Bibliotheekwerk 2018
Boxtel

1. Voorwoord
De Bibliotheek voert de vijf wettelijke kernfuncties uit: lezen, leren, informeren, kunst & cultuur
en ontmoeting & debat. Deze kernfuncties voegen waarde toe voor vele maatschappelijke
thema’s waaronder het tegengaan van maatschappelijke tweedeling, verbeteren van
geletterdheid, bevorderen van integratie, goed onderwijs waarin kinderen hun talenten kunnen
ontwikkelen en een bloeiende omgeving voor kunst en cultuur ter bevordering van
gebiedsontwikkeling en innovatie.
Het aanzicht van de bibliotheek heeft in 2018 een stevige facelift gehad en het plein is dankzij
de inspanning van de gemeente met het plaatsen van een fraai, groen kunstwerk het aanzien
meer dan waard geworden. We beschouwen dit als de voorloper voor de transformatie van de
stand-alone bibliotheek naar een culturele plek met meerdere samenwerkingspartners.
In het verslagjaar zijn we gegroeid als regionale bibliotheekorganisatie. Werkprocessen zijn
verder geïntegreerd, collecties worden over de gemeentegrenzen door inwoners geleend, voor
activiteiten worden samen plannen bedacht en medewerkers werken in verschillende teams
binnen het samenwerkingsverband. We hebben een grote campagne gevoerd om aandacht te
vragen voor de nieuwe invulling van bibliotheekwerk in de hele regio. Slogans als ‘He oma, lees
jezelf eens voor’ en ‘Bibliotheek, deeleconomie avant la lettre’ hingen op grote borden in de
stad en de dorpen, aan de doorgaande wegen, op bussen en bushokjes.
Ten gevolge van de fusie in ’s-Hertogenbosch is de naam van de overkoepelende organisatie
gewijzigd in Babel. Babel is een platform voor mensen die zich maatschappelijk en cultureel
willen ontplooien en willen (blijven) groeien. We werken samen met individuen,
maatschappelijke en culturele organisaties. En blijven de organisatie achter de vertrouwde
lokale bibliotheek.

A.M.C. van Schendel
Directeur-bestuurder
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2. 2018, een jaar in vogelvlucht
Wat gebeurde er in 2018 bij de bibliotheek in Boxtel? Hieronder vindt u een overzicht van de
voornaamste gebeurtenissen.

a. Programmering
Voor de jeugd was er voor het eerst zomervoorlezen bij de Kinderboerderij. We kregen zeer
positieve reacties op deze activiteit.
Tijdens de zomervakantie hebben 72 kinderen iedere week meegedaan aan ‘zomerklooien’.
De ‘Zomerklooi-collectie’ omvatte de gekste en gezelligste boeken boordevol activiteiten
waarmee kinderen aan de slag konden gaan.
In het najaar is gestart met een de eerste van een serie Kindercolleges. Het onderwerp was
striptekenen. De jonge Boxtelse striptekenaars waren zeer enthousiast.
Diverse gastprogrammeurs uit het dorp hebben meegedacht en gedaan om enerzijds nieuwe
activiteiten voor volwassenen te ontplooien en/of anderzijds aan te sluiten en inhoudelijke
verdieping te brengen bij bestaande initiatieven. Een voorbeeld van een nieuwe activiteit is de
Heemkundekring, die een verhaal heeft verteld geïnspireerd op het dorp. Daarnaast is
samengewerkt met de Taalmaatjes van ABC, Seniorweb en het vrijwilligerspunt
Sinds maart organiseert de bibliotheek één keer per maand VerhaalTijd. Iedereen die zin heeft
in een gezellig uurtje kan in de bibliotheek onder het genot van een kopje koffie komen luisteren
naar een mooi verhaal. Ontmoeting, ontspanning en verhalen delen staat hierbij centraal. Met in
oktober de Nationale VoorleesLunch. Tijdens het voorlezen van een landelijk verhaal kon de
luisteraar genieten van een lekker broodje.
Naast VerhaalTijd is in 2018 ook BoekProeverij gestart. In een ongedwongen sfeer vertellen
de Verhalencoaches over onlangs verschenen en bijzondere titels.
In Boxtel is altijd veel animo om een expositie te houden. De bibliotheek gaat op deze vraag
graag in. Met name de expositie 'Aleppo, 1 voor 12' van fotograaf Mart Lerou trok veel
belangstelling.
In april is Romijn Conen gestart als Cultuurverbinder gestart, de creatieve aanjager van
culturele vernieuwing. De cultuurverbinder is voorgedragen door een onafhankelijke
selectiecommissie met vertegenwoordigers van onder meer BKKC, de bibliotheek en Boxtelse
jongeren. Een overzicht van zijn projecten is te vinden een afzonderlijk verslag.
In Liempde is 4 x DigiSterker gehouden in samenwerking met Stichting BOL in de locatie
Kloosterhof.
De gemeente Boxtel heeft samen met de gemeenten Sint-Michielsgestel en Vught gevraagd om
een Plan van Aanpak voor het inrichten van een Taalhuis en het daarbij behorende
Taalnetwerk. Deze plannen worden in 2019 verder geconcretiseerd.

b. Collectie
Begin 2018 is het collectiebeleid herzien. De landelijke uitgangspunten en visies ten aanzien
van collectiebeleid zijn vertaald naar de visie op de lokale collecties voor de periode 2018-2020.
Ook zijn verouderde collectieonderdelen gesaneerd.
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Na even te zijn weggeweest kunnen de trunki's weer geleend worden in de bibliotheek. Een
Trunki is een koffertje in de vorm van een dier en bevat 5 boeken voor peuters en kleuters
rondom 1 thema, bijvoorbeeld dinosaurussen
In het vierde kwartaal was er extra aandacht voor de inspiratietafels, gevuld met
bibliotheekmaterialen. Hierbij werd aangesloten bij de lokale, provinciale en landelijke
actualiteiten.

c. Onderwijs en Educatie
BoekStart in de Kinderopvang
Er zijn verschillende inspiratiebijeenkomsten georganiseerd op kinderdagverblijf Domino,
waaronder een bijeenkomst rond de Nationale Voorleesdagen. Met ouders, kinderen en de
pedagogische medewerkers zijn er activiteiten georganiseerd rondom het nationale
voorleesontbijt. Op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is een voorleeslunch
georganiseerd. Ook zijn er andere activiteiten gehouden rondom het prentenboek van het jaar.
De bibliotheek heeft een netwerkbijeenkomst gehouden rondom ‘Bewegen met boeken’.
Doorlopende leeslijn Boxtel
Iedere vrijdag wordt de BabyBIEB georganiseerd, voor ouders en/met jonge kinderen. Iedere
bijeenkomst heeft een ander thema. Er is een gastspreker uitgenodigd om te praten over
positief opvoedingen.
Via een digitale portal kunnen scholen voortaan zelf aangeven wanneer en met welk thema ze
op groepsbezoek willen komen in de bibliotheek. Kwamen voorgaande jaren alleen groep 1/2, 3
en groep 8 op bezoek, nu kunnen alle groepen naar de bibliotheek komen. Voor iedere
jaargroep is er een ander programma. Dit varieert van leesbevordering tot aan mediawijsheid.
De scholen die deze portal niet of minimaal gebruiken, zijn bezocht. Besproken is of een
passender programma kon worden aangeboden.
De bibliotheek is deelnemer geworden in de netwerken in Boxtel, o.a. van de Brede School om
het lezen en taal nog iets sterker op de kaart te krijgen. Ook is er een eerste
netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle basisscholen in Boxtel, Sint-Michielsgestel en
Vught.
De leerkrachten van de stichting Stroomm hadden een studiedag rondom het thema
cultuureducatie. Als onderdeel hiervan heeft de bibliotheek een workshop literatuureducatie
georganiseerd; ‘De Schatkamer van Ali Baba’, waarin lezen en leesbevordering centraal
stonden.
Nationale Voorleeswedstrijd
11 basisscholen in de gemeente hebben mee gedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd. De
voorleeskampioen van Boxtel, een leerling van basisschool de Hobbendonken, deed mee aan
de regionale provinciale ronde. Deze voorleesrond is gewonnen door een basisschoolleerling
uit Helvoirt (gemeente Haaren). De landelijke titel ging echter naar Zwolle.
Voorgezet onderwijs/MBO
In Boxtel is er inhoudelijk nog weinig samenwerking met het voortgezet onderwijs. Sinds dit jaar
hebben de leerlingen van het Baanderherencollege en het Jacob Roelandlyceum via de school
een gecombineerde bieb-schoolpas. Deze pas is zowel te gebruiken op school als in de
bibliotheek.
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d. Personeel
Met ingang van 1 januari 2018 wordt geen gebruik meer gemaakt van payrollers via Driesen
HRM voor vervanging van de medewerkers Dienstverlening bij verlof en ziekte. De payrollers
hebben een functie in het flexteam aangeboden gekregen. Twee mensen hebben de functie
geaccepteerd.
Alle medewerkers hebben de scholing ‘Klantgericht werken en verkoopvaardigheden’ gevolgd..
Naast oprechte aandacht voor de klant, klantverwachtingen en plezier in het werk vormde
communicatie een belangrijk onderdeel in de training. De praktijkopdrachten leidden tot een
grotere bewustwording met betrekking tot klantervaringen.
Het vierde kwartaal stond voor een groot gedeelte in het teken van de voorbereidingen op de
fusie van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch, Muzerije en Bureau Babel per 1 januari 2019.

e. Huisvesting
In het eerste kwartaal is een huurovereenkomst afgesloten voor de benedenverdieping van het
huidige pand. De bovenverdieping van het pand aan de Burgakker wordt door de bibliotheek
niet meer gebruikt. Samen met de gemeente worden de mogelijkheden onderzocht:
 met welke andere sociaal culturele gebruikers het pand kan worden gedeeld
 hoe het pand anders kan worden ingericht. Hierbij wordt ook gekeken naar het opfrissen
van de voorgevel van de bibliotheek.
Sinds april is de cultuurverbinder gehuisvest in de bibliotheek. Op de eerste verdieping is een
‘creatieve broedplek’ ingericht. Dit is een plek bedoeld voor cultuurmakers die willen
overleggen, brainstormen en er ook samen aan projecten kunnen werken. De buitenkant van de
bibliotheek evenals het plein voor de bibliotheek zijn ‘opgefrist’.
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3. Resultaten prestatieafspraken
Functie in beleid Activiteit/product
1. het aanbieden  een fysieke
van kennis en
bibliotheek indien
informatie via
mogelijk in een
de uitleengebouw met andere
functie
(maatschappelijke)
voorzieningen.


2. het bieden

van
mogelijkheden
voor
ontwikkeling
en educatie

Realisatie 2018
Sinds april is de Cultuurverbinder gehuisvest in
het gebouw.
I.s.m. gemeente Boxtel loopt een verkenning
van mogelijke andere gebruikers van het
gebouw, passend bij de functie van de
bibliotheek.

bibliotheek op school Gerealiseerd in basisschool De Oversteek.
in combinatie met
Vooral bij middelbare scholieren blijkt het
uitleenpunt voor
uitleenpunt in een behoefte te voorzien.
volwassenen in
Liempde
een taal- en
mediaprogramma
voor volwassenen









3. het
bevorderen
van het lezen
en het laten
kennismaken
met literatuur



‘Doorgaande leeslijn’ 
i.s.m.

consultatiebureau,
vrijwilligerssteunpunt,
CJG,
kinderdagcentrale,
peuterspeelzalen,

basisonderwijs,
Cultuurbox






Iedere woensdag worden ongeveer 32
mensen door Taalcoaches in de bibliotheek
begeleid.
I.s.m. de gemeente en Stichting BOL
hebben 18 inwoners aan de cursus
Digisterker deelgenomen. De cursus is
gewaardeerd met een 8,3.
BoekBinder (13 deelnemers en
BoekProeverij (10 bezoekers) zijn
voorzichtig gestart in 2018. In 2019 wordt
dit verder uitgebouwd.
De 4 Kennismakersbijeenkomsten werden
erg gewaardeerd door de 156 bezoekers.
Er zijn 82 boekstartkoffertjes uitgedeeld.
De inloopochtenden voor (groot)ouders met
baby’s en peuters heeft 40x plaats
gevonden. In totaal hebben 816 kinderen
en volwassenen een of meerdere
ochtenden bezocht.
De themabijeenkomst ‘Positief opvoeden,
een hele kunst’ werd door 12 ouders
bijgewoond.
Twee kinderdagverblijven en één
peuterspeelzaal nemen deel aan Boekstart
in de Kinderopvang.
9 groepen (272 basisschoolleerlingen)
hebben de bibliotheek bezocht voor een
groepsbezoek.
146 kinderen en hun ouders hebben
meegedaan aan ‘Muziek op Schoot’.
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4. het laten
kennismaken
met kunst en
cultuur



voortgezet onderwijs 



i.s.m. Bruna Boxtel

samenwerking op
andere culturele
gebieden wordt gezocht
en een uiting is te zien
middels een expositie.

5. de bibliotheek Sponsoring door
als plaats voor plaatselijke AH
ontmoeting en
debat



Voor de leerlingen van het
Baanderherencollege en het Jacob
Roelandlyceum zijn gecombineerde schoolbiebpassen aangemaakt, waarmee ze in de
bibliotheek én op school materialen kunnen
lenen.
Het Boekenbal trok 100 bezoekers

Fotograaf Mart Larou heeft een expositie
gehouden van zijn rondreis door Syrië.

VerhaalTijd en de Nationale Voorleeslunch,
ontmoeting voor alle inwoners in Boxtel, met
name voor ouderen. Doel: doorbreken van
isolement. 82 inwoners uit Boxtel deden hier
aan mee.

In de tweede helft van 2018 zijn de prestatieafspraken voor 2019-2021 gemaakt.
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4. Boxtel in cijfers
De bezoekerscijfers en de uitleningen van 2017 betreffen de periode 1 juli 2017 t/m december
2017. Tot 1 juli 2017 was bibliotheek Boxtel onderdeel van Stichting Bibliotheek de Meierij.
KENGETALLEN
Inwonersaantal totaal
Aantal leden/leners
0 t/m 12 jaar
13 t/m 17 jaar
18 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder
Vrijwilligers, Docenten Primair Onderwijs, Gastleners
Baanderherencollege
Jacob Roelandlyceum
Sint Lucas*
Instellingen
Totaal
Deelnemers-%

31-12-2018
30.741

31-12-2017
30.661

1.953
836
1.056
591
19
859
277
0
19
5.610
18,25%

1.789
718
1.165
614
12
0
0
1.373
1
5.672
18,50%

* Vanwege het weinige gebruik van de abonnementen door de leerlingen heeft Sint-Lucas de
overeenkomst opgezegd. Nieuw zijn de abonnementen van het Baanderherencollege en het Jacob
Roelandlyceum.

Bezoekers
Collectieomvang
Uitleningen incl. verlengingen

69.050
27.886
125.316

39.463
26.367
74.240

Openingsuren per week (totaal)
Boxtel: zelfbediening
Boxtel: met service

49,0
20,0
29,0

49,0
19,0
30,0

De Bibliotheek op School met uitleenfunctie voor
volwassenen (Liempde)
0 t/m 12 jaar*
13 t/m 17 jaar
18 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder
Vrijwilligers, Docenten Primair Onderwijs, Gastleners
Totaal

549
80
19
21
9
678

587
55
23
26
2
693

3.245
7.228
10

2.273
3.063
10

105
1.479
2.024

110
1.364
1.071

Collectieomvang
Uitleningen incl. verlengingen
Openingsuren per week**
* Leerlingen van de basisschool
** Tijdens de vakanties van de basisschool is de uitleningfunctie gesloten.

De Bibliotheek op School (Lennisheuvel)
Aantal leden/leners 0 t/m 12 jaar
Collectieomvang
Uitleningen incl. verlengingen

7

KENGETALLEN
Personeel
Medewerkers in eigen dienst (fte)
Gedetacheerden (fte)
Vrijwilligers (aantallen)

31-12-2018

31-12-2017

4,79
0.56
8

4,29
0,61
8

De formatie bestaat uit het aantal fte dat door de bibliotheek ‘s-Hertogenbosch wordt ingezet
voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxtel. Dit is inclusief een gedeeltelijke
doorberekening van de bedrijfsvoering (management, C&M, financiële administratie, ICT,
logistiek, mediaverwerking en P&O).
De vrijwilligers worden ingezet voor ‘VerhaalTijd’ (voorlezen aan volwassenen), Digisterker en
de Bibliotheek aan Huis.
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