Bibliotheekwerk 2018
Vught

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.
Dit was ’t eerste jaar in DePetrus, een mooie samenwerkingsverbond in het nieuwe
ontmoetingscentrum van Vught. Het was een jaar van verbinden, uitvinden, groeien en
samenwerken. We zijn er trots op dat we een van de zes genomineerde bibliotheken zijn
voor de titel van Beste Bibliotheek van Nederland.
In het verslagjaar zijn we ook 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 heeft het tot een positief effect geleid 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 Vught? Hieronder vindt u een overzicht van de
voornaamste gebeurtenissen.

a. Programmering
Bij de programmering is samengewerkt met inwoners uit Vught, het lokale onderwijs,
bewoners van DePetrus (Museum Vught, ABZ, Wereldwinkel), RepairCafé, Divers, de
Wereldwinkel, de AH, Bruna, Codekids, CPNB
Jeugd
De Baby-Bieb-bijeenkomsten lopen deze zeer goed. Het laatste kwartaal is hier een Babyspecial aan toegevoegd. Een externe professional geeft een workshop voor ouders en baby.
Tijdens de eerste cyclus leerden 17 ouders alles over baby-massage.
In het tweede kwartaal is het voorlezen voor peuters gestart in de bibliotheek. Vanaf het
begin een groot succes. Maar liefst 910 kinderen en hun ouders kwamen in 2018 luisteren.
Vught Digitaal was een dag met digitale workshops en informatie voor groot en klein. De
activiteiten werden uitgevoerd in samenwerking met CodeKids, Vughtenaren en Vughtse
bedrijven, die allerlei vormen van robotica en digitale technieken demonstreerden. Michel
van den Elzen liet mBot-robotkarretjes zien en legde uit hoe leerlingen een model van een
parkeergarage hebben geprogrammeerd. Naast de mBots konden de 450 bezoekers ook
zelf robotarmen besturen. Bij ‘IkBenMediawijzer’ programmeerden jonge kinderen zelf
robots. De tekenaars van Vught3d.nl tekenden hoe ze in het 3D-tekenprogramma SketchUp
Vughtse gebouwen en straten. Vrijwilligers van het RepairCafé verzorgden het Demontage
Café, waar bezoekers ontdekten hoe digitale apparaten er van binnen uitzien..
Ook dit jaar las de bibliotheek in de zomer bij de IJzeren Man voor. 72 kinderen lagen in de
zon te luisteren.
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.
De tweede editie van de magische tovenaarsnacht vond dit jaar plaats in de Petrus. Deze
was voor een nacht omgetoverd in Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus.
Net als de eerste editie was ook deze helemaal uitverkocht (50 kinderen). De boeken van
Harry Potter kwamen tot leven met allerlei verhalen en workshops.
De voorbereiding van het interactief en innovatief groepsbezoek voor de jeugd, in
samenwerking met het Vughts Museum, neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Begin 2019
kan het nieuwe groepsbezoek van start.
Volwassenen
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.
DwaalZin “Hartverwamend” was het einde van het jaar in DePetrus. Er was een Podcast te
vinden in DePetrus waarin 10 inwoners van Vught de eer hadden om deze in te spreken.
Ook waren er hartverwarmende verhalen te horen door vertelgenootschap het Lopende
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Vuurtje. Daarnaast is er ook een activiteit geweest waarbij het ‘lees’beeldje van de
Bibliotheek onthuld is.
De gemeente Vught heeft samen met de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel 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 20182020. Ook zijn verouderde collectieonderdelen gesaneerd.
Na even te zijn weggeweest kunnen begin 2018 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
Een speciaal onderdeel van de boekencollectie is de Vughtse collectie. Deze bevat boeken
over Vught en Cromvoirt en boeken die door Vughtenaren geschreven zijn. Dat heeft
inmiddels geleid tot bijna 350 titels over geschiedenis, over de natuur of over verenigingen
maar ook boeken over bekende Vughtenaren zoals de ministers Gogel en Luns,
massaregisseur Carel Briels, of voetballer Tahamata.
Bij de opening van DePetrus begin april stonden er al wat boeken en spellen rondom
dementie, maar vanaf juli is gestart met de Geheugenbibliotheek, een laagdrempelige
ontmoetingsplaats voor mensen met lichte dementie, hun mantelzorgers en familieleden en
iedereen die meer wil weten over geheugenproblematiek. Twee keer per week kunnen
bezoekers in gesprek met vrijwilligers die alles kunnen vertellen over de collectie en over de
problematiek rondom dementie én is de collectie verder aangevuld. De Geheugenbibliotheek
is een samenwerking met Welzijn Vught en dient tevens als informatiepunt voor Ouderen, als
onderdeel van de Sociale Kaart van Vught. De Sociale Kaart van Vught is een project
waarbij verschillende partijen samenwerken rondom thema’s als opvoeden, zorg &
gezondheid en ouderen. De Geheugenbibliotheek wordt begin 2019 officieel geopend.
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. Communicatie en Marketing
De voorbereiding en de verhuizing van de bibliotheek is vanuit team C&M ondersteund. Er is
o.a. meegewerkt aan de programmering rondom de opening en de bijbehorende
communicatie-uitingen. De coördinator Communicatie, die specifiek voor DePetrus is
aangesteld, is ondergebracht binnen het team C&M.
In het vierde kwartaal is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over:
 de inrichting van de bibliotheek;
 de tevredenheid van de bezoekers over deskundigheid van het personeel
 de tevredenheid van de bezoekers over de collectie
Begin 2019 zijn alle resultaten uit dit onderzoek bekend, maar om alvast een tipje van de
sluier op te lichten: bijna 90% van de ondervraagden is geïnteresseerd in activiteiten van de
bibliotheek en het grootste deel van de respondenten wordt regelmatig verrast door de
bibliotheek in DePetrus.
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d. Onderwijs en Educatie
BoekStart in de Kinderopvang
Er is een inspirerende bijeenkomst georganiseerd voor pedagogisch medewerkers
rondom de Nationale Voorleesdagen en de Nationale Prentenboeken top 10. Tijdens de
voorleesdagen zijn er op alle peuterspeelzalen voorleesactiviteiten gehouden, waarbij het
prentenboek van het jaar ‘Sttt de tijger slaapt’ centraal stond. Op een aantal
peuterspeelzalen waren ook de ouders hiervoor uitgenodigd.
In mei en juni zijn bij het 45-jarig bestaan van Stichting Peuterspeelzalen Vught
voorleesbijeenkomsten georganiseerd in het thema ‘Feest’.
Voor de medewerkers van de peuterspeelzalen zijn twee informatiebijeenkomsten
georganiseerd: een rondom de nationale voorleesdagen, m.n. gericht op inspiratie. De 2e
bijeenkomst was een combinatie van boeken/lezen en bewegen. De deelnemers waren erg
enthousiast.
De Bibliotheek op School (dBoS)
Er is een eerste netwerkbijeenkomst voor alle basisscholen georganiseerd in Boxtel, SintMichielsgestel en Vught.
In Vught heeft de leesconsulent zich nadrukkelijker geprofileerd als een professionele en
inhoudelijke partner. De leesconsulenten zijn meer de groepen ingegaan en hebben
vrijwilligers zo geïnstrueerd dat deze de beheerswerkzaamheden gedeeltelijk van de
leesconsulenten kunnen overnemen. Daarnaast zijn de leesconsulenten meer
gesprekspartner van de leerkrachten geworden rondom het leesonderwijs. In 2019 gaat
wethouder T. van de Ven deelnemen aan een onderdeel van dBoS.
De resultaten van de landelijke monitor De Bibliotheek op school over het schooljaar
2017-2018 zijn met de gemeente besproken. De landelijke monitor is een jaarlijks
terugkerend meetinstrument om het leesplezier van schoolgaande kinderen te meten. Begin
november zijn de leesconsulenten gestart om per school de landelijke monitor van het
schooljaar 2018-2019 in te vullen. De resultaten per school en per gemeente worden april
2019 verwacht. De resultaten zijn het vertrekpunt voor de aanpassingen in het leesplan voor
het volgende schooljaar.
Nationale Voorleeswedstrijd
7 basisscholen in de gemeente hebben mee gedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd. De
voorleeskampioen van Vught, een leerling van basisschool Het Molenven, 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.

e. 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.
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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.

f. Huisvesting
In Vught is in april de nieuwe bibliotheek in Ontmoetingscentrum DePetrus officieel
geopend door Burgemeester Roderick van de Mortel. De officiële opening werd daags
daarna gevolgd door de openstelling voor het Vughtse publiek en op zondag 8 april werd
DePetrus welkom geheten door de centrumwinkeliers met de manifestatie “Proef Vught”. Het
Brabants Dagblad spreekt van een aantal van 15.000 bezoekers over beide dagen.
Naast het Brabants Dagblad, het Klaverblad en Avulo-TV kwamen ook CNN en het
Amerikaanse tijdschrift Forbes met artikelen over DePetrus. Behalve internationale aandacht
van de media kwam die aandacht ook uit de wetenschappelijke hoek. Studenten architectuur
van de Universiteit van Luik brachten in mei een bezoek aan Vught om DePetrus te komen
bekijken.
Eind van het jaar werd bekend dat de bibliotheek in DePetrus is genomineerd voor de titel
‘Beste Bibliotheek van Nederland 2019’. April 2019 volgt de bekendmaking.
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3. Resultaten prestatieafspraken
a. De fysieke bibliotheek
De onderdelen van de fysieke bibliotheek zijn uitgevoerd met de volgende samenwerkingspartners: Anders Bezig Zijn, Vughts Museum,
Wereldwinkel, Welzijn Vught, alle Nederlandse openbare bibliotheken, Eastbridge, HKA - Culturele IT & Consultancy, Koninklijke Bibliotheek
(KB), Muziekweb, NBD Biblion, OCLC Pica, Provinciale Serviceorganisatie Cubiss, Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), Wentzo Wireless en XRC service.

Omschrijving

Doelstelling

Doelgroep

Kwaliteitseisen/prestaties

Gerealiseerd 2018

juli 2017 - 2020
Fysieke en digitale collectie (functies 1,2,3 en 4)
De Bibliotheek Vught stelt een
brede collectie voor jeugd en
volwassenen samen op basis van
marktonderzoek, primair gericht op
de behoefte(n) van de inwoners.
De bibliotheek levert actuele (lokale
of landelijke) informatie op maat.
Tevens wordt plaats onafhankelijke
24-uurs beschikbaarheid van
media en informatie gerealiseerd
door deelname aan de landelijke
digitale bibliotheek en (digitale)
infrastructuur. Door de komst van
de Nationale Bibliotheek Pas in
2017 krijgen burgers toegang tot
alle landelijke en lokale digitale
diensten.
De collectie van de Bibliotheek
Vught bestaat uit circa:

Vrije beschikbaarheid van
informatie aan alle inwoners van
de gemeente met als doel:

bieden van mogelijkheden
tot ontwikkeling en
educatie;

bevorderen van lezen en
het laten kennismaken met
literatuur.

Alle inwoners van de
gemeente Vught.





In 2020 voldoet 80% van de
collectie aan de vraag van de
klanten. Dit wordt gemeten
door middel van een
gebruikersonderzoek.
20% van de collectie betreft
maatwerk. Hiertoe behoren
onder andere:
o thematische collecties die
aansluiten op lokale
programma’s;
o collectie gericht op baby’s
en hun ouders;
o leesmateriaal voor
kinderen met een
leesachterstand;
o leesmateriaal in kader
van laaggeletterdheid bij
volwassenen en
leesgehandicapten



Dit gebruikersonderzoek wordt in
de loop van 2020 gehouden.



20% van de collectie is maatwerk.
De collectie bestaat uit 25.000
banden. Jaarlijks wordt 10% van
de collectie vervangen.
Nieuwe onderdelen in de collectie
zijn:
o de Vughtse collectie , boeken
over Vught en Cromvoirt en
van boeken die door
Vughtenaren geschreven zijn;
o De Geheugenbibliotheek, een
laagdrempelige
ontmoetingsplaats voor
mensen met lichte dementie,
hun mantelzorgers en
familieleden en iedereen die
meer wil weten over
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30.000 items met fictie en nonfictie boeken voor baby’s,
peuters, jeugd en volwassenen
en DVD’s;
een specifieke collectie voor
mensen met een leeshandicap
(luisterboeken,
grootletterboeken en Makkelijk
Lezen Plein);
de collecties van de
bibliotheken in de gemeenten
Boxtel, Sint-Michielsgestel en
‘s-Hertogenbosch
Via het onderling leenverkeer
hebben bibliotheekleden
toegang tot ruim 10 miljoen
(digitale) boeken en 4 miljoen
tijdschriften, cd’s/lp’s,
bladmuziek, DVD’s,
databases/digitale dossiers en
4,5 miljoen tracks van
Muziekweb (alleen voor
bibliotheekleden).







Tenminste 50% van de
volwassen klanten geeft eind
2020 aan dat de kwaliteit van
de collectie verbeterd is t.o.v.
het klant-onderzoek in 2016.
Het gaat hier vooral om
uitbreiding van de collectie en
een actueler aanbod.
Inwoners van de gemeente
Vught hebben toegang tot de
landelijke digitale bibliotheek
die continu mee ontwikkelt
met de veranderende
behoefte van de klant;
Klantonderzoek minimaal 1x
per jaar met twee concrete
verbeteracties per jaar.



geheugenproblematiek. De
collectie bestaat uit
informatieve boeken over
Alzheimer en dementie,
herinneringsboeken, dvd’s en
spelmateriaal om samen
verhalen over vroeger op te
halen, folders met betrekking
tot dementie,
herinneringskoffers met divers
materiaal rondom een bepaald
thema, romans over Alzheimer
en dementie en jeugdboeken
om voor (klein)kinderen de
ziekte inzichtelijk te maken.
Dit gebruikersonderzoek wordt in
de loop van 2020 gehouden.



Inwoners van de gemeente Vught
hebben toegang tot de landelijke
digitale bibliotheek.



Het klantonderzoek is in de
december 2018 uitgevoerd. De
resultaten zijn begin 2019
bekend.
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Vraagbemiddeling (functies 1, 2, 3 en 4)
Het beschikbaar hebben van
professionele medewerkers, het
bieden van een publieksvriendelijk
catalogusprogramma en een
informatieve, actuele website.



Het (mondeling)
verstrekken van informatie
over materialen voor
ontspanning en educatie.
Hierdoor wordt de
individuele ontwikkeling en
ontplooiing gestimuleerd
(verbetering
taalvaardigheid, een leven
lang leren);
Het mondeling (ook
telefonisch) of digitaal
beantwoorden van vragen
van leden en niet-leden van
de bibliotheek over de
collectie, het
bibliotheekwerk en de
ledenadministratie.

Alle inwoners van de
gemeente Vught.

Bezoekers verleiden en
inspireren door aantrekkelijke
presentaties. De materialen voor
thuisgebruik worden zo
gepresenteerd dat deze met
behulp van zelfbediening
geleend kunnen worden.

Alle inwoners van
gemeente Vught.











Beschikbaar stellen van
deskundig personeel: 1 fte
bibliothecaris en 0,6 fte
programmeur
Twee catalogusraadpleegpunten in de fysieke
vestiging;
Voor raadpleging van de
digitale collectie zijn in de
fysieke vestiging vier digitale
studie/werkplekken
beschikbaar voor de
bezoekers.
Klanttevredenheid van de
bezoekers over
deskundigheid van het
personeel bedraagt tenminste
een 8.



De formatie is beschikbaar.



Vier catalogusraadpleeg-punten
zijn aanwezig.



Digitale studie/werkplekken zijn
aanwezig.



Het klantonderzoek is in de
december 2018 uitgevoerd. De
resultaten zijn begin 2019
bekend.

Stijging van het aantal leden
met 10% in 2020 t.o.v. 2016
(6.349 leden) ;
Stijging van het aantal
uitleningen met 10% in 2020
t.o.v. 2016 (144.595
uitleningen);
Twee catalogusraadpleegpunten in de fysieke
vestiging.
Klanttevredenheid van de
bezoekers over de collectie
bedraagt tenminste een 8.



Het aantal leden (6.872) is
gestegen met 8,24% t.o.v. 2016.



het aantal uitleningen (125.096) is
gedaald met 13,49% t.o.v. 2016.



Vier catalogusraadpleeg-punten
zijn aanwezig.



Het klantonderzoek is in de
december 2018 uitgevoerd. De
resultaten zijn begin 2019
bekend.

Uitleenfunctie (functie 1)


Het uitlenen, innemen,
aanvragen, verlengen en
reserveren van de collectie
fysieke materialen middels het
bibliotheeksysteem BicatWise.
Dit kan ook 24 uur per dag via
de website.

de
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Zie onder Fysieke en digitale
collectie (functies 1,2,3 en 4)

Geopend tijdens
openingstijden DePetrus;
Samenstelling pakket is
afhankelijk van de vraag en
afgestemd op het leesgedrag.
Toename van het aantal
bezoekers met 25% in 2020
t.o.v. 2018.



Service en zelfservice uren



Een actueel fysiek en virtueel
aanbod kranten en tijdschriften is
aanwezig.
Wordt gemeten in 2020.

Toegankelijk tijdens
openingstijden van
DePetrus;
Toegankelijke internetsites en
ontsluiting van internet voor
leden en niet-leden;
Beschikbaarheid van WIFI;
Bezettingsgraad
studie/werkplekken bedraagt
eind 2020 75%.



Studie/werkplekken zijn
gerealiseerd



Toegankelijke internetsites en
ontsluiting van internet voor leden
en niet-leden is aanwezig
Wifi is beschikbaar.
Wordt gemeten in 2020.

We maken een specifieke plek
waar materialen, informatie en
activiteiten voor én over
mensen met dementie plaats
vindt i.s.m. Welzijn+.
Leeszaal, kranten en tijdschriften (functie 1, 4 en 5)
Het aanbieden en beschikbaar
stellen van een actueel fysiek en
virtueel aanbod kranten en
tijdschriften.

Het creëren van een
aangename verblijfsruimte.

Bezoekers van DePetrus








Studie/werkplekken (functies 2 en 5)
Binnen de bibliotheekruimte worden
vier studie/werkplekken
aangeboden voorzien van internet.

Toegang bieden tot digitale
(overheids)informatie

Bezoekers van DePetrus











9

b. Programmering jeugd
Activiteit

Samenwerkingspartner

Bereik 2018

Gerealiseerd 2018

Baby Bieb

gemeente, consultatiebureau

260 baby’s en hun ouders

234 baby’s en hun ouders

Peuter- en kleuter voorlezen

kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen

1.040 peuters/kleuters en hun
ouders, opa’s en oma’s

910 peuters/kleuters en hun ouders, opa’s en oma’s

Voorleeshond
Groepsbezoeken Primair
Onderwijs aan De Petrus
Nationale voorleesdagen

Basisonderwijs en Stichting Hulphond
basisonderwijs, Vughts Museum,
Wereldwinkel, ABZ
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven,
basisonderwijs, CPNB

50 taalzwakke kinderen
600 kinderen

93 taalzwakke kinderen
328 kinderen

150 kinderen

35 kinderen hebben deelgenomen aan activiteiten in de
bibliotheek.

Nederlandse Kinderjury
Annie M.G. Schmidt week

CPNB, basisonderwijs
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen,
basisonderwijs

75 kinderen
100 kinderen

Vervallen i.v.m. verhuizing naar DePetrus
Er is alleen een speurtocht gedaan. Datum viel kort na
Vught Virtueel en in de vakantie en na vele
openingsactiviteiten. Onze ervaring was er dan niet
genoeg mensen /kinderen op af komen. Vooral focus
gelegd op opbouwen voorlezen en babybieb en het
opbouwen van de samenwerking.

Kinderboekenweek
Nederland Leest junior

basisonderwijs
basisonderwijs, Maurick College, Kunst
van Lezen, Stichting Lezen,
Koninklijke Bibliotheek
CodeKids (Chris Dorna)

500 kinderen
500 kinderen

89 kinderen
Helaas bestond bij de scholen geen behoefte om hier
aan deel te nemen.

60 kinderen

39 kinderen

Proefje van de maand
Kennisbende

MadScience
(lokale)wetenschappers afhankelijk van
het onderwerp

90 kinderen
150 kinderen

Zomervoorlezen op locatie

IJzeren Man Vught

75 kinderen

76 kinderen
De programmering in het najaar bleek te veel activiteiten
te bevatten. Daarom is slechts één Kindercollege (24
deelnemers) gehouden in plaats van de geplande drie.
72 kinderen

Lezingen/workshop voor ouders
m.b.t. opvoeding

nader te bepalen, afhankelijk van
onderwerp
Vught3d.nl, CodeKids, RepairCafé,

100 deelnemers

De onderwerpen van de lezingen waren ‘leren lezen’ en
‘kinderen en voeding’. In totaal 25 belangstellenden.

100 kinderen

450 kinderen

Programmeren met Coderdojo

Specials o.a. Vught Digitaal

Vughtenaren en Vughtse bedrijven
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c. Programmering volwassenen
Activiteit

Doelgroep

Samenwerkingspartner

Bereik 2018

Boekbinder

Leesclubs, leden van de bibliotheek,
bezoekers van DePetrus en overige
inwoners uit Vught
Afhankelijk van onderwerp wordt
gekozen voor een specifieke doelgroep.

leesclubs, inwoners uit Vught,
lokale boekhandel

100 mensen

169 mensen

ABZ, Vughts Museum, andere
lokale partners/inwoners uit
Vught, afhankelijk van onderwerp
lokale boekhandel

150 mensen

66 mensen

40 (nieuwe) leden

(lokale) wetenschappers

200 mensen

11 (nieuwe) leden; publiciteit wordt in
2019 anders georganiseerd.
69 mensen

KennisMaker

BoekProeverij
Ontmoeting & DiaLoog
DwaalZin

leden van de bibliotheek, bezoekers van
DePetrus en overige inwoners uit Vught
leden van de bibliotheek, bezoekers van
DePetrus en overige inwoners uit Vught
leden van de bibliotheek, bezoekers van
DePetrus en overige inwoners uit Vught

Openingweek DePetrus

leden van de bibliotheek, bezoekers van
DePetrus en overige inwoners uit Vught

De Boekenweek

leden van de bibliotheek, bezoekers van
DePetrus en overige inwoners uit Vught
leden van de bibliotheek, bezoekers van
DePetrus en overige inwoners uit Vught

Nederland Leest

met, voor en door de inwoners,
ondernemers en/of bestuurders
van de gemeente Vught.
met, voor en door de inwoners,
ondernemers en/of bestuurders
van de gemeente Vught.
CPNB, Nederlandse Taalunie,
lokale boekhandel
CPNB, natuur- en milieugroep
Vught, andere lokale partner

Gerealiseerd 2018

47 mensen

750 mensen

Ruim 15.000 mensen

500 mensen

Vervallen i.v.m. verhuizing naar
DePetrus
Er zijn ruim 400 ‘Nederland Leest’boekjes uitgedeeld. Daarnaast werd de
lezing van Mourat Isik door 90
bezoekers bijgewoond.

500 mensen

Maand van de Filosofie

leden van de bibliotheek, bezoekers van
DePetrus en overige inwoners uit Vught

Stichting Maand van de Filosofie

250 mensen

Vervallen i.v.m. verhuizing naar
DePetrus

Leesgroep Makkelijk Lezen

laag taalvaardigen

72 mensen

Spreektaal oefenen

laag taalvaardigen

Taalmaatjes

laag taalvaardigen

ABZ, Welzijn Vught, Stichting
Lezen en Schrijven
ABZ, Welzijn Vught, Stichting
Lezen en Schrijven
ABZ, Welzijn Vught

Wordt voorbereid; verwacht wordt in
2019 hiermee te kunnen starten
Wordt voorbereid; verwacht wordt in
2019 hiermee te kunnen starten
Wordt voorbereid; verwacht wordt in
2019 hiermee te kunnen starten

240 mensen
240 mensen
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Klik & Tik

laag digivaardigen

Stichting Expertisecentrum
Oefenen.nl (voorheen ETV.nl),
ABZ, Welzijn Vught

252 mensen

34 mensen

Digisterker

laag digivaardigen

Stichting Digisterker, ABZ en
Welzijn Vught

96 mensen

42 mensen

Belastingspreekuur

inwoners van Vught

de Belastingdienst en de
Koninklijke Bibliotheek

150 mensen

Walk & Talk

werkzoekenden

De levende sollicitatiegids, ABZ

200 mensen

9 mensen; in 2019 wordt hiervoor
samenwerking gezocht met ABZ en
andere partijen om te komen tot één
aanbod in Vught
156 mensen

Geheugenbibliotheek
dementerenden en zorgverleners
Welzijn Vught
150 mensen
40 mensen; is eind 2018 gestart
Voor de uitvoering van de workshops, Klik&Tik, Digisterker, Walk & Talk en voor de Coderdojo’s (programma jeugd zijn 6 chromebooks, oplaadpunt en een opbergwagen
aangeschaft.

d. Onderwijs en educatie
Omschrijving

Doelstelling

Doelgroep

Kwaliteitseisen/prestaties

Gerealiseerd 2018

juli 2017 - 2020
Boekstart (0-4 jaar; functies 2 en 3)
In 40% van de Nederlandse
gezinnen wordt niet structureel
voorgelezen aan kleine kinderen.
Deze kinderen komen met een
beperkte woordenschat en dus een
taalachterstand op het
basisonderwijs; een achterstand die
ze vaak niet meer inhalen.
Voorlezen aan baby’s en peuters
stimuleert de taalontwikkeling en de
cognitieve ontwikkeling van
kinderen.

Het voorkomen van
taalachterstand bij baby’s en
peuters door het bevorderen van
interactief voorlezen bij ouders
en medewerkers van
kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen.

Kinderen van 0-4 jaar.









Tenminste 50 % van de
jonge ouders heeft de
Boekstartkoffertjes
afgehaald.
In de fysieke vestiging is
een collectie gericht op
baby’s en hun ouders.
Minimaal 2
informatiebijeenkomsten
per jaar voor ouders over
voorlezen aan baby’s en
peuters.
Minimaal 2
informatiebijeenkomsten
per jaar voor medewerkers









Er zijn 168 Boekstartkoffers
uitgedeeld aan nieuw
ingeschreven kinderen van
0 en 1 jaar.
In de fysieke vestiging is
een collectie gericht op
baby’s en hun ouders;
Er is één
informatiebijeenkomst
gehouden voor ouders over
voorlezen aan baby’s en
peuters.
Er zijn drie
informatiebijeenkomsten
gehouden voor
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van kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen over
voorlezen aan baby’s en
peuters.




medewerkers van
kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen over
voorlezen aan baby’s en
peuters.
De tevredenheid van de
ouders aan
informatiebijeenkomst
bedroeg een 8.
De tevredenheid van
medewerkers van de
kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen over de
deskundigheid van de
bibliotheekmedewerkers
bedroeg gemiddeld een 8,5.

De tevredenheid van de
deelnemers aan de
informatiebijeenkomsten
bedraagt tenminste een 8.
De tevredenheid van
medewerkers van de
kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen over de
deskundigheid van de
bibliotheekmedewerkers
bedraagt tenminste een 8.



Beschikbaar stellen van
deskundig personeel: 0,5
fte leesconsulent.
Jaarlijks wordt 5% van de
schoolcollectie
geactualiseerd.
Bij alle deelnemende
scholen wordt elke dag 15
min. besteed aan vrij lezen.



De formatie is beschikbaar.



5% van de schoolcollectie
is geactualiseerd.



Iedere school geeft aan het
vrij lezen op een andere
manier invulling. Op
sommige scholen is vrij
lezen structureel ingebouwd
met dagelijks 15 minuten
lezen, maar op sommige
scholen is dit minder. Meer
leesconsulenturen en een
betere collectie kan het



de Bibliotheek op School (4-12 jaar/basisonderwijs; functies 2, 3 en 4)
Vrij lezen stimuleert de
taalontwikkeling (meer lezen, beter
in taal) en de cognitieve
ontwikkeling van kinderen. Een
kwartier vrij lezen per dag levert op
jaarbasis 1000 nieuwe woorden op.
Ook worden informatievaardigheden en mediawijsheid
steeds belangrijker.
In het programma dBoS hebben
alle leerlingen toegang tot een
actuele en gevarieerde
boekencollectie op hun school.
Samen met de lees– en
mediaconsulent stellen de
leerkrachten een leesmediaplan op.

Het voorkomen van
taalachterstanden/laaggeletterd
heid en digibetisme bij
basisschoolkinderen door het
bevorderen van leesplezier,
informatievaardigheden en
mediawijsheid onder schooltijd.

Kinderen van 4-12 jaar.
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Door middel van een landelijke
monitor worden jaarlijks de
resultaten van de leerlingen
gemeten. Op basis van de
uitkomsten wordt het
leesmediaplan bijgesteld.



De jaarlijkse monitor laat
een betere leesattitude en
mediawijsheid bij kinderen
ten opzichte van het jaar
ervoor;





De tevredenheid van de
leerkrachten over het
programma dBoS bedraagt
tenminste een 8.;
De tevredenheid van de
leerkrachten over de
ondersteuning door de
leesconsulent bedraagt
tenminste een 8.





leesprogramma op scholen
zeker verbeteren.
Aan de jaarlijkse monitor
voor BoekStart hebben in
2018 6 locaties
deelgenomen. De
uitkomsten hiervan zijn in
begin 2019 bekend.
Uit de evaluatiegesprekken
blijkt dat de
leescoördinatoren tevreden
zijn. De uitkomsten van de
gesprekken vormen de input
voor de invulling van de
leesbevordering in het
schooljaar 2019/2020
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4. Vught 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 Vught onderdeel van Stichting Bibliotheek
de Meierij.
KENGETALLEN

31-12-2018

31-12-2017

26.407

26.424

0 t/m 12 jaar
13 t/m 17 jaar

3.992
983

3.749
707

18 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder

1.139
713

1.132
647

Vrijwilligers, Docenten Primair Onderwijs, Gastleners
Instellingen
Totaal

33
12
6.872

19
39
6.293

26,02%

23,82%

Inwonersaantal totaal
Aantal leden/leners

Deelnemers-%

Vanaf april 2018 is de bibliotheek gevestigd in Ontmoetingscentrum DePetrus. Dit heeft geleid tot
meer leden, met name in de leeftijd 13 t/m 17 jaar.

Bezoekers*
Collectieomvang

175.757
25.924

29.411
26.367

Uitleningen incl. verlengingen

125.096

64.632

* Vanaf april 2018 worden de bezoekers van Ontmoetingscentrum DePetrus geteld. Het is niet
mogelijk om alleen de bezoekers van de bibliotheek aan te geven.

Openingsuren per week (totaal)
Vught: zelfbediening**

89,0
57,0

49,0
19,0

Vught: met service

32,0

30,0

** Vanaf april 2018 is de bibliotheek gevestigd in Ontmoetingscentrum DePetrus. Gedurende de
openingstijden van DePetrus kan gebruik worden gemaakt van de bibliotheek.

de Bibliotheek op School
Aantal deelnemende scholen
Aantal leden/leners 0 t/m 12 jaar
Collectieomvang (totalen)
Uitleningen (totalen)

9
2.637
24.143
24.491

9
2.542
22.766
11.578

5,22
1,11

4,47
1,11
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6

Personeel
Medewerkers in eigen dienst (fte)
Gedetacheerden (fte)
Vrijwilligers (aantallen)
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De formatie bestaat uit het aantal fte dat door de bibliotheek ‘s-Hertogenbosch wordt ingezet
voor het bibliotheekwerk in de gemeente Vught. Dit is inclusief een gedeeltelijke
doorberekening van de bedrijfsvoering (financiële administratie, ICT, logistiek,
mediaverwerking, P&O en C&M).
De vrijwilligers worden ingezet voor Bibliotheek aan Huis, Digisterker, Klik & Tik en de
Geheugenbibliotheek. De vrijwilligers voor de Geheugenbibliotheek zijn ook werkzaam voor
de ander bewoners van DePetrus.
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