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Terugkijken op 2019 vervult mij met trots en blijdschap. Als Bibliotheek en VVV hebben we veel 
activiteiten, producten en diensten uitgevoerd voor de Veldhovense inwoners. In tegenstelling 
tot de tijd waarin we ons nu bevinden, de intelligente lockdown in verband met het 
coronavirus, was dat voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Wat niet wil zeggen dat het ook 
vanzelfsprekend was. Het kost veel tijd en creativiteit om middelen en mankracht te verkrijgen 
en deze zo in te zetten dat het maximale resultaat wordt bereikt. Resultaat wat we vooral ook 
behalen door intensief samen te werken met partners, zowel lokaal, regionaal als landelijk.
Zo hebben we de samenwerking met Cordaad Welzijn en SWOVE verder geïntensiveerd en zijn 
we samen gestart met de VoorleesExpress en met de Dementheek. Twee mooie initiatieven die 
al langer op het verlanglijstje stonden en in 2019, dankzij subsidies en giften, daadwerkelijk 
werden gerealiseerd. Ook BoekStart in de Kinderopvang is als pilot gestart en de Bibliotheek 
op school is verder uitgebreid op OBS Dick Bruna. Daarmee bereiken we veel kinderen, die we 
vanaf jonge leeftijd vooral leesplezier willen bieden. Wat nog steeds hoognodig is, als we willen 
voorkomen dat de leesvaardigheid in Nederland verder afneemt.

Samen met bovenstaande partners en nog 8 andere Veldhovense partijen werkte de Bibliotheek 
ook in 2019 nauw samen in het DigiTaalhuis. Een belangrijke plek voor Veldhovenaren om zich 
verder te kunnen ontwikkelen in de Nederlandse taal en verdere basisvaardigheden. 
Het Literair Café Veldhoven, georganiseerd in samenwerking met Museum ’t Oude Slot en 
Bruna Veldhoven was wederom in 2019 succesvol dankzij bekende gasten. Heleen van Royen, 
Griet Op de Beeck en Wim Daniëls trokken veel belangstellenden. De formule slaat aan en heeft 
nog steeds groeipotentie. Deze activiteiten geven aan dat de Bibliotheek er is voor alle inwoners 
van alle leeftijden die zich willen ontwikkelen, ontspannen en elkaar ontmoeten.
Naast bovenstaande selectie van activiteiten en ontwikkelingen van de fysieke Bibliotheek zag 
de digitale Bibliotheek een groei tot ruim 14.000 uitleningen van e-books door Veldhovense 
Bibliotheekleden. Deze ontwikkeling zet gestaag door en heeft recent een grote impuls 
gekregen door de coronacrisis.

In 2019 is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2019-2022. Inbreng voor dit plan 
is in belangrijke mate opgehaald bij diverse Veldhovense partnerorganisaties en bij inwoners 
om te waarborgen dat het aanbod van de Bibliotheek ook aansluit bij de vraag. Dit plan 
geeft ons de focus voor de komende jaren; de Bibliotheek is er om mensen te helpen en te 
ondersteunen. We vinden dat iedereen zich moet kunnen ontwikkelen en mee moet kunnen 
doen in de maatschappij.  Daarnaast zijn we er om te inspireren. We bieden mensen een schat 
aan perspectieven en ideeën, omdat we geloven dat dat ieders leven verrijkt. Hoe we dat in 
2019 vorm hebben gegeven leest u in dit 
jaarverslag. Ik wens u veel leesplezier!

Dorine Prinsen
Directeur de Bibliotheek en 
VVV Veldhoven

Inhoudsopgave Voorwoord
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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 
ondersteunt en werkt de Bibliotheek samen met de voorschoolse instellingen en het primair 
en voortgezet onderwijs. Waar mogelijk volgen we de landelijke doorgaande programmalijnen 
van Kunst van Lezen: 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 ouders en baby’s. En kinderen die als baby 
al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. 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 alle jonge 
ouders samen met een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek voor hun kindje aangeboden 
krijgen. In 2019 zijn 175 koffertjes uitgedeeld en evenveel baby’s ingeschreven bij de Bibliotheek 
Veldhoven. 

Onderzoek van Kantar in opdracht van Stichting Lezen/Kunst van Lezen (2018) toont aan dat 
ouders zeer tevreden zijn over het koffertje en de boekjes uit het koffertje redelijk vaak tot 
heel vaak gebruiken. BoekStart heeft een positieve uitwerking op de ouders. Zij hechten meer 
waarde aan voorlezen, beginnen daar eerder mee en bezoeken de Bibliotheek vaker dan ouders 
die het koffertje niet hebben opgehaald.   

BoekStart in de Kinderopvang
Eind 2018 is het startsein gegeven voor de Veldhovense pilot van BoekStart in de Kinderopvang. 
De Bibliotheek en Korein, De Messenmaker werken hierin samen om het voorleesklimaat in de 

kinderopvang te verbeteren. Met een stimuleringsbijdrage van Kunst van Lezen is de collectie 
gesaneerd en aangevuld met nieuwe boekjes en kon een aantal meubels voor de 

voorleeshoek aangeschaft worden. Daarnaast is er gewerkt aan de visie op 
(voor)leesbevordering en hebben diverse leesactiviteiten voor kinderen 

plaatsgevonden. De pilot loopt tot mei 2020, als deze succesvol 
is wordt het programma (onder voorbehoud van financiën) 

op alle Korein-vestigingen in Veldhoven ingevoerd.  

Jeugd en  
         onderwijs
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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 en 
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. 
Toeleiders zijn organisaties zoals het consultatiebureau, kinderopvang, basisscholen en 
logopediepraktijken. In 2019 waren er 14 toeleiders actief voor de VoorleesExpress Veldhoven. 

Het doel om 25 gezinnen te laten starten met de VoorleesExpress is in 2019 behaald. Veel 
gezinnen zaten eind 2019 nog middenin het traject, maar de tussentijdse reacties waren 
positief. Ouders gaven aan dat de voorleesvrijwilliger een welkome gast was in huis en zagen 
een band ontstaan tussen kind en voorlezer. Daarnaast beaamden zowel ouder als toeleider 
dat kinderen meer en beter gebruik maakten van de Nederlandse taal en dat zij meer praatten 
met leeftijdsgenootjes op school of op de kinderopvang. 

Vrijwilligers zijn een belangrijke factor voor de VoorleesExpress Veldhoven. In 2019 waren er 25 
vrijwilligers actief. Zij volgden een training rondom de VoorleesExpress en interactief voorlezen 
en kregen wekelijks een e-learning via het webplatform van de VoorleesExpress. Daarnaast 
werden er intervisie-momenten georganiseerd met vrijwilligers, waarin zij ervaringen en tips 
met elkaar konden uitwisselen. 

In 2020 streeft de VoorleesExpress Veldhoven ernaar om het netwerk van toeleiders uit 
te breiden en daarmee 50 gezinnen op jaarbasis te kunnen bereiken. Daarnaast wordt er 
geïnvesteerd in het werven en trainen van nieuwe vrijwilligers, om bij deze gezinnen te gaan 
voorlezen. 

De VoorleesExpress in Veldhoven kreeg in 2019 financiële ondersteuning van het VSBfonds, de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (Nutfonds) en de Rabobank Clubkas Campagne.

De Bibliotheek op school po
In 2019 is de Bibliotheek op school-samenwerking met De Brembocht, Dick Bruna en Zuiderbos 
(SO) voortgezet, waarmee 5 locaties in Veldhoven deelnemen aan de Bibliotheek op school po. 
Op de 3 locaties van Dick Bruna zijn in 2019 de schoolbibliotheken vernieuwd, voorzien van 
een schoolbibliotheeksysteem en op feestelijke wijze geopend. De leerlingen van deze school 
kunnen hun boeken nu ook op school lenen. Alle scholen hebben opnieuw deelgenomen aan 
de monitor de Bibliotheek op school, een instrument waarmee onder meer de leesmotivatie 
van de leerlingen in kaart wordt gebracht. Een stijgende lijn is hierin zichtbaar. Een aantal 
gesprekken met andere scholen over het landelijke programma heeft plaatsgevonden. 
Mogelijk komen hier nieuwe samenwerkingsverbanden uit voort in 2020.

Samenwerking primair onderwijs
Naast de Bibliotheek op school samenwerking met bovengenoemde scholen, heeft de 
Bibliotheek Veldhoven ook andere producten en diensten voor het primair onderwijs verzorgd. 
Uit de evaluaties blijkt dat deze goed worden ontvangen. Enkele reacties: 

“Borna spreekt 
steeds beter Nederlands 

en begrijpt steeds meer. De 
eerste paar keer moest hij wennen en 

bleef ik maar een half uurtje, nu komt 
hij zelf met boekjes aanzetten en krijgt 

er geen genoeg van!” 
VoorleesExpress vrijwilligster 

Ivonne over haar 
‘voorleeskindje’ Borna.

De Bibliotheek op school vo
In 2019 is de Bibliotheek op school samenwerking met het Sondervick College en Zuiderbos 
(VSO) voortgezet. In dit kader hebben diverse activiteiten plaatsgevonden, waaronder: 
schrijversbezoeken, klassenbezoeken, lessen informatievaardigheden en lessen mediawijsheid. 
Ook hebben beide scholen mee gedaan met de landelijke campagne: Nederland Leest Junior. 
Enkele reacties van docenten op de activiteiten:

“Leuk 
verhaal. Het 

vertelkastje spreekt aan. De 
handpop erbij maakte het nog 

meer sprekend voor de kinderen.”
Leerkracht groep 1/2 van 

De Berckacker over het 
voorleesbezoek.

“Sanne Rooseboom 
had een leuke interactieve 

bijeenkomst georganiseerd. Hierdoor 
bleven de kinderen tot het eind 

geboeid.” 
Leerkracht groep 5 van St. 

Jan Baptist over het 
schrijversbezoek.

“De kinderen waren heel 
betrokken bij de activiteit en gingen 

enthousiast aan het werk. Aan het begin 
van de workshop kregen ze alle ruimte om vragen 
te stellen en opmerkingen te maken. Deze werden 

allemaal heel positief ontvangen door de lees- en 
mediaconsulent. Ze vonden het jammer toen het 

afgelopen was.”
Leerkracht groep 6 van De Heiacker over 

de internetworkshop ‘Websearch 
Junior’.

“Kinderen 
waren erg betrokken en 

vonden het heel leuk om mee 
te doen.” 

Leerkracht groep 7 van Op Dreef 
over het voorleesbezoek aan 

ouderen i.s.m. zorgorganisatie 
Oktober.
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Abonnementen en collecties
Alle scholen hadden in 2019 één of meerdere schoolabonnementen bij de Bibliotheek, 
in totaal 114 abonnementen. De vroeg- en voorschoolse instellingen hadden in totaal 11 
Bibliotheekabonnementen. 
Net als voorgaande jaren heeft de Bibliotheek de voorschoolse instellingen en het onderwijs 
ondersteund met project- en themacollecties. 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 levert de Bibliotheek Veldhoven 
een bijdrage aan het leesplezier en daarmee de leesvaardigheid van leerlingen. 

Activiteiten buiten schoolverband
Maandelijks vonden in de Bibliotheek diverse activiteiten plaats voor kinderen van 
verschillende leeftijden. In 2019 werd elke tweede dinsdag van de maand een voorleesochtend 
voor peuters geprogrammeerd. Deze ochtenden werden goed bezocht. Elke laatste woensdag 
van de maand was er een leesbevorderingsactiviteit voor kinderen van verschillende leeftijden. 
Bij de activiteiten 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 de Brede School en voerde 
activiteiten uit binnen de dagarrangementen. Een goed ontvangen programma is het 
‘Woordenschatproject’, waarbij kinderen uit de groepen 1 en 2 op een speelse en interactieve 
manier werkten aan hun Nederlandse woordenschat. Ook hebben kinderen uit de groepen 
3 en 4 veel plezier beleefd aan het lees- en schrijfbevorderingsprogramma ‘Ik maak een 
Prentenboek’.

Veldhovense
voorleeswedstrijd
EEN SPANNENDE DAG 
VOOR DE VELDHOVENSE 
SCHOOLKAMPIOENEN

“Graag wil ik via dit mailtje, mede 
namens Thijmen, jullie nogmaals hartelijk danken voor deze 

bijeenkomsten! Hij heeft er erg van genoten, en heeft vol enthousiasme 
zijn verhaal hier thuis ook nog gepresenteerd. Het was heel leuk om hem 

zo enthousiast te zien. Dat jullie dat georganiseerd hebben en gedurende 
een aantal weken deze groep kinderen een heel leuke, leerzame en creatieve 
middag hebben bezorgd, vind ik super (zeker in het licht van steeds meer 

bezuinigingen op dit terrein) en een dik compliment waard!”
Vader van één van de deelnemers aan het programma 

‘Ik maak een Prentenboek’.

“Goede 
opbouw door eerst te 

beginnen over selfies. Onderwerp 
dat dicht bij de leerlingen staat. Aan 

de hand van zelfgemaakte opdrachten 
sluit de inhoud goed aan bij de eigen 

leefwereld.”
Docent vmbo Sondervick College 

over de mediawijsheid 
workshop ‘#Selfnie’. 

“Een 
mooie manier 

om kennis te maken 
met de bieb.”

Docent brugklas 
Sondervick College over 
het introductiebezoek 

‘BiebEscape’. 
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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’. Ze doet dat samen met 
andere (lokale) organisaties. Hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten en 
projecten die in 2019 uitgevoerd zijn.

Versterking basisvaardigheden
Lezen, schrijven, rekenen en omgaan met digitale media behoren tot de belangrijkste 
vaardigheden om mee te kunnen doen in onze informatiemaatschappij. Mensen die deze 
basisvaardigheden niet goed beheersen vinden minder snel een baan, hebben minder grip op 
hun geldzaken en verkleinen hun kans op een gezond leven. Onderzoek van Maurice de Greef 
vanuit Maastricht University (2018) wijst uit dat mensen die deze vaardigheden op volwassen 
leeftijd alsnog leren zichzelf daarna beter kunnen redden en sociaal actiever worden. En wat 
vooral telt: ze voelen zich gelukkiger! 

In het DigiTaalhuis Veldhoven werkt de Bibliotheek Veldhoven met zeven andere organisaties 
samen om de taalvaardigheid en digitale vaardigheden van Veldhovenaren te versterken: 
Cordaad Welzijn, De Parasol, Totaal Onderwijs, Ster College, Seniorweb Veldhoven, stichting 
EVA en de landelijke stichting Lezen & Schrijven. Alle activiteiten van het DigiTaalhuis 
worden begeleid door vrijwilligers van Cordaad Welzijn die via scholing de kans krijgen om te 
investeren in hun deskundigheid.

Taalcafé Veldhoven is een activiteit van het DigiTaalhuis voor anderstaligen die de Nederlandse 
taal beter willen leren spreken en verstaan. Sinds de start in 2016 hebben er meer dan 500 
mensen uit 70 landen aan deelgenomen. Bij de Leesclub NT2 worden wekelijks anderstaligen 
begeleid bij het lezen van Nederlandstalige boeken. 
‘Klik & Tik’ en ‘En nu zelf aan de slag!’ zijn succesvolle oefenprogramma’s waarmee mensen 
hun digitale vaardigheden kunnen verbeteren. In de cursus ‘Digisterker’ maken docenten van 
Seniorweb Veldhovenaren wegwijs in het werken met een DigiD en het digitaal communiceren 
met de overheid.

In 2019 sloot het DigiTaalhuis een overeenkomst met Bureau Sociaal Raadslieden. Hun 
medewerkers kunnen cliënten met een leervraag doorverwijzen naar het DigiTaalhuis. Eerder 
was er al een samenwerking gerealiseerd met het Máxima Medisch Centrum.

Verhalen uit het DigiTaalhuis
In deze rubriek, die in 2019 zowel online als in de maandkrant Thuis in Veldhoven verscheen, 
vertelden medewerkers en vrijwilligers wat het DigiTaalhuis voor hen betekent. De interviews 
zijn terug te lezen op www.bibliotheekveldhoven.nl/verhalen-digitaalhuis 

Ondersteuning zorg en welzijn
Op het terrein van zorg en welzijn is de Bibliotheek Veldhoven een actieve partner in het 
Veldhovense netwerk. Zo werken we 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. Hieruit ontstond het initiatief Dementheek Veldhoven, 
een ontmoetingsplek in de Bibliotheek voor iedereen die te maken heeft met dementie of 
interesse heeft in het onderwerp. De Dementheek werd in september 2019 officieel geopend. 
Bezoekers zijn er welkom om vragen te stellen of om ervaringen te delen. Ook is er een 
gevarieerd aanbod aan media rondom geheugenproblematiek en kan men deelnemen 
aan activiteiten. In 2019 verzorgden de Bibliotheek en SWOVE ook enkele drukbezochte 
informatiebijeenkomsten rondom dementie.

“Ik was onzeker met de 
computer maar heb er 
zoveel van geleerd. En ik 
durf nu ook veel meer! Het 
is zo fijn om zelfstandiger 
te zijn. De sfeer is ook 
heel gemoedelijk. Dus 
tegen iedereen die nog 
twijfelt wil ik zeggen: Ga 
ernaartoe!”

- Lenie Reemers - 
deelneemster aan de 
‘Klik & Tik’ cursus.

“De Ethiopische jongen 
die ik heb begeleid is 
nu afdelingshoofd bij 
de Jumbo. Dat is toch 
heel mooi, dat je daar 
misschien een steentje 
aan hebt bijgedragen.”

- Jack Stouthart - 
vrijwilliger als 
Taalmaatje.

“Ik vind het fijn en 
belangrijk om onder de 
mensen te zijn. Je leert 
ook van alle verschillende 
nationaliteiten en 
culturen. En het is heel 
gezellig, lekker koffie 
drinken en praten met 
mensen. De vrijwilligers 
zijn heel lief en beleefd. 
De sfeer is fijn en open,  
ik durf alles te vragen.”

- Sobera Haydari - 
deelneemster aan 
het Taalcafé.
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Met het doel om (naasten 
van) mensen met een psychische 
kwetsbaarheid te ondersteunen en te inspireren 
organiseren Cordaad Welzijn en de GGzE in de Bibliotheek 
bijeenkomsten onder de naam ‘Psysalon’. In 2019 stonden de activiteiten 
in het teken van thema’s als eenzaamheid, niet-aangeboren hersenletsel en 
schuldenproblematiek. Ze werden gemiddeld door ruim 30 belangstellenden en (ervarings)
deskundigen bezocht. De GGzE verzorgde daarnaast nog een bijeenkomst rondom het 
onderwerp suïcide.

Een andere netwerkpartner van de Bibliotheek is zorgorganisatie Oktober. In hun vestigingen 
Merefelt en Leuskenhei verzorgde de Bibliotheek met 5 Veldhovense basisscholen 8 
voorleesmiddagen. Ruim 200 leerlingen uit groep 7 en 8 lazen voor aan cliënten, ook aan 
bewoners met dementie. Aan dit intergenerationeel project beleefden zowel de ouderen als 
de kinderen veel plezier of zoals een van de klassen dat in een bedankbriefje verwoordde: 
“Wij vonden het fantastisch om voor jullie voor te lezen. Het was vooral leuk dat jullie zo 
enthousiast waren. Wij vonden jullie verhalen over vroeger heel leuk en zouden echt wel vaker 
op bezoek willen komen!”.

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 gewenste 
materialen bij hen thuisbezorgd worden. Om het aanbod van de Bibliotheek voor mensen met 
een visuele beperking zo toegankelijk mogelijk te maken onderhoudt de Bibliotheek contacten 
met Vereniging Zichtbaar! uit Veldhoven.

Maatschappelijke ondersteuning
In 2019 verzorgden Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven, KBO Kring Veldhoven, 
PVGE Veldhoven en de Bibliotheek voor de derde keer Belastingcafé Veldhoven. Dit gaf 
Veldhovenaren de kans om gratis hulp te krijgen bij het doen van hun online belastingaangifte 
voor 2018. Die mogelijkheid werd door ruim 50 mensen benut, die aangaven (zeer) tevreden te 
zijn over de geboden service. Het initiatief vloeit voort uit een convenant voor samenwerking 
van de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek.

Meedoen
In 2015 introduceerde de Gemeente Veldhoven de Meedoen-voorziening, een regeling voor 
mensen met een minimuminkomen voor bijvoorbeeld een bijdrage aan de Bibliotheekpas. 
Verder is er de Leergeld Cheque van Stichting Leergeld voor jongeren van 13 t/m 17 jaar. 
In 2019 hebben 102 mensen via de Meedoen-regeling de beschikking gekregen over een 
Bibliotheekabonnement.

In 2019 bood de Bibliotheek Veldhoven een gevarieerde programmering aan diverse 
doelgroepen: van baby’s tot en met 65-plus. Een sfeerimpressie is te vinden op  
www.bibliotheekveldhoven.nl/fotogalerij Hieronder een korte beschrijving van best bezochte, 
opvallende en/of nieuwe activiteiten voor reguliere bezoekers. 

Literair Café Veldhoven
De Bibliotheek Veldhoven, Museum ’t Oude Slot en Bruna Veldhoven organiseerden in 2019 
evenals in 2018 3x Literair Café Veldhoven in Museum ’t Oude Slot. In 2019 waren de gasten 
Heleen van Royen, Griet Op de Beeck en Wim Daniëls. Vanuit de Bibliotheek werd met succes 
een aanvraag gedaan bij het LIRA Fonds, hiervan werd € 1.250,- toegekend aan het Literair 
Café Veldhoven. Dankzij de positieve reacties, de goede bezoekersaantallen (gemiddeld 80 
bezoekers per editie) en het vertrouwen in de samenwerking is besloten om in 2020 opnieuw 
drie Literaire Cafés te organiseren. 

CityFest
Het festival CityFest - Puur Cultuur werd evenals in 2018 in het laatste weekend van september 
gehouden. Op diverse locaties in het Citycentrum en bij de culturele partners Art4U, de 
Bibliotheek Veldhoven, Museum ‘t Oude Slot en Theater de Schalm genoten bezoekers van 
(muziek)optredens, theater en andere culturele activiteiten. De Bibliotheek trok tijdens het 
CityFest-weekend 2.471 bezoekers. De meeste activiteiten werden opgezet en uitgevoerd in 
samenwerking met lokale en regionale instellingen, clubs en verenigingen, waaronder fotoclub 
Bellus Imago, scouting Hertog-Jan van Brabant en Theater de Schalm.

Veldhoven 75 jaar Vrij
In 2019 wist een brede werkgroep van culturele instellingen, Brede School Veldhoven, 
Heemkunde groepen en Veldhovense ondernemers een zeer gevarieerd programma neer 
te zetten rondom ‘Veldhoven 75 jaar Vrij’. Eén van de activiteiten was de gelijknamige 

Programmering
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expositie waarvan een gedeelte in expositieruimte De Verdieping te zien was. Deze bijzondere 
tentoonstelling was toegankelijk via de Bibliotheek Veldhoven en bevatte onder meer 
tekeningen en schilderijen, panelen, foto’s, een jeep en vitrines met figuren van de bevrijders. 
Ook was er aandacht voor het bombardement op Zeelst en voor de diverse Veldhovense 
oorlogsmonumenten. De expositie was een samenwerking tussen de Bibliotheek Veldhoven en 
Museum ’t Oude Slot, waar De Verdieping een onderdeel van is. 

Nederland Leest met gastcurator IVN 
De landelijke campagne Nederland Leest, die jaarlijks in november wordt gehouden, stond in 
2019 in het thema van duurzaamheid. Voor de programmering werkte de Bibliotheek Veldhoven 
samen met gastcurator IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem. Zij organiseerden 2 activiteiten voor 
kinderen en een avond voor volwassenen. Voor peuters en kleuters was er de ‘warme truien 
middag’ met voorlezen en een verwerkingsactiviteit. De oudere jeugd mocht zelf aan de slag 
met een quizmiddag vol kennisvragen en tests onder het mom ‘Hoe goed ga jij met de aarde 
om?’. Daarnaast was er een informatieve avond voor volwassenen over natuurlijk en duurzaam 
tuinieren, die bijna 80 bezoekers trok. 

Joris’ Kerstboom
Presentator Joris Linssen nodigt in het tv-programma Joris’ Kerstboom mensen uit om stil te 
staan bij een bijzonder persoon en hun verhaal te delen. Ook in de Bibliotheek was in december 
de mogelijkheid om een mooie kerstgedachte voor iemand in de boom te hangen. Deze actie 
bleek een groot succes. Tuincentrum GroenRijk Veldhoven sponsorde een grote kerstboom en er 
werden ruim 200 kerstboodschappen geschreven op de bijbehorende, papieren kerstballen en in 
de boom gehangen door bezoekers.  

Best bezochte activiteiten voor volwassenen in 2019
1) Literair Café Veldhoven met Griet Op de Beeck, 101 bezoekers
2) Lezingen over het puberbrein door Aletta Smits, 2x uitverkocht, 2x 100 bezoekers
3) Sonja Barend interview door Mark van der Linden, 87 bezoekers

Best bezochte activiteiten voor de jeugd in 2019
1) Sinterklaas leest voor, 100 bezoekers
2) Magische Kinderboekenshow, 70 bezoekers
3) Kinderboekenweekvoorstelling Tring!, 60 bezoekers

“Door de deuren tussen De 
Verdieping en de Bibliotheek Veldhoven 

open te gooien, maak je ook letterlijk verbinding 
met elkaar en bereik je een groter publiek. In 

de toekomst willen we vaker op deze manier 
samenwerken.”

Directeur Hans Sonnemans van 
Museum ’t Oude Slot.
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De Bibliotheek Veldhoven bedient de gemeente Veldhoven die in 2019 bestond 
uit 45.464 inwoners. Met 11.095 leden bedroeg het ledenaantal 24% van de 
Veldhovense bevolking. Ten opzichte van 2018 daalde het aantal leden in 2019 
met 114. 

Bibliotheekleden 
en bevolking

Bibliotheekcollectie
De Bibliotheek Veldhoven had eind 2019 in totaal ruim 80.000 fysieke exemplaren van diverse 
materialen (boeken, films, tijdschriften, bladmuziek etc.) in haar collectie. De collectie werd 
aangevuld met gemiddeld 205 nieuwe exemplaren per week en er werden gemiddeld 273 
exemplaren per week afgeschreven. 

Uitleningen
Het totaal aantal uitleningen (incl. verlengingen) van de fysieke collectie bedroeg 423.000 in 
2019. Dit is een afname van 7% ten opzichte van 2018. Deze afname werd deels gecompenseerd 
door de toename van het aantal uitgeleende e-books (zie Digitale Bibliotheek). De gemiddelde 
uitleenfrequentie van de fysieke collectie (aantal uitleningen per exemplaar) is iets 
afgenomen: van 5,4 in 2018 naar 5,3 in 2019. 

Openingstijden
De Bibliotheek Veldhoven is 47,5 uur per week geopend voor reguliere bezoekers. Buiten de 
openingstijden voor reguliere bezoekers vonden veelal besloten activiteiten plaats, zoals 
groepsontvangsten van scholieren in de ochtenden en lezingen in de avonden. 
In 2019 trok de Bibliotheek in totaal 166.544 bezoekers. 

Internet en computerwerkplekken
Het hele Bibliotheekgebouw is voorzien van een gratis en openbaar WiFi-netwerk. 
In de Bibliotheek zijn 12 computerwerkplekken met toegang tot internet, het Microsoft 
Office-pakket, Muziekweb, online cursussen en databanken. Bibliotheekleden kunnen gratis 
gebruik maken van deze werkplekken, niet-leden betalen een kleine vergoeding. De Bibliotheek 
beschikt verder over raadpleegpc’s waarop bezoekers in de Bibliotheekcatalogus materialen 
kunnen zoeken, aanvragen, reserveren en verlengen. Ook kan er geprint en gekopieerd worden.

Instructieruimte
De instructieruimte met 10 pc’s, laptop en beamer wordt door de Bibliotheek en andere 
instanties gebruikt voor vergaderingen, workshops, cursussen en bijeenkomsten. DigiTaalhuis 
Veldhoven was in 2019 de grootste afnemer van de instructieruimte met onder meer 
computercursussen en de leesclub NT2. 

Fysieke collectie 
en voorzieningen

Uitleen-top-5 (NL romans) uit 2019

228x 225 x 217 x 216 x 213 x
uitgeleend uitgeleend uitgeleend uitgeleend uitgeleend
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De Bibliotheek app
Via de Bibliotheek app voor smartphones en tablets 
werden Bibliotheekmaterialen ruim 10.000 keer 
verlengd. Het aantal reserveringen via de app 
bedroeg 120.

Website en nieuwsbrief
In 2019 werd de website www.bibliotheekveldhoven.nl 58.000 keer bekeken door 22.000 
(unieke) bezoekers. Het aantal abonnees op de digitale nieuwsbrief van de Bibliotheek bedroeg 
6.800. Via de website werd ruim 130.000 keer verlengd en er werden 4.000 reserveringen 
geplaatst.

Social media
Naast de genoemde digitale communicatie via website en nieuwsbrief is de Bibliotheek 
Veldhoven actief op Facebook en Twitter. Eind 2019 had de Bibliotheek 2.500 vrienden op 
Facebook en het aantal volgers op Twitter was 720. 

E-books
Sinds januari 2014 kunnen Bibliotheekleden op grote schaal e-books lenen via het 
e-bookplatform. Deze dienst wordt namens de bibliotheken uitgevoerd door de Koninklijke 
Bibliotheek. In 2019 zijn er landelijk 571.000 e-book accounts en 3,8 miljoen e-books geleend. De 
gebruikscijfers van Veldhovense leden zijn weergegeven in de infographic.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
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Eind 2019 waren er 25 medewerkers in dienst bij de Bibliotheek 
Veldhoven, samen goed voor 14,07 fte. Er waren structureel 6 
vrijwilligers ten behoeve van de Boekendienst aan huis, 7 vrijwilligers 
ten behoeve van de kastcontrole en 2 vrijwilligers voor ondersteuning bij 
activiteiten werkzaam voor de Bibliotheek. Vrijwilligers die actief zijn voor het 
DigiTaalhuis Veldhoven worden via Cordaad Welzijn ingezet en vrijwilligers die 
actief zijn voor de Dementheek worden via SWOVE ingezet.

De activiteiten die de Bibliotheek Veldhoven in 2019 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. Daarbij ging het over strategische, tactische 
en operationele zaken zoals gezamenlijke programmering, ICT en facilitaire zaken. De 
Bibliotheek was een actieve partner binnen samenwerkingsverbanden als het Centrum 
Ontwikkelingsprogramma, CityFest en ook werkten we samen met de Brede School 
Veldhoven aan de invulling van de dagarrangementen.

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. Ook is er gezamenlijk een 
aanvraag ingediend bij Brainport om middelen te verkrijgen uit de zogenaamde 
Brainport enveloppe. Hieruit is een voorlopige toezegging gedaan ten behoeve 
van een onderzoek naar de mogelijkheden van een gratis basislidmaatschap. 
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

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 2019 waren 8 frontoffice- en 3 backoffice-

medewerkers deels werkzaam voor de VVV. Daarnaast werd er een specialist op ZZP-basis 

ingehuurd. In 2019 werd ca. 1,3 fte besteed aan VVV taken. De eindverantwoordelijkheid 

van de interne organisatie van de VVV, die ondergebracht is bij de Bibliotheek Veldhoven, 

ligt bij de directie van de Bibliotheek. 

Lekker Rondje Veldhoven
In april 2018 is Lekker Rondje Veldhoven gelanceerd, een 

product van VVV Veldhoven. In samenwerking met 12 

lokale ondernemers in de horeca, retail en/of toerisme 

is een culinaire boekje samengesteld met fietsroute en 

12 uitneembare ‘lekkere bonnetjes’ voor een hapje en/of 

drankje bij de betreffende ondernemer. In 2018 zijn ruim 

600 boekjes verkocht, in de eerste helft van 2019 nog eens 

200. De reacties van ondernemers en afnemers waren 

veelal positief. Daarom is er in 2019 een nieuwe editie 

van Lekker Rondje Veldhoven uitgekomen. Deze editie is 

iets uitgebreider met 13 deelnemende restaurants en een 

samenwerking met het culinaire Veldhovense evenement 

Veldhoven Proeft; twee bonnetjes zijn inwisselbaar als 

entreebewijzen voor dit evenement. De tweede editie van 

Lekker Rondje Veldhoven is in september 2019 op de markt 

gekomen, tot einde 2019 zijn er 143 boekjes verkocht.

Kerntaken 
Het doel van VVV Veldhoven is het promoten van Veldhoven 

in de regio door informatie te verstrekken over lokale en 

regionale bezienswaardigheden en evenementen. Dit 

gebeurt veelal op digitale wijze. Maar nog steeds blijft 

fysieke ontvangst en verwijzing van belang. Daarmee 

draagt de VVV bij aan een optimalisering van de beleving 

en bestedingen aan verblijf en vrijetijdsmogelijkheden in 

Veldhoven.
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Om de doelstelling te bereiken zijn in 2019 diverse activiteiten m.b.t. de kerntaken 

uitgevoerd. Voor de overzichtelijkheid volgt hieronder een opsomming wat er per kerntaak 

is uitgevoerd:

Informatiemanagement
•  VVV Veldhoven onderhoudt een database met toeristisch-recreatieve gegevens van 

Veldhovense bedrijven en activiteiten. Deze database wordt onderhouden en beheerd, 

de content voor deze database wordt verzameld, verrijkt en ontsloten. 

•  Website om informatie te ontsluiten. In 2019 werd de website 21.811 keer bezocht door 

17.673 unieke bezoekers.

•  VVV App: bevat informatie van de participanten en evenementen.

•  Verzorging van opname van activiteiten in de evenementenkalender van het 

Veldhovens Weekblad.

Receptieve functie
•  Presentatie van promotiematerialen van participanten.

•  VVV winkel op A-locatie in Bibliotheek.

•  De VVV balie was in 2019 47,5 uur per week geopend en wordt bemand door 

professionele krachten.

•  Behandeling van informatie-aanvragen (aan de balie, telefonisch, per post, per mail).

Retailfunctie
•  Verkoop van toeristische producten en diensten, zoals routematerialen (fietsroutes, 

wandelroutes, ruiterroutes, e.d.), informatiegidsen en souvenirs.

•  Verkoop van breed assortiment aan geschenkbonnen voor consumenten en zakelijke 

markt, met frequent bijbehorende acties. 

Promotie
•  Promotie van producten van toeristisch-recreatieve ondernemers in de VVV winkel.

•  Verzorgen van deelname in diverse regionale, provinciale en landelijke campagnes, 

zoals Brabantse Fietsmaand. 

•  VVV Veldhoven is actief op social media: Facebook, Twitter en Instagram. Ook worden 

vanuit VVV events aangemaakt op de website van Visit Brabant.

•  De VVV werkt nauw samen met de Lokale Toeristische Adviesraad Veldhoven, waar 

diverse contacten uit voortvloeien en uitwisseling van informatie plaatsvindt.

•  Opname VVV-items in maandelijkse nieuwsbrief van de Bibliotheek en VVV aan ruim 

6.800 adressen.

Overige activiteiten
•  Organiseren van een Ondernemerscafé voor alle horeca & leisure ondernemers i.s.m. 

LTA/Gemeente Veldhoven. Beide bijeenkomsten stonden onder meer in het teken van 

Veldhoven 100 jaar. De laatste bijeenkomst stond ook in het teken van de voorgenomen 

stopzetting subsidie aan de VVV.

•  Onderhouden van netwerk en contacten op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk 

niveau, bijvoorbeeld met Visit Brabant.

•  Verzamelen van belangrijke informatie voor de ondernemers en dit middels een 

nieuwsbrief verspreiden.

•  Uitbouwen van Vrienden van Veldhoven, samenwerking met horeca & leisure 

ondernemers in Veldhoven.

•  Deelname aan diverse werkgroepen.

•  Lancering van hernieuwde editie: Lekker Rondje Veldhoven 2.

•  Ontwikkeling nieuw product Welkom in Veldhoven. Dit product is op papier uitgewerkt, 

aan realisatie is niet begonnen in verband met stopzetten subsidie aan VVV Veldhoven 

per 1 januari 2021.

Toekomst VVV Veldhoven
Tijdens de Algemene Beschouwingen van 11 en 12 november 2019 heeft de gemeenteraad 

besloten akkoord te gaan met het collegevoorstel om de subsidie aan de VVV Veldhoven 

met ingang van 1 januari 2021 in zijn geheel stop te zetten. Het jaar 2020 wordt gezien 

als overgangsjaar en wordt door de organisatie ook gebruikt om de noodzakelijke 

aanpassingen te realiseren. VVV Veldhoven en LTA Veldhoven hebben ingesproken tijdens 

een beeldvormende vergadering en aangegeven wat de consequenties zouden zijn van 

dit besluit. De gemeenteraad heeft met meerderheid besloten akkoord te gaan met het 

voorstel van het College. VVV Veldhoven betreurt het besluit ten zeerste.
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“We nemen graag weer deel aan de 
nieuwe editie van het Rondje Veldhoven.
Een compliment voor de organisatie, alles 
was top geregeld. We gaan er weer een 
mooie editie van maken!”

John en Inge 
van Boscafé Molenvelden.
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