Bibliotheekwerk 2018
Sint-Michielsgestel

1. Voorwoord
De bibliotheken van Sint-Michielsgestel en Berlicum willen graag de vijf wettelijke kernfuncties
uitvoeren: 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.
Door een beperkte omvang van de formatie lukt ’t ons niet om de volledige wettelijke taken
goed uit te voeren. Bovendien werd de verhuizing in Sint-Michielsgestel naar de Meander
steeds uitgesteld en was de bibliotheek nauwelijks bereikbaar door forse bouwwerkzaamheden.
We beschouwen 2018 dan ook als een tussenjaar.
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. Samen met een
bijscholing van medewerkers om betalende klanten te werven zal het naar verwachting in 2019
een positief effect hebben op het aantal betalende leners.
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 Sint-Michielsgestel? Hieronder vindt u een
overzicht van de voornaamste gebeurtenissen.

a. Programmering
Vanwege de bouwwerkzaamheden was de bibliotheek in Sint-Michielsgestel moeilijker te
vinden, maar desondanks was er veel belangstelling voor de activiteiten, die werden
georganiseerd. In Berlicum is bij de programmering samengewerkt met DenDurpsherd, in SintMichielsgestel met Bint.
Aansluitend op Nationale Voorleesdagen is het peutervoorlezen gestart. Met 400 kleine
luisteraars was dit eerste jaar een succes.
Ook nieuw was het zomervoorlezen op locatie. In Berlicum werd voorgelezen bij 't
Kwetterbeekje en in Sint-Michielsgestel in de Natuurtuin.
Tijdens de zomervakantie hebben 144 kinderen iedere week meegedaan aan ‘zomerklooien’.
De ‘Zomerklooi-collectie’ omvatte de gekste en gezelligste boeken boordevol activiteiten
waarmee de kinderen aan de slag konden gaan.
Bij het opstellen van het jaarplan was er nog sprake van dat de Makersbuzz ingezet kon
worden bij de bibliotheek. In de loop van 2018 besloot Cubiss de bus alleen nog zeer beperkt in
te zetten op scholen.
Diverse gastprogrammeurs uit de dorpen hebben meegedacht en gedaan om enerzijds
nieuwe activiteiten te ontplooien en/of anderzijds aan te sluiten en inhoudelijke verdieping te
brengen bij bestaande initiatieven. In Sint Michielsgestel resulteerde dit in ‘Op de koffie bij Bibi).
In samenwerking met Bint en de fotoclub hebben 44 Nieuwe Nederlanders, die de Nederlandse
taal op een laagdrempelige manier willen leren spreken, aan de hand van afbeeldingen,
gesprekken gevoerd.
Sinds maart organiseren de bibliotheken VerhaalTijd voor volwassenen. 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. De
reacties van de 130 deelnemers zijn zeer positief.
Bij het 25 jarig bestaan van Den Durpsherd in Berlicum is de activiteit ZIT! uitgevoerd. 100
mensen hebben hier aan deelgenomen.
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft samen met de gemeenten Boxtel 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.
Het subsidiebedrag is echter onvoldoende om te voldoen aan het landelijk vastgestelde
vervangingspercentage van 10%. Verouderde collectieonderdelen zijn gesaneerd., waardoor de
collectie is gekrompen.
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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
De Bibliotheek op School
Het is nog onduidelijk of en in welke vorm de Bibliotheek op School (dBoS) zich in de gemeente
Sint-Michielsgestel zal gaan ontwikkelen. Om de basisscholen toch een beperkte vorm van
dienstverlening te kunnen bieden, hebben zij een groepspas ontvangen.
In het kader van de Bibliotheek op School is er een eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd
voor alle basisscholen in Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught.
Nationale Voorleeswedstrijd
9 basisscholen in de gemeente hebben mee gedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd. De
voorleeskampioen van Sint-Michielsgestel, een leerling van basisschool Fonkel, 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
Gymnasium Beekvliet heeft besloten om per 1 juli 2017 de dienstverlening van de mediatheek
af te nemen van Cubiss, maar maakt in de praktijk nog steeds diensten af van de bibliotheek.
Daarom worden met het Beekvlietcollege gesprekken gehouden over de continuering van de
dienstverlening. Tot dat de uitkomst van de gesprekken bekend is, wordt de ‘oude’
dienstverlening gecontinueerd.

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.
Een pluim voor de medewerkers van de bibliotheek Sint-Michielsgestel. Ondanks de lastige
omstandigheden waarin zij moesten werken (slechte bereikbaarheid, onduidelijkheid over de
verhuizing) bleven ze vol enthousiasme hun werkzaamheden verrichten.
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
De voorbereiding en de verhuizing van de bibliotheek Sint-Michielsgestel naar Meander is in
volle gang. Vooral de manager Bibliotheken en de teams Bibliotheken, Communicatie &
Marketing en ICT hebben veel uren besteed aan de voorbereidende werkzaamheden. Naar
verwachting zal de bibliotheek medio 2019 verhuizen naar de nieuwe MFA.
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3. Sint-Michielsgestel in cijfers
De bezoekerscijfers en de uitleningen van 2017 betreffen de periode 1 juli 2017 t/m december
2017. Voor die tijd was de bibliotheek Boxtel onderdeel van Stichting Bibliotheek de Meierij.
In Den Dungen is de parochiële leesbibliotheek Den Dungen werkzaam. De gemeente SintMichielsgestel heeft daarom in 2012 besloten dat Den Dungen (incl. Maaskantje) niet tot het
werkgebied van de bibliotheek behoort.
KENGETALLEN
Inwoneraantal incl. Den Dungen
Inwoneraantal excl. Den Dungen

31-12-2018
28.985
24.471

31-12-2017
28.679
24.269

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
Instellingen
Totaal*
Deelnemers-% incl. Den Dungen
Deelnemers-% excl. Den Dungen

1.956
719
987
588
32
3
4.285
14,78%
17,51%

1.801
642
1.070
583
23
40
4.159
14,50%
17,14%

Bezoekers (totaal)
Berlicum
Sint-Michielsgestel

185.112
147.356
37.756

87.458
64.379
23.079

Vanaf juni 2012 worden de bezoekers van Den Durpsherd geteld. Het is niet langer mogelijk om
alleen de bezoekers van de bibliotheek te tellen. De bibliotheek in Sint-Michielsgestel was in 2018
lastig te bereiken vanwege de bouwwerkzaamheden rondom het pand.

Collectieomvang (totaal)
Berlicum
Sint-Michielsgestel

28.619
14.316
14.303

30.790
15.768
15.022

119.235
49.991
69.244

68.072
27.308
40.764

128,0
61,0
24,0
20,0
23,0

130,0
61,0
24,0
19,0
26,0

De collecties zijn opgeschoond.
Uitleningen incl. verlengingen (totaal)
Berlicum
Sint-Michielsgestel

Openingsuren per week (totaal)
Berlicum: zelfbediening*
Berlicum: met service
Sint-Michielsgestel: zelfbediening
Sint-Michielsgestel: service

* Gedurende de openingstijden van Den Durpsherd kan gebruik gemaakt worden van de bibliotheek.
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De Bibliotheek op School
Aantal deelnemende scholen
Aantal leners/leden 0 t/m 12 jaar
Collectieomvang
Uitleningen incl. verlengingen
PERSONEEL
Medewerkers in eigen dienst (fte)
Gedetacheerden (fte)
Vrijwilligers (aantallen)

31-12-2018
1
225
1.315
1.253

31-12-2017
1
202
1.263
525

3,09
0.63
1

3,47
0,63
1

De formatie bestaat uit het aantal fte dat door de bibliotheek ‘s-Hertogenbosch wordt ingezet
voor het bibliotheekwerk in de gemeente Sint-Michielsgestel. Dit is inclusief een gedeeltelijke
doorberekening van de bedrijfsvoering (financiële administratie, ICT, logistiek,
mediaverwerking en P&O).
In bovenstaand overzicht zijn niet de voorbereidingsuren opgenomen van de Manager
Bibliotheken, zijn team, team Communicatie en Marketing en de afdeling ICT voor de verhuizing
en inrichting van de bibliotheek in Meander.
De vrijwilliger wordt ingezet voor de Bibliotheek aan Huis.
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