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Terugkijkend op 2020 zie ik een achtbaan tussen twee 
parallelle werelden. Aan de ene kant een wereld die compleet 
kantelde door de grote impact van het coronavirus en aan de 
andere kant een wereld die ook gewoon doordraaide.

Als Bibliotheek Veldhoven hebben we, zoals zovelen, 
gereageerd en geanticipeerd op plotselinge onzekerheden 
in een wereld die abrupt even tot stilstand kwam. Natuurlijk 
hebben ook wij gezocht naar houvast én zoeken we nog 
steeds naar perspectief.  Ik ben daarbij vooral trots op de 
medewerkers van de Bibliotheek Veldhoven, die flexibel, 
creatief en vanuit betrokkenheid met de leden en de partners 
het afgelopen jaar keihard hebben gewerkt aan het zoveel 
mogelijk kunnen aanbieden van producten en diensten. 
Vaak waren dat bestaande diensten die we in een nieuw 
jasje moesten passen, maar er zijn ook nieuwe producten 
ontwikkeld. De Bibliotheek toonde zich meebewegend en 
innovatief en was er voor Veldhoven en haar inwoners.

Binnen de Bibliotheekwereld nam de digitalisering een vlucht. 
Boeken en cursussen werden in groten getale digitaal en 
gedurende een bepaalde periode zelfs gratis aangeboden. 
Inmiddels zijn ook digitale voorleesuurtjes, gestreamde 
programmering en digitale ondersteuning de normaalste 
zaak van de wereld. 

Lezen kreeg veel aandacht in coronatijd. Lezen geeft toegang 
tot andere werelden. In een fysieke wereld die op slot is, biedt 
lezen en je daarmee verplaatsen in die andere werelden 
een uitstekend alternatief, waar en wanneer je maar wilt. 
De hernieuwde belangstelling voor lezen wordt op veel 
verschillende manieren benut door de Bibliotheken en we 
waren dan ook blij met de erkenning van het kabinet dat 
bibliotheken tot essentiële voorzieningen behoren en dat we 
de service AfhaalBieb mochten starten.

De crisis maakte ook het belang van digitale inclusie en het 
beheersen van basisvaardigheden duidelijk. Dit zijn al jaren 
speerpunten van onze Bibliotheek, met name richting jeugd 
en kwetsbaren, onze belangrijkste doelgroepen.

Voorwoord

Kortom, het belang van een goed functionerende bibliotheek 
werd afgelopen jaar nog zichtbaarder. We waren dan ook 
uitermate verbaasd en teleurgesteld toen tijdens de Algemene 
Beschouwingen van november 2020 de gemeenteraad 
akkoord ging met de in de programmabegroting opgenomen 
bezuinigingen op de Bibliotheek, tot wel  € 300.000,- in 2024. 
Deze bezuiniging is gekoppeld aan een mogelijke verhuizing 
van de Bibliotheek naar de begane grond van het gemeentehuis. 
Deze locatie is aantrekkelijk en de Bibliotheek kan op die plek ook 
van grote toegevoegde waarde zijn voor het Citycentrum, mits 
we daar alle vijf de wettelijke functies op een volwaardige en 
toekomstbestendige wijze kunnen uitvoeren. Naast de wettelijke 
functies wil de Bibliotheek invulling geven aan de drie ambities 
uit het in september 2020 afgesloten Bibliotheekconvenant. 
Het doel van dit convenant is om Bibliotheken beter in staat te 
stellen bij te dragen aan actuele maatschappelijke opgaven. 
Denk hierbij aan bijdragen aan een geletterde samenleving, 
aan participatie in de informatiesamenleving en aan een leven 
lang ontwikkelen. Daarvoor is een robuuste, goed bereikbare 
en toegankelijke Bibliotheek nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat 
deze voorgenomen bezuinigingen op de Bibliotheek niet meer 
haalbaar zijn na alles wat er al bezuinigd is afgelopen jaren en 
dat de Bibliotheek en de Veldhovenaren hiermee tekort worden 
gedaan. We weten inmiddels dat de onafhankelijke onderzoeken 
aangaande de voorgenomen bezuiniging en verhuizing dit 
klip en klaar onderschrijven. We vertrouwen erop dat de 
gemeenteraad met de kennis van nu alsnog de juiste keuzes 
maakt en daarmee de onschatbare waarde van de Bibliotheek 
voor alle Veldhovenaren veilig stelt. 

Dorine Prinsen
Directeur de Bibliotheek en 
VVV Veldhoven
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Het verhogen van de taal-, lees-,  informatie- en mediavaardigheden van kinderen en jongeren 
is één van de primaire doelstellingen van de Bibliotheek Veldhoven. Om deze te bereiken on-
dersteunt en werkt de Bibliotheek samen met de voorschoolse instellingen en het primair en 
voortgezet onderwijs. Waar mogelijk worden de landelijke doorgaande programmalijnen van 
Kunst van Lezen gevolgd: BoekStart voor baby’s, BoekStart in de Kinderopvang, de Bibliotheek 
op school po (primair onderwijs) en de Bibliotheek op school vo (voortgezet onderwijs).

BoekStart voor baby’s 
Samen een boekje lezen versterkt de band tussen (groot)ouder en baby. Kinderen die als baby 
zijn voorgelezen, zijn later beter in taal, presteren daardoor beter gedurende hun schooltijd 
en daarna in hun (maatschappelijke) carrière. Vroeg beginnen met voorlezen is dus van groot 
belang en dit is dan ook het doel van BoekStart voor baby’s, een landelijk programma dat ook 
in Veldhoven wordt uitgevoerd. De Bibliotheek, de gemeente en Zuidzorg werken hierin samen. 
Onderdeel van het programma is het BoekStartkoffertje met babyboekjes dat ouders samen 
met een gratis biebpas voor hun kind aangeboden krijgen. Het aantal uitgereikte koffertjes in 
2020 was 123.

BoekStart in de Kinderopvang
De Veldhovense pilot BoekStart in de Kinderopvang is eind 2020 succesvol afgerond. Samen 
met Korein, De Messenmaker werkten we aan een visie op (voor)leesbevordering en het 
vergroten van de expertise. Daarnaast is de BoekStartmonitor ingezet om de effecten van het 
voorleesbeleid inzichtelijk te maken en informatie te verzamelen over onder meer de 
collectie, de voorleesomgeving en het voorlezen op de Kinderopvanglocatie. 
De resultaten van de nulmeting zijn verwerkt in het Voorleesplan 
2021. In 2021 wordt gekeken hoe de pilot een vervolg kan krijgen. 

VoorleesExpress
In september 2019 zijn de Bibliotheek Veldhoven en 
Cordaad Welzijn de VoorleesExpress Veldhoven gestart. 
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 
8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. 
Het doel is om de taalomgeving thuis te verrijken en de 
taalvaardigheid te stimuleren door leesplezier. Getrainde 
voorlezers lezen 20 weken lang iedere week bij het gezin 
thuis voor. Ouders maken een belangrijk deel uit van het project. Zij worden ondersteund 
door de vrijwilliger om het voorlezen een blijvende plek in het gezin te geven. Halverwege het 
traject bezoekt het gezin met de voorlezer de Bibliotheek. 

De VoorleesExpress Veldhoven werkt samen met toeleiders om zoveel mogelijk gezinnen 
te bereiken waarvan één of meerdere kinderen te maken hebben met een taalachterstand. 
In 2020 is het netwerk uitgebreid tot 12 schoollocaties, 9 kinderopvanglocaties, een 
logopediepraktijk en het consultatiebureau.
In 2020 was het streven om 50 gezinnen te bereiken. Vanwege de coronamaatregelen is dit 
aantal niet gehaald, desondanks zijn 37 gezinnen bereikt. 

Vrijwilligers zijn een belangrijke factor voor de VoorleesExpress Veldhoven. In 2020 zijn 27 
nieuwe vrijwilligers getraind waardoor het bestand is uitgegroeid tot 50 vrijwilligers. Zij 
volgden een training rondom de VoorleesExpress en interactief voorlezen en kregen wekelijks 
een e-learning via het webplatform van de VoorleesExpress. Daarnaast konden zij op diverse 
momenten ervaringen en tips met elkaar uitwisselen. 

Tijdens de eerste lockdown kreeg elk deelnemend gezin een prentenboek en taalspelletjes 
cadeau. Bij ruim driekwart van de deelnemende kinderen gaf de toeleider na afloop aan dat zij 
meer zelfvertrouwen hebben, meer plezier in voorlezen en dat kinderen meer zijn gaan praten 
na het traject. 

In 2020 werden de Bibliotheek Veldhoven en Cordaad Welzijn verblijd met een donatie voor 
de VoorleesExpress Veldhoven door ASML Foundation. Tot en met 2024 zorgt ASML Foundation 
voor financiële ondersteuning van het project.

Jeugd en  
         onderwijs

“Het lezen is een belevenis 

waardoor ik een hele nieuwe 

cultuur leerde kennen en dat zomaar 

in Nederland zonder op reis te hoeven.” 

- Vivian Coenen, vrijwilligster VoorleesExpress 

Veldhoven -
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De Bibliotheek op school po
De Bibliotheek op school-samenwerking met de Brembocht, Dick Bruna en Zuiderbos 
(speciaal onderwijs) is in 2020 voortgezet. Uitbreiding vond plaats op de nieuwe locatie van 
de Brembocht in Huysackers. Ook op deze locatie werden een schoolbibliotheek ingericht en 
leesbevorderingsactiviteiten georganiseerd. Inmiddels is op 6 locaties voor primair onderwijs 
in Veldhoven een Bibliotheek op school-samenwerking. 

Naast de Bibliotheek op school-samenwerking met bovengenoemde scholen verzorgde de 
Bibliotheek ook producten en diensten voor alle andere scholen voor primair onderwijs. 
Vanwege de coronamaatregelen zijn van verschillende programma’s online varianten gemaakt 
en bezochten de lees- en mediaconsulenten de groepen via een videoverbinding. 

Enkele reacties op het Bibliotheekaanbod voor primair onderwijs:

PSV-spelers Nick Viergever en Jeslynn Kuijpers 
moedigden de leerlingen aan om zoveel 
mogelijk leuke boeken te scoren en met 
succes: bijna 1.700 boeken werden gescoord. 
De leerlingen van de groepen 5 en 6 van de 
deelnemende scholen hebben veel lees- en 
beweegplezier beleefd. Enkele reacties:

De Bibliotheek op school vo
De Bibliotheek op school-samenwerking is in 2020 uitgebreid met de voortgezet speciaal 
onderwijs (vso)-afdeling van de Prins Willem-Alexanderschool. De schoolbibliotheek is op 
orde gebracht en voorzien van het schoolbibliotheeksysteem Aura. Andere onderdelen van 
de Bibliotheek op school worden in de tweede helft van het schooljaar 2020-2021 ingezet, 
waaronder (online) schrijversbezoeken en een training leesbevordering voor docenten. De 
implementatie van deze Bibliotheek op school-samenwerking is mede mogelijk gemaakt 
dankzij een subsidie van Kunst van Lezen.  
De Bibliotheek op school vo-samenwerking met het Sondervick College en Zuiderbos (vso) is in 
2020 voortgezet. In dit kader vonden diverse activiteiten plaats, waaronder auteursbezoeken 
en lessen mediawijsheid. Beide scholen namen ook deel aan de landelijke campagne 
‘Nederland Leest Junior’. Enkele reacties van docenten op de activiteiten:

“De schrijver deed het 
fantastisch; vertellen, voorlezen 

en sfeer creëren. De info vanuit 
Bibliotheek Veldhoven is ook altijd op 

tijd en uitgebreid.” 
- Leerkracht groep 7 van Sint Jan Baptist over 

schrijversbezoek Simon van der Geest -

“Leuk verhaal, 
kinderen waren enthousiast en 

betrokken. Het zelfstandig bedenken 
en uitwerken van een verhaal op de 

iPad werkte enthousiasmerend.” 
- Leerkracht SO1 van Zuiderbos over ‘Wij 

gaan op berenjacht 2.0’ -

“Escape-room 
is echt leuk, iedereen is 

actief bezig.”
- Docent brugklas mavo, Sondervick 

College over het klassenbezoek 
BiebEscape -

“Origineel, in de 
belevingswereld van de 

kinderen. De kinderen waren 
gemotiveerd om te lezen en om dan 

dus de stickers te mogen plakken. Zelfs in 
coronatijd was er een leuk alternatief. 

Motiveert echt kinderen om te lezen!”
- Leerkracht groep 5a van de Heiacker 

over ‘Scoor een Boek!’ -

“Goed, passend 
onderwerp voor deze 

doelgroep. Ondersteuning door 
filmpje en Kahootquiz was leuk.”

- Docent Zuiderbos over les online privacy -

“Leuke lees-
bevorderingsactiviteit. 
Kinderen waren heel 

enthousiast. We hadden een 
boeken-elftal gemaakt en dat werd 
iedere week weer aangepast. Voor 

herhaling vatbaar.”
- Leerkracht groep 6 van de Berckacker -

Scoor een Boek!
In 2020 vond de eerste editie van het 
landelijke project ‘Scoor een Boek!’ 
plaats in Veldhoven. Dit programma 
verbindt lezen en bewegen door 
profvoetballers in te zetten als 
rolmodellen. In de Veldhovense editie 
werkten de Bibliotheek, de Brede School 
en (de) PSV (Foundation) samen.
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Abonnementen en collecties
Net als voorgaande jaren heeft de Bibliotheek de voorschoolse instellingen en het onderwijs 
ondersteund met project- en themacollecties aansluitend bij leesbevorderingsprogramma’s 
en thema’s waar op school aan gewerkt wordt. Ook zijn er wisselcollecties samengesteld voor 
het onderwijs. Deze collecties worden voor een langere periode uitgeleend en gebruikt als 
aanvulling op de schoolbibliotheekcollecties. Met de collecties draagt de Bibliotheek Veldhoven 
bij aan het leesplezier en daarmee de leesvaardigheid van leerlingen. In 2020 zijn ruim 124 
collecties en 4.330 boeken aan het onderwijs geleverd. 

Activiteiten buiten schoolverband
In de programmering van jeugdactiviteiten werd zoveel mogelijk aangesloten bij de landelijke 
campagnes zoals de Nationale Voorleesdagen, de Media Ukkie Dagen, de Kinderboekenweek 
en de Week van de Mediawijsheid. Daarnaast werkte de Bibliotheek samen met Brede 
School Veldhoven en voerde het goed ontvangen ‘Woordenschatproject’ uit binnen de 
dagarrangementen. Kinderen uit de groepen 1 en 2 werkten in dit programma op een speelse 
en interactieve manier aan het vergroten van hun Nederlandse woordenschat. 

Leesoffensief Brabant
De Brabantse bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstelling Cubiss hebben de handen 
ineengeslagen voor het Leesoffensief Brabant. Aanleiding voor deze samenwerking zijn de 
alarmerende berichten over hoe de lees- en taalvaardigheid van jongeren hard achteruit gaat. 
Voor- en vroegschoolse instellingen, onderwijs en bibliotheken hebben een belangrijke rol in 
het ombuigen van deze trend.   
Deze trend heeft namelijk grote gevolgen voor de positie van Nederland als samenleving en 
als kenniseconomie. Want alle onderzoeken bewijzen keer op keer hetzelfde; lezen maakt je 
een leuker, slimmer en gezonder mens. Al lezend vergroot je je inlevingsvermogen, het maakt 

je minder (ver)oordelend, al lezend krijg je meer begrip voor de ander. Lezen leidt aantoonbaar 
tot minder stress en houdt je letterlijk gezonder.
Het Leesoffensief Brabant wil alle Brabantse kinderen met een goede woordenschat aan het 
primair onderwijs laten beginnen, de leesvaardigheid en leesmotivatie van Brabantse kinderen 
en scholieren aantoonbaar vergroten en alle Brabantse jongeren geletterd van het middelbaar 
onderwijs laten komen. Het Leesoffensief Brabant richt zich op de voor- en vroegschoolse 
instellingen, het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. 

De Bibliotheek Veldhoven neemt ook deel aan het Leesoffensief Brabant en heeft eind 2020 een 
subsidieaanvraag voorbereid om de middelen in te kunnen zetten voor kinderen van 2 t/m 4 
jaar met een migratie achtergrond.

Veldhovense
voorleeswedstrijd
EEN SPANNENDE DAG 
VOOR DE VELDHOVENSE 
SCHOOLKAMPIOENEN
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Sociaal domein

Binnen het sociaal domein geeft de Bibliotheek Veldhoven invulling aan haar 
maatschappelijke rol vanuit de kerntaak ‘leren, lezen en informeren’. De Bibliotheek doet dat 
samen met andere (lokale) organisaties. In 2020 had het coronavirus een grote impact op het 
activiteitenaanbod van de Bibliotheek, maar door activiteiten en diensten veilig te organiseren 
of online alternatieven te bieden kon een aanzienlijk deel ervan toch doorgang vinden.

Versterking basisvaardigheden
Lezen, schrijven, rekenen en omgaan met digitale media behoren tot de belangrijkste 
vaardigheden om mee te kunnen doen in de informatiemaatschappij. In het DigiTaalhuis 
Veldhoven werkt de Bibliotheek met andere organisaties samen om de taalvaardigheid en 
digitale vaardigheden van Veldhovenaren te versterken: Cordaad Welzijn, Ster College, Totaal 
Onderwijs, SeniorWeb Veldhoven, stichting EVA en stichting Lezen & Schrijven. 
De gemeente Veldhoven ondersteunt dit initiatief en werkt sinds 2020 actief samen met het 
DigiTaalhuis om taalachterstanden tegen te gaan en mogelijk te maken dat burgers zich 
redden in de digitale wereld.

Taalcafé Veldhoven is een activiteit van het DigiTaalhuis voor anderstaligen die de Nederlandse 
taal beter willen leren spreken en verstaan. Inmiddels hebben meer dan 600 mensen uit 70 
landen deelgenomen. In 2020 werd met Nano Village en Art4U een Taalcafé met kinderopvang 
opgezet, zodat ook moeders de activiteit konden bezoeken. Bij de Leesclub NT2 werden 
anderstaligen begeleid bij het lezen van Nederlandstalige boeken. ‘Klik & Tik’, ‘En nu zelf 
aan de slag!’ en ‘Digisterker’ zijn programma’s waarmee mensen hun digitale vaardigheden 
verbeterden of leerden communiceren met de digitale overheid. Alle activiteiten en trainingen 
werden begeleid door vrijwilligers van Cordaad Welzijn en docenten van SeniorWeb Veldhoven.

In 2020 startten het DigiTaalhuis en Voedselbank Veldhoven een samenwerking om meer 
mensen met leervragen te kunnen bereiken. Eerder sloot het DigiTaalhuis al overeenkomsten 
met Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven en het Máxima Medisch Centrum.

Ondersteuning zorg en welzijn
Op het terrein van zorg en welzijn is de Bibliotheek een actieve partner in het Veldhovense 
netwerk. Ze werkt samen met Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE) om in de 
dementievriendelijke gemeente Veldhoven de kennis over dementie te vergroten en het taboe 
op de ziekte te doorbreken. Een gezamenlijk initiatief is de dementheek, een ontmoetingsplek 
in de Bibliotheek voor iedereen die te maken heeft met dementie of daar vragen over heeft. 
Met Theater De Schalm organiseerden de Bibliotheek en SWOVE in 2020 een drukbezochte 
voorstelling van de indringende documentaire ‘Wei’, met een nagesprek met de regisseur.

In juli 2020 startte het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een campagne om 
mensen te motiveren hun keuze ten aanzien van de nieuwe Donorwet vast te leggen. Om 
mensen met vragen over donorregistratie te ondersteunen bood de Bibliotheek (telefonische) 
spreekuren aan die werden verzorgd door vrijwilligers van Cordaad Welzijn. Op de website was 
informatie over het onderwerp te vinden, in eenvoudige taal en met verhelderende animaties.

Sinds 2018 organiseren Cordaad Welzijn en de GGzE bijeenkomsten in de Bibliotheek onder 
de naam Psysalon. Het doel is om (naasten van) mensen met een psychische kwetsbaarheid 
te ondersteunen en te inspireren. In 2020 was er aandacht voor eenzaamheid in coronatijd, 
een onderwerp dat bij de aanwezigen een grote 
onderlinge betrokkenheid losmaakte. 

Bibliotheekleden die door een handicap, ziekte 
of ouderdom aan huis gebonden zijn kunnen 
gebruik maken van de service Bibliotheek-aan-
huis. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de gewenste 
materialen bij hen thuisbezorgd worden. Tijdens 
de lockdown stelde de Bibliotheek een gevarieerd 
mediapakket beschikbaar voor vestiging Merefelt van zorgorganisatie Oktober. Tijdens de 
voorleesactiviteiten van het team Welzijn vielen vooral de geheime dagboeken van Hendrik 
Groen bij de bewoners in de smaak.

Maatschappelijke ondersteuning
In 2020 verzorgden Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven, KBO Kring Veldhoven, 
PVGE Veldhoven en de Bibliotheek voor de vierde keer Belastingcafé Veldhoven. Dit 
gaf Veldhovenaren de kans om gratis fiscaal advies te krijgen bij het doen van hun 
belastingaangifte. Tijdens de lockdown bleef het Belastingcafé via mail en telefonisch 
bereikbaar. De mensen die van de service gebruik maakten gaven aan (zeer) tevreden te zijn.

In de nationale ‘Week van de Loopbaan’ in september verzorgden loopbaanadviseurs uit 
Veldhoven en omgeving gratis spreekuren in de Bibliotheek. Meer dan 60 mensen meldden 

“Ik had niet 
verwacht dat iedereen mee 

zou denken over een oplossing van 
mijn probleem.”

Bezoeker aan Psysalon-avond 
‘Eenzaamheid in coronatijd’
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zich aan. Geïnspireerd door dit succes 
zetten de Bibliotheek en de adviseurs 
daarna voor 2021 een activiteitenprogramma 
rondom werk op met gratis loopbaanspreekuren en 
maandelijkse workshops over onderwerpen als drijfveren en talenten, 
werkgeluk en zichtbaar zijn als professional.

Meedoen
In 2015 introduceerde de gemeente Veldhoven de Meedoen-voorziening, een regeling voor 
mensen met een minimuminkomen voor bijvoorbeeld een bijdrage aan een Bibliotheekpasje. 
Verder is er de Leergeld Cheque van Stichting Leergeld voor jongeren van 13 t/m 17 jaar. In 2020 
vroegen 46 mensen via de Meedoen-regeling een Bibliotheekabonnement aan.

De Bibliotheek Veldhoven is normaal gesproken een actief programmerende Bibliotheek, 
met meerdere malen per week activiteiten voor reguliere bezoekers: van voorleesochtenden 
voor de allerkleinsten tot computerspreekuren voor senioren en alles daartussenin. Vanwege 
de coronamaatregelen kon er logischerwijze een stuk minder geprogrammeerd worden. De 
medewerkers zochten hierbij steeds naar mogelijkheden om binnen de coronarichtlijnen toch 
een aantrekkelijk aanbod te presenteren. 

Online activiteiten
De maandelijkse voorleesochtend ‘Boekjes & Babbels’ voor 0- tot 4-jarigen was tot maart 2020 
met gemiddeld 30 bezoekers in de Bibliotheek een vaste waarde voor veel (groot)ouders en 
kinderen. Hierin werd samengewerkt met consultatiebureau Zuidzorg. Een enthousiaste lees- 
en mediaconsulent van de Bibliotheek en een jeugdverpleegkundige van Zuidzorg besloten 
in de coronatijd om online sessies te houden. Met succes, de online bijeenkomsten werden 
vanaf april 2020 maandelijks gehouden, goed bezocht – ook door kinderopvanginstellingen 
- en goed gewaardeerd. Ook de voorleesactiviteiten voor anderstaligen (Chinees en Spaans) 
en de KennisMakers-lezingen voor en door mensen met een bepaalde passie of interesse 
werden waar mogelijk omgezet in een online variant. Verder werd in 2020 een samenwerking 
in online en offline programmering opgezet met 8 regiobibliotheken onder de titel  ‘Rondje 
Brabant Presenteert’. Elke spreker praat over een relevant, actueel onderwerp en staat in relatie 
met één of meer van de zogenaamde ‘Sustainable Development Goals’,  oftewel Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen. Onder andere Eva Rovers, Teun van de Keuken en Maarten van Rossem 
staan in 2021 op het programma. 

Literair Café Veldhoven
Herman Brusselmans, Esther Verhoef en Özcan Akyol waren de geplande gasten voor 
Literair Café Veldhoven in 2020. Hierin werken de Bibliotheek Veldhoven, Museum ’t Oude 
Slot en Bruna Veldhoven sinds 2018 samen. Het bezoek van Herman Brusselmans viel in de 
Boekenweek 2020, het weekeinde voorafgaand aan de eerste lockdown. 

Programmering
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Hij trok 80 bezoekers naar Museum ’t Oude Slot. De editie met Esther Verhoef, oorspronkelijk 
gepland in juni, werd verplaatst naar de Boekenweek in 2021. Theater de Schalm zorgde voor een 
‘coronaproof’ locatie voor het Literair Café met Özcan Akyol begin oktober. Hierdoor werd deze 
editie gehouden in de grote zaal, die met 130 bezoekers uitverkocht was met inachtneming van 
de 1,5-meter maatregel. De samenwerking met De Schalm beviel alle partijen zo goed, dat voor 
de edities in 2021 diverse opties zijn genomen op de theaterzaal. 

Best bezochte activiteiten voor volwassenen in 2020
1) Filmavond ‘Wei’ over dementie, 185 bezoekers
2) Literair Café Veldhoven met Özcan Akyol, 130 bezoekers
3) Literair Café Veldhoven met Herman Brusselmans, 80 bezoekers

Best bezochte activiteiten voor de jeugd in 2020
1) Nationale Voorleesdagen, voorstelling ‘De wolk boven eend’, 100 bezoekers
2) Scoor een Boek!, workshop ‘Scoren met robots’, 50 bezoekers
3) Kinderboekenweek, Mad Science workshops, 48 bezoekers

Bibliotheekleden en bevolking
De Bibliotheek Veldhoven bedient de gemeente Veldhoven die in 2020 45.500 inwoners telde. 
Met 11.422 leden bedroeg het ledenaantal 25% van de Veldhovense bevolking. 
Ten opzichte van 2019 daalde het aantal leden in 2020 met 551.

Bibliotheekcollectie
De Bibliotheek Veldhoven had eind 2020 in totaal 81.000 fysieke exemplaren van diverse 
materialen (boeken, films, tijdschriften, bladmuziek etc.) in haar collectie. De collectie werd 
aangevuld met gemiddeld 152 nieuwe exemplaren per week en er werden gemiddeld 132 
exemplaren per week afgeschreven. 

Chinese Children’s Book Zone
Met de opening van de Chinese Children’s Book Zone zijn vanaf 1 augustus 2020 meer dan 200 
nieuwe prentenboeken in het Chinees te leen in de Bibliotheek Veldhoven. Drijvende kracht 
hierachter is Iris Bos-Hung, zij organiseert sinds 2019 de maandelijkse ‘Chinese Story Time’, 
voorlezen in het Chinees, in de Bibliotheek. Wegens het succes van de voorleesactiviteiten en 
het groot aantal Chinese gezinnen dat de Bibliotheek Veldhoven bezoekt, nam Iris het initiatief 
tot de boekencollectie. De collectie werd volledig gefinancierd dankzij donaties uit de Chinese 
gemeenschap.

Uitleningen en openingstijden
Het totaal aantal uitleningen (incl. verlengingen) van de fysieke collectie bedroeg 318.000 in 
2020. Dit is een afname van 25% ten opzichte van 2019. Deze drastische daling valt te verklaren 
door de coronamaatregelen met 3x een verplichte sluiting van bijna 15 weken (15 maart t/m 
18 mei; 5 t/m 18 november; 15 t/m 31 december). Vóór de eerste lockdown was de Bibliotheek 
47,5 uur per week geopend voor reguliere bezoekers. Hierna was de Bibliotheek niet of 
beperkter geopend met een maximum van 30 bezoekers per keer. Hierdoor trok de Bibliotheek 
logischerwijze in 2020 een stuk minder bezoekers dan in 2019: 92.000 t.o.v. 167.000.

Voorzieningen in coronatijd
Tijdens de eerste lockdown was de Bibliotheek 10 weken gesloten voor publiek. De 
klantenservice bleef telefonisch en per mail bereikbaar. Dagelijks kwamen veel telefoontjes 
binnen met vragen over de gang van zaken en het lenen van e-books. 
In deze periode zijn ook ongeveer 200 ouderen gebeld (70+-leden) om te informeren hoe het 
gaat, of ze op de hoogte waren van de sluiting van de Bibliotheek en om te verwijzen naar de 
alternatieven. Dit werd over het algemeen heel erg gewaardeerd. 

Fysieke collectie 
en voorzieningen
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“Ook na de 

lockdown zou de 

afhaalbieb mogelijk kunnen 

zijn, het is bijzonder leuk om 

een pakket boeken te laten 

samenstellen, daardoor leer je 

nieuwe schrijvers kennen. Ik 

ben zelf zo gauw geneigd om 

altijd dezelfde schrijvers uit 

te zoeken.”

 “Ik voel me veilig 
bij de manier waarop het 

nu geregeld is en het verliep 
heel soepel en was makkelijk 

om te regelen. Ga zo door, 
jullie doen fantastisch 

werk!”

Vanaf 1 mei werd de afhaalservice, genaamd 
AfhaalBieb, opgestart. De Bibliotheekleden waren 
enthousiast over de service en maakten hier 
goed gebruik van, er werden t/m 18 mei ruim 250 
boekenpakketten samengesteld. Tijdens de tweede 

lockdown, van 5 t/m 18 november, werden wederom ruim 250 pakketten samengesteld. In de 
derde lockdown, van 15 t/m 31 december, vroegen Bibliotheekleden ruim 330 pakketten aan. 

In de maanden dat de Bibliotheek geopend was voor publiek, moesten zowel bezoekers als 
medewerkers zich houden aan de regels en richtlijnen van het RIVM. Dit betekende onder 
meer een maximum aantal bezoekers, beperkte openingstijden, minimale programmering, 
quarantainetijd van ingeleverde materialen en verplicht gebruik van een toegangsitem 
en mondkapje. Diverse faciliteiten zoals computerwerkplekken, leestafel, toiletten en 
koffieautomaat waren gesloten of beperkt geopend. Dit had een flinke impact op zowel 
bezoekers als medewerkers van een organisatie die normaal gesproken 
bekend staat om zijn actieve programmering en toegankelijkheid. De 
steeds veranderende maatregelen vereisten continu flexibiliteit 
en medewerking. Over het algemeen reageerden bezoekers 
en leden met begrip voor de situatie en met name de 
afhaalservice werd met groot enthousiasme ontvangen en 
zeer gewaardeerd met gemiddeld een 9 als rapportcijfer (op 
basis van 400 ingevulde evaluatieformulieren).

En greep uit de opmerkingen over de AfhaalBieb:

“Heel erg leuk 

dat jullie dit zo doen! Het is een 

soort verrassingspakket op deze manier. En 

dat leuke kaartje erbij, maakte het heel erg 

persoonlijk. Twee blije kids vandaag, en 

erg enthousiast over de door jullie 

gekozen boeken. Heel erg 

bedankt.” “Mijn vader (82) is blij met 

de boeken uit het boekenpakket. Er is 

rekening gehouden met het aangevraagde 

genre en er zitten geen boeken in die hij al eerder 

geleend heeft. Mijn vader heeft zelf niet de 

beschikking over internet, maar door deze 

wijze van aanvragen kan ik het makkelijk 

van afstand voor hem regelen en 

hoeft hij het boekenpakket alleen 

maar op te halen.”

“We waarderen 

het persoonlijke briefje, 

dat bij elk pakket zat 

ontzettend. Echt een gezellige 

opsteker. Die bewaren we!”

Website en nieuwsbrief
In 2020 werd de website www.
bibliotheekveldhoven.nl 47.000 keer bekeken 
door 22.000 (unieke) bezoekers. Het aantal 
abonnees op de digitale nieuwsbrief van de 
Bibliotheek bedroeg 6.900. 

Social media
Naast de genoemde digitale communicatie 
via website en nieuwsbrief is de Bibliotheek 
Veldhoven actief op Facebook en Twitter. Eind 
2020 had de Bibliotheek 2.700 volgers op 
Facebook en 720 op Twitter. 

49% 27% 10% 9% 3% 2%
Literatuur Spanning Jeugd Informatief Biograe Fantasie

0,1%
Poëzie

Uitleningen per genre

Er werden dit jaar gemiddeld 267.662 e-books per maand uitgeleend.

3,2
miljoen
uitleningen

Gemiddelde aantal 
uitleningen per 
actief account

Hoe vaak werden 
unieke titels 
uitgeleend?

15x

Uitleningen

1-10 x 5.198

11-50 x 5.865

> 50 9.994

9% Jeugdtitels
(286.231 e-books)

In juli werden 
427.396 e-books 
uitgeleend

Hoe werden de e-books gelezen?

Gebruikt 
de app

Via een 
e-reader

Op het 
internet

62% 37% 2%

+28%
1 januari 31 december t.o.v. 2016

48% van
de gebruikers

leenden dit 
jaar minimaal 

1 boek

213.358 mensen leenden min. 1 e-book.31 december waren er 440.949 accounts.

LenersGeregistreerde accounts

2% van de leners
leenden elke 
maand een boek

E-BOOKS IN 2017
Sinds 2014 kunnen leden van de openbare bibliotheek e-books 
lenen. Elk jaar komen er steeds meer leden met een e-bookaccount 
bij en worden er meer e-books uitgeleend. 
In deze infographic staan de belangrijkste cijfers over het gebruik 
van e-books in 2017.

De tolk van Java 
Alfred Birney

De Amerikaanse prinses 
Annejet van der Zijl

Neem een geit
Claudia de Breij

Verleid door de zon
Nora Roberts 

Hittegolf
Suzanne Vermeer 

Meest geleende 
e-books in 2017

1

2

3

4

5

Bron: de Koninklijke Bibliotheek
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Digitale 
Bibliotheek

#ikleesthuis
De medewerkers van de Bibliotheek 
Veldhoven deden in de zomer van 2020 
ook mee aan de landelijke campagne 
#ikleesthuis. Via de social media pagina’s 
en de nieuwsbrieven van de bieb deelden 
zijn hun favoriete lees- of luisterboek. De 
berichten ontvingen veel ‘likes’ en positieve 
reacties. Alle persoonlijke tips waren ook 
terug te vinden op de Bibliotheekwebsite. 

“Geweldige service, echt op maat en ongelofelijke complimenten 
hoe jullie je best doen om zo de 

klanten te kunnen voorzien en onze 
kinderen aan het benodigde lezen 

te houden. Echt top! Een 10 voor jullie.”
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E-books en luisterboeken
Sinds januari 2014 kunnen Bibliotheekleden op grote schaal e-books lenen via het 
e-bookplatform van de Koninklijke Bibliotheek. De coronamaatregelen zorgden voor een 
enorme stijging van het aantal landelijke uitleningen van e-books: van 3,9 miljoen in 2019 naar 
5,6 miljoen in 2020. Het aantal geleende luisterboeken steeg landelijk van 1,8 miljoen in 2019 
naar 2,6 miljoen in 2020. 
Als gevolg van de nieuwe online Bibliotheek app per september 2020 was het aantal online 
Bibliotheek accounts voor vrijwel elke Bibliotheek flink minder dan in 2019. Dat werd 
veroorzaakt door het feit dat alle gebruikers zich opnieuw moesten aanmelden. Niet alle 
accounts hebben dat gedaan. Het aantal uitleningen door leden van de Bibliotheek Veldhoven 
is toegenomen: van gemiddeld 1.195 e-books per maand in 2019 naar gemiddeld 1.930 e-books 
per maand in 2020. 

De gebruikscijfers van Veldhovense leden zijn weergegeven in de infographic.
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Op 31 december 2020 waren er 22 medewerkers (12,6 fte) in dienst bij 
de Bibliotheek Veldhoven. Daarnaast waren 7 vrijwilligers ten behoeve 
van de Bibliotheek aan huis, 6 vrijwilligers ten behoeve van de kastcontrole 
en 2 vrijwilligers als gastvrouw werkzaam in de Bibliotheek. Vrijwilligers voor 
het DigiTaalhuis Veldhoven (ruim 100) worden via Cordaad Welzijn ingezet.

De activiteiten die de Bibliotheek Veldhoven in 2020 organiseerde kwamen vrijwel 
allemaal tot stand door samenwerking met lokale organisaties, verenigingen 
en individuen. Deze wisten de Bibliotheek te vinden, maar ook andersom ging 
de Bibliotheek proactief op zoek naar initiatieven die een bijdrage leveren aan de 
doelstellingen van de Bibliotheek.

Op MT- en specialistenniveau vond regelmatig afstemming plaats tussen de Veldhovense 
culturele en maatschappelijke instellingen. Vooral met Theater de Schalm en met Museum 
’t Oude Slot/De Verdieping was er samenwerking op het gebied van programmering 
en ruimtegebruik. Deze instellingen zijn ook fysiek met elkaar verbonden. In het 
afgelopen jaar bleek dat voor diverse activiteiten een zegen; het Literair Café, maar ook 
de Voorleeswedstrijd en de uitreiking van de Cultuurprijs Veldhoven 2020 aan Lisette 
Oosterbosch konden plaatsvinden in en gestreamd worden vanuit De Schalm.  
Binnen de directies van de Zuidoost-Brabantse Bibliotheken was intercollegiaal overleg, 
waarbij thema’s als één gezamenlijk Bibliotheeksysteem, aanpak laaggeletterdheid en 
Bibliotheekontwikkelingen aan de orde kwamen. Het onderzoek naar ‘De Bibliotheek 
van de Toekomst’ waarvoor in 2019 Brainport-middelen zijn toegekend, is in 2020 
verder uitgewerkt. De directeur van de Bibliotheek Veldhoven is lid van deze 
werkgroep. Op provinciaal niveau nam de Bibliotheek Veldhoven onder meer 
deel aan het directie-overleg van de Brabantse Netwerk Bibliotheek (BNB) en het 
vakberaad jeugd. 

Organisatie en 
samenwerking

 VVV Veldhoven VVV Veldhoven

In november 2019 heeft de gemeenteraad van Veldhoven besloten om de subsidie aan 

VVV Veldhoven per 1 januari 2021 te beëindigen. Ondanks dat er gesprekken hebben 

plaatsgevonden tussen de VVV en de wethouder en ambtenaren Toerisme en Recreatie 

over het mogelijk voortzetten van een aantal deeltaken, zoals informatievergaring en 

-verwerking, was de uiteindelijke uitkomst toch om de VVV-taken per 2021 grotendeels te 

laten vervallen. In de toekomst zal de Bibliotheek een beperkt assortiment VVV-producten 

verkopen, te weten de VVV-cards, Lekker Rondje Veldhoven en fiets- en wandelkaarten om 

zo enigszins te kunnen voorzien in de lokale vraag.

Binnen deze producten neemt het Lekker Rondje Veldhoven een bijzondere plek in. De 

tweede editie, die in 2019 is uitgebracht, is geldig tot november 2021. Zeker tot die tijd, maar 

mogelijk nog langer, zal de Bibliotheek de verplichtingen die voortkomen uit dit product 

nakomen. Dit betekent dat de kopers de bonnetjes kunnen blijven gebruiken en dat de 

deelnemende ondernemers de waarde van de bonnetjes krijgen uitgekeerd. In 2020 zijn er 

275 stuks Lekker Rondje Veldhoven verkocht. 

Bedrijfsvoering en omzet
Zowel de operationele activiteiten op het gebied van 

informatieverstrekking en promotie als een deel van de 

managementtaken werden uitgevoerd door betaalde 

medewerkers van de Bibliotheek Veldhoven. In de 

werkzaamheden van dit personeel waren structureel 

taken voor VVV Veldhoven opgenomen. Eind 2020 waren 8 

frontoffice- en 3 backoffice-medewerkers deels werkzaam 

voor de VVV. De inhuur van de specialist op ZZP-basis 

is in 2020 beëindigd. In 2020 werd ca. 1 fte besteed aan 

VVV taken. De eindverantwoordelijkheid van de interne 

organisatie van de VVV, die ondergebracht is bij de 

Bibliotheek Veldhoven, lag tot eind 2020 bij de directie van 

de Bibliotheek. Per 1 januari 2021 is de VVV Veldhoven niet 

meer actief.
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