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Voorwoord
In het jaar 2016 is bibliotheek Venlo voor
vier jaar gecertificeerd door de ‘Stichting
Certificering Openbare Bibliotheken’. Op
de elementen ‘leiderschap’ en ‘medewer-
kers’ scoorden we uitstekend. Daarnaast
werd door de commissie aangegeven dat
er door bibliotheek Venlo wordt gewerkt
met een heldere en inspirerende visie. 
Een mooi compliment voor alle 
betrokkenen bij de bibliotheek.

We kregen het afgelopen jaar steeds meer
informatie vragen uit de maatschappij. De
overheid verwacht steeds meer zelfregie
en participatie van burgers. Bij sommige
kwetsbare groepen leidt dit tot nieuwe
vragen waarbij de bibliotheek een rol kan
spelen. Leren en ontwikkelen zijn dan ook
belangrijke thema’s binnen ons educatie-
programma. Om jong en oud te helpen,
zijn er talloze initiatieven genomen zoals
de programma’s Boekstart en de 
Bibliotheek op School en Delpher. Voor
werkzoekenden werd er intensief 
samengewerkt met het UWV en het 
Werkplein. Er werden maandelijks Walk 
en Talks georganiseerd waarbij 
werkzoekenden informatie krijgen op 
vele gebieden om beter voorbereid te 
zijn op hun weg naar de arbeidsmarkt.

Het driejarig programma ‘Tel mee met
Taal’ is gestart. Dit is een landelijk actie-
programma gericht op het voorkomen en
bestrijden van laaggeletterdheid en het
bevorderen van lezen. Om het probleem
laaggeletterdheid lokaal op de kaart te zet-
ten, is er een strategisch akkoord gesloten
met een groot aantal partners, waaronder
de gemeente Venlo. De voorbereidingen
voor het Taalhuis in de Stadsbibliotheek
zijn in 2016 gestart en dit project wordt
begin 2017 uitgerold. 

De ontwikkelingen rond het gebruik van
media en de informatieverspreiding op 
internet gaan razendsnel. Er zijn cursussen
en workshops ontwikkeld die mensen leren
omgaan met computers en internet, denk
aan Digisterker en Klik & Tik. Ook wordt er
samengewerkt met de belastingdienst om
de omgang met de digitale overheid te 
versoepelen. Burgers kunnen in de biblio-
theek hun belastingformulier invullen of
deelnemen aan de cursus DigiD. 

Een groot succes waren de nieuw opge-
zette Seniorenmatinees. De vier edities
waren ver van te voren uitverkocht. De 
bekende Nederlanders Wim Daniëls, 
Marjan Berk, Hugo Borst en Janny van der
Heijden bezochten de Stadsbieb om te 
vertellen over hun werkzaamheden. 

Uit bovenstaande kunt u opmaken dat de
bibliotheek veel meer is dan een boeken-
bieb. We noemen ons sinds enkele jaren
dan ook ‘BredeBieb Venlo’. We bieden,
zowel in fysieke als digitale vorm, burgers
een belangrijke plek om informatie op te
halen en zich op allerlei gebieden persoon-
lijk te ontwikkelen om de veranderende
wereld beter te kunnen begrijpen en om
erin te kunnen participeren. Het is dus juist
van belang dat wij ons actief opstellen in
het Sociale Domein en ons verder ontwik-
kelen als een ‘Huis van Informatie en 
Persoonlijke ontwikkeling’. Alleen op die
manier kunnen we in de toekomst, samen
met al onze partners, vorm blijven geven
aan het stimuleren van participatie en 
persoonlijke ontwikkeling van burgers. 

Veel leesplezier.

Geja Olijnsma
directeur/bestuurder
April 2017
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BredeBieb – op de goede weg
De BredeBieb probeert zoveel mogelijk 
inwoners van Venlo te bereiken. We willen
burgers helpen om nog beter te kunnen
anticiperen in de samenleving. Dat komt
duidelijk naar voren in de verschillende
deelbiebs en bijbehorende programma’s.
De TaalBieb richt zich onder meer op de
aanpak van laaggeletterdheid, de DigiBieb
op het omgaan met nieuwe media. De
BoekenBieb beschikt over een omvang-
rijke collectie uitleenbare materialen. 
Ontmoeting komt vooral terug in de 
CultuurBieb. In de SchoolBieb staan 
opvoeding, vorming en onderwijs centraal. 

De ZorgBieb ontwikkelt speciale producten
en diensten voor ouderen en de WerkBieb
is er voor werkzoekenden en 
ondernemers.

De BredeBieb gedijt in de samenwerking
met tal van maatschappelijke en culturele
partners. Een aantal daarvan beschikt over
een vaste ruimte in de Stadsbibliotheek.
Tot onze partners horen: UWV, Werkplein,
Theater de Maaspoort, het Limburgs 
Museum, Museum van Bommel van Dam,
het Kunstencentrum, Grenswerk, de Volks-
universiteit, Omroep Venlo, VenloStormt,
Vaders Voor Lezen, Domani Literair, 
Boekhandel Koops, Dialectvereniging 
Veldeke, Culturele Raad Tegelen, Jongeren
Service Punt, Loopbaanadviesbureau, de
Architectenwinkel, de Thuisjuffrouw, de
dierenarts Belfeld, Seniorweb, enzovoort.

Met onze partners organiseerden we 
in 2016 weer gevarieerde activiteiten, 
binnen en buiten de muren van onze 
gebouwen. De kwartaalfolders, met over-
zichtelijke maandthema’s, illustreerden de
levendigheid van de huiskamer die de bieb
voor de stad wil zijn. 

Er wordt uitleg gegeven over het gebruik van internet.



TaalBieb – strijd tegen laaggeletterdheid
BredeBieb Venlo heeft zich vorig jaar 
aangesloten bij het driejarig programma
‘Tel mee met Taal’. Deze landelijke actie 
is gericht op het voorkomen en bestrijden
van laaggeletterdheid en het bevorderen
van lezen. Laaggeletterden hebben 
bijvoorbeeld moeite met het lezen van
nieuwsbrieven, het begrijpen van 
medische bijsluiters, het invullen van 
formulieren en het gebruiken van een
computer en internet.

De startconferentie ‘Tel mee met Taal
Noord-Limburg’ op 24 februari op de 
campus van Fontys Venlo stond in het
teken van het hoge percentage laaggelet-
terden in Venlo. Met 16 procent van de
beroepsbevolking ligt dat veel hoger dan
het landelijk gemiddelde van 11,9 procent.
De conferentie was bedoeld voor iedereen
die betrokken is bij het verbeteren van de
taalvaardigheid in Noord-Limburg: 
bedrijven, maatschappelijke organisaties,
zorg- en onderwijsinstellingen. 

Als uitvloeisel van de conferentie hebben
de gemeente Venlo, Wel.kom, GGD/JGZ,
ROC Gilde Opleidingen, Stichting Groen
Licht en Bibliotheek Venlo de handen
ineen geslagen en besloten om het 
Taalhuis op te richten. Ook Stichting 
Lezen & Schrijven maakt deel uit van het 
kernteam. Als locatie is gekozen voor de
Stadsbibliotheek omdat taal en lezen en
haar laagdrempelig karakter centraal
staan. 

In de landelijke Week van de Alfabetise-
ring, van 5 tot en met 11 september, 
bood Bredebieb Venlo een boordevol 
programma aan. Tijdens een taallunch
werd het bondgenootschap laaggeletterd-
heid getekend, er was een taalcafé en 
een interne training voor medewerkers. 

Op 10 september hielden we een ‘Taal-
vrijwilligersbijeenkomst’. Het resultaat
daarvan was dat er acht vrijwilligers 
voor het Taalhuis zijn geschoold. Alle 
medewerkers van de bieb kregen de 
training ‘Aanpak van Laaggeletterdheid’ 
in samenwerking met de Stichting Lezen 
& Schrijven. De medewerkers van 
de publieke dienstverlening werden 
geïnformeerd over de praktische 
kant van het Taalhuis.

Op 28 november opende het Taalhuis
Venlo zijn deuren. Al gauw waren er 
zeventien aanmeldingen van mensen die
hun schrijf-, lees- en digitale vaardigheden
wilden verbeteren. Het Taalhuis is drie
keer per week geopend met een vrije 
inloop. 

De TaalBieb kende vorig jaar nog meer 
activiteiten. Zo was er elke eerste zaterdag
van de maand een Taalcafé, in samenwer-
king met de Taalcoaches van Groen Licht.
Het eerste half jaar waren er in totaal ruim
zestig bezoekers, het tweede half jaar 115.
In november startte tevens een taalgroep-
bijeenkomst, die opgezet werd door de
Taalcoaches en één keer in de twee weken
op woensdagavond plaatsvond.

Een nieuw initiatief was ook het project
‘Taalvrijwilligers op scholen’, in samen-
werking met Océ. Medewerkers van dit
bedrijf kregen een scholing in interactief
voorlezen en gingen vervolgens als 
vrijwilliger op de deelnemende scholen
aan de slag. 
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Een bijeenkomst van Taalcoaches Venlo in de Stadsbieb



DigiBieb – hulpplein voor mediawijsheid
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Een bezoekster wordt mediawijsgemaakt!

Digitale vaardigheden vallen onder de 
basisvaardigheden. Niet zo vreemd in 
een samenleving die steeds verder
digitaliseert. Goed met de computer 

overweg kunnen is net zo belangrijk als
lezen en schrijven! De BredeBieb helpt
Venlonaren, van jong tot oud, mediawijs 
te worden. Onze leesconsulenten 
verzorgen lessen in mediawijsheid op de
basisscholen en in de Stadsbieb kan 
iedereen terecht voor diverse bijeenkom-
sten en cursussen. Een greep uit het 
aanbod van vorig jaar:

Voor wie weinig of geen ervaring met
heeft met computers en internet waren 
er elke maandag gratis basiscursussen.
Maandelijks was er een gratis cursus 
sociale media, waarin nadere uitleg werd
gegeven over met name Facebook en 
LinkedIn. Voor LinkedIn waren er aparte
workshops. Omdat de overheid steeds
meer een beroep doet op digitale vaardig-
heden van burgers, werd er een cursus
Omgaan met je DigiD opgezet.

Ongeveer dertig belangstellenden namen
deel aan de workshop Leer zoeken in 
Delpher, die in samenwerking met het 
Gemeentearchief is opgezet. Delpher 
biedt online inzicht in nieuws uit het 
verleden, via kranten, tijdschriften en 
archieven. 

Het wekelijkse inloopuur van ons Digicafé
bleek populair. In dit café beantwoorden
onze mediacoaches en vrijwilligers van 
Seniorweb alle mogelijke vragen over 
computers, tablets, smartphones, 
enzovoort. Ook het maandelijkse Tablet-
café (voorheen iPadcafé) werd goed 
bezocht. Iedereen kan daarin met zijn
eigen tablet terecht voor specifieke 
vragen over het gebruik ervan.

In de zomer werd BredeBieb Venlo samen
met twee andere bibliotheken (in Katwijk
en Gooi & meer) uitgekozen voor een
landelijke pilot. Doelstelling is om in de 

lokale samenleving een fysiek en digitaal
hulpplein te ontwikkelen. In juni werd 
een convenant ondertekend met minister 
Plasterk. Door deze pilot zijn we nog 
meer een breed maatschappelijk informa-
tiepunt. Burgers worden wegwijs gemaakt
in de digitale overheidsinformatie, door-
verwezen naar relevant educatief aanbod
in de regio en laagdrempelig getoetst om
het niveau van digivaardigheid te kunnen
bepalen. Zo proberen we de zelfredzaam-
heid van mensen te vergroten zodat ze 
fysiek en digitaal hun weg in de samen-
leving kunnen vinden.

Vorig jaar zijn we ook intensief gaan 
samenwerken met het AZC Venlo, waarin
ongeveer 480 vluchtelingen verblijven. Uit
een overleg bleek dat er grote behoefte

Ondertekening van het convenant door minister Plasterk.
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DigiBieb – hulpplein voor mediawijsheid
was aan informatie over DigiD. De biblio-
theek heeft ervoor gezorgd dat elke groep
antwoord kreeg op vragen als ‘Wat is
DigiD?’, ‘Waarvoor heb je het nodig?’ en
‘Hoe zit het met de privacy gevoeligheid?’
Ongeveer tweehonderd vluchtelingen
moesten op korte termijn een DigiD aan-
vragen. Een bibliotheekmedewerker, twee
vrijwilligers en medewerkers van het AZC
hebben deze groep daarbij geholpen.  

Ook in de Week van de Mediawijsheid, 
van 18 tot en met 25 november, richtte de 
DigiBieb haar aandacht op specifieke doel-

Een afbeelding uit de campagne ‘de Bibliotheek maakt je rijker’.

groepen. Zo waren er, naast workshops
over Delpher en LinkedIn, computercur-
sussen voor kandidaten van Werkplein 
en een workshop over sociale media voor
jongeren én ouders.
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BoekenBieb – het hart van de bibliotheek
Het uitlenen van boeken is van oudsher
onze core business. Ze vormen ook het
hart van de BredeBieb, zoals iedere 
bezoeker onmiddellijk ziet. De collectie 
is ingedeeld in werelden, zoals Literatuur
& Cultuur, Reizen, Spannend & Actief, 
enzovoort. Veel boeken zijn uitgestald 
volgens de retailfunctie, waardoor de 
bieb de uitstraling heeft van een moderne
boekhandel. 

Onze collectie omvat, naast de ‘gewone’
boeken, tevens luisterboeken, grootletter-
boeken, daisyroms en natuurlijk e-books,
waar steeds meer mensen belangstelling
voor hebben. Naast boeken is er ook 
nog steeds een collectie dvd’s. Met het 
uitlenen van cd’s zijn we vorig jaar gestopt,
omdat er nauwelijks nog vraag naar was.
Alle materialen zijn digitaal te raadplegen
en te reserveren.

Het belang van boeken wordt onder-
streept door de populariteit van 
activiteiten die er nauw mee verbonden
zijn. Allereerst de terugkerende 
activiteiten in de Stadsbieb. Dat waren 

er vorig jaar 162, met als populairste: 
de voorleesuurtjes (voor in totaal 404 
kinderen), de baby- en peutercafés (270
deelnemers) en bijeenkomsten filosofie
(224 deelnemers). De poëziebijeenkom-
sten telden negentig deelnemers, het
schrijfcafé, een nieuwe activiteit van zeven
bijeenkomsten, achtentwintig. 

Naast deze vaste activiteiten organiseer-
den we negenenvijftig publieksbijeenkom-
sten en workshops in de culturele sfeer.
Deze trokken in totaal ruim vierduizend
bezoekers. Onze kwartaalfolders, met een
verdeling in themamaanden, vestigden 
telkens de aandacht op een bepaald 
onderwerp. 

Op de volgende pagina’s enkele highlights
uit het programma.

De allerkleinsten vermaken zich tijdens het baby & Peutercafé.

De bijeenkomst met Janny van der Heijden was uitverkocht.
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CultuurBieb – ontmoeting & amusement
Een absoluut hoogtepunt in 2016 vormden
de Seniorenmatinees (55+). Met honderd
bezoekers per bijeenkomst waren ze 
telkens uitverkocht. 

In maart, de Maand van de Literatuur, was
taalvirtuoos Wim Daniëls te gast, terwijl
Parelmoer voor de muzikale omlijsting
zorgde. In juni kwam schrijfster en actrice
Marjan Berk praten over het thema ‘Mooi
oud worden’, gevolgd door een optreden
van smartlappenkoor Huûr Òs. In septem-
ber was er een matinee met schrijver, 
radiopresentator en voetbalcriticus Hugo
Borst. Hij sprak onder meer over zijn 
laatste boek ‘Ma’, een hartverscheurend
boek over zijn dementerende moeder. 
Ben Verdellen zong enkele luisterliedjes. 

In december, de Maand van het Feest,
volgde de uitsmijter met Janny van der
Heijden, bekend van Heel Holland Bakt. 
De culinair journaliste sprak onder 
andere over haar kookboek ‘Pasta di
Janny’, ze haalde anekdotes aan uit het 
tv-programma en gaf culinaire kersttips.
Het Venloos Operette Gezelschap bracht
‘A Christmas Carol’ ten gehore, geheel in
Dickensstijl. 

Natuurlijk waren er weer tal van literaire
evenementen. Een klein chronologisch
overzicht:

De Gedichtenavond op 28 januari, opening
van de Week van de Poëzie, had als thema
‘Herinnering’. Hoofdgast was de Utrechtse
dichter Ingmar Heytze, die geïnterviewd
werd door Monica Boschman. Ook 
amateurdichters werkten aan de avond
mee, terwijl Sander Essers voor muzikale
intermezzo’s zorgde.  

De optredens tijdens de Boekenweek 
werden zoals altijd opgezet in samen-
werking met Boekhandel Koops en 
Domani Literair. Op 13 maart kwam 
Esther Gerritsen, schrijfster van het 
Boekenweekgeschenk 2016, naar de 
Stadsbieb. 

Voor Domani Literair, op 18 maart, waren
dit keer de schrijvers Jelle Brandt Corstius
en Bregje Hofstede uitgenodigd. Frans 
Pollux ging met beide schrijvers in gesprek. 
Muziek en hapjes sloten aan bij het thema
‘Duitsland’. 

Op 18 juni was Simon de Waal, schrijver
van het geschenkboek van de Spannende
Weken ‘Vector’, in de Stadsbibliotheek. 

Een doorslaand succes was weer het 
Venlose Kinderboekenfeest, tijdens de 
Kinderboekenweek van 5 tot en met 16 
oktober. Het thema was ‘opa en oma’. 
Tal van culturele instellingen in Venlo 
werken hiervoor sinds enkele jaren samen,
met de bibliotheek als kartrekker. Ieder
jaar weer lukt het om de populairste 
kinderboekenschrijvers en illustrators 
naar Venlo te halen. Het afgelopen jaar
ontvingen we de schrijvers Jozua Douglas,
Juliette de Wit en Tosca Menten.

Hugo Borst leest voor uit zijn boek ‘Ma’.
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CultuurBieb – ontmoeting & amusement
Zowel in Theater de Maaspoort als in de
Stadsbibliotheek waren er voorstellingen,
voor de hele familie of speciaal voor de
kleintjes. Daaronder Lanterfanten, 
Dummie de Mummie van Theater Terra 
en De boze heks en de zandtekenaar. Ook
muziek ontbrak niet, met een meezing
concert voor kinderen en hun (groot)-
ouders en een optreden van het blokfluit-
ensemble van het Kunstencentrum. 

Een nieuw onderdeel was de presentatie
van het Venloos Kinderboekengeschenk
dat speciaal is gemaakt voor het basison-
derwijs. Alle leerlingen ontvingen het
boekje ‘Vette Puk’, geschreven door 
Frans Pollux. De Taalminners ontwikkelden 
lesbrieven voor alle groepen van de basis-
school. Op zaterdag 8 oktober was er een
feestelijke bijeenkomst in de Stadsbieb,
met Sef Derkx als presentator, schrijver
Frans Pollux en een optreden van het 
Forever Young Collectief. Dit koor is 
samen met de bibliotheek initiatiefnemer
van het geschenk. Dankzij de deelname
van acht scholen werden er, naast hon-
derd volwassenen, 735 kinderen bereikt. 

Er waren nog meer activiteiten voor de
jeugd. Rond de Nationale Voorleesdagen 
in januari, bijvoorbeeld. De bibliotheken
van Venlo, Velden en Belfeld hielden een
extra voorleesontbijt, met als participan-
ten VIA VVV en de basisscholen Sint Marti-
nus, De Startbaan en Kom.Mijn. Zo lazen
zes spelers van VVV en Koelie voor aan

ruim negentig kinderen. In het baby- en
peutercafé in de Stadsbieb was er boven-
dien een vertelvoorstelling rond het Pren-
tenboek van het Jaar 2016 ‘We hebben er
een geitje bij!’, geschreven door Marjet
Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe.
Ook de Kinderboerderij, de Montessori-
school Venlo en KDV Petteflet hielden 
een voorleesbijeenkomst. 

Aan de Nationale Voorleeswedstrijd 
namen vorig jaar vijftien leerlingen van 
verschillende scholen deel, waarvan vier
leerlingen hebben meegedaan aan de 
regionale ronde.

In een geheel andere categorie viel de
baby- en peutermarkt in november. 
Hierbij waren een groot aantal organisaties
vertegenwoordigd met interessante 
informatie voor jonge ouders. Denk aan 
onderwerpen als opvoeding, beweging, 
gezondheid en voeding. Ook de kinderen
werden vermaakt. De markt, met 
optredens, demonstraties en workshops,
trok maar liefst 450 bezoekers.

Spelers van VVV-Venlo lezen voor aan kinderen.
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SchoolBieb – opvoeding & onderwijs
Het spreekwoord ‘Voorkomen is beter 
dan genezen’ gaat ook op voor laaggelet-
terdheid. Kinderen die als baby al zijn
voorgelezen, zijn later beter in taal. Een
rijke leesomgeving voorkomt taalachter-
stand en bevordert de ontwikkeling van
het kind. Leesplezier is daarbij essentieel.
Die gedachten liggen ten grondslag aan
het programma BoekStart en de projecten
BoekStart KOV (Kinderopvang) en dBOS
(de Bibliotheek op School). BredeBieb
Venlo werkt hiervoor samen met de 
gemeente, de Jeugdgezondheidszorg, 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven 
en scholen.

Vorig jaar zijn er ruim negenhonderd 
brieven verzonden ter promotie van een
gratis bibliotheekabonnement voor baby’s
vanaf 3 maanden. In totaal werden er 
320 BoekStartkoffertjes opgehaald. Elk
koffertje bevat twee babyboekjes, een
boekenlegger en een folder over voorle-
zen. BoekStart kan thuis worden gebruikt,
of ook in het maandelijkse baby- en 
peutercafé in de Stadsbibliotheek, onder
begeleiding van een jeugdbibliothecaris.
Gemiddeld deden daar vorig jaar tien 
ouders met kinderen aan mee.

In totaal zijn er in Venlo nu zestien Boek-
Start KOV locaties, waarvan vijf kinderdag-
verblijven en elf peuterspeelzalen. Aan het
eind van het jaar kwam de bibliotheek ook
met Spring Kinderopvang overeen om in 
te zetten op een duurzame samenwerking.
Inmiddels zijn er zeven voorleescoördinato-
ren actief, zeventien worden er nog 
opgeleid. 

Ook het project dBOS voor het basisonder-
wijs kreeg onverminderd veel aandacht. 
De Bibliotheek op School is gericht op 
verbetering van de taalvaardigheid, lees-
motivatie en informatievaardigheden van
leerlingen. In totaal zijn er vijfendertig
dBOSsen. Hiervoor zijn momenteel vijf 
gecertificeerde leesconsulenten beschik-
baar, waarvan één tevens mediacoach is.
Leesconsulenten werken per school twee
uur per week aan leesbevordering. Ook 
activiteiten rond sociale media zijn 
ondertussen geïnitieerd.

De consulenten werken nauw samen met
in totaal zesenvijftig leescoördinatoren
(leerkrachten PO). De scholen Passe-
Partout, De Koperwiek en Harlekijn maak-
ten gebruik van de stimuleringsregeling
dBOS, met extra middelen voor de lees-

Er wordt volop geknutseld in de Stadsbibliotheek. 

Basisschool de Zuidstroom doet mee aan de Voorleeswedstrijd.
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SchoolBieb – opvoeding & onderwijs
omgeving en extra ondersteuning van 
een leesconsulent.

De aandacht voor dBOS wordt verder 
gestimuleerd door activiteiten waarvan 
er hier al enkele genoemd zijn: het voor-
leesproject met zes medewerkers van 
Océ op Mikado (vier voorlezer) en De
Toermalijn (twee voorlezers), en de deel-

De bieb is een goede plek om te studeren. 

name aan de Nationale Voorleeswedstrijd
(vijftien leerlingen).

Ook met het Voortgezet Onderwijs, 
Pabo Fontys en Gilde Opleidingen werkt 
de BredeBieb Venlo nauw samen. Tijdens
rondleidingen hebben in totaal ongeveer
750 leerlingen van het Valuascollege, 
Blariacum en de Internationale Schakelklas
nader kunnen kennismaken met de bieb. 
Er waren workshops, stages en een thema-
avond op alle campussen. En er was veel
waardering voor auteursbezoeken op 
scholen, van Abdelkader Benali en Özcan
Akyol (tijdens de Boekenweek), en van 
Anja Vereijken samen met rapper Mounir. 
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ZorgBieb – service aan huis
De boekencollectie van de Bibliotheek
moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Omdat lang niet iedereen in staat is naar
de bieb te komen, is er de Boekendienst
aan Huis. Vrijwilligers brengen materialen
bij bibliotheekleden thuis. Daarbij is het
mogelijk om wensen en voorkeuren voor
genres en schrijvers door te geven. 

Onze thuisservice strekt zich uit tot 
buurtcentra en woonzorgcomplexen. Vorig
jaar zijn er vijf wisselcollecties geplaatst in
De Witte Kerk (Venlo), Rozenhof (Velden)
en Keijsershof (Venlo). In De Nieuwe Munt
in Tegelen plaatsten we een collectie
grootletterboeken. 

Naast de bestaande contacten hebben 
we vorig jaar overleg gevoerd met De
Zorggroep en Proteion. Bovendien zijn we
begonnen met het werven van vrijwilligers
voor het project ‘Luisteren in je leunstoel’:
voorlezen aan ouderen in woonzorgcom-
plexen en verzorgingshuizen. Het luisteren

naar verhalen stimuleert ouderen om hun
eigen verhalen te vertellen. Ook blijkt dat
het geheugen erdoor getraind wordt.

De werving leverde dertien aanmeldingen
op. De vrijwilligers hebben een cursus 
gevolgd waarin tips en handreikingen 
voor het voorlezen aan ouderen werden 
aangedragen. 

In 2017 zal het project van start gaan. De
deelnemers aan de Voorleesgroep zullen
dan ook onderling ervaringen uitwisselen
om de expertise te vergroten.

Een vrijwilliger van ‘de Boekendienst’ is klaar voor vertrek.
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WerkBieb – werkzoekenden & ondernemers
Sinds 2015 werkt BredeBieb Venlo samen
met Werkplein Venlo. In 2016 startte een
landelijke pilot rond de samenwerking 
van het UWV met de bibliotheken, onder
de naam Living Labs. Noord-Limburg is 
één van de pilotregio's. 

De BredeBieb blijkt voor veel werkzoeken-
den een stimulerende leer- en ontmoe-
tingsplek. Netwerkbijeenkomsten,

workshops over solliciteren en computer-
cursussen vergroten de kansen op het 
vinden van een nieuwe baan.

Elke maand is er een Walk&Talk-bijeen-
komst, dé koffiepauze voor werkzoeken-
den. Voor herkenning, inspiratie en
praktische tips, met wisselende onderwer-
pen. Een computercursus maakt mensen
digivaardiger. Vorig jaar namen acht 
mensen deel aan een computercursus 
van Werkplein.

Voor ondernemers die met vragen zitten 
of behoefte hebben aan advies is er het
wekelijkse Ondernemersspreekuur. Een 
adviseur van Ondernemersklankbord is 
dan aanwezig, die op afspraak onder-
nemers ondersteuning biedt.

Adviseurs van Ondernemersklankbord tijdens een spreekuur.
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Communicatie & pr
De BredeBieb zet een rijk scala aan 
middelen in voor communicatie en 
publiciteit. Om deze middelen blijvend te
vernieuwen en uit te bouwen is vorig jaar
naast de vaste pr-adviseur een nieuwe 
medewerker in dienst gekomen. Deze
houdt zich voornamelijk bezig met de 
website, sociale media en narrowcasting.
Tevens is er een werkgroep sociale media
opgericht om het gebruik te evalueren en
even-tueel op een hoger plan te brengen. 

Persberichten zijn nog steeds een 
vertrouwd middel om bijzonderheden
onder de aandacht te brengen bij 
Dagblad De Limburger, huis-aan-huis-
bladen, Omroep Venlo en L1. In 2016
schreven we onder meer over: 
de certificering van de BredeBieb Venlo,
onze deelname aan de landelijke pilot 
‘De bibliotheek als digitaal hulpplein’, 
de boekeninzameling voor het AZC, 
het inzamelen van koffiebonnen voor de
Voedselbank, de opening van het Taalhuis,
de benoeming van de nieuwe voorzitter
van de Raad van Toezicht, het afscheid 
van de directeur en de komst van de
nieuwe directeur.

De maandelijkse digitale nieuwsbrief werd
vorig jaar door circa 40 procent van de
ontvangers geopend. Met onze kwartaal-
folders vroegen we weer aandacht voor
speciale thema’s en bijeenkomsten. De
website en sociale media (Facebook, 
Twitter) werden dagelijks gebruikt. Met
beeldschermen in de bibliotheek (narrow-

casting) gaven we actuele informatie 
aan bezoekers. Verder verscheen er tien
keer een redactioneel artikel in het UIT-
magazine Noord- en Midden-Limburg.

Bibliotheek Venlo kreeg vorig jaar 
landelijke aandacht met een filmpje in 
een lifestyle-programma van RTL 4 en 
RTL 5. Directeur Marion Mertens vertelde
daarin over de diensten en activiteiten en
gaf uitleg over het hoe en waarom van de
BredeBieb. Het filmpje stond het hele jaar
door op onze website en kreeg goede 
reacties. 

Een nieuw initiatief is de uitverkiezing van
de ‘BredeBiebklant van de maand’. In een
klein portret laten we de uitverkorene aan
het woord over zijn of haar band met de
bieb. Alle portretten komen op onze 
website. 

De bieb toont haar ‘gezicht’ ook met 
een ander nieuw initiatief: persoonlijke 
columns van onze bibliotheekmedewer-
kers, die eveneens op de website zijn te
vinden. Zo krijgen klanten nog meer zicht
op wat er in de BredeBieb allemaal speelt.

Manager Ben Janssen staat Omroep Venlo te woord.
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Bieblocaties – in alle stadsdelen
Het bibliotheeklandschap veranderde
vorig jaar weer licht, maar de BredeBieb 
is nog steeds in alle stadsdelen fysiek aan-
wezig, met vestigingen, servicepunten,
dBOSsen en via de Boekendienst aan Huis.
Ons streven is immers om voor zoveel 
mogelijke mensen bereikbaar te zijn. 

Een van de veranderingen is de 
tijdelijke verhuizing van Bibliotheek 
Tegelen naar basisschool PassePartout.
Deze school veranderde daarmee in een
zogenaamde dBOS+, een Bibliotheek op
School inclusief een uitleenservice voor
volwassenen. De bieb is hier in afwachting
van vestiging in een Huis van de Wijk.

Een dBOS+ is er ook in Velden, waar de
bieb samen met basisschool De Startbaan
gevestigd is in BMV De Vilgaard. In Arcen 

is de uitleenservice voor volwassenen 
verplaatst van de dBOS-locatie Wijdtveld
naar MFA De Schans. 

In Belfeld bevindt de bibliotheek zich 
in De Hamar. Blerick heeft een ‘bieb-
to-go’ in warenhuis Berden. Dit uitleen-
punt werkt op basis van zelfservice en 
is alle dagen van de week geopend. 
Boekend heeft eveneens een zelf-
servicepunt, namelijk in De Bekkerie.

De Stadsbibliotheek, in het hart van 
de stad, is het grootst en beschikt over 
de meeste voorzieningen. Daaronder 
het goed bezochte Leescafé, uitgebaat
door Culinair Creatief, en diverse andere
ruimtes, die tevens door externe partners
gebruikt kunnen worden. 

De Stadsbieb kent de ruimste openings-
tijden: van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00-20.00 uur, op zaterdag van 9.00
tot 17.00 uur en sinds vorig jaar ook op
elke eerste zondag van de maand van
12.00 tot 17.00 uur. In Blerick (warenhuis
Berden) en Velden (De Vilgaard) staan 
de deuren iedere zondag open.

Een bezoeker in een van onze vestigingen. 
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Medewerkers, vrijwilligers & bestuur
Marion Mertens, die in 2012 aantrad als
directeur, besloot vorig jaar haar dienst-
verband te beëindigen. Ze wordt met 
ingang van 1 februari 2017 opgevolgd 
door Geja Olijnsma, die ruime ervaring
heeft in de bibliotheekwereld, onder 
andere als consultant en manager bij 
twee Limburgse instellingen. 

Ook bestuursvoorzitter Wim Verbeeten
legde vorig jaar zijn functie neer, na twee
zittingsperiodes van vier jaar. De nieuwe
voorzitter is de 65-jarige Venlonaar Huub
Platzbeecker, een ervaren bestuurder die
lange tijd in het onderwijs werkzaam 
was. De andere bestuursleden zijn Luuk 
Brüning, Saskia Schrijen-van der Linden, 
Jo Feron en Henk van den Heuvel. Naast
de directeur zijn er in totaal zesentwintig
medewerkers, verdeeld in verschillende

teams (educatie en publieke dienstverle-
ning). De vijf leesconsulenten werken op
de basisscholen. Bij publieke dienstver-
lening en ICT zijn twee werkervarings-
plaatsen ingevuld. 

De BredeBieb telt steeds meer vrijwilligers.
Vorig jaar kwamen er twintig nieuwe 
vrijwilligers bij, zeven voor de TaalBieb, 
en dertien voor het voorlezen aanouderen.
In totaal zijn er nu achtenvijftig vrijwilligers
actief. 

De heren Verbeeten (links) en en Platzbeecker (rechts)
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De BredeBieb in cijfers
Over het hele jaar 2016 zijn zowel 
stijgende als dalende cijfers 
waarneembaar. 

In algemene zin zien we dat het aantal 
uitgeleende materialen iets is teruggelo-
pen ten opzichte van het jaar daarvoor:
van 690.652 naar 662.555. Een deel van
die terugloop heeft betrekking op de cd-
collectie, die in september fysiek is 
afgestoten. De vrijgekomen ruimte is 
ingezet voor het Taalhuis en voor het 
creëren van extra studie- en werkplekken. 
Opmerkelijk is dat de bibliotheek in
Belfeld juist meer materialen uitleende 
ten opzichte van het jaar daarvoor: 
37.968 tegenover 36.258.

Ook de gezamenlijke dBossen laten een
toename van het aantal uitleningen zien:
van 120.516 naar 191.586, een stijging 
van ruim zeventigduizend materialen. 
Het concept van de Bibliotheek op School, 
dat inmiddels op vijfendertig scholen is 
ingevoerd, werpt zijn vruchten af. Dat is
bijvoorbeeld ook af te lezen aan de 
toename van het aantal uitleningen op 
het Valuascollege: van 1.472 naar 1.971 
materialen.

In totaal brachten 310.933 mensen een 
bezoek aan onze vestigingen, een lichte 
daling ten opzichte van de 326.085 
bezoekers in 2015. In de Veldense 
bibliotheek, gevestigd in De Vilgaard, 
steeg het aantal bezoekers fors: van 
20.050 naar 34.301 mensen. Ook de 
Stadsbieb kreeg veel meer bezoekers 
dan het jaar daarvoor: 212.447 
tegenover 209.318 in 2015. 

Er werd 129.651 keer een bezoek gebracht
aan onze site. De terugloop van het aantal
bezoeken is mede te verklaren door de app
die de bibliotheek aanbiedt. Hiermee kan
men eenvoudig de uitleen van materialen
verlengen zonder de website te raadple-
gen. Tevens is het gebruik van de sociale
media toegenomen, waardoor men ook 
via andere kanalen over informatie kan 
beschikken. 

In tegenstelling tot het voorgaande jaar is
het totaal aantal leden van de bibliotheek
niet gestegen maar licht gedaald: van
27.574 naar 27.101 mensen. 

BredeBieb Venlo zet nieuwe ambities in
voor het honderdjarig jubileum in 2017! 



De BredeBieb in cijfers

Impressie 2016, BredeBieb Venlo p.17

99
jaar bieb Venlo

Bijna feest!

310.933 
Bezoekers

27.101
Leden

191.586
Uitleningen dBossen

Een stijging van 70.000
59%

662.555
Uitleningen

20
Nieuwe 

vrijwilligers

129.651
Website bezoeken 960

Facebook volgers

34.301
Ruim 14.000 

bezoekers meer in
Velden

1.322
Volgers op Twitter

37.968 
Ruim 1.700 

meer uitleningen voor 
Bieb Belfeld

212.447
Bezoekers Stadsbieb

1.971
Uitleningen

Valuas-
college



BredeBieb Venlo
Begijnengang 2 info@bibliotheekvenlo.nl U kunt ons
5911 JL Venlo www.bibliotheekvenlo.nl ook volgen via 
077 3512446 social media

BredeBieb Venlo is als schatkamer van informatie en als inspirerend 
ontmoetingscentrum het maatschappelijke hart van Venlo


