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In 2018 is het grootste wapenfeit van onze 
bibliotheek de Achterhoekse Poort dat de 
maatschappelijke en educatieve functie vorm 
heeft gekregen in de praktijk. Deze vorm is 
niet vast, want een antwoord bieden op de 
veranderingen in de maatschappij vraagt 
om een flexibele manier van werken samen 
met onze partners. Hier zijn we nu goed op 
ingericht en ook dat is een mooi resultaat. Dit 
impliceert niet dat we nu achterover kunnen 
gaan zitten. Met een kritische houding bekijken 
we regelmatig of we nog op koers zitten. We stellen ons verbindend en faciliterend 
op. Dit betekent dat we goed luisteren naar wat de gemeenten, klanten, inwoners en 
samenwerkingspartners verwachten van de bibliotheek. 

Wie of wat je ook bent, iedereen is welkom in de Bibliotheek. We bieden voor elk 
wat wils als het gaat om ontwikkeling en ontplooiing. Met de maatschappelijke 
en educatieve programma’s binnen de Bibliotheek volgen we de 3 landelijke 
programmalijnen: Jeugd en Educatie, Participatie en Zelfredzaamheid en Persoonlijke 
ontwikkeling, die ook in dit jaarverslag aan de orde komen. Dit realiseren we in nauwe 
samenwerking met het onderwijs, andere instellingen en organisaties. Wij vervullen 
daarbij de verbindende en faciliterende rol. We laten hiermee zien wat de Bibliotheek 
betekent voor de maatschappij.

De Bibliotheek de Achterhoekse Poort is geworteld in de kernen van de gemeenten 
Aalten en Oude IJsselstreek en werkt voor een gebied waarin 67.000 mensen wonen. 
Een belangrijk maatschappelijk probleem is de lage taalvaardigheid, wat voor een op 
de zes inwoners problemen oplevert privé, op het werk of op school. Onder jongeren 
is de laagtaalvaardigheid de afgelopen jaren toegenomen naar bijna 18%. Dit 
betekent dat we maximaal inzetten op preventie en activiteiten op het gebied van 

Voorwoord leesbevordering voor kinderen en jongeren, waarbij we ook de ouders een belangrijke 
rol toedichten naast de scholen. 
Onder volwassenen, en met name senioren, is het mee kunnen komen op digitaal 

gebied vaak een probleem. Sociale inclusie is waar de Bibliotheek naar streeft. Ook 
hier zetten we maximaal op in: we organiseren diverse trainingen en workshops om 
mensen te helpen digitaal zelfredzaam te worden.

Wij zijn er trots op dat wij in de
landelijke top 3 staan van bibliotheken 
waar de meeste uitleningen per lid 
gemeten zijn. 
 
Ik ben trots op alle medewerkers, 
vrijwilligers, partners en de actieve 
Raad van Toezicht. In gezamenlijkheid 
kun je veel bereiken. De interne 
veranderingen, de nieuwe activiteiten, 
nieuwe samenwerkingsverbanden, 
we hebben dit samen toch maar voor 
mekaar gekregen. In 2019 bouwen we 
verder. 

En de Bibliotheek van de toekomst? 
Dat is de informatiemarkt van het 
dorp. Een inspirerende en dynamische 
plek, die je uitnodigt om kennis op te 
doen en te delen. Offline èn online. 
Daarover later meer. 

Geniet van het jaarverslag. Online!

Hetty Wolf
Directeur Bestuurder
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https://www.sevendays.nl/nieuws-school/groeiende-groep-jongeren-heeft-achterstand-taal-lezen
https://www.emerce.nl/nieuws/bij-online-senioren-neemt-internetvaardigheid-af-jaren
https://www.emerce.nl/nieuws/bij-online-senioren-neemt-internetvaardigheid-af-jaren
https://www.emerce.nl/nieuws/bij-online-senioren-neemt-internetvaardigheid-af-jaren


Achterhoekse Poort

JEUGD EN EDUCATIE
LEZEN



Meer leesplezier – meer lezen – beter in taal – meer kansen

Kennismaken met taal- en digitale vaardigheden is belangrijk voor kinderen vanaf 

het allereerste begin. Daarvoor is iedereen welkom in de bieb. Samen met educatieve 

instellingen willen we het leesplezier en de lees, -taal en mediavaardigheden 

vergroten. De Bibliotheek is de specialistische samenwerkingspartner voor 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, scholen en gemeenten. De Bibliotheek 

streeft ernaar dat iedereen zijn hele leven blijft lezen en zo zijn of haar 

leesvaardigheden op peil houdt.

Baby’s peuters en kleuters
Het begint met lezen
Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de 
band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. 
Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen.

BoekStart stimuleert lezen met baby’s en 
peuters. 
Via de gemeente ontvangen ouders met 
een pasgeboren kindje een BoekStart-
waardebon. Daarmee kunnen ze in 
de Bibliotheek het BoekStart-koffertje 
ophalen. Daarbij hoort een lidmaatschap 
van de Bibliotheek, een boekje met 
voorleestips en twee prentenboekjes.

Lezen en ontmoeten
In de Bibliotheek Terborg, Ulft 
en Varsseveld organiseren 
wij, samen met Yunio 
jeugdgezondheidszorg, 
maandelijks een informatief 
koffie-uurtje voor ouders en 
kinderen van 0 tot 4 jaar: 
Boekenpret. Met liedjes, 
boeken, verhalen en tips wordt 
gesproken over de groei en 
ontwikkeling van het kind op 
allerlei gebied. 
In 2018 hebben 14 voorschoolse 

instellingen (op 16 locaties) 

deelgenomen.

In de gemeente Aalten wordt 
in de Bibliotheek Aalten 
maandelijks Het Mama 
Café en in de Bibliotheek 
Dinxperlo tweemaandelijks 
Ouders & Co gehouden: een 
ontmoetingsinitiatief in 
samenwerking met Yunio 
jeugdgezondheidszorg en het 
Centrum voor Jeugd en gezin. 
Elke maand staat een ander 
thema centraal met of een 
educatiemedewerker van de 
Bibliotheek of gastspreker. 

 

Oude 
IJsselstreek 

280 
brieven 

 

Aalten 
205 

brieven 

Respons 

104 

Respons 

64 

Boekstart 

 

Terborg 
9 

bijeenkomsten 

Ulft 
9 

bijeenkomsten 

123 
deelnemers 

Varsseveld 
9 

bijeenkomsten 

58 
deelnemers 37 

deelnemers 

Boekenpret 

 

Aalten 

10 
bijeenkomsten 

Dinxperlo 
6 

bijeenkomsten 

30  
volwassenen 

30 
kinderen 

 

90  
volwassenen 

85 
kinderen 

Mama Café en Ouders & Co 
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https://www.boekstart.nl
https://www.achterhoeksepoort.nl/home/koffie-uurtjes-boekenpret.html


Voorlezen in de Bibliotheek
Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling 
van taal van elk kind. Voorlezen geeft 
kinderen een voorsprong, prikkelt de 
fantasie, en voorlezen is gezellig! De 
Bibliotheek laat graag zien wat ze allemaal 
heeft en doet om van voorlezen een feest 
te maken. Daarom wordt vanaf het najaar 
in alle vestigingen een voorleesuurtje 
georganiseerd. Het voorlezen gebeurt door vrijwilligers, die allemaal middels een 
workshop interactief voorlezen, getraind worden. Deze trainingen worden verzorgd 
door de educatiemedewerkers van de bibliotheek. 

Voorlezen in de kinderopvang en peuterspeelzaal
Tijdens de Nationale Voorleesdagen ontvangen alle peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven een toolkit met o.a. voorleestips en lezen onze 
educatiemedewerkers voor op 15 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Nationale Voorleesdagen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat het Prentenboek van het jaar : Ssst! De tijger 
slaapt van Britta Teckentrup centraal. Het Peertof-theater verzorgt in alle vestigingen 
de voorstelling “Fluisterfeest’, geïnspireerd op het prentenboek van het jaar. 

De Bibliotheek en basisonderwijs
De Bibliotheek werkt nauw samen met het basisonderwijs volgens de aanpak van de 
Bibliotheek op School en met de themalijnactiviteiten.
Bekijk hier een impressie van de Bibliotheek op School.

Met de Bibliotheek op School (dBoS) gaan de Bibliotheek en scholen een meerjarige 
samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid. Hierdoor blijven we investeren 
in het stimuleren van leesplezier en daarmee het verbeteren van taalontwikkeling. 
Er is een actuele en gevarieerde collectie in de school, dichtbij de leerlingen. Vanuit 
de Bibliotheek ondersteunt een professionele educatiemedewerker de geschoolde 
leescoördinator en het team van de school. Daarnaast helpt een digitaal portaal 
de school bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, 
het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie. De 
samenwerking is geborgd in het beleid van zowel school als bibliotheek. Op basis van 
gemonitorde resultaten worden jaarlijks leesdoelen gesteld en bepalen we samen 
met de leerkrachten welke lees- en media activiteiten georganiseerd worden om deze 
doelen te bereiken. In 2018 sluiten 2 scholen aan bij de Bibliotheek op School (dBoS) 
waarmee het totaal stijgt naar 16.

Landelijk onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van de Bibliotheek op school een 
positief effect heeft op het lezen. 

 

29 
gesprekken 13 

scholen 

16 
scholen 

37476 
uitleningen 

 
dBoS 

 
Themalijn 4 

educatie 
medewerkers 

2443 
leerlingen 

60 
activiteiten 

Basisscholen 
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https://www.debibliotheekopschool.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ZhVP68TvT90
https://www.leesmonitor.nu/nl/schoolbibliotheek?_ga=2.135869234.285527632.1550659376-1295136725.1529920956#de-bibliotheek-op-school-stimuleert-het-lezen


Kinderen boeken op deze 
scholen meer vooruitgang in 
leesvaardigheid, dan kinderen op 
niet-deelnemende basisscholen. 
Ook hebben ze meer kennis van 
boeken, wat betekent dat ze 
waarschijnlijk vaker lezen in hun 
vrije tijd.

Doordat het aantal deelnemende scholen dBoS stijgt, daalt het aantal scholen dat 
incidentele activiteiten – taal en digitaal-  via de themalijn afneemt. In 2018 doen 13 
scholen aan in totaal 60 activiteiten van de themalijn mee.

De Bibliotheek op school maakt deel uit van een doorgaande leeslijn, BoekStart vormt 
het begin van deze beleidslijn. 

Netwerkbijeenkomst
Jaarlijks organiseren wij een netwerkbijeenkomst voor leerkrachten in het 
basisonderwijs. Het thema in 2018 is ‘Voorlezen is geen luxe’ waarvoor taaldeskundige 
Kees Broekhof is uitgenodigd. 35 leerkrachten laten zich een middag inspireren.

Vakantielezen 2018
Kinderen die in de vakantie lezen, houden hun leesvaardigheid op peil. Lezen in de 
vakantie zorgt ervoor dat het leesniveau, waar de kinderen het hele jaar hard op school 
aan hebben gewerkt, behouden blijft of zelfs stijgt. Dit is belangrijk omdat bij de start 
van het nieuwe schooljaar de leerstof direct verdergaat. Lezen in de vakantie voorkomt 
de zomerdip. Stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels biedt kinderen de kans 
om mee te doen aan het project Vakantielezen. Dit geldt met name voor kinderen 
die moeite hebben met lezen. Vakantielezen wordt op school én in de bibliotheek 
aangeboden.

Vakantielezen op school
Leerlingen van groep 4 en 5 krijgen op scholen krijgen een aantrekkelijk 
Vakantieleestasje met o.a. 2 leenboeken, een taalspelboekje, een Samenleesboek, 
een Vakantiebieb-kaart en een flyer voor ouders. Vóór de zomer is er een feestelijke 
aftrapbijeenkomst met de ouders van leerlingen. Tijdens de zomervakantie besteed de 
Bibliotheek aandacht aan Vakantielezen, na de zomer wordt er in de boekenkring op 
school nagepraat over de gelezen boeken. Zo mogelijk testen scholen na de vakantie de 
leerlingen nogmaals op leesniveau. Aan dit initiatief doen 4 scholen mee, in totaal 123 
kinderen. 

Vakantielezen in de bieb
Voor kinderen van groep 3 en 4 die niet via de school meedoen is er ook de 
mogelijkheid om een leuke vakantielezentas in de Bibliotheek op te halen met 
daarin de hierboven genoemde materialen. Daarnaast wordt er in elke vestiging 
voor alle kinderen die aan dit vakantielezen meedoen een vakantie-lees-activiteit 
georganiseerd waarbij deelnemers een boekenlegger of een boekomslag kunnen 
maken van hun favoriete leesboek. Er doen 156 kinderen mee.

VakantieBieb
Van 1 juli tot 1 augustus is de app VakantieBieb weer geopend, waarin ook veel 
jeugdboeken zijn opgenomen. 

Vakantielezen op de Plakkenberg
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Leescampagnes
We sluiten aan bij landelijke leescampagnes. Naar aanleiding van de campagne 

Fantasierijk wordt in alle vestigingen vanaf het najaar een voorleesuurtje gehouden. 
Er wordt er op diverse scholen gelezen rond de Nationale Voorleeswedstrijd, de 
kinderjury en de Kinderboekenweek. Voor de brugklassers is de voorleeswedstrijd 
Read2Me, waarbij in de Bibliotheek Dinxperlo de Bibliotheekronde wordt 
georganiseerd.

Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober wordt de jaarlijkse Kinderboekenweek gehouden met als thema 
‘Vriendschap: Kom erbij!”. De Bibliotheek Achterhoekse Poort organiseert een heus 
Kinderboekenbal met een theatervoorstelling door het PEERtoftheater en diverse leuke 
workshops op zaterdag 6 oktober.

 

Zomerschool Ulft
Voor het derde jaar op rij wordt in de zomervakantie de Zomerschool gehouden in 
de Bibliotheek Ulft. De zomerschool is bedoeld voor kinderen van nieuwkomers en 
statushouders in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Drie ochtenden per week volgen de 
leerlingen taallessen, gekoppeld aan activiteiten voor de kinderen. De zomerschool 
heeft als doel om taalterugval tijdens de zomervakantieperiode te voorkomen. De 
76 deelnemende kinderen ontvangen als afsluiting een certificaat uit handen van 
burgemeester Otwin van Dijk.

Bekijk hier 
een impressie  >>>
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https://www.bibliotheek.nl/in-de-bibliotheek/nu-in-de-bibliotheek/fantasierijk.html
https://www.bibliotheek.nl/in-de-bibliotheek/nu-in-de-bibliotheek/fantasierijk.html
https://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/
https://www.kinderjury.nl/
https://www.read2mevoorleeswedstrijd.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=W6QkgNRsgLg


Achterhoekse Poort

PARTICIPATIE EN 
ZELFREDZAAMHEID
LEREN



Iedereen kan meedoen

Iedereen kan bij de Bibliotheek terecht voor de ontwikkeling van zijn of haar 

basisvaardigheden:  lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Onze 

kennismaatschappij, die steeds meer een digitaal karakter krijgt, is niet voor iedereen 

even toegankelijk. Participatie en zelfredzaamheid vergen specifieke vaardigheden. 

De Bibliotheek helpt om de basisvaardigheden te vergroten. De Bibliotheek is een 

maatschappelijke partner en werkt samen met lokale organisaties en partners. Hierin 

worden wij ondersteund vanuit Rijnbrink, de provinciale ondersteuningsorganisatie 

voor bibliotheken, de landelijke Vereniging van openbare Bibliotheken (VOB) en de 

Koninklijke Bibliotheek, (KB). Iedereen kan bij de Bibliotheek nieuwe kennis opdoen, 

zichzelf ontwikkelen en in contact komen met anderen. Zo dragen wij bij aan het 

voorkomen van laaggeletterdheid en eenzaamheid.

Laaggeletterdheid
De Bibliotheek is een van de kernpartners voor de aanpak van laaggeletterdheid. 
Samen met de gemeente en het ROC ontwikkelen we een aanpak om de 
laaggeletterdheid terug te dringen. Om de doelgroepen te bereiken werken we nauw 
samen met toeleidende organisaties die met hen in contact staan.

Taalhuis 
Het Taalhuis is een samen-
werking tussen Bibliotheek, 
ROC Graafschap college en 
welzijnsinstellingen. Wij 
participeren in het Taalhuis 
Achterhoek.

Het taalhuis van de Bibliotheek Achterhoekse Poort is gevestigd in de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft. In september start een dependance van het Taalhuis in 
de Bibliotheek Terborg. De Stichting Lezen en Schrijven verzorgt het aanbod van 
materialen en de scholing van de taalvrijwilligers. Het Taalhuis Achterhoekse Poort 
werkt ook samen met de schuldhulpmaatjes van Sociaal werk en Sensire. Deze 
vrijwilligers worden door een docente van het Taalhuis getraind om goed met het 
lesmateriaal “Voor hetzelfde geld” te kunnen werken. Onderdeel van het Taalhuis in de 
gemeente Oude IJsselstreek zijn de leesgroepen in Gendringen, Ulft en Varsseveld, en 
individuele taalhulp in de Bibliotheek Terborg.
In de gemeente Aalten worden de taalhulpactiviteiten op diverse manieren en locaties 
uitgevoerd. Een aantal mensen wordt door taalvrijwilligers thuis of in Bibliotheek 
Aalten begeleid.

Bekijk hier een filmpje over 
Taalhuis Achterhoek  >>>

 

 
Taalhuis 

Achterhoekse 
Poort 

Taalhuis 

108 
deelnemers 

 
Leesgroepen 

Ulft 
22 

deelnemers 

Gendringen 
10 

deelnemers 

Varsseveld 
5 

deelnemers 

Kunt u dit lezen?
 “Kunt u dit lezen” 2,5 miljoen Nederlanders niet! De gemeente Oude IJsselstreek 
en de Bibliotheek werken samen in een actieweek onder de titel ‘Kunt u dit lezen?”. 
De actie richt zich op alle inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek die in hun 
sociale omgeving contact hebben met de mensen die nog niet computervaardig zijn, 
die moeite hebben met lezen en schrijven en die hierbij graag hulp zouden willen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=rumBYL6ZHgs&list=PLholwuWBtgwkE3AdYE1F5D4hxp2Bd8XPZ


Digivaardigheden  
Wij organiseren de cursus Klik & tik, 
een basiscursus voor mensen die 
nog nooit met een computer hebben 
gewerkt. De cursisten maken in 
hun eigen tempo kennis met de 
computer, internet en sociale media. 

In samenwerking met Kruiswerk en 
Ipad4senior worden 11 cursussen en 
workshops georganiseerd, speciaal 
voor senioren. Cursisten leren, in een kleine groep ( max. 8 deelnemers), stapsgewijs 
de diverse instellingen en toepassingen van windows 10, een tablet of smartphone. De 
deelnemers, waarderen de cursussen en workshops met een gemiddelde van een 8.4. 

Bij diverse organisaties wordt tijdens een actieweek 
in november een opvallend kleurige deurmat gelegd 
en wordt de “Kunt u dit lezen?” vraag gesteld. De 
bijbehorende folders verwijzen naar nut en noodzaak 
van moderne basisvaardigheden en informeren over 
de mogelijkheden om deel te nemen aan het lokale 
aanbod om de basisvaardigheden te verwerven of 
beter te leren. Het Platform Werk & Inkomen Oude 
IJsselstreek organiseert in het kader van deze promotie 
week een algemene informatieavond over moderne 
basisvaardigheden in de Bibliotheek Terborg.

Zomerschool Dinxperlo
In de zomervakantie start in de Bibliotheek Dinxperlo de Zomerschool. Bibliotheek. 
Onder begeleiding van een docente wordt aan zes NT 2 cursisten/statushouders 
Nederlandse lesgegeven. Met hulp van vrijwilligers doen de cursisten vooral veel 
spreekoefeningen. Een nuttig en geslaagd project dat volgend jaar een voortzetting 
verdient.

Digitale zelfredzaamheid
Met de enorme groei van digitale informatie groeit het belang om goed met die 
informatie om te kunnen gaan. Ook de overheid verwijst burgers steeds vaker en 
nadrukkelijker naar haar digitale loketten. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van 
huurtoeslag, het doorgeven van een verhuizing of om werk te zoeken. De Bibliotheek 
biedt belangrijke ondersteuning aan de gemeenten en heeft programma’s om de 
digitale kloof te verkleinen.
De Koninklijke Bibliotheek (KB) en de belastingdienst hebben een 
samenwerkingsconvenant waarin in 2018 drie pijlers zijn opgenomen: ICT- en 
printfaciliteiten, digivaardigheidscursussen en belastingspreekuren. Het accent 
bij onze bibliotheek ligt op cursussen en spreekuren met adviserende hulp bij het 
zelfstandig doen van belastingaangifte. Wij organiseren in 2018 belastingspreekuren 
in samenwerking met de Sociaal Raadslieden in de Bibliotheek Ulft. 8 mensen maken 
gebruik van dit aanbod.

Aalten

13
deelnemers

Workshop
Laat je 

laptop niet 
gijzelen

Varsseveld

9
deelnemers

Cursus
Smartphone

Terborg

13
deelnemers

Aalten

14
deelnemers

Workshop
Het nieuwe 

betalen

Dinxperlo

6
deelnemers

Workshop
Wandelen

met je
smartphone

Terborg

12
deelnemers

Varsseveld

8
deelnemers

Cursus
Klik & Tik

Gendringen

14
deelnemers

Totaal

139
deelnemers

Digitale vaardigheden

Ulft

28
deelnemers

Terborg

8
deelnemers

Cursus
Windows 10

Dinxperlo

14
deelnemers
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https://oefenen.nl/programma/serie/klik_en_tik
https://www.kb.nl/ob/nieuws/2018/belastingdienst-en-openbare-bibliotheken-bereiken-samen-steeds-meer-burgers


Participatie
Voorleesmaatjes   
Eenzaamheid en leven in een sociaal isolement zijn grote problemen in de huidige 
maatschappij. Soms hebben ouderen moeite om hun sociale leven op de rit te krijgen 
en contact te maken met andere mensen. Voorlezen van verhalen kan een rol spelen 
in het doorbreken van het isolement. Kinderen die regelmatig ouderen bezoeken 
en omgaan met ouderen zijn eerder geneigd te delen, willen meer helpen en meer 
samenwerken. Sociaal gedrag wordt hiermee meer ontwikkeld. 

In het project ‘Voorleesmaatjes: Samen genieten van verhalen en van elkaar’ lezen 
kinderen ouderen voor in de Bibliotheek, in 2018 in Aalten en in Ulft. Voorlezen 
kan het persoonlijke contact benadrukken. Voorlezen, juist in de bibliotheek om de 
ouderen in een andere omgeving te brengen, kinderen en ouderen kunnen samen 
genieten van verhalen, het geeft ontspanning en sfeer en is vaak aanleiding om 
met elkaar te praten en herinneringen op te halen. Bijkomend voordeel is dat de 

taalontwikkeling bij kinderen gestimuleerd wordt. Wij werken hierbij nauw samen 
met de activiteitenbegeleiders van Stichting Marga Klompé Aalten/Bredevoort en 
Azora Debbeshoek in Ulft en met de leerkrachten van basisschool St. Jozef Aalten, en 
van Kindcentrum de Oersprong in Ulft. In Aalten komen gemiddeld 10 a 11 ouderen en 
29 kinderen, in Ulft bezoeken 8 ouderen en 25 kinderen de ochtenden.

Dagbesteding Dinxperlo
In Dinxperlo werken 
8 mensen met een 
verstandelijke beperking 
mee in de Bibliotheek. Om de 
continuïteit en de kwaliteit 
van activiteiten van deze 
groep mensen op de lange 
termijn te behouden, wordt 
naar een professionele 
zorgaanbieder gezocht, in 
Estinea heeft de Bibliotheek 
deze samenwerkingspartner 
gevonden. Met de officiële 
ondertekening van de 
overeenkomst op 13 februari 
wordt de samenwerking 
bekrachtigd.

Estinea geeft 
nieuwe invulling 
aan Dinxperlose 
bibliotheek. 
Bekijk hier
het filmpje   >>>
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http://www.regio8.nl/estinea-geeft-invulling-aan-dinxperlose-bieb/nieuws/item?1066734


Achterhoekse Poort

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING
INFORMEREN



Betrokken en actief

Ieder mens ontwikkelt zich een leven lang. Dat gebeurt thuis, op school, binnen 

een werkkring ... op formele en minder formele manieren. De Bibliotheek is 

een dynamisch knooppunt voor dit formele en informele leren. Wij bieden 

geïnteresseerden de mogelijkheden om zich onder te dompelen in nieuwe ervaringen 

en wetenswaardigheden en richten ons met het programma ‘een leven lang leren’ 

op vaardige burgers die willen blijven leren. Wij organiseren activiteiten die 

persoonlijke ontwikkeling ondersteunen. Hiervoor heeft de Bibliotheek alles in huis 

om kennis te halen, te delen en te ontwikkelen. Naast boeken lenen en kranten en 

tijdschriften lezen, kunnen volwassenen er cursussen en workshops volgen, lezingen 

bijwonen, deelnemen aan leeskringen en computers gebruiken.

 

 
lid van 

bibliotheek 

55% 

Krant 
23% 

 
Op de hoogte 

via 

Website 
19% 

Nieuwsbrief 
18% 

Social media 
6% 

Flyer 
19% 

Vrienden / 
familie 
15%  

eerdere 
 activiteit 
bezocht 

52% 

 
Totaal 
324 

deelnemers 

Kom, kijk en beleef 

 enquêteresultaten 

 
22 

activiteiten 

Gemiddelde 
waardering 

8.4 

 

9 
Lezingen 

209 
bezoekers 

4 
Workshops 

42 
deelnemers 

2 
Literaire 
Lezingen 

83 
bezoekers 

 
Totaal 
324 

bezoekers 

Kom, kijk en beleef 

activiteiten 

7 
Leeskringen 

57  
deelnemers 

2 
Cursussen 

16 
deelnemers 

5 
Overig 

87 
bezoekers 

2 
Kunst & 
Cultuur 

39 
bezoekers 

8,4 
Gemiddeld 

cijfer 

Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, zodat de mogelijkheden tot 
persoonlijke ontwikkeling blijven voldoen aan de vraag van leden en bezoekers. 
De Bibliotheek gaat duurzame relaties en samenwerkingsverbanden aan met andere 
organisaties, partners en kennisinstellingen om klanten optimaal te ondersteunen.

Kom, kijk en beleef
Wij organiseren lezingen, workshops, cursussen en informatiebijeenkomsten 
voor volwassenen onder de titel Kom, kijk en beleef. Zowel onder openingstijden 
als daarbuiten. Het aanbod is uitdagend, verrassend  en divers en wordt door de 
deelnemers beoordeeld met een gemiddelde van een 8.4. 
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Avond van de Boekenweek
Het Achterhoeks Kunst Café, de Bibliotheek Achterhoekse Poort en Boekhandel 
Messink & Prinsen organiseren gezamenlijk ‘de Avond van de Boekenweek’ bij Café 
Schiller in Aalten. Schrijver Geert Kämink komt verhalen vertellen uit zijn boek 
“Veldverhalen”, schrijfster/dichtster en ‘Dichter des Achterhoeks’  Eva Schuurman 
vertelt over het schrijven van een kinderboek en leest gedichten voor. 

Bibliotheekcafés
In de Bibliotheek kunnen mensen elkaar ontmoeten, informeren en inspireren tijdens 
de diverse cafés die wekelijks en/of maandelijks worden georganiseerd, begeleid door 
vrijwilligers: de Internet/tablet/smartphonecafés, handwerkcafés en de bijbel-spel-
groep. 

Landelijke campagnes
Landelijke organisaties als de CPNB en de Leescoalitie organiseren campagnes waarbij 
de Bibliotheek Achterhoekse Poort aanhaakt: Voor volwassen zijn er de landelijke 
Boekenweek, de weken van het Spannende Boek, de Publieksprijs, de Nationale 
Voorleeslunch en de leesbevorderingscampagne Nederland Leest.
De Nationale Voorleeslunch wordt dit jaar georganiseerd bij zorgcentrum Beth 
San in Aalten en bij zorgcentrum Antonia in Terborg. In Aalten lezen leerlingen 
van groep 8 van cbs Groen van Prinsterer voor aan ouderen tijdens ‘Lezen onder de 
koffie’, waarbij het thema van de Kinderboekenweek ‘Vriendschap’ centraal staat. 
In een stampvol Grand Café  opent wethouder Hans te Lindert de ochtend door een 
verhaal over vriendschap voor te lezen. Bij Azora zorgen diverse voorlezers, waaronder 
directeur Hetty Wolf, tijdens de voorleeslunch voor een gezellige middag voor zo’n 45 
belangstellende ouderen.

Lezing Franca Treur
Op uitnodiging van de Passage 
Breedenbroek-Dinxperlo en de 
Bibliotheek komt schrijfster 
Franca Treur voor een lezing 
naar Dinxperlo. 
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Achterhoekse Poort

SAMENWERKING



De Bibliotheek staat midden in de samenleving en dicht bij de mensen die gebruik maken van de Bibliotheek. 

De Bibliotheek communiceert op diverse manieren met de doelgroepen en doet mee met provinciale en landelijke bibliotheek 

campagnes. Om zichtbaar te zijn buiten de vestiging zijn medewerkers van de Bibliotheek aanwezig bij lokale en regionale festivals. 

Ook nemen we deel aan diverse netwerken en overleggen om zo de diversiteit van de Bibliotheek onder de aandacht te brengen en 

samenwerking aan te gaan, Inmiddels werken we met ruim 50 partijen samen.  

Wilt u weten welke activiteiten we uitvoeren 
met welke samenwerkingspartner in welke bibliotheken 

klik dan hier.
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https://www.achterhoeksepoort.nl/dam/bestanden/format-inventarisatie-samenwerkingspartners-juni-2019.pdf


Achterhoekse Poort

COMMUNICATIE



Servicebureau 
Het eerste klantcontact, zowel telefonisch als via de mail, wordt opgevangen en 
afgehandeld  door de medewerkers van het Servicebureau. Het Servicebureau is 
georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Promotie
Via diverse kanalen informeren wij onze doelgroepen:
•  De digitale Nieuwsbrief, deze wordt in 2018 12 keer aan leden en niet leden 

verstuurd, totaal bereik per keer gemiddeld ruim 6900 mailadressen. 
•  Persberichten over activiteiten en andere zaken die van belang zijn worden bijna 

wekelijks in de lokale  kranten geplaatst, zowel in de online als in de geschreven 
edities.

•  Folders: naast de algemene folder zijn er diverse flyers over o.a. de online diensten 
van de Bibliotheek, taalvaardigheden en Taalhuis, voor-en najaarsfolder met het 
activiteitenaanbod.

•  Website: eigen organisatie maar ook op de website derden zoals VVV, Achterhoek 
Agenda en online kranten worden berichten geplaatst.

•  Social Media: de Bibliotheek is vrijwel dagelijks actief of Facebook en Twitter.

Biebpanel
Via Biebpanel kunnen bibliotheekleden en –bezoekers hun mening geven over allerlei 
zaken die spelen bij hun bibliotheek, zoals de collectie, inrichting, dienstverlening 
en activiteiten. In 2018 wordt twee keer een doelgroeponderzoek uitgevoerd, onder 
senioren en jeugd/jongeren 18 – 24 jaar. Er wordt twee keer een flitspeiling gehouden: 
thema’s duurzaamheid en online privacy. Daarnaast worden twee reguliere 
onderzoeken gedaan: thema’s klanttevredenheid en de maatschappelijke waarde van 
de Bibliotheek. Onze Bibliotheek volgt de aanbevelingen uit de onderzoeken waar 
mogelijk op.

Biebtip
De krant Oude IJsselstreek Vizier en de Bibliotheek werken samen in de online rubriek 
‘Biebtips’. Elke twee weken geeft een medewerker van de bibliotheek een lees - kijk of 
luistertip, deze wordt in de online krant gepubliceerd.

BIEB Magazine
BIEB magazine ligt vanaf  september in de Bibliotheek 
en wordt daarnaast door de lees-mediacoaches 
uitgedeeld op alle basisscholen, de Bibliotheek 
Achterhoekse Poort heeft 1000 exemplaren gekocht 
van deze zevende editie waarin de focus ligt op het 
‘kind van de toekomst’. 
BIEB magazine is speciaal voor (groot)ouders en 
verzorgers van kinderen van 0 tot 16 jaar en is ook 
digitaal te lezen op www.biebmagazine.nl

Festivals
Onze medewerkers zijn aanwezig op diverse festivals,  een mooie manier om jeugd en 
jongeren te bereiken. Maar ook hun ouders. Zo komen wij in gesprek met mensen die 
niet of niet vaak de Bibliotheek bezoeken. 

Bekijk hier een filmpje over 
Manana  >>>

Bekijk hier een filmpje over 
De Zwarte Cross  >>>
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https://www.achterhoeksepoort.nl/home/biebpanel0.html
https://www.biebmagazine.nl
https://www.youtube.com/watch?v=ECdTcwQpTq8
https://www.youtube.com/watch?v=ASav6A-TmUY 


Daarnaast zijn medewerkers 
van de Bibliotheek 
aanwezig bij de Kerstmarkt 
Ulft, Open Huis DRU, de 
Vrijwilligersmarkt en 
Ouderenmarkt en lezen wij 
voor op de Kerstmarkt in 
Aalten.

Kidsfestival ~ Ulft 
Duplo Spektakel middag
Duplo is een samenwerking tussen Kinderopvang Humanitas, de Bibliotheek 
Achterhoekse Poort, Basisschool De Wegwijzer  en Basisschool Sint Liborius. Alle 
instellingen binnen Duplo organiseren de Duplo Spektakelmiddag waarvoor alle 
bewoners van Dinxperlo uitgenodigd zijn. Doel is de verscheidenheid en de diverse 
mogelijkheden binnen het gebouw voor kinderen en ouders te presenteren.

20



ORGANISATIE

Achterhoekse Poort



Kwaliteit
In de begroting is ruimte gereserveerd voor scholingsaanbod ten behoeve van  
deskundigheidsbevordering. In 2018 is er daarnaast ook voor alle medewerkers 
een persoonlijk ontwikkelingsbudget opgenomen. De organisatie draagt zorg voor 
kwaliteit door te investeren in  medewerkers.
In ons aanbod werken wij met erkende en gekwalificeerde producten. De Bibliotheek 
is gecertificeerd voor het aanbieden van cursussen op gebied van laaggeletterdheid en 
digitale vaardigheden..
De Bibliotheek Achterhoekse Poort maakt deel uit van het landelijk netwerk en is 
aangesloten bij de VOB en de KB en is een gecertificeerde bibliotheek. 

Collectie
Onze collectie, de basis van het bibliotheekwerk, blijft steeds veranderen en 
vernieuwen. De collectievorming wordt gedaan op basis van collectieprofielen die 
jaarlijks worden bijgesteld.  Leden hebben nog steeds de mogelijkheid om gratis te 
reserveren bij alle Gelderse Bibliotheken. Er worden 3906 titels elders in Gelderland 
gereserveerd, de Bibliotheek Achterhoekse Poort levert 1619 titels aan andere 
bibliotheken. Het aantal e-books dat voor bibliotheekleden beschikbaar is groeit nog 
steeds evenals het aantal uitleningen daarvan. 

Huisvesting 
De mediatheek van het Almende College locatie verhuist naar de Bibliotheek Terborg. 
De collectie boeken wordt opgenomen in de bibliotheekcollectie waardoor voor 
de leerlingen, vlakbij school, een grote collectie beschikbaar. Bovendien worden 
activiteiten opgenomen in het lesprogramma, gericht op leesbevordering en 
leesplezier. Deze lessen vinden plaats in de Bibliotheek.
De Bibliotheek Terborg wordt voor dit doel helemaal opnieuw ingericht, er worden 
studieplekken gecreëerd en veel gezellige zitjes ingericht. Zo is de Bibliotheek Terborg 
een eigentijdse Bibliotheek voor iedereen waar het plezierig toeven is, boeken uit de 
vergrootte collectie geleend kunnen worden, gestudeerd kan worden en waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. 
Met de komst van de mediatheek collectie zijn ook de mediathecaris, evenals een 
aantal vrijwilligers, meeverhuisd naar de Bibliotheek Terborg. Hierdoor is het mogelijk 
geworden de openingstijden uit te breiden. 

Nieuwe directeur
Met ingang van 1 oktober is Hetty Wolf benoemd als directeur-bestuurder. Zij volgt 
Peter de Boer op die als interim directeur- bestuurder gedurende anderhalf jaar deze 
rol heeft vervuld.

Raad van Toezicht
De Bibliotheek Achterhoekse Poort werkt volgens de landelijke Governance Code 
Cultuur. Daarin staan de voorwaarden beschreven voor goed bestuur in de culturele 
sector, een adequaat toezicht en een transparante verantwoording, aangevuld met 
aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.

Functies en nevenfuncties Leden Raad van Toezicht 
Bibliotheek Achterhoekse Poort 2018

Theo van Amersfoort: Voorzitter, sinds 2014
Voorzitter PvdA Oude IJsselstreek

Paul Grimmelikhuizen: Financiële zaken, sinds 2016
Voorzitter vereniging “Het Zevenhuis” Varsseveld Bestuurslid Van KansPlus Nederland 
Integratie-coach bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland Secretaris van de Vereniging 
van Eigenaren Resort Duynzicht Julianadorp aan Zee Lid van het NBA (Nederlandse 
beroepsorganisatie van Registerac countants)

Marijke Hillen: Algemene dienstverlening, sinds 2013
Casemanager, Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Jan Lunshof: Juridische zaken, sinds 2010
Bestuurslid PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) Varsseveld en omgeving 
Bestuurslid Vereniging van Eigenaren Mauritshove Varsseveld

Inge te Winkel: Human Resource Management, sinds 2014 Eigenaar en werkzaam 
bij te Winkel & te Winkel Voorzitter Stichting Ieder1anders Bestuurslid VIT-hulp bij 
mantelzorg Voorzitter Stichting Vrienden VIT-hulp bij mantelzorg
Eind 2018 hebben Jan Lunshof en Inge te Winkel afscheid genomen van de RvT. Er zijn 3 
nieuwe leden geworven die in januari 2019 zijn toegetreden.
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Jaarcijfers de Bibliotheek op School
Achterhoekse Poort
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https://www.achterhoeksepoort.nl/dam/bestanden/de-bibliotheek-op-school-infographic-2018.pdf
https://www.achterhoeksepoort.nl/dam/Biebpanel/infographic_ebooks2018rgb-twee.pdf


Achterhoekse Poort

Aalten
Hogestraat 10
7122 BV Aalten

Dinxperlo
Nieuwstraat 47
7091 DE Dinxperlo

Gendringen
Bringenborg 5
7081 AZ Gendringen

Terborg
Herman van Velzenstraat 1
7061 DD Terborg

Ulft
Hutteweg 24
7071 BV Ulft

Varsseveld
Borchgraven 4
7051 CW Varsseveld

Vestigingen 

Servicebureau
088-0062929

de Bibliotheek Achterhoekse Poort

@BibliotheekAP

https://www.facebook.com/De-Bibliotheek-Achterhoekse-Poort-608681762599744/
https://twitter.com/BibliotheekAP
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