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INLEIDING 

2020 is het vierde en laatste jaar van ons meerjarenbeleidsplan (2017-2020). Bij het opstellen van het 
jaarplan begint het al een beetje te wringen. We hebben nieuwe inzichten opgedaan, nieuwe trends 
kondigen zich aan, er zijn nieuwe ambities in het gemeentelijk cultuurbeleid geformuleerd, nieuwe 
bezoekers, met name in de centrale vestiging, vragen andere dingen van ons als bibliotheek evenals 
issues in de samenleving die om andere antwoorden vragen. Kortom, het is tijd voor een nieuw 
meerjarenbeleidsplan waarin we ons opnieuw verhouden tot onze opgave in de Deventer’ samenle-
ving. Dat gaan we in 2020 realiseren, samen met zoveel mogelijk (potentiele) gebruikers en stakehol-
ders van de bibliotheek.   
 
2020 is ook een belangrijk jaar in de ontwikkeling van de organisatie. In gang gezet in 2019 gaan we 
in 2020 met medewerkers en vrijwilligers verdere stappen zetten richting een ondernemende en le-
rende organisatie die nog meer vanuit de bedoeling werkt. Of het nu gaat om het nog beter inspelen 
op de behoefte aan taal- en digitale vaardigheden, het onder de aandacht brengen van de collectie 
van de Athenaeumbibliotheek, het organiseren van activiteiten rondom maatschappelijk of literaire 
thema’s; het goed inspelen op informatie- en collectievragen; de vraag vanuit de inwoners, de be-
hoefte vanuit de stad is leidend bij alles wat we doen.  
 
Het jaarplan 2020 geeft op hoofdlijnen weer wat we als bibliotheek doen. Het is een leidraad, een 
kader, maar altijd proberen we flexibel mee te bewegen met wat er komt vanuit de lokale samenle-
ving. Die combinatie tussen kwalitatief, duurzaam aanbod en flexibiliteit in dienstverlening en organi-
seren vraagt veel van ons als organisatie. We hebben de afgelopen periode, in al onze vestigingen, 
laten zien dat we dit kunnen en samen met al onze medewerkers en vrijwilligers heb ik er alle ver-
trouwen in dat we van 2020 een goed jaar maken.  
 
 
Alice van Diepen 
Directeur 
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2. STRATEGISCHE HOOFDLIJNEN 2017 - 2020 
 
De Bibliotheek Deventer beweegt mee met de maatschappelijke veranderingen en trends waar alle 
bibliotheken mee te maken hebben. We transformeren  van een klassieke uitleenbibliotheek naar 
een sociaal-maatschappelijke en educatieve bibliotheek. We volgen daarmee de landelijke en provin-
ciale strategie en sluiten zoveel mogelijk aan op gemeentelijke doelstellingen. Maar de Bibliotheek 
Deventer is meer dan dat. Wij staan midden in een boekenstad, met een eeuwenoude historie van 
markten en kooplieden. Wij maken ons sterk voor verbinding met onze stad en haar bewoners, 
overal in de gemeente. Dit zit in ons sociale hart gebakken. We willen daarnaast ook zoveel mogelijk 
mensen kennis laten maken met de omvangrijke en bijzondere erfgoedcollectie van de Athenaeum-
bibliotheek. Wij staan voor het delen van kennis en het inspireren van elkaar met nieuwe ideeën en 
opvattingen. Wie of wat je ook bent. Omdat iedereen ertoe doet bij de Bibliotheek Deventer. 
 
De langetermijnstrategie van de Bibliotheek Deventer van 2017 tot en met 2020 bestaat uit de vol-
gende hoofdlijnen: 
• We vervlechten openbare bibliotheek en Athenaeumbibliotheek tot één organisatie, met 

aandacht en zorg voor elkaars unieke punten. 
• We dragen zorg voor de oudste stadsbibliotheek van Nederland en vergroten het maatschap-

pelijk bereik door focus op erfgoed en wetenschap.  
• We handhaven het spreidingsbeleid, met aandacht voor dienstverlening en kostenniveau. 
• We laten de nieuwe centrumlocatie aan de Stromarkt op alle functies van de bibliotheek op-

timaal functioneren. 
• We werken de marktplaatsgedachte (een bibliotheek van en voor Deventer) verder uit, sa-

men met inwoners, bedrijfsleven en partnerorganisaties. 
• We verstevigen onze positie op het gebied van basisvaardigheden en digitale informatiefunc-

tie in het sociaal domein. 
• We maken de bibliotheek tot een ideale omgeving waar stads- en dorpsgenoten elkaar ont-

moeten, de collectie raadplegen, kennis en ideeën uitwisselen en samen genieten van cultu-
rele, maatschappelijke en sociale activiteiten. 

• We ontwikkelen naar een flexibele, zelforganiserende netwerkorganisatie. 
 
Deze strategie voeren we uit aan de hand van vijf pijlers:  
• Wij zijn een marktplaats van kennis en inspiratie.  
• Wij zijn meer dan boeken alleen. 
• Wij helpen je ontwikkelen. 
• Wij zijn Deventer. 
• Wij zijn een huis van de stad. 
 
In 2020 worden de pijlers organisatorisch ondergebracht in vier programmalijnen. In het nieuwe 
Meerjarenbeleidsplan (2021-2024) zullen de pijlers worden losgelaten en vormen de programmalij-
nen het beleid van de Bibliotheek Deventer. Iedere programmalijn heeft een programmateam, de 
teams geven zelfstandig  invulling en uitvoering aan het beleid. 
 
De programmalijnen zijn: 
 
Jeugd en Onderwijs 
Jeugd en onderwijs betreft alle activiteiten voor jeugd en jongeren op het gebied van leesbevorde-
ring, leesplezier, 21-eeuwse vaardigheden. Met als doel het voorkomen van taalachterstanden en 
laaggeletterdheid op latere leeftijd en om als bibliotheek een plek te zijn waar kinderen en jeugd 
graag verblijven om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. 
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Participatie en zelfredzaamheid 
Het leveren van een aantoonbare bijdrage aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie 
van de inwoners van Deventer op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Het bieden van up to 
date informatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn.  
 
Persoonlijke ontwikkeling 
Bijdragen aan de ontwikkeling van verschillende groepen volwassenen door het aanbieden van 
nieuwe kennis, nieuwe mogelijkheden en nieuwe inspiratie, omdat we geloven in een leven lang le-
ren en mensen slimmer, creatiever en vaardiger maken.  
 
Athenaeumbibliotheek 
Erfgoed is het geheel van behoud, beheer, collectievorming en presentatie rondom de collectie van 
de Athenaeumbibliotheek, die geworteld is in de geschiedenis van Deventer. 
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3. WIJ ZIJN EEN MARKTPLAATS VAN KENNIS EN INSPIRATIE 
 
Fysieke dienstverlening: 
• Dienstverlening en zelfservice in alle vestigingen. Dienstverlening van de Athenaeumbiblio-

theek vindt plaats op de locatie Centrum; inzage van de AB-collectie op Klooster 12.  
• We bieden goed geoutilleerde lees- en studieplekken. 
• We hebben een aantrekkelijke en goed gepresenteerde collectie. 
• Collectioneren in de Athenaeumbibliotheek  op de speerpunten Deventer, Overijsselse regio-

nalia en Moderne Devotie.  
 
Digitale dienstverlening 
• Catalogus: via www.bibliotheekdeventer.nl toegang tot alle landelijk beschikbare bronnen 

van informatie (o.a. e-books, passend lezen, uittrekselbank). 
• Website Deventerwijzer.nl voor inwoners, professionals en intermediairs op het gebied van 

wonen, zorg en welzijn.  
• Optimale toegankelijkheid van de gedigitaliseerde topstukken van de Athenaeumbibliotheek.  
• De website Deventerboekenstad.nl door ontwikkelen tot het digitale platform  met een focus 

op: “Wat is er te doen in Deventer boekenstad.”  
 
We ontwikkelen de dienstverlening: 
• We werken constant aan het verbeteren van werkprocessen ten behoeve van de klantenser-

vice.  
• Al onze medewerkers dragen actief het nieuwe dienstverleningsstatuut uit (met nadruk op 

gastvrijheid en kennis van zaken). 
• De horeca versterkt onze dienstverlening in de vestigingen Centrum en Keizerslanden.  
 

 
4. WIJ ZIJN MEER DAN BOEKEN ALLEEN 

Erfgoed  
• We dragen zorg voor en presenteren het erfgoed van Deventer dat zich in de Athenaeumbi-

bliotheek bevindt. 
• We doen dit waar mogelijk samen met andere erfgoedpartners in de stad. 
• We publiceren wetenschappelijke artikelen en/of leveren een bijdrage daaraan. 
• We werken samen met universiteiten en wetenschappers. 
 
Lezen, literatuur, informatief volwassenen 
We zijn een Marktplaats voor kennis en inspiratie. Onze pleinen zijn daarin een essentieel onderdeel 
en vormen een integraal onderdeel van de programmering. 
• De Bibliotheek organiseert activiteiten zoveel mogelijk in samenwerking met partners of faci-

liteert door de pleinen beschikbaar te stellen voor initiatieven die in lijn zijn met onze missie 
en visie.  

• We leveren ondersteuning bij bestaande en nieuwe leesclubs.  
• We werken samen met partners in Deventer aan de uitvoering van landelijke of stedelijke 

programma’s (Boekenweek, Dag van de Mensenrechten, Nederland Leest, etc.) 
 
Overig 
• We werken nauw samen met de vrienden van de Athenaeumbibliotheek en proberen het 

aantal vrienden te laten groeien.  
• We continueren het contact met de Raad van Advies voor de Athenaeumbibliotheek.  
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• Samen met onze horecapartner Oscar bieden we in de vestiging Centrum mogelijkheden 
voor gebruik/verhuur van diverse vergader- en activiteitenruimten. 
 
 

5. WIJ HELPEN JE ONTWIKKELEN  
 
Jeugd en Onderwijs 
• We continueren de landelijke formule dBoS in het primair onderwijs in Deventer. Naast lees-

bevordering gaat het ook om mediawijsheid en digitale geletterdheid. Uitbouw naar VO. 
• We zetten de succesvolle reguliere Boekstartactiviteiten voort in diverse vestigingen. We 

continueren het structureel trainen van voorleescoördinatoren, pedagogische medewerkers 
en voorleesvrijwilligers, ook van samenwerkingspartners. 

• We zetten de VoorleesExpress voort ten behoeve van het verrijken van de taalomgeving bij 
gezinnen thuis. Hierbij is samenwerking met toeleiders en medewerkers van het Taalpunt 
van groot belang.  

• We organiseren activiteiten voor jeugd en jongeren gericht op 21-eeuwse vaardigheden, per-
soonlijke ontwikkeling en samenwerking.  
 

Basisvaardigheden 
• We behandelen in spreekuren vragen en aanbod rondom taal, rekenen en digitale vaardighe-

den. Op diverse locaties. 
• We zijn goed op de hoogte van de  situatie in de stad en sluiten bij landelijke ontwikkelingen 

aan.  
• We onderhouden de contacten met aanbieders taalvaardigheden en werken samen met 

partners in projecten om gezamenlijk laaggeletterdheid en digitale laaggeletterdheid aan te 
pakken en terug te dringen. 

• We willen de doelgroep NT1 beter bereiken voor het vergroten van hun basisvaardigheden. 
We doen dit door samenwerking met de partners in Deventer en de aansluiting met het be-
drijfsleven te realiseren.  En vooral ook om de vindplaatsen van potentiële deelnemers in te 
zetten.   

• We organiseren cursussen en activiteiten op het gebied van basis- en digitale vaardigheden. 
• We werven, begeleiden en ondersteunen vrijwilligers die zich inzetten binnen dit domein. 
• We zetten in op ondersteuning bij het zelf doen van de aangifte inkomstenbelasting en toe-

slagen, met medewerking van gekwalificeerde vrijwilligers en studenten onder supervisie van 
sociaal raadslieden. Met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid. 
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6. WIJ ZIJN DEVENTER 
 
Dienstverlening aan en met jongeren en studenten: 
• Naast een ruim aanbod aan individuele en groepsstudieplekken stimuleert de Bibliotheek De-

venter leerlingen en studenten actief om zich verder te ontwikkelen. Dat doen we door het 
aanbieden van stageplekken en onderzoeksmogelijkheden.  

• We ontvangen universitaire studenten uit onder meer Groningen en Nijmegen voor kennis-
deling rondom de erfgoedcollectie. 

• We ontvangen de leerlingen van het Etty Hillesumcollege voor een introductie in de Biblio-
theek Deventer/Athenaeumbibliotheek.  

 
Dienstverlening ouderen: 
• We continueren de serviceverlening Woonzorgcentra met een uitgebreid contract via de 

huiskamerbibliotheken in vijf tehuizen (Solis) met  o.a. activiteiten/lezingen en themacollec-
ties voor de bewoners. Daarnaast bieden we dienstverlening aan zes tehuizen via wissel- 
en/of themacollecties.  

• De dienst ‘Bibliotheek aan Huis’: door een groep vrijwilligers worden aan huis gebonden le-
den van media voorzien.  

• We participeren in de Nationale dag van de ouderen. 
 
De vraag van burgers en organisaties 
In de nieuwe vestiging Centrum willen we nog meer dan nu onze bezoekers uitnodigen om zelf of sa-
men met ons activiteiten te organiseren. Ook stimuleren we bezoekers te reageren op onze collectie, 
activiteiten, etc. Wat zijn hun eigen associaties? We organiseren lezingen, gesprekken, voorstellingen 
of andere activiteiten waarbij mensen elkaar rond een thema kunnen ontmoeten. Welke kennis, er-
varing of creatieve inbreng hebben zij toe te voegen en welke nieuwe inzichten en betekenissen ko-
men er bovendrijven? 
 
 
 
7. WIJ ZIJN EEN HUIS VAN DE STAD 
 
Acht vestigingen en een aantal servicepunten ten behoeve van dienstverlening en activiteiten en de 
aanwezigheid op 29 basisscholen, maakt van de Bibliotheek Deventer een echt huis van de stad. Elke 
vestiging heeft een eigen omgeving waarin we zoveel mogelijk met collectie en activiteiten op in pro-
beren te springen. We willen de nieuwe bibliotheek nog beter toegankelijk maken voor rolstoelbezit-
ters, mensen met een scootmobiel, blinden, slechtzienden, slechthorenden. We denken na over de 
mogelijkheden om een dementievriendelijke bibliotheek te kunnen zijn.  
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8. BEDRIJFSVOERING 
 
Personeel en organisatie 
• Onze ambitie in het meerjarenbeleidsplan is om door focus op kennisontwikkeling en kennis-

deling, verjonging, verbreding en flexibiliteit in ons personeelsbestand de inhoudelijke doel-
stellingen die we ons gesteld hebben te bereiken. We sturen welbewust op een betere af-
spiegeling van de maatschappij in ons personeel. Dat doen we in principe zonder gedwongen 
ontslagen. Daardoor is het tempo van deze ontwikkeling laag. 

• Het werven, binden en boeien van de vrijwilligers blijft een belangrijk speerpunt in 2020. Het 
vernieuwde vrijwilligersbeleid is uitgangspunt. 

• Wij werken uit overtuiging met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.   
• We zijn een lerende organisatie waar medewerkers kennis opdoen en aan elkaar uitwisselen 

waardoor die kennis vergroot en verbreedt. 
 

Communicatie en marketing 
• Team marketing en communicatie heeft een meer strategische rol gekregen bij de program-

mering van de bibliotheek. De medewerkers van het team ontwikkelen zich tot communica-
tieadviseurs die al bij de ideevorming hun advies uitbrengen aan de collega’s die een activi-
teit organiseren. Marketinginzichten, het gewenste imago en onze ambities worden daarin 
meegenomen. 

• We zetten meer in op strategische stakeholdercommunicatie.  
• De communicatie in alle processen van dienstverlening wordt voortdurend gemonitord op 

klantvriendelijkheid.  
 
Derde geldstroom 
De Bibliotheek Deventer is een ondernemende bibliotheek die probeert langs verschillende wegen 
meerwaarde te creëren. We realiseren een groei in de zogenaamde derde geldstroom voor extra ac-
tiviteiten. Met de inzet van een trainee fondsenwerving werken we aan een verdere professionalise-
ring van alle aspecten van fondsenwerving. Ook het komende jaar zetten we weer meer in op rele-
vante subsidiemogelijkheden, samenwerking met het bedrijfsleven, sponsoring en crowdfunding en 
inkomsten uit zaalverhuur. De nieuwe bibliotheek heeft zich op dat vlak al in het eerste jaar bewe-
zen.   
 
Team bedrijfsvoering 
Het team BV draagt zorg voor gebouwenbeheer, ICT-infrastructuur, financiële administratie, manage-
mentinformatie en verantwoordingsrapportages, logistiek en planning, secretariaat, collectie, kwali-
teit en veiligheid en Koek&Boek. 
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9. JAARPLAN IN CIJFERS 
 
Het jaarplan in cijfers geeft, naast een overzicht van behaalde resultaten uit vorige jaren, inzicht in de 
ambities voor 2020. De Bibliotheek Deventer heeft veel ambities. Dat is ook zichtbaar in het Meerja-
renbeleidsplan 2017-2020. Ambities zijn echter wel  afhankelijk van de capaciteit en de financiële 
middelen. 
 
 

    Realisatie 
2016 

Realisatie 
2017 

Realisatie 
2018 

Prognose 
2019 

Ambities 2020 

1. Algemeen           
  Aantal leden 25.856 25.741 27.225 27.800 28.000 
  Waarvan partnerpassen 1.964 1.862 1.774 1.800 1.850 
  Aantal bezoekers 666.127 570.826 542.944 575.000 600.000 
  Aantal beantwoorde informatievragen 29.082 24.834 22.397 20.000 20.000 
2. Uitleningen per vestiging           
  Athenaeumbibliotheek 4.781 6.101 5.257 1.500 1.500 
  Centrum 317.254 280.502 224.774 265.000 270.000 
  Colmschate 272.236 247.243 218.536 205.000 200.000 
  Keizerslanden 96.529 88.919 90.740 88.000 89.000 
  Bathmen 35.992 28.851 41.124 42.000 42.500 
  Diepenveen 47.908 42.834 40.783 41.000 41.000 
  Schalkhaar 53.005 46.264 44.451 44.000 44.000 
  Lettele 2.292 2.896 3.624 3.300 3.000 
  WZC-overig 4.637 4.708 5.919 6.500 6.500 
  De Bibliotheek op School 34.670 36.726 28.954 30.000 32.000 

  Totaal 869.304 785.044 704.162 726.300 729.500 
3. Digitale bibliotheek           
  Bezoeken bibliotheekdeventer.nl 366.277 326.527 323.058 350.000 375.000 
  Aantal accounts e-books 1.549 2.894 2.943 3.000 3.200 
  Aantal uitleningen e-books 19.936 21.131 23.295 24.000 25.000 
  Volgers Facebook Bibliotheek 680 774 1.268 1.500 1.500 
  Volgers Facebook Athenaeumbiblio-

theek 
  555 600 650 675 

  Volgers Twitter Bibliotheek 2.170 2.212 2.233 2.250 2.250 
  Leden Nieuwsbrief Bibliotheek 8.261 10.018 10.360 10.500 10.500 
4. Participatie & zelfredzaamheid           
  Taalkoppels Huis der Taal 95 88 58 80 85 
  Vrijwilligers taal- en digivaardigheden 70 78 73 75 80 
  Activiteiten 217 562 523 600 650 
  Deelnemers 1.243 2.973 2.547 3.000 3.250 
5. Jeugd & onderwijs           
  Boekstart           
  Aantal activiteiten 148 147 136 140 150 
  Aantal deelnemers 1.794 1.626 1.334 1.400 1.500 
  Aantal baby's lid  (december) 370 363 414 400 400 
  Deelnemers (vrijw) training (najaar) 65 23 31 25 30 
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  Voorleesexpress           
  Aantal Gezinnen 53 50 45 35 35 
  Deelnemers (vrijw) training 47 39 47 30 30 
  De Bibliotheek Op School           
  Deelnemende scholen 26 27 28 29 29 
  Activiteiten op scholen   135 111 300 325 
  Aantal deelnemers activiteiten   3.653 2.869 8.000 9.000 
  Groepsbezoeken vestigingen 52 43 98 80 85 
  Deelnemers bijeenk. leescoördinatoren 70 80 75 65 70 
6. Athenaeumbibliotheek           

  Rondleidingen AB     12 20 20 
  Aantal deelnemers     239 350 350 
  Activiteiten     15 18 20 

  Aantal deelnemers     749 700 750 
  Schoolbezoeken AB VO     21 24 25 
  Aantal leerlingen     609 585 600 
7. Persoonlijke ontwikkeling           
  Informatief            
  Themadagen, debatten, lezingen 

  
10 12 22 38 40 

  Aantal deelnemers 893 420 1.240 1.100 1.200 
  Leren/cursussen            
  Aantal cursussen/workshops  23 26 3 8 10 
  Aantal deelnemers 175 195 18 70 80 
  Literatuur/film/muziek            
  Aantal activiteiten 61 25 63 80 90 
  Aantal deelnemers activiteiten 1.702 1.208 1.585 2.400 2.500 
  Aantal leesclubs 31 33 34 38 40 

  Aantal deelnemers leesclubs 215 231 226 250 270 
  Boekingen huiskamerbios 163 106 65 85 90 
  Bezoekers huiskamerbios 1.503 855 704 1.000 1.000 

  Jeugd           

  Aantal activiteiten 63 49 41 45 50 
  Aantal deelnemers 3.037 2.921 3.436 1000 1200 
  Innovatieplein           
  Aantal gebruikers     166 350 850 
  Aantal bijeenkomsten     32 70 125 
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10. SAMENWERKINGSPARTNERS  

• Alliance Française  
• Amnesty International afd. Deventer 
• AOC Twello 
• Boekhandel Praamstra  
• Buro Holland ISK 
• Buurthuiskamer Zandweerd 
• Carinova (St. Jozef, Huize Salland, 

Sparrenheuvel, Park Braband, Steun-
punt Mantelzorg) 

• Centrum voor Diversiteit in de samen-
leving 

• Centrum voor Jeugd en Gezin Deven-
ter 

• Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
• COC Deventer en omstreken 
• Consortium of European Research Li-

braries  
• Cultuurhuus Braakhekke 
• De Kern 
• De Lindeboom 
• Deventer Fotokring  
• Deventer Informatiestad 
• Deventer Literair 
• Deventer Schouwburg 
• Deventer Verhaal  
• Deventer Vrijwilligerscentrale 
• Deventer Werktalent 
• Deventer Ziekenhuis 
• Directeurenoverleg Culturele Instellin-

gen Deventer 
• Directie Overleg Bibliotheken Overijs-

sel 
• Dr. P.A. Tiele-Stichting  
• DRTV 
• Etty Hillesum Lyceum  
• Etty Hillesum Centrum  
• Filmhuis de Keizer 
• Filosofiecafé Fermerie 
• Firma Roesink 
• Fooruit 
• Museum Geert Groote Huis  
• Gemeente Deventer  
• GGD 
• Go Ahead Eagles 
• Het begint met Taal 

• Het Gilde 
• Historisch Centrum Overijssel 
• Hof van Salland  
• Hovenhuus 
• Huis der Taal 
• Humanistisch Verbond Deventer 
• Humanitas Deventer 
• IJsselacademie 
• Jadecollege 
• JPR Advocaten 
• Kenniscentrum VVE 
• Kinderopvangorganisaties 
• Koninklijke Bibliotheek & Delpher, Ge-

heugen van Nederland en STCN.  
• KonnecteD 
• Kulturhus Diepenveen 
• Kunstcircuit Deventer  
• Kunstenlab 
• Kunstgroep Deventer 
• Lijn Informele Zorg 
• Ludgerus 
• Meester Geertshuis 
• Mindfit 
• Museum Geert Grote Huis 
• Nederlandse Boekhistorische vereni-

ging  
• Nederlands Genootschap van Biblio-

fielen 
• Nederlands Migratie Instituut 
• Netwerk Deventer Boekenstad 
• NetziB Foundation  
• Noaberhuus Okkenbroek 
• Oudheidkundige Kring Bathmen 
• OCD Taalhuis 
• Onderwijs: Openbaar Onderwijs De-

venter, Christelijk Onderwijs Deven-
ter, Montessorischolen Deventer, De-
venter Leerschool, Vrijeschool De 
Kleine Johannes, Evangelische Basis-
school De Olijfboom, Islamitische ba-
sisschool De Zonnebloem. 

• OSCAR, horecapartner Bibliotheek 
• Pact18 
• PKN Lebuinuis Kerk 
• Pietro Talamini 
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• Plantion 
• Platform Wonen, zorg en welzijn 
• Primair onderwijs 
• Raster Welzijn 
• Raster Sam&Ko 
• Rechtop! 
• ROC Aventus 
• Rode Kruis afdeling Deventer 
• Rijnbrink 
• Samenwerkingsverband Universitaire 

Bibliotheken en KB  
• Sallandse Dialoog 
• Saxion 
• Sine Limite  
• Sociale Teams Deventer 
• Smalbraak Notarissen  
• Steunpunt Mantelzorg  
• Stichting Algemene Deventer Sinter-

klaas Commissie  
• Stichting Deventer Boekenweek 
• Stichting Deventer in Dialoog 
• Stichting Deventer Verhaal  
• Stichting Handboekbinden  
• Stichting I Felini  
• Stichting Krishnamurti  
• Stichting Lezen en Schrijven 
• Stichting Present 
• Stichting t Oude Kinderboek 
• Stichting Senia  
• Taalhuis Deventer 
• Taalschool 1-2-3 Nederlands 
• Taalschool de TINTAAN 
• Tactus 
• Taste of Jazz 
• Techniki en Egbert Scheffer 
• Theater Bouwkunde 
• Theaterschip 
• Toptaal 
• Troostdichter Boudewijn Betzema  
• Universiteit Groningen (Faculteit Let-

teren en Faculteit Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschap) 

• UWV 
• Vereeniging tot beoefening van Over-

ijsselsch Regt en Geschiedenis  

• Vereniging Vrienden van de 
Athenaeumbibliotheek  

• Vluchtelingenwerk 
• Vrouwen van nu 
• Vrijwilligerscentrale Deventer 
• VVV Deventer  
• Walburg Pers  
• Wereldwinkel Bathmen 
• Zonta Deventer 
• Zorggroep Solis (woonzorgcentra 

Bloemendal, Groote & Voorster, Spik-
voorde, St. Jurrien en PW Janssen) 

 


