft het Taalhuis hun kun-
nen ondersteunen in die periode. De taalmorgens 
in de Bibliotheek Staphorst zijn zoveel mogelijk 
doorgegaan. Hiermee kon er worden ingespeeld 
op de behoefte van de deelnemers. 

BASISVAARDIGHEDEN OP SCHOOL
Na een evaluatie is het project Taal op school in IJ-
horst ontstaan. Ouders kunnen hun basisvaardig-
heden vergroten in hetzelfde pand als waar hun 
kinderen naar de peuterspeelzaal of school gaan. 
Zo krijgen beide de aandacht die ze nodig hebben. 
Op 7 oktober ging een groep van 4 taalvrijwilli-
gers enthousiast aan de slag, maar op 2 november 
moest het project worden stilgelegd omdat exter-
nen niet meer door de gangen van schoolgebou-
wen mochten lopen. Het is wel de bedoeling om, 
zodra het kan/mag, het project weer nieuw leven 
in te blazen!

BASISTRAINING VRIJWILLIGERS
In september/oktober 2021 was het mogelijk om 
de basistraining voor nieuwe taalvrijwilligers te 
volgen in de bibliotheek van Hasselt. Hiervoor was 
grote belangstelling; men vond het fijn weer iets 
actiefs te kunnen doen en als taalvrijwilliger aan 
de slag te gaan. Dit keer waren er 14 cursisten, 
waarvan 4 uit gemeente Staphorst. Zij zijn vrijwel 
meteen gekoppeld aan 1 of 2 deelnemers in hun 
woonplaats. 

CERTIFICERING
Gedurende het jaar 2021 zijn - gelet op de voor-
waardelijke certificering van Taalhuis Staphorst - 
veel werkzaamheden gedaan om aan alle normen 
en eisen van de Certificeringsorganisatie Biblio-
theekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) te voldoen. Zo 
werkt de taalhuisdocent nu in de cloud van Rijn-
brink (AVG-proof)en wordt gebruik gemaakt van 
nieuw opgestelde samenwerkingsovereenkomsten 
tussen de Bibliotheek/het Taalhuis en individu-
ele taalvrijwilligers Taalhuis. Ook is het Taalhuis 
Staphorst deel uit gaan maken van de klankbord-
groep laaggeletterdheid Staphorst/Zwartewater-
land. Beleidsambtenaren van beide gemeenten 

TAALHUIS 
ONTWIKKELT 

ZICH IN 2021

spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook b.v. het 
Deltion College (taalverhogingslessen), stichting 
Lezen en Schrijven, SWS en het Taalhuis. Op 13 
december 2021 vonden de auditgesprekken plaats 
betreffende de certificering door CBCT. Beleid en 
financiën werden getoetst, maar ook samenwer-
king met partners, vrijwilligersbeleid, producten 
& diensten, resultaat & maatschappelijk effect 
en handelen conform (privacy)wetgeving. Eind 
december 2021 kwam de positieve uitslag binnen: 
Staphorst heeft een gecertificeerd Taalhuis!

TOEKOMST
Tijdens een periode van lockdown is het besmet-
tingsgevaar hoog. Sommige taalvragers zijn niet 
gevaccineerd en dat geldt ook voor een aantal 
taalvrijwilligers. De afweging is dan of het echt 
verstandig is om 1 op 1 taalles te laten plaats vin-
den. Het Taalhuis draagt zorg voor de gezondheid 
van beide groepen. Eind 2021 heeft nog niet iedere 
taalvrager een eigen taalcoach. Hopelijk lukt dit in 
2022 beter. Via de mail, groepswhatsapp en de Bi-
bliotheek worden deelnemers van het Taalhuis zo 
goed mogelijk op de hoogte gehouden van nieuwe 
activiteiten en ontwikkelingen.
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AANTAL
LEDEN
3.776

tot 18 jaar 
2.306

percentage 
inwoners lid 
21.9%

18 jaar +
1.470

DE CIJFERS
Bibliotheek Staphorst

aantal inwoners: 17.266 

subsidie
339.063

formatie
10 medewerkers
2.8 fte
23 vrijwilligers

collectie 41.432
38.299 collectie
3.133 tijdschriften

uitleningen 111.835
125 school- en instellingsabonnementen

openingsuren per week
91

Activiteiten kinderen 

• Kwartfinale Nationale Voorleeswedstrijd
• Workshop microbit Maarten Luther
• Workshop tinkercad 3dprinter
• Workshop 3Dpentekenen
• Zomerlezen groep 3-4
• Workshop spelen met robots
• Voorleesuurtje 
• Greenscreen sta in je tekening
• Workshop techniekhuis i.s.m. Tetem
• Op de foto in je droombaan

Activiteiten Volwassenen  

• Lezing donorregistratie
• Webinar Appvoeding
• Hulp bij donorregistratie
• Lezing hulp bij donorregistratie
• Hulp bij belastingaangifte
• Lezing hulp bij donorregistratie
• Lezing kies wijzer
• Masterclass steun je puber
• Schrijversbezoek Corien Oranje
• Schrijversbezoek Hans Mijnders
• Lezing Tialda Hoogeveen
• Taalmorgen Staphorst
• Taalmorgen IJhorst, taal op school
• Digitaal spreekuur

SAMENWERKINGSPARTNERS

BELASTINGDIENST STICHTING LEZEN EN  
SCHRIJVEN (TAAL VOOR HET LEVEN)  

OV AMBASSADEURS GGD IJSSELLAND TETEM 
(EEN ONDERZOEKEND PRESENTATIEPLATFORM 

IN EEN RIJK NETWERK VAN CREATIEVE MAKERS 
EN DENKERS) ONDERWIJS PEUTERSPEELZALEN 
EN KINDEROPVANG ST. VLUCHTELINGENWERK 

JONGERENWERK STAPHORST GEMEENTE STAPHORST 
JEUGDGEZONDHEIDSZORG  

STICHTING WELZIJN STAPHORST STICHTING 
HULPMAATJE NETWERK VAN OVERIJSSELSE 

BIBLIOTHEKEN RIJNBRINK

online bibliotheek
593

SOCIAL
MEDIA

Twitter 
272

Facebook 
168

Instagram 
354

4   dBos school
580   leerlingen

Taalhuis
20  taalcoaches 
36  deelnemers
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