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Bijlage 1.                                                                                                              

 
Resultaten meerjarenbeleid 2014 - 2018 

Prestatie afspraken 2014 – 2018 
Vestiging en spreidingsbeleid 
Alle inwoners hebben toegang tot een 
bibliotheekvoorziening (5 binnen een 
Kulturhus) 

 
Gerealiseerd, november 2014 Trefkoele+, in 
2016 Anjerpunt Hoonhorst, in 2018 de Spil 

Er is geen stand alone bibliotheek meer Afgerond  met de verhuizing naar De Spil in 
augustus 2018 

De bibliotheek werkt vanuit de 
bibliotheekformule 

Bibliotheek werkt sinds 2018 vanuit de 
transitie, bibliotheek 3.0 = bibliotheek als 
ontmoetingsplaats (Agora) 

Stijging vrijwilligers met 10% Meer dan gerealiseerd, veel taalvrijwilligers 
zijn opgeleid tot coach, de bibliotheek heeft 
eind 2018 ruim 130 vrijwilligers. In Oudleusen 
en Hoonhorst bemensen vrijwilligers de 
bibliotheekvoorziening en voeren de 
activiteiten uit. 

 

Prestatie afspraken 2014 – 2018 
Schatkamer 
De collectie sluit aan bij de klantgroepen in het 
bijzonder kinderen, jongeren en jonge 
gezinnen 

 
In 2018 is een eerste globale check gedaan. 
Aandacht is nog geboden voor de jonge 
gezinnen. 

Het abonnement is gratis voor leden tot en 
met 17 jaar 

Gerealiseerd 

De bibliotheekformule functioneert De formule voor Dalfsen gaat uit van jeugd en 
onderwijs, participatie & zelfredzaamheid, 
spannende boeken en “liefde & leven”.  
Literatuur en cultuur zijn minder 
vertegenwoordigd en zullen in de komende 
jaren aandacht krijgen. 

Digitale collectie / digitale bibliotheek Gerealiseerd, ontwikkelingen worden 
voortgezet en de fysieke bibliotheek wordt 
meer en meer gecombineerd met digitale 
mogelijkheden (online, e-books, streaming). 

Aantal leden Het aantal betalende leden is gedaald van 
3.433 (eind 2015) naar 3.023 (eind 2018). Het 
totaal aantal leden is nu 7102. Het aantal e-
book accounts is gestegen naar ruim 900, met 
een aantal uitleningen van ruim 8100 titels in 
2018. Het is een verschuivende trend conform 
de landelijke trend, waarbij er momenteel een 
herwaardering zichtbaar wordt van het fysieke 
boek (ook in het onderwijs). In bijlage 12 een 
overzicht van diverse cijfers). 
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Prestatie afspraken 2014 – 2018 
Onderwijs 
Een apart activiteitenplan en productbegroting 
voor dienstverlening aan het onderwijs 

 
Gerealiseerd, zie meerjarenbeleid en financieel 
beleid. 

Samenwerking met 18 scholen binnen de 
gemeente 

De relatie met alle scholen is opnieuw 
opgepakt en er zijn plannen ontwikkeld voor 
verdere samenwerking en inhoudelijke 
ondersteuning. 

De bibliotheek verkent samenwerking met 
minimaal 6 scholen 

Met 6 scholen zijn DBos afspraken gemaakt 
wat bestaat uit ondersteuning lezen, 
mediawijsheid, collectie, jaarlijkse monitor, 
lees- en mediaplan en digitaal portaal. In 2018 
hebben we dit uitgebreid met nog eens 2 
scholen, in totaal nu  8 scholen. 

De bibliotheek werkt samen met het VO In 2018 is er een samenwerking 
(stimuleringsregeling VO)  met het 
Agnietencollege gestart. 

Prestatie afspraken 2014 – 2018 
Laaggeletterdheid 
De bibliotheek ontwikkelt een activiteitenplan 
binnen aanpak en preventie laaggeletterdheid 

 
Gerealiseerd. In 2014 is het Taalpunt opgezet, 
in 2016 is het actieplan opgesteld en 
gerealiseerd in 2017/2018. Evaluatie hiervan is 
opgenomen in dit meerjarenbeleidsplan. 

De bibliotheek is actief lid van de 
uitvoeringsgroep laaggeletterdheid 

De bibliotheek heeft in de afgelopen 2 jaar 
vanuit een regierol uitvoering gegeven aan het 
actieplan en het taalpunt. 

Nieuw: Infopunten in Dalfsen, Nieuwleusen en 
Lemelerveld 

Het actieplan is in 2016 met Saam Welzijn en 
de gemeente tot stand gekomen. In de 2e helft 
van 2017 is een start gemaakt; de 
daadwerkelijke actie en realisatie van de 
infopunten heeft in 2018 plaatsgevonden. 

Nieuw: activiteiten digitale vaardigheden in 2018 zijn de activiteiten (en vrijwilligers) van 
Saam Welzijn op het gebied van digitale 
vaardigheden ondergebracht bij de 
bibliotheek. Een samenwerking met het 
landelijk digitale platform Seniorweb is in 
december gelanceerd. In 2019 wordt verder 
ontwikkeld op basis van een programma. 
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Bibliotheek en Kulturhusen 
 

 
 

De bibliotheek heeft een leidende rol in 
activiteiten en vorming Kulturhus Trefkoele+ 

Door programmamanager aan gewerkt in de 
afgelopen jaren. Vanaf 2018 in goede 
samenwerking met bedrijfsleider Trefkoele+ 
aan programmering gewerkt waarbij taken 
passend bij de maatschappelijk – educatieve 
rol van de bibliotheek en taken passend bij de 
rol van de Trefkoele+ zijn verhelderd 

De taak wordt ook in andere Kulturhusen 
toegepast. 

Transitie bibliotheek, van schatkamer naar 
ontmoetingsplein, is volop in gang en maakt rol 
en toegevoegde waarde duidelijk. Kulturhusen 
hebben bekwaam operationeel management 
waar op basis van evenredigheid en 
gelijkwaardigheid plezierig en actief wordt 
samengewerkt aan programmering. 

 


