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oe kijken we terug op een bewogen jaar,
waarin een virus de wereld nagenoeg
stillegt? Alleen met veel fantasie hadden
we het scenario van het afgelopen jaar kunnen
schrijven. Enige toverkunst was vervolgens handig
van pas gekomen om het verhaal alsnog tot een goed
einde te brengen. Fantasie en magie, de ingrediënten
van een sprookje, maar bij het ter perse gaan van
dit jaarverslag is onze bieb voor de derde keer in
lockdown. En dat is toch echt non-fictie. Vrijwel
het hele afgelopen jaar hebben we tussen hoop en
vrees gelaveerd. Vaak een stap vooruit en weer twee
stappen terug. De deuren van onze vestigingen
bleven meerdere keren langere tijd dicht en in de
tussenperiodes probeerden we onze dienstverlening
zo goed mogelijk op te pakken. Het was een crisisjaar
en ook in 2021 is corona nog steeds onze metgezel.
Nu hoef je na deze inleiding ook zonder toverkunst
niet bang te zijn voor een jaarverslag met louter
trieste verhalen en sombere overpeinzingen. We
hebben in 2020 mooie dingen bereikt waar we trots
op zijn en die glans geven aan het jaar. Ik noem hier
de structurele verhoging van onze huidige subsidie
door de gemeente Venlo en subsidieafspraken
voor vier jaar. Hiermee kunnen we ook in de
kernen vestigingen ontwikkelen die midden in de
samenleving staan. En in dit verslag heeft onze
pilot PLEK 3 een ereplekje. Met de Bibliotheek als
derde leefomgeving vergroten we de wereld van
kinderen uit kwetsbare thuissituaties en dragen we
bij aan kansengelijkheid. Kijk ik tenslotte naar onze
bibliotheekgebruikers, dan zijn er zowel landelijk als
lokaal mooie, inspirerende en verrassende initiatieven
ontplooid om hen zo optimaal mogelijk te blijven
bedienen.

In dit verslag kom je nog meer van deze pareltjes
tegen, en hoe dan ook komt er een periode ná corona,
waarin we de ervaringen en lessen meenemen. Denk
aan de digitalisering die door corona alleen maar
versneld is, en het grote belang van de bieb als een
studie- en ontmoetingsplek voor jongeren. Ook ligt
er sinds eind september een Bibliotheekconvenant en
werken we landelijk met een gerichte Netwerkagenda
aan de invulling hiervan.
Ik kijk uit naar de dag dat onze deuren weer opengaan
en we elkaar in de bieb kunnen ontmoeten.
Veel leesplezier en een goede gezondheid.
Geja Olijnsma
directeur-bestuurder
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DE BIBLIOTHEEK VENLO
MAAKT DROMEN WAAR
De Bibliotheek Venlo is een
schatkamer van informatie
en wil een inspirerend
ontmoetingscentrum zijn
voor de inwoners van Venlo.
Onze twee dromen zijn
hierbij leidend.

Die dromen komen niet zomaar ergens vandaan
gevlogen. Als openbare Bibliotheek handelen we
naar het wettelijke kader van de Wet stelsel
openbare bibliotheekvoorzieningen, de Wsob
uit 2015, en daarmee de vijf kernfuncties van een
Bibliotheek. Sinds september 2020 is bovendien
het Bibliotheekconvenant (2020-2023) van kracht
als leidraad voor de Bibliotheek van de toekomst.

In dit jaarverslag vertellen we de verhalen waarvoor
onze dromen met de Wsob als basis de inspiratie
vormen. De focus ligt op ons Huis van Informatie en
op de doorgaande leeslijn. We kijken ook alvast met
een aantal ambities vooruit. De komende jaren zal de
verdere uitwerking van het Bibliotheekconvenant aan
de hand van een netwerkagenda hiervoor het kader
vormen.
Meer lezen over het Bibliotheekconvenant?
Welkom op pagina 45.

Alle Venlose kinderen van 0 tot 18 jaar
hebben toegang tot rijke (lees)informatie,
ongeacht de betrokkenheid van ouders
of opvoeders.
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Het zijn twee dromen die onze visie
vertegenwoordigen en die we in ons
Beleidsplan Dromen Waarmaken voor de
periode 2019 - 2022 onderbouwen.
Nu zal de kritische lezer misschien zeggen dat
dromen lang niet altijd uitkomen, als we het
dan toch over fantasie hebben … Maar dat
zien we bij de Bibliotheek Venlo anders.
Onze dromen vormen het uitgangspunt
voor ons beleid. We geven ze handen en
voeten met programma’s en projecten.
We onderbouwen ze met cijfers en evalueren
de resultaten. Maar bovenal worden ze
gerealiseerd door mensen van vlees en bloed.

www.bibliotheekinzicht.nl

We bieden de inwoners van de gemeente
Venlo een Huis van Informatie met een
bruisende programmering waar men zich
persoonlijk kan ontwikkelen.
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DROOM 1

DROOM 1
De Bibliotheek Venlo:
een Huis van Informatie
Renée Vercoulen,
teamleider publieke dienstverlening

oor de bezoekers van de Stadsbibliotheek
zijn de medewerkers op de vloer de bekende
gezichten. Bij deze collega’s kunnen ze
terecht met vragen over een breed pakket aan
onderwerpen. Van vragen over het lidmaatschap en
het lenen van boeken, over de collectie en het gebruik
van de online Bibliotheek, tot vragen over leren
werken met een computer, over (beter) leren lezen
en schrijven en hoe ze de weg kunnen vinden op de
websites van de overheid: de Bibliotheek is een Huis
van Informatie voor de inwoners van Venlo.

Dromen waarmaken
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Ik ben met ons team continu bezig met de verdere
ontwikkeling van dit Huis van Informatie. Hiervoor
vormt ons beleidsplan Dromen Waarmaken over de
periode 2019 -2022 de basis. In dit plan schetsen
we een aantal maatschappelijke ontwikkelingen
waarvoor digitalisering en automatisering de
kern vormen. Het zijn razendsnelle technologische
ontwikkelingen die zorgen voor enorme
mogelijkheden om wereldwijd kennis te delen.
Tegelijkertijd verwacht de overheid dat burgers heel
zelfstandig zijn en volop met ideeën en initiatieven
aan de samenleving deelnemen.

Ze moeten hiervoor wel over voldoende basisvaardigheden beschikken en dat gaat verder
dan alleen lezen, schrijven en rekenen. Digitale
vaardigheden worden alleen maar belangrijker en
ook vaardigheden op gebied van bijvoorbeeld werk,
financiën en gezondheid.

Digitale trein

Die snelle ontwikkelingen zorgen voor zowel kansen als
bedreigingen. Zo kunnen we klanten digitaal sneller
van dienst zijn, maar bestaat ook het gevaar van
datalekken en de angst voor inbreuk op privacy.
Corona heeft nog eens extra duidelijk gemaakt dat lang
niet iedereen het tempo van de digitale trein bijhoudt.
Een Bibliotheek die als een Huis van Informatie
midden in de samenleving staat wordt zo alleen maar
relevanter. Het vormt een onmisbare schakel in een
voor veel mensen steeds complexere wereld.
Met onze fysieke en digitale collectie en met de kennis
van onze medewerkers en partners geven we de
inwoners van Venlo de mogelijkheid om zich in hun
eigen tempo persoonlijk te ontwikkelen.

We maken deel uit van het Taalhuis Venlo, bieden
cursussen aan zoals Klik & Tik en Digisterker en
organiseren met partners spreekuren en lezingen
rondom maatschappelijke onderwerpen. We zorgen
voor een brede programmering rondom literatuur en
lezen, kennis en informatie en kunst en cultuur.
We inspireren de inwoners van onze gemeente
om een leven lang te leren.
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Collectie

Van 2020 naar 2021
Het afgelopen jaar liep vanwege de beperkingen
rondom corona anders dan verwacht. We vlogen
in januari nog uit de startblokken met een volle
activiteitenkalender, een goedbezochte open dag
van de Jeugdbieb en trapten een nieuw (voor)
leesjaar af met de Nationale Voorleesdagen. Maar
al vrij snel daarna bepaalde corona het ritme van
de dag en moesten we onze deuren een aantal
keren sluiten. In de tussenperiodes hebben we onze
dienstverlening zo goed mogelijk opgepakt en het
wegvallen van fysieke spreekuren, cursussen en
andere activiteiten deels online gecompenseerd. We
introduceerden de afhaalbieb - in twee weken tijd
liefst 400 boekenpakketten - en bij de ingang van
de Stadsbibliotheek kon men gratis afgeschreven
boeken uitzoeken. In de zomerperiode konden we
onze klanten weer welkom heten met een gratis kop
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koffie en hebben we samen met STEK een succesvolle
wervingscampagne voor leden gevoerd. In de Stadsbieb
waren de beschikbare plekken voor studenten en
scholieren zeer in trek. Klanten wisten ons telefonisch
goed te vinden. Zo was de nieuwe app van de online
Bibliotheek met de grote keuze uit e-books en
luisterboeken al snel populair en kregen we veel vragen
over het gebruik hiervan. We hebben de sluitingsdagen
bovendien goed benut om kennis bij te spijkeren via
webinars en online cursussen. Kennis die ons onder
andere van pas gaat komen bij de verdere ontwikkeling
van ons Informatiepunt Digitale Overheid, waar we
mensen op weg helpen met vragen over websites
van de overheid. Ik hoop vooral dat we in 2021 onze
klanten weer echt kunnen ontmoeten in de bieb, en de
klanten elkaar. Die belangrijke sociale functie van de
Bibliotheek hebben we met ons allen het meest gemist.

Ingrid Roelofs,
teamleider bedrijfsdiensten

ot 18 jaar ben je gratis lid van de Bibliotheek
Venlo en we gunnen ieder kind en iedere
jongere zo’n lidmaatschap. Eenmaal volwassen
leen je voor nog geen € 4,- per maand en voor studenten
hebben we nog een mooie korting. De drempel om lid
te worden houden we zo laag mogelijk en daar staat
een prachtige collectie materialen tegenover. De meest
uitgebreide collectie voor zowel volwassen leden als
jeugdleden vind je in de Stadsbibliotheek, hier zijn
eveneens tientallen tijdschriften en (internationale)
kranten beschikbaar. In de kernen werken we met
wisselcollecties, waardoor het
aanbod vernieuwend blijft. Leden
kunnen via de catalogus niet
alleen gratis boeken uit de andere
vestigingen aanvragen, maar ook
uit een groot deel van Limburg.
In elke basisschool in de gemeente
Venlo is bovendien een Bibliotheek
op school ingericht. Hier hebben
leerlingen de keuze uit
een collectie lees- en
informatieve boeken,
aangepast aan de vraag
van de school.
Naast de fysieke
collectie hebben leden
de keuze uit ruim 4.500
luisterboeken en 32.000
e-books. Sinds september
staan deze bij elkaar in
een handige app.

Eveneens nieuw het afgelopen jaar is de gratis
TijdschriftenBieb-app en ik noem ook nog de vele
databanken en catalogi zoals Delpher, Pressreader
(buitenlandse kranten), de Uittrekselbank en
Literom (boekrecensies) die deels ook voor niet-leden
beschikbaar zijn. Een prachtig aanbod dus dat in
2021 tijdelijk wordt uitgebreid met meer dan 160
gratis cursussen. De collectie is als hart van de bieb
in connectie met al het moois wat we in ons Huis van
Informatie te bieden hebben.
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Taalhuis Venlo

Taalhuis Venlo

Petra van Oosterhout,
projectleider Taalhuis Venlo

n Venlo is zo’n 23% van de inwoners*
laaggeletterd, wat betekent dat ze over
onvoldoende basisvaardigheden beschikken.
Deze vaardigheden - lezen, schrijven, rekenen
en digitale vaardigheden - zijn van groot belang
om de weg te vinden op het gebied van werk en
inkomen, onderwijs, zorg, welzijn en wonen. Een
grote groep Venlonaren kan door het ontbreken van
deze basisvaardigheden niet volwaardig meedoen
in de maatschappij. Bibliotheken hebben een
onverminderd grote opgave in het ondersteunen
en vergroten van basisvaardigheden.

12

Om dit te bereiken maakt de Bibliotheek Venlo deel
uit van Taalhuis Venlo, een netwerkorganisatie met
partners die er belang bij hebben de doelgroep
laaggeletterden in de gemeente Venlo te bereiken,
bewustwording te creëren en laaggeletterdheid
terug te dringen.

Intakegesprek

80

taalvragers

*16 tot en met 65 jaar, GeletterdheidInZicht.nl | CINOP-Ecbo, ROA, Etil
Ter vergelijking: in Nederland is ongeveer 12% van de bevolking laaggeletterd.

40

taalmaatjes
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Samen bereiken we meer

Laaggeletterdheid is hardnekkig, dat weten we en
dat is de afgelopen jaren steeds opnieuw bevestigd.
Het is een onderwerp waar vaak nog een taboe
op rust en de kwetsbare doelgroepen zijn lastig
te bereiken. De aanpak vergt een lange adem én
een goede samenwerking. De uitdaging van onze
netwerkorganisatie is om samen meer te bereiken
dan iedere partij alleen zou kunnen. In die goede
samenwerking is ook het afgelopen jaar geïnvesteerd.
Naast de partners die bij de oprichting in 2017 al
deel uitmaakten van het Taalhuis, hebben in 2020
het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg en
Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland aansluiting
gezocht. Incluzio Sociale Basis heeft stichting
Wel.kom opgevolgd. We verbinden bovendien
relevante partijen zoals jeugdgezondheidszorg
(GGD Limburg-Noord) en kinderopvangorganisaties
aan het Taalhuis door nauw samen te werken met de
BoekStartcoaches. Onze coaches ontmoeten op hun
werkplekken ouders die hulp op (digi)taalgebied kunnen
gebruiken en informeren hen over het Taalhuis.

Vrijwilligers

Pools informatiepunt

23

spreekuren
met gemiddeld

intakers

170

Unieke bezoekers
tussen 10 september
en 31 december

15

nieuwe
collega-vrijwilligers

6

bezoekers
per keer

Zomerschool
Gilde Opleidingen

6

Bijeenkomsten
kerngroep

4

Bijeenkomsten
stuurgroep

37

leerlingen:
rondleiding en
biebabonnement

www.taalhuisvenlo.nl
Partners:

Venlo
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Terugkijken
Kijk ik terug op dat bijzondere jaar 2020, dan
hebben we onder andere 80 intakegesprekken
gevoerd met taalvragers, is het Informatiepunt voor
Poolse arbeidsmigranten in de Stadsbibliotheek
gestart, hebben we de collectie uitgebreid met
nieuwe leermaterialen en een kleine collectie
Poolse en Arabische boeken, en is de website
www.taalhuisvenlo.nl gelanceerd. Gedurende
het jaar en in het bijzonder tijdens de Week van
Lezen en Schrijven is (sociale) media ingezet om
bewustwording rondom laaggeletterdheid te creëren.
Via een workshop hebben we medewerkers van de
kinderopvang geïnformeerd hoe ze signalen van
laaggeletterdheid kunnen herkennen en de wijze
waarop ze de doelgroep kunnen informeren en
doorverwijzen naar het Taalhuis.
Voor het Taalhuis blijft de inzet van vrijwilligers
belangrijk, in 2020 waren 50 taalhuisvrijwilligers en
taal- en digimaatjes werkzaam. Ook konden we weer
vijftien nieuwe vrijwilligers begroeten die een digitale
training hebben gevolgd en in 2021 aan de slag gaan.

Vooruitkijken
De coronaperikelen zorgden ervoor dat we minder
spreekuren en intakegesprekken konden inplannen
en doelstellingen maar gedeeltelijk werden behaald.
Het heeft echter ook opgeleverd dat we onze
dienstverlening anders hebben ingericht en digitale
oplossingen hebben bedacht. Ook is nog duidelijker
geworden dat het bij grote groepen mensen ontbreekt
aan voldoende digitale vaardigheden. Taalcursisten
bij Stichting Groen Licht en Gilde Educatie hadden
niet voldoende vaardigheid om online lessen te
volgen. En taalvrijwilligers bleken op hun beurt
niet goed in staat om digitaal te werken met hun
taalvragers. Tegelijkertijd steeg de vraag naar
computerbegeleiding, omdat het juist in deze tijd van
belang is dat je vanuit de thuissituatie zaken digitaal
kunt regelen en contacten kunt onderhouden. Dit
inzicht maakt dat we in 2021 meer gaan inzetten op
het versterken van digitale vaardigheden, ook bij onze
vrijwilligers.

Taalhuis Venlo |
Een voorbeeld van samenwerking in 2021:
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Voor de doelgroep NT1 (mensen met Nederlands als eerste taal) organiseert Taalhuis Venlo de
intakegesprekken en de koppeling aan taalvrijwilligers. Gilde Educatie en Groen Licht organiseren
op basis van vraag en behoefte het lesaanbod. Vrijwilligers van het Taalhuis doen de individuele
computerbegeleiding en professionals van de Bibliotheek Venlo geven de cursussen Digisterker en
Klik & Tik. Stichting Lezen & Schrijven biedt landelijk geschikte leermaterialen aan en Incluzio
Sociale Basis en Vluchtelingenwerk zorgen voor de toeleiding van de doelgroep naar het Taalhuis
terwijl WerkgeversServicepunt de mogelijkheden bij werkgevers onder de aandacht brengt.

Programmering
Marion Poeth,
programmacoördinator

e trapten dit jaar in januari goed af
met Venlo Leest! en met een vrijwel
uitverkocht theatercollege van Rutger
Bregman over zijn succesvolle boek De Meeste
Mensen Deugen. Een samenwerking met Theater
De Maaspoort, die we in 2021 en 2022 voortzetten
rondom dwarsdenkers. Het jaar zelf deugde daarna
minder, maar bracht ons er wel toe om ook met
culturele partners zoals City Cinema en Nieuwe
Scene samen te werken. Dat smaakt naar meer dus
daarmee gaan we ook in 2021 door, en dat geldt
ook voor de creatieve online alternatieven die we
het afgelopen jaar hebben bedacht. Ik noem het
Zoom schrijversbezoek met Judith Koelemeijer,
een webinar met de Hersenstichting, onze
geliefde voorleesvideo’s voor de peuterbieb en een
eigen podcastserie met, door en voor jongeren.

Tussen de lockdowns en coronamaatregelen door
hebben we een serie goedbezochte Walk en Talks
voor werkzoekenden georganiseerd en ook de
seniorenmatinees waren populair, inclusief een
bijzondere editie in het kader van de Literarischer
Sommer met Esther Verhoef en Jan Costin Wagner.
Die grensoverschrijdende samenwerking bevalt
goed en hebben we vertaald in het DuitslandNiederlande Huis in de Stadsbibliotheek. Met dit
unieke concept - met een uitgebreide programmering
rondom werk, taal en literatuur, kunst en cultuur en
cultureel erfgoed - halen we de Duits-Nederlandse
banden in onze Euregio verder aan. In het verlengde
hiervan werken we samen met de Mediothek Krefeld
aan een boeiende serie grensoverschrijdende
kennisontmoetingen met Duitse en Nederlandse
gasten. Al met al deugde er toch nog behoorlijk veel.
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Communities en studentenprogrammering

Vooruitblik
Wat gaat 2021 ons brengen? De online
programmering krijgt een vaste plek maar ook
(hopelijk) live hebben we veel moois in petto
voor jong en (oud)er! Zo is afgelopen jaar onze
makersplaats in de kelder ingericht met onder
andere een heuse lasercutter, een 3D-printer en een
podcastopstelling. De kinderen van PLEK 3 maken
er al goed gebruik van en in 2021 zullen we het
Kidzscience programma hiermee uitbreiden.
Onze community librarians gaan met, door en voor
de inwoners van de kernen activiteiten organiseren,
Limburgbreed staat de samenwerking met collega-

Bibliotheken gepland - denk aan gezamenlijke
schrijversbezoeken - de programmalijn met
De Maaspoort zit in de pijplijn, een aantrekkelijk
aanbod voor studenten met bijvoorbeeld een
collegetour, programma’s rondom digitaal
burgerschap en cultureel erfgoed, de uitbreiding
van de peuterbieb en nog zoveel meer.
Ik hoop van harte dat 2021 een jaar wordt waarin
het fysiek ontmoeten weer mogelijk is. Kunst en
cultuur live beleven is toch het allermooiste wat
er is.

Renée Vercoulen,
teamleider publieke dienstverlening

e Bibliotheek is een educatieve partner,
een maatschappelijke partner, een plek
voor informeel leren en een verblijf- en
ontmoetingsplek, waarbij studeren en werken in de
bieb niet meer weg te denken zijn. We faciliteren,
spelen in op wensen en behoeften en inspireren met
onze activiteiten en diensten. We dragen bij aan een
veelzijdige stad waar mensen graag (blijven) wonen.
Zo sluiten we bijvoorbeeld met de Stadsbibliotheek
als een gewilde studieplek aan bij de ambities van de
gemeente voor Venlo Studentenstad 2020-2023.

1 Bieb Werkt (studeren),
2 Bieb Inspireert (kennis en verdieping) en
3 Bieb Verbindt (ontmoeten).
Het belang van deze derde pijler is door corona
alleen maar duidelijker geworden.

Loyale band
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Een stad waar jongeren ook na hun studie graag
blijven wonen is een stad waarmee ze een loyale
band opbouwen. Hiervoor is een centrum met een
breed en divers palet aan voorzieningen van belang,
inclusief een goede bieb met een passend aanbod.
De Stadsbibliotheek faciliteert studenten die in Venlo
studeren en studenten die hier wonen maar elders
hun studie volgen. We richten ons hiermee zowel op
het voortgezet onderwijs als mbo, hbo en universitair
onderwijs, inclusief buitenlandse studenten.
De komende jaren breiden we in overleg met de
gemeente Venlo en in samenwerking met onderwijsinstellingen en betrokken partners onze dienstverlening voor studenten uit. Van ruimere openingstijden (inclusief zondag) en goede studiefaciliteiten
tot een aantrekkelijke programmering. Een behoefteonderzoek onder studenten en aanvullende
gesprekken met een aantal focusgroepen heeft tot
drie pijlers voor deze dienstverlening geleid:
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Met Bieb Werkt hebben we in 2020 de eerste pijler
al stevig neergezet. Onze community librarian voor
studenten en jongeren start in 2021 bovendien met
een leesclub en studentenontmoetingsavonden. Ook
de succesvolle BiebCast voor en door jongeren krijgt
een vervolg.

Bieb Werkt: de bieb als studie- en ontmoetingsplek
Lotte Kok,
community librarian

ls community librarian staat mijn eigen
community centraal. In mijn geval zijn
dat de studenten. Denk aan studenten
van de HAS, Fontys en het University College Venlo,
maar ook studerende scholieren die gebruikmaken
van onze Stadsbibliotheek als studie- of
ontmoetingsplek. Samen met hen geef ik invulling
aan projecten, activiteiten en diensten. Ik wil weten
wat er leeft, waar ze behoefte aan hebben en wat
ze van ons verwachten. Ik breng hen bij elkaar en
vraag hen regelmatig om mee te denken over onze
dienstverlening en programmering. Zo creëer je een
gezamenlijk gevoel van eigenaarschap en bouw je
uiteindelijk een diepere band met de bezoekers van
de bieb op.
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Uit deze denktank hebben we ook de wensen
voor studieplekken opgehaald. We zagen aan de
opkomst al langere tijd dat scholieren en studenten
de Stadsbibliotheek een fijne plek vinden om te
studeren en elkaar te ontmoeten. Corona heeft
nog eens extra bevestigd dat de Stadsbibliotheek
een geliefde verblijfsplek voor hen is. Wij kregen
tijdens de lockdown veel reacties van studenten die
de bieb ontzettend misten. Eind december hebben
we daarom Bieb Werkt geïntroduceerd, waarmee
bezoekers online een plek kunnen reserveren.
Trouwens niet alleen scholieren en studenten, maar
ook zzp’ers of mensen die even rustig willen werken
kunnen gebruikmaken van dit gratis lidmaatschap.
We hebben vorig jaar net voor de derde lockdown
een week kunnen proefdraaien en dat beviel goed.
Hopelijk kunnen we er in 2021 echt mee aan de
slag en krijg ik de kans weer nieuwe studenten te
ontmoeten en ze te binden aan de bieb én aan de
stad Venlo.
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De klant is koning

Uitbreiding dienstverlening in de kernen

Renée Vercoulen,
teamleider publieke dienstverlening

ij alles wat we doen staat de relatie met
onze klanten - de inwoners van Venlo centraal. We verwelkomen hen als lid,
als bezoekers van de leestafel, als deelnemers
aan activiteiten, als studenten die de bieb als
werk- en ontmoetingsplaats gebruiken, als de
kinderen die lekker even een stripboek komen
lezen en ga zo maar door. Onze klant heeft veel
verschillende gezichten maar is hoe dan ook
koning.
We willen weten wat de Bibliotheek voor hen
kan betekenen en dat willen we graag van de
klanten zelf horen. Het gesprek met de klant
is en blijft van belang en in 2021 willen we de
wijze waarop we dit doen verder ontwikkelen.
Op onze planning staan onder andere
klantenpanels, enquêtes en gesprekken in (en
rondom) de bieb. Dit moet onder andere leiden
tot nieuwsbrieven op maat, waarmee klanten
informatie krijgen over onze dienstverlening
op basis van hun interesses, hun wensen en
behoeften.
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Marlou Jenniskens,
community librarian in Arcen, Velden
en Lomm
k ben in januari 2021 gestart als community
librarian voor Arcen, Lomm en Velden.
Prachtig dat de Bibliotheek Venlo haar
dienstverlening kan uitbreiden naar deze
dorpen. Zo hebben we straks niet alleen een
bibliotheekvestiging met boeken in Arcen en Velden,
maar ook een programma- en cursusaanbod.
Vanaf de start ben ik in gesprek met inwoners,
zodat dit aanbod straks aansluit op de wensen en
behoeftes die hier spelen. Ook neem ik met mijn
collega’s de collecties in beide vestigingen onder
de loep; hoe kunnen we het aanbod zo interessant
mogelijk maken voor de lokale lezers? En met welke

informatieve boeken ondersteunen we de kernen?
Voor mij is het duidelijk, samenwerking versterkt: ik
kijk allereerst naar wat er al is en waar de behoeftes
nog niet zijn vervuld. Juist door verbinding op te
zoeken, kunnen we de identiteit en zelfredzaamheid
van (kleine) gemeenschappen versterken. Ik maak
nu kennis met sterke en trotse dorpen, waar het
verenigingsleven een grote rol speelt. Men is trots op
de historie, maar kijkt zeker ook naar de toekomst.
Zelfredzaamheid, leefbaarheid en duurzaamheid zijn
thema’s die vaak terugkomen. Daar kan ik wel wat
mee, en ik denk dan ook dat we in 2021 een mooi
eerste aanbod kunnen bieden.

Vooruitkijken
Met onze vestigingen in Venlo, Arcen, Belfeld, Blerick,
Tegelen en Velden en met de Bibliotheek op school in
iedere (basis)school is de bieb nooit ver weg. Maar we
willen ook voor de kernen meer betekenen dan alleen
het bieden van een goede collectie, we weten dat die
wens bestaat. Door de structurele aanvulling van
onze gemeentelijke subsidie kunnen we de komende
jaren ook in de vestigingen onze dienstverlening
uitbreiden met cursussen en activiteiten. Hiermee
gaat in 2021 een drietal community librarians aan
de slag. Zij dompelen zich als het ware onder in de
wijken en gemeenschappen van deze kernen en
halen op waar de inwoners behoefte aan hebben:
wat kan de Bibliotheek Venlo voor, door en met hen
betekenen. Uit hun introducties klinkt enthousiasme
en betrokkenheid en het kernwoord is verbinding.
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Mayke Steeghs,
community librarian in Blerick

Daniëlle Bors,
community librarian in Tegelen
en Belfeld
ch bön in Tegele gebaore.... daorum bin ich
get gewaore... community librarian ben ik
geworden, om precies te zijn! Sinds 1 maart
2021 ben ik aan het werk als community librarian in
de kernen Tegelen en Belfeld.
Mijn ambitie voor deze kernen is dat de Bibliotheek
door nóg meer inwoners gevonden gaat worden.
Of dit nu is voor het lenen van boeken, het volgen
van een cursus of het deelnemen aan een activiteit.
In de komende tijd ga ik daarom op onderzoek uit
in Tegelen en Belfeld. Waar hebben de inwoners
behoefte aan? Hoe zit het eigenlijk met de (digitale)
geletterdheid? Met welke partners uit de kernen kan
een samenwerking worden opgezet?
In samenspraak met de inwoners en vertegenwoordigers van Tegelen en Belfeld ga ik in 2021
plannen maken voor een bredere inzet van de
Bibliotheek. Laagdrempelig, dichtbij en bereikbaar
voor alle inwoners.
En wat van die plannen ‘gewaore is’? Daar kom ik in
het volgende jaarverslag uitgebreid op terug!
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nze vestiging in Blerick zit op de bovenste
verdieping van modewarenhuis Berden.
Deze is grotendeels onbemand en je kunt er
alleen terecht voor het lenen van boeken. We zullen
de komende jaren steeds zichtbaarder aanwezig en
betrokken zijn bij wat er in Blerick, Hout-Blerick en
Boekend leeft.
Vanaf eind 2020 ben ik gaan kennismaken met
mensen die weten wat er in de wijken speelt omdat
ze er wonen en/of werken. Ik wil zelf de kernen
namelijk ook echt goed leren kennen. Verbinding
maken hoort bij deze nieuwe functie, dus dit zal ik
ook blijven doen om op de hoogte te blijven. Zo past
het aanbod straks goed bij wat de inwoners willen of
nodig hebben.
Als Huis van Informatie faciliteren wij mensen
om zich te blijven ontwikkelen. In Blerick zie je dit
binnenkort al met de computercursussen die we gaan
aanbieden. Deze kunnen dan dicht bij huis gevolgd
worden. Ook werk ik aan een programma voor andere
onderwerpen die leven. Ik sluit daarbij aan op wat
er al is. Dit kan heel breed zijn, denk bijvoorbeeld
aan duurzaamheid, maar ook aan de identiteit van
Blerick. De focus die ik aanbreng, wordt bepaald door
de mensen die ik spreek. Zij worden betrokken bij de
organisatie van de activiteiten.
Zo wordt de Bibliotheek echt van iedereen!
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TIJDLIJN | Corona en de Bibliotheek Venlo

PLEK 3 | Waar onze twee dromen samenkomen
Een prachtig voorbeeld van het samenkomen van
onze twee dromen is PLEK 3: de Bibliotheek als een
rijke derde leeromgeving voor kinderen en jongeren
die een impuls kunnen gebruiken op het gebied van
taal en algemene ontwikkeling. De invulling van
PLEK 3 als een prettige omgeving - gebaseerd op een
doordacht onderwijsprogramma maar zonder dat
voor de kinderen de nadruk op leren ligt - is door
de Bibliotheek Venlo ontwikkeld. Sinds september
2020 ‘draait’ in de kelder van de Stadsbibliotheek
deze tweejarige pilot. Met initiatieven zoals
PLEK 3 wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW) de onderwijskansen van
deze jongeren vergroten. Partner in deze pilot is de
KB (Koninklijke Bibliotheek), met subsidie van het
VSB fonds en provincie Limburg. Projectleider voor
PLEK 3 is orthopedagoog Sanne Pijnenburg, die
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speciaal voor dit project bij de Bibliotheek Venlo is
aangenomen. Begin 2021 keek ze terug op de start
van PLEK 3 in een interview met Linda van Pelt voor
Bibliotheekblad.
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Sanne Pijnenburg,
projectleider

oorafgaand aan de start van PLEK 3
in september heb ik een profielschets
ontwikkeld voor wie PLEK 3 bedoeld is. Dit
zijn leerlingen die relatief laag scoren op taal, zoals
woordenschat en begrijpend lezen, in vergelijking
met hun algemene leerniveau. Kinderen met een
groeimogelijkheid die met de juiste impuls nét
dat stapje verder kunnen komen, bijvoorbeeld een
hoger schooladvies. Leerlingen die gemotiveerd zijn
en openstaan voor ontwikkeling in de breedte en
de diepte. Toen ik vervolgens kinderen ging werven
die aan dit profiel voldeden, werd ook ik ingehaald
door corona. Voor het succes van PLEK 3 zijn zowel
school, de Bibliotheek en de ouders van belang. Nu
waren de scholen een tijd dicht en konden geen
gezamenlijke gesprekken plaatsvinden. Ik heb toen
gekozen voor individuele benadering van de ouders,
wat nuttig bleek. Sommigen hebben namelijk een
migratieachtergrond en zijn de Nederlandse taal nog
niet geheel machtig, dus ze konden wel wat extra
aandacht bij de uitleg gebruiken.

Basis voor de toekomst

Uiteindelijk ben ik met ondersteuning van collega’s in
het nieuwe schooljaar met de eerste vijftien kinderen
gestart. Ze zijn afkomstig van verschillende scholen
van groep 6 tot en met de brugklas, en deze groep
komt iedere dinsdagmiddag na schooltijd naar onze
stoere kelderruimte die goed past bij het project.
Een schooljaar lang organiseren we wekelijks onder
de noemer van vier hoofdthema’s - burgerschap,
cultuur, duurzaamheid en techniek - inspirerende
middagen. Bij PLEK 3 hoort ook het bezoeken van
bedrijven en culturele instellingen en we ontvangen
gasten die aansluiten bij de thema’s. Gelukkig konden
we binnen de beperkende coronamaatregelen
doorgaan omdat het een kwetsbare doelgroep betreft
waarvoor uitzonderingen gelden. We kunnen voor
deze kinderen een stimulerende en toegankelijke
omgeving creëren en hun leefwereld vergroten door
hen nieuwe mogelijkheden te laten ontdekken. Dat
is een belangrijke basis voor de toekomst. In 2021
starten twee nieuwe groepen en we geven met plezier
informatie aan Bibliotheken die een soortgelijk
project willen starten. We willen dit project graag
uitdragen, want de mogelijkheid om je in een ‘rijke
leeromgeving’ te ontwikkelen gun ik veel meer
kinderen.

BIEB
THUIS

SCHOOL

Het volledige interview met Sanne
dat in januari 2021 in Bibliotheekblad
verscheen vind je op pagina’s 52 tot en met 54.
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DROOM 2
Alle Venlose kinderen
van 0 tot 18 jaar
hebben toegang tot rijke
leesinformatie, ongeacht
de betrokkenheid van
ouders en opvoeders.

DROOM 2

Tess Holtermans,
teamleider onderwijs

oed kunnen lezen is van belang in iedere fase
van je leven, het is een basiscompetentie
om deel te nemen aan de maatschappij.
Lezen verruimt je denken, maakt de wereld groter
en zorgt voor een beter inlevingsvermogen. Het is
goed voor je welzijn, lezen helpt je te ontspannen
en het verrijkt je leven. We willen kinderen en
jongeren in Venlo alle mogelijkheden geven die bij
een rijke lees- en mediaopvoeding horen. Met onze
twee ijzersterke programmalijnen, BoekStart en de
Bibliotheek op school, hebben we ook in 2020 de
voorwaarden gecreëerd voor een doorgaande leeslijn
van 0 tot 18 jaar. Extern was de focus dat (onderwijs)
organisaties, overheden en instellingen die op welke
wijze dan ook te maken hebben met kinderen en lezen
weten dat we als Bibliotheek Venlo dé partner zijn
voor leesbevordering en digitale geletterdheid.

Samen werken aan leesplezier

Ik ben in mei 2020 gestart bij de Bibliotheek Venlo
en alles in mijn functie draait om kinderen en
jongeren met plezier te laten lezen. Aandacht
voor leesbevordering in Nederland is belangrijker
dan ooit. De leesmotivatie bij jongeren is laag, we
scoren internationaal gezien slecht op het gebied
van leesplezier en leesvaardigheid. We weten van
onze eigen scholen in Venlo op basis van de jaarlijks
afgenomen leesmonitor dat Venlo hierop geen
uitzondering is. Maar we zijn er ook van overtuigd dat
we dit tij kunnen keren als we ons daar gezamenlijk
voor inspannen. Met partners uit het onderwijs,
met de GGD en kinderopvangorganisaties, met
behulp van leesbevorderingsprogramma’s die
we in de bibliotheekwereld met Stichting Lezen
ontwikkelen. En niet in de laatste plaats met ouders,
hun betrokkenheid is cruciaal. We helpen hen het
inzicht en de motivatie te verwerven om ook thuis een
taalrijke omgeving voor hun kind te creëren.

In het rapport LEES! Een oproep tot een leesoffensief stellen de Onderwijsraad en
de Raad voor Cultuur dat een leesoffensief hard nodig is. Ze luiden de alarmklok.
Het advies is om een krachtig en samenhangend leesbeleid te organiseren. In
het Bibliotheekconvenant is het leesoffensief verankerd in de pijler De Geletterde
Samenleving en spelen de leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de
Bibliotheek op school een belangrijke rol met de doorlopende leeslijn als rode draad.
Bibliotheken bereiken via de programma’s BoekStart, de Bibliotheek op school en
overige educatieve dienstverlening zo’n 78,5% van alle kinderen (0-12 jaar).*
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*Bron: Lezen lokaal verankeren | werken aan een sterk leesbevorderingsnetwerk
Stichting Lezen (januari 2021).
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BoekStart
Petra Delhez,
BoekStartcoach

aat het vrolijke oranje koffertje mee naar
huis, dan is dit voor baby’s niet alleen een
eerste kennismaking met boekjes, ze zijn ook
meteen lid van de Bibliotheek Venlo. De basis voor
taal- en leesontwikkeling en leesplezier wordt in de
eerste vier jaar gelegd. Vanuit deze gedachte is het
landelijke BoekStart programma ontstaan, inmiddels
alweer ruim twaalf jaar succesvol. Baby’s, peuters en
kleuters met wie veel wordt gepraat en die worden
voorgelezen hebben daar de rest van hun leven profijt
van. Met een gratis lidmaatschap van de bieb gaan de
deuren van een grote schatkamer met boeken open
waarin ze in alle fases van hun ontwikkeling heerlijk
kunnen grasduinen.
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BoekStartcoach

De inzet van BoekStart is preventief. Voorop staat:
voorkomen dat kinderen met een taalachterstand
op school komen. We werken sinds 2019 met de
gemeente Venlo, Jeugdgezondheidszorg-GGZ en
Kinderopvang samen in het driejarige project
BoekStartcoach. Mijn twee collega-coaches en ik
zijn een aantal dagdelen per week aanwezig op de
consultatiebureaus in Blerick en Tegelen - kernen
waarvan we op basis van onderzoek weten dat
hier procentueel een hoog aantal laaggeletterden
woont. We informeren ouders over het belang
van voorlezen en maken hen enthousiast om dit
thuis zoveel mogelijk te doen. In 2020 is hier het
consultatiebureau in Venlo bijgekomen.
Daarnaast zijn de we te vinden bij kinderdagverblijforganisaties waar we pedagogisch medewerkers
begeleiden. Deze locaties breiden we jaarlijks verder
uit: in 2020 waren vijf lees- mediaconsulenten van de
Bibliotheek Venlo als BoekStartcoaches werkzaam op
locaties van IKC de Koperwiek, Spring Kinderopvang
en Beste Kinderopvang.
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Partners

Kledingbank en kringloopwinkel

Corona riep een deel van de plannen
rondom de BoekStartcoach tijdelijk een
halt toe, maar opende ook weer nieuwe
deuren. We willen juist zoveel mogelijk
ouders met hun kinderen bereiken, en
dat was op een gegeven moment door de
coronamaatregelen bij de consultatiebureaus
niet meer mogelijk. We zijn toen uitgeweken
naar plekken in die wijken waar ouders onze
steun het hardst nodig hebben. Zo zijn we
uitgekomen bij de Kledingbank Venlo en
bij kringloopwinkel Het Goed. Hier hebben
we werkplekken ingericht met BoekStartmaterialen en geschikte kinderboeken. In
2021 hopen we weer aanwezig te kunnen
zijn op de consultatiebureaus en op zoveel
mogelijk kinderopvanglocaties. In dat laatste
jaar van het project kijken we hoe we de
BoekStartcoach na afloop kunnen borgen
door deze structureel in ons beleid op te
nemen.
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BoekStartkoffertjes

Contactmomenten

(tot en met 18 maanden)

Consultatiebureaus:
Venlo
373
152
Blerick
163
Tegelen
Kledingbank 58
81
Het Goed
231
Spreekuren

559

Instroom
nieuwe leden
tot en met 3 jaar

231
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1.058

Spreekuren

67

Verwijzingen
Taalhuis
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De Bibliotheek op school
Tess Holtermans,
teamleider onderwijs

ij de Bibliotheek Venlo waren in 2020
zes lees- mediaconsulenten werkzaam.
Iedere consulent is aan drie tot acht scholen
verbonden in het kader van de Bibliotheek op school.
Met de Bibliotheek op school stimuleren we
leesplezier, bevorderen we informatievaardigheden
en creëren we met de scholen een aantrekkelijke
leesomgeving. We stellen ieder jaar gezamenlijk een
lees- en mediaplan op met daarin een aantal doelen
op het gebied van leesmotivatie, leesontwikkeling
en informatievaardigheden. We ondersteunen
de leerkrachten en leescoördinatoren in het
basisonderwijs bij leesbevordering en zetten onze
expertise in om onze collega’s in het onderwijs te
adviseren en te inspireren. Bij de start van het nieuwe
kalenderjaar hebben we op iedere basisschool in
de gemeente Venlo een Bibliotheek op school. Dat
is echt een fantastische prestatie. Het afgelopen
jaar hebben we onder andere gebruikt om onze
expertise en kennis te vergroten en het team verder
te professionaliseren. We maken hierbij onderscheid
tussen de focus op het jonge kind van 0 tot 8 jaar
en het oudere kind van 8 tot 14 jaar. De focus bij het
voortgezet onderwijs ligt tot nu toe op de onderbouw.
Op dit moment hebben we een Bibliotheek op school
bij het Valuascollege en College Den Hulster (OGVO)
en de Velddijk (Onderwijsgroep Buitengewoon).
Onze ambitie is om dit ook te realiseren bij
het Blariacumcollege (OGVO) en Wildveld
(Onderwijsgroep Buitengewoon).
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Leesuitdagingen
Met leesuitdagingen zoals De Weddenschap
(www.deweddenschap.nl) en Read2me
(www.read2mevoorleeswedstrijd.nl)
worden leerlingen in het voortgezet
onderwijs gestimuleerd om te lezen.
Het wedstrijdelement zorgt voor een extra
uitdaging. Dit jaar sprankelde het leesplezier
op het Valuascollege waar de vmbo-leerlingen
winnaar van De Weddenschap werden en
brugklasser Sophie Elshof de provinciale ronde
van Read2me op haar naam schreef.
www.deweddenschap.nl www.read2mevoorleeswedstrijd.nl

35

DROOM 2

Lezen in de lockdown

Vooruitkijken
Het afgelopen jaar hebben we nieuwe leesmediaconsulenten kunnen aannemen om zowel de
samenwerking met het primair onderwijs als het
voortgezet onderwijs verder vorm te geven. We zetten
onze professionalisering voort en zorgen ervoor
dat de kennis en ervaring van de individuele leesmediaconsulenten het hele team ten goede komt.
Een teamgerichte aanpak met het vmbo als startpunt
is een speerpunt, evenals de vijf wijken in Venlo waar
een combinatie van problemen op het gebied van
zorg, welzijn, welvaart, wonen en woonomgeving
op elkaar inwerken en versterken. De basisscholen
in deze vijf speerpuntwijken krijgen extra aandacht
conform de GKA-agenda (Gelijke Kansen Alliantie)
van de gemeente Venlo.

GELIJKE KANSEN
WIJKEN
1
2
3
4
5

1
3

Klingerberg
Vastenavondkamp
De Vossener
Venlo-Noord
Op de Heide

Samen werken aan een leescultuur
Ontwikkeling op wijkniveau
ouders en
pedagogisch
medewerkers

onderwijspersoneel

2
4

5
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Anky Langen,
lees-mediaconsulent

onderwijspersoneel

e deuren van de scholen bleven in 2020 vele
weken gesloten en dat had ook gevolgen
voor onze werkzaamheden als leesmediaconsulent. Normaal gesproken zijn we immers
in de scholen aanwezig, en dat belangrijke fysieke
contact met de kinderen en leerkrachten viel nu weg.
We vonden het in die periodes vooral belangrijk dat
de kinderen thuis zoveel mogelijk bleven lezen en met
creatief denken kwamen we een heel eind. Zo konden
kinderen boeken lenen uit de schoolbibliotheek om
thuis te lezen en dat de registratie hiervan niet altijd
perfect verliep was even minder belangrijk. Soms ging
dat meegeven van boeken vanuit een gesloten school
wel heel inventief, namelijk lekker makkelijk via het
raam!
Het landelijk initiatief van de berenjacht had ook in
Venlo veel succes. Zo kwamen de kinderen toch lekker
buiten en konden ze ook onze gedichten op de ramen
van de Stadsbieb lezen.
Voor het basisonderwijs hebben we extra veel
gepost op de bestaande Facebookpagina van de
Bibliotheek op school en in het voortgezet onderwijs
is Instagram gebruikt met extra veel leestips en
Leuklezenvoordelijst.
We hebben scholen vooral laten aangeven wat ze
van ons nodig hadden en hen daarnaast de ruimte
gegeven hun weg in de coronatijd te zoeken.
Gelukkig waren we tussen de lockdowns door steeds
welkom op onze scholen en hebben we samen met de
leerkrachten het leesplezier voor de leerlingen weer
een boost kunnen geven.
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Structurele financiering
voor de kernen
Begin 2020 heeft Thomas van Dalen Advies in
opdracht van de gemeente Venlo onderzoek
gedaan naar de positie van drie grote Venlose
cultuurinstellingen - Theater De Maaspoort,
Kunstencentrum Venlo en de Bibliotheek Venlo - in
vergelijking tot dezelfde soort cultuurinstellingen in
gemeenten met een vergelijkbare bevolkingsomvang.
De gemeente wilde deze benchmark gebruiken
als uitgangspunt voor het ontwikkelen van een
nieuwe cultuurvisie voor de periode 2021-2024.
De Venlose Bibliotheek werd gespiegeld aan twaalf
referentiebibliotheken die primair werken voor één
gemeente. Het betreft (middel)grote steden met een
bevolkingsomvang van 77.000 tot 126.000 inwoners.
Het resultaat was positief. De Bibliotheek Venlo
behaalt betere resultaten voor beduidend minder
geld, gemiddeld zo’n € 7 per inwoner minder. We
hebben deze uitslag aangegrepen om te kijken of
er binnen de gemeente Venlo draagvlak voor een
structureel reparatieplan is. En dat draagvlak was er,
want eind mei ging de gemeenteraad akkoord met
een aanvulling van onze gemeentelijke subsidie voor
de komende vier jaar.
In een interview met Bibliotheekblad (juni 2020)
vertelt directeur Geja Olijnsma hoe belangrijk het is
om als Bibliotheek je waarde voor de gemeenschap te
laten zien en hoe we de subsidie gaan inzetten.
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‘Houd korte lijntjes met de politiek en neem ze mee in je visie!’
Geweldig nieuws voor de Bibliotheek Venlo: de Limburgse bibliotheek krijgt de
komende jaren structureel meer geld van de gemeente. De komende jaren wordt de
subsidie stapsgewijs naar het landelijk gemiddelde van vergelijkbare bibliotheken
gebracht. Bibliotheekblad belde met directeur Geja Olijnsma.
Tekst: Bart Janssen
Je hing zeker meteen de vlag uit?
‘Eerlijk gezegd kon ik het nauwelijks geloven.
Uiteraard had ik de vergadering van de gemeenteraad hierover gevolgd en wist ik wat de uitkomst
was. Maar toen ik de volgende dag het bericht op de
site van Omroep Venlo zag drong het pas het echt tot
mij door, het stond er echt! En dat de raad unaniem
voor heeft gestemd, maakt het helemaal iets om
trots op te zijn.’
En toch kwam het als een verrassing?
‘Het blijft natuurlijk altijd spannend. Je weet niet hoe
er gestemd gaat worden. Aan de andere kant: uit het
benchmarkonderzoek dat we lieten uitvoeren door
Thomas van Dalen Advies bleek wel dat we erg goed
presteerden.’
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De benchmark stelde dat jullie nu al veel weten te
bereiken met een lage subsidie: de fijnmazige
structuur is behouden in de kleine kernen, er zijn veel
schoolbibliotheken, en er is een sterke programmering…
‘Als je het afzet met vergelijkbare bibliotheken,
krijgen wij 7,71 euro per inwoner minder. En dan
is nog niet eens de huisvesting meegerekend. Als
je die kosten ook meeneemt, kom je uit op een
verschil van 12,53 euro. We worden gefinancierd
als een plattelandsbibliotheek, maar we moeten
functioneren als een stadsbibliotheek. En we hebben
te maken met stedelijke problematiek. Zo hebben we
in Venlo relatief veel laaggeletterden.’

Dus de benchmark was een goede manier om te
tonen hoe jullie het doen?
‘Het zorgde voor een cijfermatige onderbouwing van
het beeld dat wij zelf al hadden. Ik heb de benchmark
aangegrepen om de gemeenteraad te laten zien dat
we het opvallend goed doen met de weinige subsidie
die we ontvingen.’
Een gemeenteraad zou ook kunnen redeneren dat
de subsidie blijkbaar voldoende is. De prestaties zijn
immers goed…
‘Nee. Het knelt intern al jaren en we konden het zo
niet veel langer volhouden. Als bibliotheek moet
je duidelijk zichtbaar zijn in de gemeenschap.
We hebben in alle kernen weliswaar nog
steeds vestigingen, maar dat zijn onbemande
uitleenbibliotheken zonder eigen programmering.
Dat laatste is niet wenselijk, inwoners uit de kleine
kernen willen hiervoor niet naar de Stadsbibliotheek;
ze willen naar hun eigen vestiging. We kunnen de
vijf wettelijke functies simpelweg niet waarmaken.
Gelukkig zag de gemeenteraad dat ook, en kwam de
raad met de constatering dat er iets scheef zat.’
Een dergelijke beslissing is in deze tijd wel erg
bijzonder. Ook omdat er in voorgaande jaren door de
gemeente 25 procent bezuinigd is op de bibliotheek.
‘Het besluit is ook het resultaat van jarenlang
investeren en laten zien wat je waarde is voor de
gemeenschap. Ook hebben we de lijnen met de

politiek en de verantwoordelijke ambtenaren zo kort
mogelijk gehouden.’
Dus dat is meteen ook een tip voor andere
bibliotheken?
‘Absoluut! Neem de betrokkenen mee in je visie. Laat
zien hoe je als bibliotheek presteert. Investeer in je
contacten met de wethouder, de ambtenaren en
gemeenteraadsleden van alle partijen.’
Wat gaan jullie doen met de extra subsidie?
‘In de kleine kernen willen we community librarians
aanstellen die de programmering gaan verzorgen.
Denk bijvoorbeeld aan een uitgebreid cursusaanbod.
Eigenlijk alles wat we nu ook in de hoofdvestiging doen.

Ook willen we in kleine kernen de collecties weer
uitbreiden. In het verleden zijn bijvoorbeeld de
informatieve boeken weggehaald. Gebruikers
moesten deze dan maar reserveren. Dat werkt niet,
er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. De kernen
moeten weer kunnen beschikken over volwaardige
vestigingen die midden in die samenleving staan.
Dit in samenwerking met partners. Daarnaast gaan
we subsidie gebruiken voor onze dienstverlening
aan het onderwijs. Elke Venlose school heeft een
schoolbibliotheek, maar die zijn onderbemand. Onze
leesconsulenten kunnen het nauwelijks aan. Ook daar
willen we dus meer medewerkers voor aannemen.’
Als laatste: kwamen er voor jezelf nog opmerkelijke
zaken uit de benchmark?
‘De bezoekersaantallen. Alhoewel ze de laatste
jaren flink gestegen zijn, zitten we toch onder het
gemiddelde van de andere bibliotheken. Het past ook
bij het beeld dat we in de kernen te weinig doen. Vooral
daar zie je een terugloop in het aantal
bezoekers. Mensen uit de kernen komen
voor de activiteiten niet naar de centrale
vestiging. Je moet als bibliotheek in zijn
geheel bij de mensen in de kernen blijven.
Dus ook met je programmering en
de andere dienstverlening.’
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ORGANISATIE
Ingrid Roelofs,
teamleider bedrijfsdiensten

e groeien als organisatie. Zo heb ik het
afgelopen jaar ervaren. We zijn met elkaar
op zoek gegaan naar creatieve oplossingen
om onze dienstverlening zo goed mogelijk op peil
te houden. We hebben elkaar als collega’s gesteund
en geïnspireerd, ook op afstand, en teruggekregen
van klanten dat ze onze inzet waardeerden. We
hebben gewerkt aan de professionalisering van
onze organisatie en zullen ons in 2021 profileren in
ons marketingbeleid als onderdeel van het sterke
merk de Bibliotheek: de motor van een vaardige
samenleving. We kunnen onze dienstverlening in de
kernen en het programma aanbod voor studenten
uitbreiden. Tenslotte hebben we ruimte gekregen
om de Bibliotheek op school voor het voortgezet
onderwijs uit te breiden. Dit alles betekent onder
andere dat er in 2021 nieuwe medewerkers starten
die ons gaan helpen bij dit groter wordende
takenpakket. Onze waardering gaat ook zeker
uit naar onze vrijwilligers, die ook in roerige
tijden steeds flexibel en met een tomeloze inzet,
betrokkenheid en enthousiasme voor de Bibliotheek
en haar klanten klaarstaan.
Natuurlijk had ook ik ervoor getekend om zonder
allerlei beperkende maatregelen aan onze ambities te
werken. Maar we hebben nog steeds veel bereikt
samen. Ik laat de afbeeldingen verder voor zich
spreken. We komen dit samen te boven.
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Zonder jou is er geen
Bibliotheek in Tegelen,
dankjewel dat je onze
collega bent!
De medewerkers van

Voor jou
om heerlijk
te genieten

LEKKER
LEZEN!
WELKOM als lid
bij de Bibliotheek
Venlo & WELKOM
bij
Lunchbon ter waarde van

€ 12,50

No

Je kunt de lunchbon inleveren tot 1 december 2020.
Graag het bedrag in één keer besteden.
De lunchbon of het restbedrag is niet inwisselbaar voor geld.

LEKKER
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Voor jou
om heerlijk

Medewerkers

Raad van Toezicht

Per 31 december 2020:
36 medewerkers in dienst
	
22,77 fte
	
109 vrijwilligers
	
4 werkpleiners/werkervaringsplaatsen
	
6 stagiaires (Gilde Opleidingen, OGVO
	
en HAN)

De samenstelling van de raad van toezicht
per 31 december 2020:
De heer Hans Teunissen, voorzitter
Mevrouw Saskia Schrijen-van der Linden,
secretaris
De heer Luuk Brüning, lid
De heer Jort Tosserams, lid
De heer Henk van den Heuvel, lid

DE TOEKOMST VAN
DE BIBLIOTHEEK:
BIBLIOTHEEKCONVENANT
Sinds 30 september 2020 is het Bibliotheekconvenant
2020 - 2023 van kracht. Met dit convenant leggen
het Bibliotheekstelsel en de drie overheidslagen
rijk, provincie en gemeente vast dat zij zich
gezamenlijk gaan focussen op leesbevordering,
digitale inclusie en een leven lang leren.  

Onder de loep:
Het openbare Bibliotheekstelsel
in Nederland bestaat uit de lokale
Bibliotheken, de provinciale ondersteuningsinstellingen (de POI’s) en de
Koninklijke Bibliotheek (KB).
De POI’s ondersteunen bibliotheekorganisaties op regionaal niveau en de
Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging
van Openbare Bibliotheken (VOB) bieden
deze steun op landelijk niveau.

Een Bibliotheek voor iedereen
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Aanleiding voor het Bibliotheekconvenant
zijn de aanbevelingen uit de eerste
evaluatie van de Wsob - in opdracht van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap - en uit het advies van
de Raad voor Cultuur: Een bibliotheek
voor iedereen. Over en weer is gesproken
over ontwikkelingen en verbeterpunten
en dat heeft begin oktober tot een
getekend Bibliotheekconvenant
geleid. Met enige coronavertraging ligt
er een convenant gericht op een gespreid
en toegankelijk lokaal netwerk van
Bibliotheken, zonder drempels voor de
jeugd en als onderdeel van een sterk
Bibliotheekstelsel.
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In het convenant staat beschreven wat er nodig is
om de toekomst van bibliotheekvoorzieningen te
garanderen:
Bibliotheken moeten goed bereikbaar en
	
toegankelijk blijven.
Bibliotheken moeten kunnen beschikken over
	
voldoende en goed gekwalificeerd personeel
(inclusief vrijwilligers).
Een collectief landelijk bibliotheeksysteem is
	
wenselijk.
Samenwerking, certificering en monitoring en
	
innovatie zijn belangrijke randvoorwaarden.
De geformuleerde maatschappelijke uitdagingen
en randvoorwaarden krijgen hun concrete
uitwerking in de Netwerkagenda, waaraan alle
partijen met een gezamenlijke verantwoording
meewerken.
  

Dit zijn POI’s
Provinciale ondersteuningsinstellingen
ofwel POI’s, dat is een hele mondvol. Je komt
zo’n POI in het dagelijks leven niet gauw
tegen, maar voor de lokale Bibliotheken zijn
ze belangrijk. Er zijn in totaal negen van deze
instellingen die als belangrijkste wettelijke
opgave het bibliotheekwerk in Nederland
helpen innoveren. In Noord-Brabant en Limburg
vervult Cubiss deze rol. Samen met partners uit
het onderwijs en maatschappelijke partners
ontwikkelt en test Cubiss nieuwe concepten en
ondersteunen ze ondernemerschap.
Een mooi voorbeeld van deze ondersteuning is
het landelijke project ‘Scoor een Boek!’ dat
in 2020 ook in Venlo werd geïntroduceerd.
Begonnen als een lokaal idee van Biblionet
Groningen hebben de POI’s geholpen
om dit uit te rollen tot een landelijk
leesbevorderingsproject.
Cubiss heeft als droombeeld dat
iedereen volwaardig deel kan
nemen aan de samenleving. Je
leest het op cubiss.nl

Dit is de Koninklijke Bibliotheek
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De Koninklijke Bibliotheek (KB) zal voor de meeste mensen geen onbekende zijn. Als nationale Bibliotheek
maakt zij de landelijke bibliotheekcollectie zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. We maken met miljoenen
Nederlanders gebruik van hun digitale diensten, zoals de landelijke online Bibliotheek met tienduizenden
e-books en duizenden luisterboeken, en Delpher (Tip!) met tientallen miljoenen gedigitaliseerde
krantenpagina’s. Samen met partners ontwikkelt de Koninklijke Bibliotheek programma’s
rondom (voor)lezen, (digitale) vaardigheden en aangepast lezen. Die samenwerking leidt
tot mooie pilots en projecten, zoals bijvoorbeeld onze PLEK 3, waarover verderop in dit
jaarverslag meer. Goed dus om te weten waar de Koninklijke Bibliotheek voor staat.
Nieuwsgierig naar meer? Op KB.nl vind je een schat aan informatie.  
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FEITEN &
CIJFERS
Vestigingen
Arcen

21.384
leden
waarvan
14.042
jeugdleden

207.179
bezoekers

7.342
volwassen leden
Velden

111.570

391.058
uitleningen
waarvan
23.496
e-books

1.219
e-books accounts

websitebezoekers

Venlo
Blerick
Tegelen

Zie ook infographics:
Taalhuis | pagina 13
PLEK 3 | pagina 27
BoekStartcoach | pagina 33
Informatiepunt Digitale Overheid | pagina 50
E-books | pagina 55

100%

Alle basisscholen hebben
een Bibliotheek op school

Belfeld
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2020

BIJLAGE I

* Soort vraag

138
65+
25-65
<25
niet ingevuld
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Soort vragen
naar inhoud*

Hoe is de klant
geholpen?
januari - juni

januari - juni

85

juli - december

geregistreerde vragen

Aantal vragen
naar leeftijd

juli - december

223

Digitaal-technisch
Online Bibliotheek en e-reader
Taalhuis
Overheidsinstanties
Belastingdienst
DigID
Juridische vragen
Geheugenhuis
Duurzaam bouwloket
Overig/Divers

1 Informatie verstrekt
2 Doorverwezen naar spreekuur in de Bibliotheek
3 Warm doorverwezen (afspraak)
4 Doorverwezen naar cursus
Combinatie van 1 en 2
Combinatie van 1 en 3
Combinatie van 1 en 2 en 4
Overig

Digitaal-technisch
Gebruik iPad, e-mails versturen,
installeren apps
Online Bibliotheek en e-reader
Hulp bij installeren
e-reader, online bibliotheek,
luisterboeken, passend lezen
Taalhuis
Doorverwijzingen naar Taalhuis,
informatie over taalcursussen
Overheidsinstanties
Aanvragen bij UWV, DUO, AOW
Belastingdienst
Hulp bij aangifte, duiding
brieven van Belastingdienst
DigID
Hulp bij activeren, aanvragen,
etc.
Juridische vragen
Geheugenhuis
Duurzaam bouwloket
Divers/Overig
Hulp met vertalen, vinden van
lokale websites, toelichting post,
opstellen cv
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BIJLAGE II Bibliotheekblad
De Bibliotheek Venlo en PLEK 3

Een derde ’omgeving’ waarin kinderen
zich verder kunnen ontwikkelen
Leren programmeren, letters stansen uit plexiglas, veganistisch koken en samen een
podcast maken. Dat zijn niet de dingen waaraan je direct denkt bij de service van de
bibliotheek. Maar het zijn wel degelijk onderdelen van een nieuw initiatief van de
Bibliotheek Venlo: PLEK 3. Met ingang van afgelopen september krijgt de eerste groep
van vijftien kinderen (van groep 6 tot en met de brugklas) de kans onder deze noemer
hun taal en talenten te ontwikkelen. Projectleider PLEK 3 Sanne Pijnenburg beleeft het
in de praktijk: ze zijn hier op hun plek.
Tekst: Linda van Pelt | Foto: de Bibliotheek Venlo
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Toen de Bibliotheek Venlo vanuit de Koninklijke
Bibliotheek het verzoek kreeg om een ‘nieuwe
leeromgeving’ voor de jeugd te starten, werd er letterlijk - verdieping gecreëerd. In de zomer is de
kelder onder het gebouw (daarvoor louter bestemd als
boekenopslag) leeggeruimd, geschilderd en opnieuw
ingericht voor pilotproject PLEK 3. Hoezo PLEK 3?
Bestaan er dan ook PLEK 1 en 2? ‘Jazeker, maar die
zijn niet binnen de bibliotheek’, antwoordt Sanne
Pijnenburg. ‘PLEK 3 is in het leven geroepen als derde
”omgeving” waarin kinderen zich verder kunnen
ontwikkelen. De andere twee leeromgevingen zijn
school en thuis.’
Dat die thuissituaties van elkaar kunnen verschillen,
is een van de grondgedachten waarop PLEK 3
gestoeld is. ‘Het ene kind wordt bijvoorbeeld meer
gestimuleerd tot lezen dan het andere’, vervolgt
Sanne. ‘De Bibliotheek Venlo is vooruitstrevend. Zo
hebben wij op alle basisscholen in ons werkgebied
een bibliotheek ingericht. Dat betekent dus ook dat
alle kinderen in Venlo automatisch lid zijn. PLEK 3

gaat verder dan louter leesbevordering. Dit nieuwe
initiatief - nu nog in de pilotfase - is bedoeld voor de
ontwikkeling van taal én andere talenten, maar ook
daarbij is taal vaak een belangrijke schakel.’
Lastige start
Het begon met het ontwikkelen van een profielschets
voor wie PLEK 3 bedoeld is. ‘Leerlingen die relatief
laag scoren op taal, zoals woordenschat en begrijpend
lezen, in vergelijking met hun algemene leerniveau.
Kinderen met een groeimogelijkheid die met de
juiste impuls nét dat stapje verder kunnen komen,
bijvoorbeeld een hoger schooladvies. Leerlingen die
gemotiveerd zijn en openstaan voor ontwikkeling
in de breedte en de diepte’, somt Sanne op. Met
deze goed doortimmerde beschrijving én de hechte
contacten die er al bestonden met de basisscholen
leek er weinig mis te kunnen gaan. En toen ... kwam
het coronavirus. ‘Zowel de bibliotheken als de scholen
sloten, en dat maakte het voorbereidingsproces wat
lastiger’, blikt Sanne terug op de periode waarin de

vijftien leerlingen voor de eerste pilotgroep (in totaal
zijn er drie - red.) werden geworven. Als projectleider
was ze bij voorkeur met de drie betrokken partijen
- school, ouders en bibliotheek - om tafel gegaan.
‘Dat was helaas niet mogelijk. Ik heb toen gekozen
voor individuele benadering van de ouders, wat
nuttig bleek. Sommigen hebben namelijk een
migratieachtergrond en zijn de Nederlandse taal nog
niet geheel machtig, dus ze konden wel wat extra
aandacht bij de uitleg gebruiken.’ Na het formuleren
van de zogeheten persoonlijke ontwikkelingsdoelen
hebben ouders, deelnemende kinderen en de
projectleider een contract ondertekend.
‘We wilden graag officieel vastleggen dat deelname
aan PLEK 3 niet vrijblijvend is. Je verbindt je gedurende
de gehele periode van ongeveer een schooljaar lang
voor een wekelijkse bijeenkomst van anderhalf
uur. Halverwege afhaken heeft ook impact op het
groepsproces, dus dat willen we graag voorkomen.
Bovendien is niet te snel opgeven, maar dóórzetten ook
een belangrijke levensles voor de toekomst.’

Leren programmeren
De wekelijkse opkomst lijkt bepaald geen straf,
want onder de noemer van vier hoofdthema’s - te
weten burgerschap, cultuur, duurzaamheid en
techniek - worden inspirerende middagen na
school georganiseerd. ‘PLEK 3 is zeer bewust niet
het verlengde van school. Daarom is de stoere
kelderruimte perfect passend bij project. We hebben
hier zelfs een compleet ingerichte digitale werkplaats
voor het thema techniek. Hier krijgen de deelnemers
de gelegenheid verschillende materialen te leren
kennen. Zo ervaren ze spelenderwijs, zoals dat letters
uitsnijden of graveren bij een MDF-plaat een andere
techniek vraagt dan het werken met bijvoorbeeld
plexiglas. Ook het ontwerpen in 3D komt hier aan
bod. Door sleufjes te maken in het materiaal, kun
je het ontwerp laten staan’, geeft Sanne een kijkje
op de praktijk. Verder is er een virtual reality-bril.
En belangstellende leerlingen kunnen zich ook
bekwamen in het programmeren met de hiervoor
aangeschafte zogeheten Digi-Klooikoffers.
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‘Het ontwikkelen van digitale vaardigheden is
belangrijk om later maximaal in een digitale wereld
te kunnen functioneren’ klinkt als de moderne
vertaalslag van ‘jong geleerd is oud gedaan’.
Podcast met diepgang
Binnen het thema burgerschap en het subthema
‘nieuwe mensen leren kennen’ is een vluchteling
op bezoek geweest. ‘Hij is vijf jaar terug naar
Nederland gekomen en kwam naar PLEK 3 samen
met zijn zoon van ongeveer dezelfde leeftijd als onze
deelnemers. Deze man was graag bereid om veel
vragen te beantwoorden, alleen niet over alle heftige
ins en outs van zijn vluchtproces. Wij hadden onze
groep in tweeën gesplitst en van tevoren een lijst
van interviewvragen gemaakt. Het verhaal maakte
duidelijk indruk, je zag de interesse groeien. Na
afloop hebben we met z’n allen een podcast gemaakt
voor ouders en docenten naar aanleiding van deze
bijeenkomst.’ Ter vergroting van de betrokkenheid met
school en met de ouders heeft Sanne een besloten
Facebookpagina aangemaakt waar ervaringen
worden gedeeld. ‘Een laagdrempelige manier om in
contact te blijven met de achterban. Sommige ouders
reageren alleen met een duim of een hartje, maar ook
dat is een teken dat ze gekeken of geluisterd hebben.
Dat is positief, want in onze visie spelen ouders een
belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kinderen.’
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Podiumdurf
‘Gezonde voeding is een subthema onder de
noemer duurzaamheid, en ook hieraan is binnen
PLEK 3 een draai gegeven die smaakt naar meer:
koken met seizoensproducten en veganistisch eten.
‘Onder begeleiding van een deskundige hebben
de kinderen gerechtjes gemaakt en geproefd. En
natuurlijk nam iedereen iets lekkers mee naar huis.’
Voor het thema cultuur is al een mooie afsluiting
bedacht, gepland eind januari. ‘Dat is het einde
van de basismodule van zestien bijeenkomsten’,

vertelt Sanne. ‘Daarna gaan we door met zestien
verdiepingsbijeenkomsten voor groep 1. Hiervoor
willen we het eerste gedeelte graag officieel eindigen
met een presentatie in onze Podiumzaal. Het idee
is dat alle vijftien deelnemers terugblikken op
hun ontwikkeling in de afgelopen maanden bij
PLEK 3 en daarover een songtekst schrijven. We
hebben hiervoor een muzikant uitgenodigd voor
professionele begeleiding. Hij componeert een beat
en maakt van de losse teksten één geheel. Dat wordt
vervolgens ingezongen en er wordt ook nog een dans
bij bedacht. Het is de bedoeling dat alle leerlingen
op het podium iets vertellen over hun persoonlijke
ontwikkeling. Dat is natuurlijk voor sommigen best
eng, en ook hierbij speelt dat belangrijke element van
ouderbetrokkenheid.’
Grotere, rijkere leefwereld
Sanne Pijnenburg heeft al veel enthousiasme gezien
tijdens het eerste projectgedeelte van PLEK 3. Hiervoor
werkte ze als orthopedagoog voor kinderen, dus de
jeugdige doelgroep was haar niet onbekend.
‘Het is leuk dat de kinderen hier redelijk “anoniem”
binnenkwamen, dus zonder dossier met
achtergrondinformatie. Ondertussen heeft iedereen
elkaar redelijk goed leren kennen, mede dankzij de
stimulerende en vooral ook toegankelijke omgeving.
Van sommige kinderen is de leefwereld relatief
“klein” en bij PLEK 3 krijgen ze de kans nieuwe
mogelijkheden te ontdekken. Dat is een belangrijke
basis voor de toekomst. In januari starten wij met
een tweede groep en volgens planning begint na de
zomervakantie nummer drie. Misschien met kleine
nuanceverschillen vanwege voortschrijdend inzicht,
maar verder identiek. Bibliotheken die een soortgelijk
initiatief willen starten, geven we met plezier meer
informatie. We willen dit project namelijk graag
uitdragen, want de mogelijkheid om je in een ”rijke
leeromgeving” te ontwikkelen gun ik veel meer
kinderen.’

BIJLAGE III Infographic eBooks

(

Bron: de Koninklijke Bibliotheek (KB) | Via de online Bibliotheek, onderdeel van de KB, heb je als Bibliotheeklid toegang tot 33.000 e-books en 4.400 luisterboeken.

Daling aantal geregistreerde accounts: in
werkelijkheid is het aantal actieve accounts
gegroeid, landelijk van 51% naar 90%. De
Koninklijke Bibliotheek noteert met 5,6 miljoen
uitgeleende e-books bovendien liefst 44% meer
uitleningen ten opzichte van 2019.
Doordat gebruikers zich in september opnieuw
moesten aanmelden voor de online Bibliotheek
ontstaat een vertekend beeld van het aantal
accounts ten opzichte van 2019.

ThuisBieb-app en VakantieBieb-app
Zowel leden als niet-leden konden
in 2020 gratis e-books lenen via de
ThuisBieb (april - juni) en de VakantieBieb
(juli - augustus). Ook hier werd landelijk
volop gebruik van gemaakt met respectievelijk
857.000 en 250.000 e-books en 71.000
luisterboeken.
#ikleesthuis
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de Bibliotheek Venlo
Begijnengang 2
5911 JL Venlo
info@bibliotheekvenlo.nl
www.bibliotheekvenlo.nl

Altijd een Bibliotheek dichtbij:
Arcen, Belfeld, Blerick, Tegelen,
Velden en Venlo

Colofon
Redactie: de Bibliotheek Venlo
Foto’s: de Bibliotheek Venlo, Astrid Roox
Illustraties: Keder Creatie & Illustratie (Robert Keder)
Vormgeving en fotobewerking: Studio Done (Maureen Nikkessen-Fusers)
Contact: info@bibliotheekvenlo.nl
Met dank aan: Menno Goosen (Bibliotheekblad),
Linda van Pelt, Koninklijke Bibliotheek en Cubiss.
Uitgave van de Bibliotheek Venlo, april 2021.
De tekst van dit jaarverslag is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
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Foto achterkant | Onze medewerkers per 1 maart 2021

