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Vele factoren zijn afgelopen jaar van invloed geweest op het reilen en 
zeilen van de Bibliotheek Veldhoven. Logisch, want als je midden in de 
samenleving staat, heb je te maken met alles wat er in die samenleving 
speelt. De effecten van COVID-19 hebben een zware stempel op de 
maatschappij en dus ook op de bibliotheek gedrukt. Een grote periode van 
het jaar waren we fysiek niet toegankelijk voor de inwoners en gebruikers. 
Gelukkig konden we op afstand en online toch veel van onze producten en 
diensten bij de mensen brengen. In dit verslag leest u meer gedetailleerd 
over hetgeen we ondanks de gevolgen van COVID-19 toch nog hebben 
kunnen realiseren. Dat hebben we vooral kunnen doen door de creatieve 
en flexibele inzet van al onze medewerkers, zowel betaald als vrijwillig, 
en de vele samenwerkingsverbanden en lokale initiatieven, zowel 
bestaand als nieuw. Want dankzij COVID-19 is er nog meer en intensiever 
samengewerkt met collega culturele instellingen, lokale organisaties en 
regionale bibliotheken. Samen met één doel: hoe kunnen we in een lastige 
tijd zoveel mogelijk betekenen voor de inwoners. 

Ook de financiële steun van de gemeente Veldhoven heeft hieraan 
bijgedragen; dankzij de huurcompensatie en het coulant omgaan met 
de budgetafspraken konden we ons focussen op de dienstverlening, 
programmering en activiteiten in plaats van in een kramp te schieten om 
het hoofd boven water te houden. Ook de steun van de landelijke overheid, 
die de bibliotheken in november tot essentiële voorzieningen benoemde, 
was een grote opsteker. Deze erkenning geeft aan dat we relevant en 
onmisbaar zijn.

Inmiddels zijn de COVID-19 maatregelen afgeschaft en zijn we weer op weg 
naar een open en ‘normale’ samenleving. Daarin blijft de bibliotheek haar 
rol spelen; u leest erover in dit jaarverslag, wat niet uitputtend is, maar wel 
een heel goed beeld geeft van onze activiteiten en waar ze aan bijdragen. 

Wat er ook speelde in 2021 was een voorgenomen bezuiniging op de 
bibliotheek Veldhoven. Tijdens de Algemene Beschouwingen in november 
2020 had de Gemeenteraad een verhuizing van en een bezuiniging op de 
bibliotheek goedgekeurd. Het eerste half jaar van 2021 hebben met name 
de Raad van Toezicht en het MT de handen vol gehad aan onderzoeken 
om aan te tonen dat deze voornemens tot een kaalslag van het 
bibliotheekwerk in Veldhoven zouden leiden. Maar ook om te onderzoeken 
wat er wél mogelijk is als het gaat om toekomstig bibliotheekwerk. We zijn 
daar, ook weer met partners, in geslaagd; de verhuizing en bezuiniging 

Voorwoord

zijn van tafel én er ligt een uitnodigend en uitdagend voorstel om samen 
met Theater De Schalm en Museum ’t Oude Slot/expositieruimte De 
Verdieping te komen tot een Culturele Hotspot aan het Meiveld. Dit 
betekent een aantrekkelijke ontmoetingsplek, waar cultureel, educatief 
en maatschappelijk aanbod laagdrempelig toegankelijk is. Een zichtbare 
plek, midden in het centrum, waar altijd iets te doen is. We willen letterlijk 
de verbinding tussen bibliotheek, theater en expositieruimte zoeken, door 
muren open te breken en ruimtes anders in te delen. In combinatie met 
een aantrekkelijke, uitnodigende voorzijde denken we zo een inspirerend, 
cultureel hart voor Veldhoven te kunnen vormen waar naast de al 
bestaande functies (meer) ruimte komt voor ontmoeting, ontspanning, 
werken en studeren. De culturele programmering (bestaande uit o.a. 
voorstellingen, lezingen, exposities en workshops) en cultuureducatie (in 
huis en op locatie) blijft aantrekkelijk en inspirerend. We hebben in 2021 de 
fundamenten gelegd en vertrouwen erop, samen met het nieuwe College 
van B & W, gesteund door de Gemeenteraad, verder te kunnen bouwen 
aan dit idee. Zodat Veldhoven de komende decennia verzekerd is van 
een duurzame en toekomstbehendige bibliotheek als onderdeel van een 
breder sociaal, maatschappelijk, cultureel en educatief aanbod.

Dorine Prinsen
Directeur/bestuurder 
de Bibliotheek 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 
ondersteunt 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, 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 GGD/Zuidzorg werken hierin samen. Onderdeel van het 
programma is het BoekStartkoffertje met babyboekjes dat ouders samen 
met een gratis bibliotheekpas voor hun kind aangeboden krijgen. Het aantal 
uitgereikte koffertjes in 2021 was 48.

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 2021 is het netwerk 
uitgebreid tot 13 schoollocaties, 10 kinderopvanglocaties, 2 
logopediepraktijken en het consultatiebureau.
In 2021 was het streven om 50 gezinnen te bereiken. 
Vanwege de coronamaatregelen is dit aantal niet 
gehaald, desondanks zijn 44 gezinnen bereikt. 
Vrijwilligers zijn een belangrijke factor voor de VoorleesExpress Veldhoven. In 2021 zijn 14 
nieuwe vrijwilligers getraind waardoor het bestand is uitgegroeid tot 35 vrijwilligers. Zij 
volgden een training rondom de VoorleesExpress en interactief voorlezen en kregen wekelijks 
een e-learning via het webplatform en/of de app van de VoorleesExpress. Daarnaast konden zij 
op diverse momenten ervaringen en tips met elkaar uitwisselen. 

Halverwege het jaar 2021 is de VoorleesExpress gaan werken met de VoorleesExpress- app. 
Hierdoor hebben de vrijwilligers altijd alle gegevens en informatie bij de hand en kunnen ze 
video’s en links makkelijk doorsturen naar hun gezin. 

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.

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. 

“Elke week 
als ik bij mijn 

voorleeskindje kom staat 
ze met haar neus tegen het 

raam te wachten”
- Vrijwilligster VoorleesExpress 

Veldhoven -

“Ik heb genoten van 

de activiteiten die ik met mijn 

voorleeskind heb kunnen ondernemen. 

Respect voor de manier waarop de ouders 

omgaan met de verschillende talen binnen 

het gezin. Zij stimuleren hun kinderen 

op alle gebied. Nederlands is nog lastig 

voor de ouders, maar ook daar 

werken ze hard aan.” 

- Vrijwilligster VoorleesExpress 

Veldhoven -

Jeugd en  
         onderwijs
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De Bibliotheek op school po
De Bibliotheek op school-samenwerking met de Brembocht (2 locaties), Dick Bruna (4 locaties) 
en Zuiderbos (1 locatie, speciaal onderwijs) is in 2021 voortgezet. Inmiddels is er op 7 locaties 
voor primair onderwijs dus 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. 

In een afsluitende film voor alle 
deelnemende groepen maakte 
Vivianne van Wieren-Kraayvanger, 
wethouder van onder meer 
onderwijs en sport, de eindstand van 
Scoor een Boek! bekend. De deelnemende 
leerlingen scoorden in totaal maar liefst 3.847 
boeken.

De leerlingen van de groepen 5 en 6 van de 
deelnemende scholen hebben veel lees- en 
beweegplezier beleefd. 

De Bibliotheek op school vo
De Bibliotheek op school vo-samenwerking 
met het Sondervick College, voortgezet 
speciaal onderwijs Zuiderbos en Prins 
Willem-Alexanderschool is in 2021 voortgezet. 
In dit kader vonden diverse activiteiten 
plaats, waaronder auteursbezoeken en lessen 
mediawijsheid. Het Sondervick College en 
Zuiderbos namen o.a. deel aan de landelijke 
campagne ‘Nederland Leest Junior’. 

“Wat een super, leerzame activiteit voor de kinderen. Ze leren zo op 
een leuke, afwisselende manier informatie op te zoeken!” - Leerkracht groep 4 van Zeelsterhof over 

het project ‘Websearch Junior’ -

“De leerlingen maken op een leuke manier 
kennis met boeken. Vooral het 

samenwerken in deze groep is belangrijk.”  - Docent brugklas Theorie Havo/VWO, 
Sondervick College over “BiebEscape”. -

“Een mooi opgezet 
project. Nu het niet live door 

kon gaan met corona, is het toch 
erg goed geregeld.”  - Leerkracht groep 6a, B.S. Eigenwijs over ‘Scoor een Boek!’ -

“Online 
gedrag is een boeiend 

onderwerp. Het is van belang dat 

dit onderwerp voorbij komt voordat de 

kinderen op de middelbare school zitten. 

Je ziet dat de betrokkenheid direct stijgt 

wanneer de kinderen aan de slag 

gaan met de foto’s op de Ipads.” 

- Leerkracht groep 8 van Dick Bruna over 

het project ‘#Selfnie’ -

“De kinderen waren zeer gemotiveerd om boeken te lezen. We hebben zeker de passieve lezers bereikt. We zijn op de Herdgang geweest, hebben een f ilmpje opgenomen, sportieve activiteiten gedaan, Phoxy ontmoet en een presentatie in de Schalm meegemaakt. Goed georganiseerd en snelle respons op vragen en dergelijke.”- Leerkracht groep 5/6a & 5b De Rank over ‘Scoor een Boek!’ -

“De leerlingen waren enthousiast en gemotiveerd om meer leesmeters te maken. Ondanks Covid-19 zijn er leuke momenten gecreëerd om samen meer te lezen.”  - Leerkracht groep 5 De Brembocht over ‘Scoor een Boek!’ -

Scoor een Boek!
Scoren kun je overal! Met die gedachte voerden de Bibliotheek Veldhoven, Brede School 
Veldhoven en PSV Foundation ook in 2021 een uniek leesbevorderingsprogramma uit: Scoor een 
Boek! Het programma verbindt lezen en sport door profvoetballers in te zetten als rolmodellen. 
Maar liefst 16 groepen 5 en 6 zijn in het schooljaar 2020-2021 aan de slag gegaan met Scoor een 
Boek!

PSV-spelers Nurija van Schoonhoven en Marco van Ginkel waren deze editie de ambassadeurs 
van Scoor een Boek! in Veldhoven. Zij motiveerden de leerlingen om zoveel mogelijk leuke 
boeken te scoren. 

“Het f ilmpje en de 

foto’s spraken de kinderen 

aan en daagden uit om te 

discussiëren.” 

- Docent brugklas mavo, 

Sondervick College over 

‘#Selfnie’. -
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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 2021 zijn ruim 52 collecties 
met in totaal 1325 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 
vanaf 2020 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.

In 2021 is een subsidieaanvraag ingediend 
en toegekend voor het project ‘Wij gaan 
op woordenjacht’. Dit project richt zich 
op kinderen van 2 t/m 4 jaar met een 
migratieachtergrond en hun ouders. Het 
project ‘Wij gaan op Woordenjacht’ werd eind 
2021 gestart en wordt in 2022 afgerond. 

De volgende doelstellingen willen we 
daarmee bereiken:

• De Nederlandse woordenschat van 
kinderen van 2 tot 4 jaar met een 
migratieachtergrond vergroten, 
zodat zij met een zo klein mogelijke 
taalachterstand kunnen doorstromen 
naar groep 1.

• Ouders met een migratieachtergrond 
toerusten om hun kinderen te 
ondersteunen bij de taalontwikkeling. 

• De expertise van de bibliotheek op het 
gebied van meertaligheid vergoten.

• De expertise van de kinderopvang 
m.b.t. de ondersteuning van de 
taalontwikkeling bij meertalige gezinnen 
vergroten.

• De dienstverlening van de bibliotheek 
uitbreiden met ondersteuning aan 
ouders en jonge kinderen met een 
migratieachtergrond.
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De Bibliotheek Veldhoven draagt eraan bij dat inwoners van Veldhoven zich een leven lang 
kunnen blijven ontwikkelen, zelfredzaam zijn en actief mee kunnen doen in de samenleving. 
Binnen het sociaal domein biedt ze samen met andere organisaties en zelfstandig 
ondernemers (educatieve) activiteiten en diensten aan op het gebied van basisvaardigheden, 
de digitale overheid, gezondheid en werk. In 2021 had de coronapandemie een grote impact op 
het activiteitenaanbod van de Bibliotheek, maar door de activiteiten veilig te organiseren of 
online alternatieven te bieden kon een aanzienlijk deel ervan toch doorgang vinden.

Basisvaardigheden: taal en digitale vaardigheden
Lezen, schrijven, rekenen en omgaan met digitale media horen tot de belangrijkste 
vaardigheden om mee te kunnen doen in de informatiemaatschappij. In ‘DigiTaalhuis 
Veldhoven’ werkt de Bibliotheek met de Gemeente Veldhoven, Cordaad Welzijn, Ster College, 
Totaal Onderwijs, Seniorweb Veldhoven, Stichting EVA en Stichting Lezen & Schrijven samen 
om de taalvaardigheid en digitale vaardigheden van Veldhovenaren te versterken.

Het  ‘Taalcafé Veldhoven’ en de ‘Leesclubs NT2’ zijn activiteiten van het DigiTaalhuis voor 
anderstaligen die de Nederlandse taal beter willen leren spreken en verstaan. Sinds de start 
in 2016 hebben er Veldhovenaren uit 70 verschillende landen aan deelgenomen. ‘Klik & Tik’, 
‘En nu zelf aan de slag!’ en ‘Digitale Overheid’ zijn cursussen waarmee mensen hun digitale 
vaardigheden verbeteren en oefenen met het online communiceren met de overheid.

Hiernaast verzorgde het DigiTaalhuis in 2021 een uitgebreid trainingsprogramma voor 
medewerkers en vrijwilligers van de Gemeente Veldhoven, Bureau Sociaal Raadslieden, 
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen en Voedselbank Veldhoven rondom 
laaggeletterdheid. Deelnemers kregen onder meer handreikingen om dit 
bespreekbaar te maken bij cliënten en hen attent te maken op de 
spreekuren van het DigiTaalhuis, waar een passend leertraject 
gezocht kan worden. Stichting Leergeld Veldhoven 
en De Kempen en het DigiTaalhuis sloten een 
samenwerkingsovereenkomst om 
samen meer mensen met 
leervragen te kunnen 
bereiken en op weg 
te helpen.

Digitale Overheid
In Nederland zijn maar liefst vier miljoen 
mensen laag digitaal vaardig. Zij vinden het moeilijk 
om overheidszaken online te regelen. In deze tijd is een 
loket waar je langs kunt gaan niet vanzelfsprekend, daarom bieden 
inmiddels ruim 200 bibliotheken een ‘Informatiepunt Digitale Overheid’ aan 
waar gratis persoonlijke hulp wordt geboden. Ook in de Bibliotheek Veldhoven kunnen 
mensen sinds juli 2021 terecht met vragen over zaken als belastingen, toeslagen, rijbewijzen, 
AOW, PGB, studie, werk of uitkeringen. Meer dan 200 Veldhovenaren maakten in het eerste half 
jaar al gebruik van deze service, vooral met vragen over de Coronamelder en de CoronaCheck-
app. Maar liefst 97% van de klanten gaf aan tevreden te zijn over de ondersteuning.

Gezondheid en welzijn
Op het terrein van gezondheid en welzijn is de Bibliotheek een actieve partner in het 
Veldhovense netwerk. Ze werkt samen met SWOVE om in 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. In 2021 verzorgden de Bibliotheek en SWOVE een 
informatiemarkt over dementie rond de voorstelling ‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’ 
in Theater De Schalm.

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 2021 was er aandacht voor de weerslag van de 
coronapandemie op mensen met autisme. Bezoekers van de Psysalon waarderen de veilige 
ambiance van de activiteit en de openheid waarmee ervaringen en tips uitgewisseld worden.

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.

Werk en inkomen
Hoe vind ik een baan die bij me past? Hoe solliciteer ik met succes? Of hoe haal ik meer 
energie uit mijn werk? In de Bibliotheek krijg je elke maand en tijdens de nationale ‘Week 
van de Loopbaan’ gratis advies van erkende loopbaanprofessionals uit Veldhoven en de regio. 
Aanvullend op deze activiteiten bieden de adviseurs maandelijks gratis workshops aan met 
titels als ‘ontdek je talenten’, ‘solliciteren zonder stress’ en ‘zichtbaar zijn als professional’.

Sociaal domein
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In 2021 verzorgden Bureau Sociaal Raadslieden 
Veldhoven, KBO Kring Veldhoven, PVGE 
Veldhoven en de bibliotheek voor de 
vijfde keer ‘Belastingcafé Veldhoven’. Dit 
gaf Veldhovenaren de kans om gratis 
ondersteuning te krijgen bij hun aangifte 
inkomstenbelasting voor 2020. Tijdens de 
lockdown was het Belastingcafé via mail en 
telefonisch bereikbaar. De klanten waren 
(zeer) tevreden over de hulp en de geboden 
faciliteiten.

De Bibliotheek Veldhoven is een actief programmerende bibliotheek, met elke week 
meerdere activiteiten voor reguliere bezoekers. Van kindercolleges tot computerspreekuren 
en van schrijversbezoeken tot voorleesmiddagen in zes verschillende talen. Vanwege de 
coronamaatregelen kon er logischerwijs minder fysiek geprogrammeerd worden dan normaal. 
Toch is er steeds gezocht naar mogelijkheden om binnen de coronarichtlijnen een aantrekkelijk 
aanbod te presenteren. 

Online activiteiten
De maandelijkse voorleesochtend ‘Boekjes & Babbels’ voor 0- tot 4-jarigen is een 
vaste waarde voor veel (groot)ouders en kinderen. Hierin wordt samengewerkt met 
consultatiebureau ZuidZorg. Een enthousiaste lees- en mediaconsulent van de Bibliotheek 
en een jeugdverpleegkundige van ZuidZorg besloten om in de coronatijd online sessies 
te houden. Met succes, de online bijeenkomsten werden goed bezocht – ook door 
kinderopvanginstellingen – en goed gewaardeerd.  

Ook de voorleesactiviteiten voor anderstaligen (Chinees, Spaans en Italiaans), de maandelijkse 
leesclubbijeenkomsten en de KennisMakers-lezingen voor en door mensen met een 
bepaalde passie of interesse werden waar mogelijk omgezet in een online variant. Van de 12 
KennisMakers-lezingen werden er 9 online gehouden. Bij de meest succesvolle editie waren 
maar liefst 110 personen online aanwezig. 

Rondje Brabant Presenteert
In 2021 werd de eerder gestarte samenwerking ‘Rondje Brabant Presenteert’ verder tot 
uitvoering gebracht, zowel online als offline. Samen met 8 regiobibliotheken is dit programma 
vormgegeven. Elke maand werd er een spreker uitgenodigd om te praten over een relevant, 
actueel onderwerp dat in relatie staat met één of meer van de zogenaamde ‘sustainable 
Development Goals’. In Veldhoven was Maarten van Rossem te gast. In samenwerking met 
Theater de Schalm werd ook deze editie zowel online als offline aangeboden en zeer goed 
bezocht. Verdere gasten van Rondje Brabant Presenteert waren o.a. Eva Rovers, Teun van de 
Keuken en James Kennedy.  

Programmering

“Tosca had een 

scherp gevoel voor waarneming 

en wees direct op de dingen die me 

zouden helpen bij een sollicitatie. Ik heb een 

duidelijker beeld gekregen van wie ik ben en 

hoe ik van daaruit verder kan gaan.”  

- Deelnemer gratis loopbaanspreekuur 

in Week van de Loopbaan -

“Ik heb nu meer 
zelfvertrouwen en ben zelfstandiger geworden. Ik begrijp beter wat je allemaal kan doen met de computer.” 
- Deelnemer cursus 

Klik & Tik -

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 2021 hebben 
62 mensen via de Meedoen-regeling een 
bibliotheekabonnement gekregen. 41 jongeren 
werden lid met een cheque van Stichting 
Leergeld. 
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100 jaar Veldhoven
In het weekend van 24 t/m 26 september 2021 werd het 100-jarig jubileum van Veldhoven 
gevierd. In de bibliotheek werd een splinternieuwe museumtafel gepresenteerd en in gebruik 
genomen. Op deze interactieve tafel kunnen bezoekers een kijkje in de geschiedenis van 
Veldhoven nemen. De tafel blijft een vaste plaats in de bibliotheek houden en is tot stand 
gekomen dankzij een samenwerking van de Bibliotheek Veldhoven, Erfgoedhuis Veldhoven en 
Museum ’t Oude Slot. 

Verder vonden er in het jubileumweekend twee optredens plaats van Verhalen van Annie 
en presenteerde De Literaire Speelgoedwinkel 6 edities van De Literaire Bingoshow, in 
samenwerking met Theater de Schalm. 

Literair Café Veldhoven
De Bibliotheek Veldhoven, Museum ’t Oude Slot en Bruna Veldhoven organiseren 
sinds 2018 Literair Café Veldhoven. Vanaf 2021 is ook Theater de Schalm een structurele 
samenwerkingspartner geworden. Met het Literair Café presenteren we gemoedelijke, 
inspirerende en verassende schrijversinterviews. 

In mei vond voor de eerste keer een volledig online editie plaats met schrijver Kluun. Deze 
activiteit boden we als cultuurcadeau aan de Veldhovenaren gratis aan. Verder waren in 2021 
Esther Verhoef en Nico Dijkshoorn te gast. 

In 2022 wordt de samenwerking tussen de vier partijen verder geïntensiveerd. De edities gaan 
afwisselend plaatsvinden in Theater de Schalm en de tuin van Museum ’t Oude Slot.

Voorlezen in 6 verschillende talen 
Naast voorleesactiviteiten in het Nederlands vinden er sinds 2019 ook voorleesmiddagen in 
het Chinees en Spaans plaats in de Bibliotheek Veldhoven. Elke voorleessessie duurt zo’n 30 

minuten en na afloop wordt er over het verhaal 
gepraat. Aansluitend is er ook een activiteit die bij 
het verhaal past, bijvoorbeeld iets knutselen. Dit 
alles om de woordenschat uit te breiden. 

In 2021 zijn er ook voorleesmiddagen in het 
Italiaans bij gekomen en zijn er voorbereidingen 
getroffen voor edities in het Turks en Portugees 
vanaf begin 2022. Het voorlezen gebeurt door 
native speakers uit Veldhoven. De anderstalige 
voorleesmiddagen worden goed bezocht, met een 
gemiddelde van zo’n 30 deelnemers per editie. 

Best bezochte activiteiten voor 
volwassenen in 2021
1) Interview met Maarten van Rossem, 
    250 bezoekers
2) Literair Café met Esther Verhoef,
    81 bezoekers
3) Informatiemarkt & voorstelling over    
    dementie, 64 bezoekers

Best bezochte activiteiten voor 
de jeugd in 2021
1) Voorleesmiddag Sinterklaas, 158 bezoekers
2) De Kinderboeken Bingoshow, 97 bezoekers
3) Voorstelling: later als ik groot ben, 
    64 bezoekers

Best bezochte online activiteiten in 2021 
1) Literair Café met Kluun, 126 bezoekers
2) KennisMakers-lezing: verhoog je  
     weerstand, 110 bezoekers
3) KennisMakers-lezing: van angst naar 
     vertrouwen, 98 bezoekers

Best bezochte activiteiten - jeugd
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moesten een formulier invullen voor bron- en contactonderzoek. Om dit in goede banen te 
leiden hebben we tijdelijk iemand ingehuurd en zijn er vrijwilligers extra actief geweest. 

Op 1 juli 2021 mochten we weer zonder restricties open. Helaas golden er vanaf 29 november 
2021 wederom beperkende maatregelen. Aangezien we als essentiële instelling aangemerkt 
werden, waren de restricties te overzien en mochten we gelukkig open blijven voor publiek. Al 
met al hebben we, ondanks de maatregelen, in 2021 onze doelgroepen goed kunnen bedienen. 

Informatiepunt Digitale Overheid
Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), waarmee we in 2021 gestart zijn, trok meteen 
erg veel bezoekers. Vrijwel alle vragen gingen afgelopen jaar over de Corona Checkapp en het 
aanvragen van een DigiD. We hebben meer dan 200 mensen geholpen bij o.a. het installeren 
en aanvragen. 

AfhaalBieb
Tijdens de verplichte sluiting van 1 januari t/m 19 mei 2021 hebben we, net als in 2020, de 
afhaalservice genaamd AfhaalBieb aangeboden. Leden konden via de telefoon of e-mail een 
boekenpakket aanvragen, met voorkeur voor ophaaldag en tijdstip. De pakketten werden 
samengesteld en klaargelegd door de frontoffice medewerkers. Deze service werd wederom 
ontzettend gewaardeerd, wat o.a. bleek uit de vele aanvragen, de leuke kaartjes en de vele 
presentjes (met name koekjes, snoep en chocolade) die we ontvingen. Elke medewerker stopte 
een gepersonaliseerde boekenlegger in het pakket dat hij/zij samenstelde en ook dit werd zeer 
gewaardeerd. In totaal stelden we in 2021 bijna 5.000 boekenpakketten samen. 

Aantal samengestelde boekenpakketten via de AfhaalBieb: 

AfhaalBieb 2021  Aanvragen
Januari     982
Februari    948
Maart    1139
April    1237
Mei     610
Totaal   4916

Bibliotheekleden en bevolking
De Bibliotheek Veldhoven bedient de gemeente Veldhoven die in 2021 45.500 inwoners telde. 
Met 10.668 leden bedroeg het ledenaantal 23,4% van de Veldhovense bevolking. 
Ten opzichte van 2020 daalde het aantal leden in 2021 met 754.

Bibliotheekcollectie
De Bibliotheek Veldhoven had eind 2021 in totaal bijna 81.000 fysieke exemplaren van diverse 
materialen (boeken, films, tijdschriften, bladmuziek etc.) in haar collectie. De collectie werd 
in 2021 aangevuld met 9400 nieuwe materialen. Ongeveer hetzelfde aantal materialen werd 
afgeschreven. 

Prentenboeken in het Chinees en Turks
Met de opening van de Chinese Children’s Book Zone zijn sinds 2020 meer dan 200 nieuwe 
prentenboeken in het Chinees te leen in de Bibliotheek Veldhoven. Deze boeken worden 
veelvuldig geleend door de doelgroep, zeker voor of na de voorleesactiviteiten in het Chinees. 
In navolging van dit succes is er in 2021 ook gestart met een Turkse boekencollectie. Deze wordt 
volledig gefinancierd dankzij donaties uit de Turkse gemeenschap. 

Uitleningen en openingstijden
Het totaal aantal uitleningen (incl. verlengingen) van de fysieke collectie bedroeg 277.000 
in 2021. Dit is een afname van 12% ten opzichte van 2020. Het aantal bezoekers dat in de 
bibliotheek in 2021 bezocht is 82.000 (t.o.v. 92.000 in 2020). Dit moet uiteraard in de context 
van een verplichte sluiting gezien worden. Zowel in 2020 (15 weken) als in 2021 (20 weken) 
waren we aaneengesloten of onderbroken een behoorlijke periode gesloten. 

Van 1 januari t/m 19 mei 2021 is de bibliotheek verplicht gesloten geweest. 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.

Op 20 mei 2021 mochten we onze deuren weer openen. Van maandag t/m vrijdag zijn we van 
10.30 tot 16.00 uur open geweest en op dinsdag en donderdag ook nog van 18.00 tot 20.00 uur. 
In de tussenliggende uren hadden we zo tijd om de materialen op te ruimen. Er golden nog wel 
restricties. Zo mocht er beperkt gebruik gemaakt worden van de computers, de koffieautomaat 
werd niet gebruikt en er was een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Ook mochten er 
maximaal 30 personen tegelijk in de bibliotheek zijn en was er controle in de hal. Bezoekers 

Collectie en 
voorzieningen

“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.” 

“Zeer attent dat er ook een persoonlijke boodschap bij het pakket zat. Ik ben met extra enthousiasme aan het lezen gegaan en de uitgekozen boeken vielen in de smaak.”

“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.”

“Veel dank voor alle 

medewerkers, die elke keer 

weer hun best doen om 

een mooi pakket samen 

te stellen!”
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Website en nieuwsbrief
In 2021 werd de website www.
bibliotheekveldhoven.nl 42.000 keer bekeken 
door 23.000 (unieke) bezoekers. Het aantal 
abonnees op de digitale nieuwsbrief van de 
Bibliotheek bedroeg 7.200. 

Social media
Naast de genoemde digitale communicatie 
via website en nieuwsbrief is de Bibliotheek 
Veldhoven actief op Facebook en Twitter. Eind 
2021 had de Bibliotheek 2.800 volgers op 
Facebook en 720 op Twitter. 

E-books en luisterboeken
Bibliotheekleden kunnen op grote schaal 
e-books en luisterboeken lenen via De 
Online Bibliotheek. Zo’n 1.000 leden van de 
Bibliotheek Veldhoven maken gebruik van 
deze service. Een kleine meerderheid maakt 
gebruik van de Online Bibliotheek app, maar 
ook de e-reader blijft populair. 

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

02_versie01-Vert_HR.pdf   1   27-2-2018   19:43:08

Digitale 
Bibliotheek
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Op 31 december 2021 waren er 21 
medewerkers (13,9 fte) in dienst bij 
de Bibliotheek Veldhoven. Dit cijfer is 
inclusief 1,8 fte (2 medewerkers) ten 
behoeve van vervanging in verband met 
zwangerschapsverlof.
Daarnaast waren 7 vrijwilligers ten behoeve 
van de Bibliotheek aan huis, 5 vrijwilligers ten 
behoeve van de kastcontrole en 3 vrijwilligers 
als gastvrouw werkzaam in de Bibliotheek. 
Vrijwilligers voor het DigiTaalhuis Veldhoven 
(ruim 100) worden via Cordaad Welzijn 
ingezet.

De (vanwege coronamaatregelen beperkte) 
activiteiten die de Bibliotheek Veldhoven in 
2021 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 2021 aan Arie den 
Braber (postuum) konden plaatsvinden in 
en gestreamd worden vanuit De Schalm. 
Op een organische wijze ontstond er 
tussen de instellingen de behoefte om de 
samenwerking nog meer structuur, inhoud 
en meerwaarde voor de inwoner te geven. 

Organisatie en 
samenwerking

Samen met Aat Vos ontstond het idee voor 
een Culturele Hotspot aan het Meiveld. Dit 
concept is in 2021 gepresenteerd en goed 
ontvangen en zal verder uitgewerkt worden 
in 2022. 

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 2021 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. 

CBCT Certificering
Elke vier jaar controleert de 
Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, 
Cultuur en Taal (CBCT) de kwaliteit en 
toekomstbestendigheid van bibliotheek- 
en cultuurorganisaties. In 2021 ontving 
de Bibliotheek Veldhoven de nieuwe 
CBCT Certificering, voorzien van een zeer 
positieve toelichting. De Bibliotheek 
Veldhoven presteert ruim boven het landelijk 
gemiddelde op o.a. producten en diensten en 
samenwerking. 
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