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1. AANLEIDING 



1. Aanleiding 

• 2011: bezuiniging bibliotheek 

• Verlaging kosten, wegvallen bibliobus 

• Alternatief: Dorpsböke 

 

Opzet 

• Burgers/gemeenschap  zorgen zelf voor 
openstelling en ruimte 

• Bibliotheek faciliteert met collectiebeheer 
(tegen vergoeding) en  bibliotheeksysteem 

• Sinds 2016 wordt (bijna) overal de lees-
mediacoach ingezet 

• Gemeente stelt € 5.000,- per Dorpsböke per 
jaar beschikbaar 

Noordijk 



1. Aanleiding: Overzicht Dorpsböke 

Locatie Dorpsböke 

Bibliotheekvestiging 



1. Aanleiding: Evaluatie 

• Herijking meerjarenbeleidsplan 
bibliotheek 
– Er is nu  een  lichte verbinding tussen 

Dorpböke en bibliotheek, is dat de beste 
vorm? 

– Recente ontwikkeling is de inzet van een 
lees-mediacoach. Wat zijn de 
ervaringen? 

– Hoe zien Dorpsböke zelf hun toekomst? 

 

• Gemeente 
– Dit is onderzoek van de bibliotheek maar 

de opzet is afgestemd met de gemeente  

Haarlo 



1. Aanleiding: Vraag aan Rijnbrink 

• Korte beschrijving van context en 
uitdagingen van de betreffende kern  

• Opzet en beschrijving van elk van de 
Dorpsböke 

• Beschrijving van de geboden 
ondersteuning per Dorpsböke 

• Kwantitatieve evaluatie: welke prestaties 
zijn gerealiseerd 

• Kwalitatieve evaluatie: interviews met 
Dorpsböke en management bibliotheek 
over resultaten en toekomstverwachting 

• Advies op basis van deze uitkomsten 

 

Rekken 



1. Aanleiding: Traject 

Oktober  

- Interviews Dorpsböke 

 

November  

- Opstellen advies en interne 
bespreking bibliotheek 

 

December / januari 

- Definitief advies bibliotheek 

- Delen en dialoog met gemeente en 
Dorpsböke 

Februari 

- Terugkoppeling en presentatie 
Dorpsböke 

 

 

Geesteren 



2. RESULTATEN 



Factsheet 



Uitleningen 2016/2017 

• In 2017 is een 
stevige groei te zien.  

• Deze groei is  te 
danken aan meer 
jeugduitleningen 

• Dit is terug te leiden 
op betere 
samenwerking met 
het onderwijs en de 
inzet van de lees-
media-coach 



Uitleningen 

• Meer dan 90% zijn jeugduitleningen.  

• Dit aandeel stijgt door meer samenwerking 
met de scholen. 

• Sommige Dorpsböke geven aan dat het 
aantal volwassen lezers kleiner wordt door 
overlijden of afhaken.  



Uitleningen 

• De Dorpsböke kennen 
flinke verschillen in 
grootte 

• De kleinste heeft 471 
uitleningen en de 
grootste 4.779 
uitleningen 

• Beltrum en Rekken 
kennen als grootste 
kernen (die ook nog 
eens wat verder van 
dorpen afliggen) de 
meeste uitleningen. 

• Bijna alle Dorpsböke 
laten een flinke 
stijging zien.  

• Stijging komt in alle 
gevallen door stijging 
van jeugduitleningen 

 



Uitleningen 

• Wie de 
uitleenaantallen van 
de Bibliobus in 2011 
vergelijkt met de 
Dorpsböke in 2017 
ziet dat Dorpsböke 
nog 44% van de 
uitleningen haalden 
van de Bibliobus in 
2011 

• De vaste vestigingen 
gingen in die periode 
terug naar 76% van 
het aantal 
uitleningen ten 
opzichte van 2011 

• Een deel van de 
daling kan verklaard 
worden uit krimp en 
minder kinderen in 
de kernen.  



Leden 
• Er is een grote diversiteit in ledenaantallen. Dit 

varieert tussen 49 (Noordijk) en 217 (Beltrum). 

• Het percentage inwoners dat lid is ligt tussen de 
4% en 12%. Dorpsböke-breed is het 7,6%. In 
Berkelland als geheel is 18,8% van de bevolking 
lid.  



Financiën 

• Elk van de Dorpsböke 
krijgt evenveel subsidie 
terwijl de prestaties zeer 
verschillend zijn.  

• De drie grootste posten 
(die in grootte redeljk op 
elkaar lijken) zijn boeken, 
mediacoach en huur.  

• Het overgrote deel van 
de Dorpsböke geeft zijn 
uitleningen op bij  de 
stichting Leenrecht. Eén 
weet niet of men 
opgeeft. Eén geeft aan 
het niet op te geven. 

Top 3 Uitgaven 
 

1. Media/boeken 
2. Lees-media-coach 

3. Huur 



Toekomstbeelden Dorpsböke 

Rietmolen 
Doorontwikkeling naar 
Kleintje Bieb. Groeien 

naar bruisende 
ontmoetingsruimte 

Haarlo 
Behouden wat nu is. 
Wens om meer voor 

peuters te doen zoals in 
Rietmolen 

Beltrum 
Kans om te groeien lijkt 
even voorbij. Verder op 
deze voet en ogen open 

voor nieuwe kansen. 

Rekken 
School goed blijven 

ondersteunen. 
Ontwikkeling 

Cultuurcentrum is 
wellicht kans. 

Noordijk 
Kinderen blijven 
ondersteunen en 
dorpshuis vitaal 

houden.  

Geesteren 
Zorgen voor meer 

aanloop 

Gelselaar 
Zoekend naar het 

goede aanbod. Lijkt 
ruimte voor verbreding. 

Hoofdlijn 
• In een aantal gevallen is behouden wat er is het 

belangrijkste doel  
• Sommige Dorpsböke zijn bewust bezig met  

toekomstplannen. Zowel aanbod voor jeugd als voor  
volwassenen heeft daarbij aandacht.  



Wensen in de samenwerking bibliotheek 

Rietmolen 
• Activiteiten als 

Bieblab 
• Ondersteuning 

Kleintje Bieb 
• Blijvende inzet LMC 

Haarlo 
• Meer naar 

wisselcollecties 
• Interesse voor 

cursussen 

Beltrum 
• Blijvende inzet LMC 
• Versterken 

jeugdcollectie 
• Afschaffen boetes 

jeugd 

Rekken 
• Ondersteuning 

vrijwilligers 
• Ondersteuning 

toekomstbeeld 
Dorpsböke 

Noordijk 
• Blijvende inzet LMC 
• Activiteiten voor 

jeugd 

Geesteren 
• Blijvende inzet LMC 
• Hulp bij promotie 

Gelselaar 
• Meer activiteiten 
• Blijvende inzet LMC 
• Ondersteuning 

toekomstbeeld 
Dorpsböke 

• Ondersteuning systeem 

Hoofdlijn 
• De LeesMediaCoach (LMC) is een gouden greep 
• Diverse ondersteuningsvraag waarbij activiteiten, 

hulp bij het invullen van een toekomstbeeld en 
versterking van de collectie  vaker terug komen 



Conclusie 
• Dorpsböke hebben zich echt ontwikkeld als initiatief van de 

kernen; burgers dragen het 

• Hiermee is een fijnmazig en veelkleurig netwerk van 
voorzieningen ontstaan 

• Kinderen gebruiken Dorpsböke het meest.  

• Succecfactoren voor de Dorpsböke zijn:  

– Grootte van de kern 

– Lees-mediacoach 

– Samenwerking met de school 

– Openingstijden 

• De inzet van de Leesmediacoach zorgt voor veel succes en 
stimuleert de verdere samenwerking met het onderwijs.  
Borging en uitbouw op dit vlak ligt voor de hand. 

• Er zijn wensen voor verdere samenwerking op gebied van:  

– Activiteiten (zoals Bieblab) 

– Invullen van een toekomstbeeld 

– Versterken van collecties 

– Ondersteuning vrijwilligers 

– Promotie 

– Bibliotheeksysteem 

 

Gelselaar 



3. ADVIES AAN BIBLIOTHEEK 



Twee adviezen 

• Hoofdadvies:  ‘Versterk 
samenwerking met scholen’ 

 

• Samen voor een langdurige 
leesondersteuning voor 
kinderen 

• Samenwerkingscontract 
Dorpsböke-school-
bibliotheek 

• Nevenadvies: ‘Ondersteuning 
volwassenen’ 

 

• Kijk naar programmering die 
wellicht mogelijk is in/samen 
met Dorpsböke, bijv. Buurten 
in de Achterhoek, digitale 
cursussen 

• Ondersteuning vrijwilligers 

• Koppeling Dienst Boek-aan-
huis 



Hoofdadvies aan de bibliotheek 

Primair belang: leesvaardige en mediawijze kinderen 

Primaire belang voor de bibliotheek in de samenwerking 
met Dorpsböke zit in  het samen met het onderwijs zo 
goed mogelijk kinderen te helpen in hun taal- en 
leesontwikkeling.  

 

De bibliotheek heeft een ideaalbeeld (ook buiten de 
kleine kernen) waarbij  elk kind een bibliotheek op school 
heeft.  

– waarbij alle kinderen lid zijn en alle kinderen lezen 

– waarbij voor elke school 50-60 uur Leesmediacoach beschikbaar 
is 

– waarbij elke school de opbrengst meet via de monitor 

– waar geen bibliotheekboetes gevraagd worden aan de kinderen 

– waar geen dubbele schoolbibliotheken zijn. 

– waarbij het bibliotheeksysteem op school hetzelfde systeem is 
als het systeem in de bibliotheek.  

Speerpunt voor de toekomst zal dus die samenwerking 
zijn voor kinderen. 

Beltrum 



Versterken samenwerking met onderwijs 

• Huidige constructie 
vraagt overleg met 
onderwijs via Dorpsböke 

• Directe afspraken maken 
met het onderwijs wordt 
hierdoor lastig 

• Het eigenaarschap van 
de scholen zou versterkt 
kunnen/moeten worden.  

Dorpsböke 

School Bibliotheek 

• Subsidie Dorpsböke 
• Vrijwilligers 
• Bijdrage 

Leesmediacoach 

• In één geval bijdrage 
Leesmediacoach 

• Kleine bijdrage 
educatief abonnement 

• Bibliotheeksysteem 
• Bijdrage 

Leesmediacoach 



Versterken samenwerking met onderwijs 

• Start een overleg in de 
driehoek van 
(bovenschoolse) directie 
van de scholen en de 
Dorpsböke om met elkaar 
tot een visie en plan te 
komen waarin voor elke 
school de beste 
schoolbibliotheek inclusief 
lees- en mediaprogramma 
ontstaat.  

• Verbind elkaar meerjarig 
zodat investeringen 
mogelijk zijn (bijv. in 
zelfservice).  

 

Dorpsböke 

School Bibliotheek 

• Bijdrage 

• Bijdrage • Bijdrage 

Beste ondersteuning voor 
leesonderwijs 



Uitkomsten terugkoppeling aan Dorpsböke 

• De Dorpsböke zijn blij met de mooie uitkomsten die in dit onderzoek 
gepresenteerd zijn. Hier zijn zij de bibliotheek erkentelijk voor. 

• Dorpsböke en bibliotheek brengen graag gezamenlijk deze uitkomsten 
onder de aandacht van het college met daarbij de uitspraak om de 
samenwerking graag voort te zetten. 

• Dorpsböke en bibliotheek treden graag gezamenlijk in overleg met de 
bovenschoolse directie van scholen om te komen tot meerjarige 
afspraken over samenwerking tussen onderwijs, Dorpsböke en 
bibliotheek. 

• In reguliere overleggen van Dorpsböke zal de bibliotheek blijven zoeken 
naar mogelijke activiteiten in de Dorpsböke en ondersteuning van 
vrijwilligers.  


