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De bibliotheek in 2019
In dit Activiteitenplan 2019 zijn globaal de werkzaamheden omschreven die in Asten, Deurne,
Helmond en Someren zullen plaatsvinden in én rond de bibliotheken die daar zijn gevestigd.
Het Activiteitenplan 2019 hoort bij de Begroting 2019 waardoor het kader voor het komende jaar
financieel is aangegeven. Duidelijk mag zijn dat de voortgang van de kerntaken van de bibliotheek
met al haar producten en diensten in 2019 wordt voorzien van continuïteit. Binnen en buiten het
gestelde kader is ruimte voor het gesprek dat de bibliotheek graag gaat voeren met de gemeenten,
de samenwerkingspartners, met de medewerkers van de bibliotheek en met het eigen publiek:
onze bibliotheekleden en bibliotheekbezoekers.
In 2019 wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen:
1.

Inwoners weten de bibliotheek te vinden voor informatie en participatie op
maatschappelijk, educatief en cultureel gebied

2.

Alle kinderen worden bereikt door de dienstverlening van de bibliotheek

3.

De bibliotheek stimuleert leesplezier en zelfontplooiing van volwassenen en kinderen in
Asten, Deurne, Helmond en Someren

4. De bibliotheek heeft een Taalhuis en Taalpunten waar met samenwerkingspartners wordt
gewerkt aan het terugdringen van laaggeletterdheid en het bevorderen van digitale
vaardigheden
5.

De bibliotheek is fysiek en digitaal toegankelijk en zichtbaar op verschillende plekken in de
stad en in het dorp

6. De bibliotheek acteert pro actief op veranderingen in de maatschappij en toont zich
maatschappelijk ondernemer.
In de gemeenten Asten, Deurne, Helmond en Someren wordt de maatschappelijke rol van de
bibliotheek in 2019 verder uitgebouwd. Dit gebeurt door het open stellen van de vier bibliotheken
in het centrum voor een breed publiek : een sterke stadsbibliotheek en goede dorpsvoorzieningen.
Naast werkzaamheden in en rond de eigen bibliotheekvestigingen wordt ook voortvarend gewerkt
aan samenwerkingsverbanden buiten de bibliotheek, met name met het onderwijs in de
Bibliotheek Op School.
In Deurne heeft een evaluatie plaatsgevonden m.b.t. de bibliotheekfunctie die sinds de
omvangrijke bezuinigingsopdracht in 2016 heeft geleid tot een huidige, minimale
bibliotheekvoorziening. In maart 2018 is een voorstel bij de gemeente ingediend om de huidige
bibliotheekfunctie in Deurne opnieuw te bekijken vanuit een toekomstperspectief. Vanwege de
gemeenteraadsverkiezingen is over dit voorstel nog geen besluit genomen. Vooruitlopend op
besluitvorming door de gemeente Deurne is in de Begroting 2019 en in dit activiteitenplan
rekening gehouden met de volgende verbeterpunten in Deurne:
-Inhoudelijke ondersteuning van het Primair- en Voortgezet Onderwijs ten behoeve van de
doelgroep 0-18 jaar. Samenwerking met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en andere VVE
organisaties, leesbevorderingsactiviteiten in de Bibliotheek op School en in het voortgezet
onderwijs in Deurne.
-Meer kansen benutten en activiteiten ontwikkelen in het sociaal domein t.b.v. kwetsbare
inwoners. Niet alleen het bestrijden van laaggeletterdheid via het Taalhuis maar ook de
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samenwerking met netwerkpartners zoals het Cultuurcentrum Deurne (CCD), Museum de Wieger,
de VVV, de LEV-groep e.a. Daarnaast ook werken aan de lokale thema’s binnen de gemeente
Deurne.
-De bibliotheek in Deurne meer ontwikkelen tot huiskamer en ontmoetingsplek voor alle
Deurnenaren; een kruisbestuiving tussen bibliotheek en CCD in Deurne en ook het op peil brengen
van de collectie voor volwassenen.
In de Begroting 2019 zijn de concrete kosten voor deze verbeterpunten opgenomen.
Binnen elke gemeente zal de bibliotheek in 2019 nog meer dan voorheen inspelen op de lokale
agenda. Een voorbeeld hiervan is het thema “duurzaamheid” in de gemeente Someren; de
bibliotheek gaat met de gemeente het gesprek aan om de bibliotheekfunctie daar waar mogelijk te
verbinden met dit thema. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan programmering in de bibliotheek
maar ook aan aspecten als huisvesting, logistiek etc.
e

Educatie is een belangrijk beleidsfundament van de bibliotheek: kennisverwerving, 21 eeuwse
vaardigheden, taalontwikkeling, bestrijding laaggeletterdheid, vergroten van de weerbaarheid en
participatie. Specifieke aandacht voor de jeugd en kwetsbare groepen is voor het jaar 2019 een
sleutelwoord in het werk van de bibliotheek. In 2019 zal het Taalhuis en de Taalpunten het bereik
onder volwassenen met een taalvraag zien groeien. Het onderwijs is en blijft een hele belangrijke
samenwerkingspartner van de bibliotheek. Het onderbrengen van de Bibliotheek op School in het
basisonderwijs heeft veel verbeteringen gebracht in leesbevordering voor de jeugd op school.
Daarnaast ziet de bibliotheek ook een positief effect bij deze kinderen voor wat betreft het gebruik
van de bibliotheeklocaties in het centrum van dorp en stad; een win – win situatie die in 2019
verdere aandacht behoeft en kan groeien. De samenwerking met het onderwijs zal zich in 2019
verder verbreden naar o.a. het terrein van media-educatie en mediawijsheid.

Bibliotheek & openstelling in Asten, Deurne, Helmond en Someren
In 2019 is de bibliotheek herkenbaar aanwezig op centrale locaties binnen de gemeenten: Asten,
Deurne, Helmond en Someren:


Asten met een vestiging in het centrum van Asten (Kerkstraat) en daarnaast een Bibliotheek
op School in het kerkdorp Asten-Heusden.



Helmond met een vestiging in het centrum van Helmond (Watermolenwal) en daarnaast een
Bibliotheek op School in bijna alle basisscholen in de stad.



Someren met een vestiging in het centrum van Someren (Molenstraat) en daarnaast een
Bibliotheek op School in de kerkdorpen Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide.



Deurne met een vestiging in het Cultuurcentrum (CCD) en een Bibliotheek op School in alle
basisscholen in Deurne en de omliggende kerkdorpen Helenaveen, Liessel en Neerkant.

De Bibliotheek Helmond-Peel bestrijkt een werkgebied van ruim 157.000 inwoners, die gebruik
kunnen maken van een brede collectie boeken en andere media, opgesteld in laagdrempelige en
aantrekkelijke bibliotheekgebouwen en beschikbaar tijdens een groot aantal openingsuren. De
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bibliotheken worden niet alleen bezocht voor de uitgebreide collectie maar worden ook veelvuldig
gebruikt als werkplek voor studenten, zelfstandigen (ZZP-ers), werkzoekenden en groepen.
De dienstverlening in de bibliotheekvestigingen wordt continue aangepast aan de nieuwste
ontwikkelingen en in het activiteitenprogramma wordt ingespeeld op de actualiteit.
In 2019 zijn de vier bibliotheekvestigingen elke werkdag en op zaterdag geopend: ’s ochtends (in
Asten, Deurne en Someren) met inzet van vrijwilligers en ’s middags met een professionele
bezetting. De openstelling op zondagmiddag in Helmond tijdens de winterperiode kent een grote
publieksbelangstelling en wordt in 2019 gecontinueerd.
e

In 2018 experimenteert de Bibliotheek op de 2 etage van de locatie Helmond met een educatief
programma in de vorm van een open leercentrum, urban space en E-lab. Resultaten moeten in 2019
leiden tot een structurele invulling, waarbij leren, studeren en kennisdelen de sleutelwoorden zijn.
Bibliotheek Helmond – Peel is met haar digitale dienstverlening 24/7 bereikbaar:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl en www.onlinebibliotheek.nl
In de bibliotheek in Helmond is naast het Lees- en Lunchcafé “De Bieb” en Helmond–Marketing ook
de VVV Helmond ondergebracht. VVV Helmond is partner in de regionale stichting Peelpromotie.
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Openingstijden van de bibliotheek in 2019

Bibliotheek Asten
Maandag

10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 19.00 uur

Dinsdag

10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.30 uur

Woensdag

10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.30 uur

Donderdag

10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.30 uur

Vrijdag

10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 20.00 uur

Zaterdag

10.00 – 13.00 uur
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Bibliotheek Deurne
Maandag

10.00-19.00 uur

Dinsdag

10.00 – 17.00 uur

Woensdag

10.00 – 17.00 uur

Donderdag

10.00 - 17.00 uur

Vrijdag

10.00 – 17.00 uur

Zaterdag

10.00 – 13.00 uur

6

Bibliotheek Helmond
Maandag

10.00 – 17.30 uur

Dinsdag

10.00 – 17.30 uur

Woensdag

10.00 – 17.30 uur

Donderdag

10.00 – 17.30 uur

Vrijdag

10.00 – 20.00 uur

Zaterdag

10.00 – 17.00 uur

Zondag

12.00 – 16.00 uur (winterperiode)
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Bibliotheek Someren
Maandag

10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 19.00 uur

Dinsdag

10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.30 uur

Woensdag

10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.30 uur

Donderdag

10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.30 uur

Vrijdag

10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 20.00 uur

Zaterdag

10.00 – 13.00 uur.
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SAMENWERKING & CO-CREATIE 2019
Om als bibliotheek een belangrijke toegangspoort voor kennis en informatie te kunnen zijn, om de
rol van spin in het web van het sociaal domein te kunnen vervullen en om belangrijke impulsen te
kunnen geven binnen de wereld van taal, literatuur, educatie en cultuur werkt Bibliotheek
Helmond – Peel in belangrijke mate samen met een veelvoud aan samenwerkingspartners.
Voor het jaar 2019 zijn voor de bibliotheek de belangrijkste samenwerkingpartners:

Onderwijs
Peuterspeelzalen
Kinderdagverblijven
Basisscholen
Voortgezet Onderwijs
ROC ter AA
Pabo De Kempel
Volksuniversiteit
BCO Onderwijsadvies
SeniorCompAS

Maatschappelijk en cultureel
VVV Helmond
VVV Deurne
Stichting Peelpromotie
LEV Groep
ONIS Welzijn
Cultuur Contact
Literair Café
VBOH
HCC!ZOBrabant
Heemkundekring Helmont
Heemkundekring de Vonder
Regionaal Historisch Centrum
Industrieel Atrium
Consultatiebureaus
Theater Het Speelhuis / theater de Ruchte
Museum de Wieger / Museum Klok en Peel
Cultuurcentrum Deurne
Kunstkwartier
De Cacaofabriek
Museum Helmond
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HART
Helmonds hart voor de kunsten; samen (Kunstkwartier, Theater Het Speelhuis, De Cacaofabriek,
Museum Helmond en Bibliotheek Helmond – Peel) bouwen aan de culturele stad met minimaal
twee samenwerkingsprojecten per jaar.

BRAINPORT
Community Of Practice (COP) Bibliotheken in de regio (Brainport) : Bibliotheek Eindhoven,
Bibliotheek Veldhoven, Bibliotheek Best, Bibliotheek Dommeldal, Bibliotheek De Kempen,
Bibliotheek De Lage Beemden, Bibloplus (Boxmeer e.o.), Bibliocenter (Weert e.o.).

Overige samenwerkingspartners van de bibliotheek
Gemeenten Asten, Deurne, Helmond & Someren, Koninklijke Bibliotheek, Cubiss,
Convenantpartners Laaggeletterdheid arbeidsmarktregio Helmond en Peel, Stadshistoricus
Helmond, Werkplein Senzer, Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven, Kunst van Lezen,
Stichting Beter Lezen en Schrijven, Actief Ouderschap, Home-Start, de Zorgboog.

CONVENANT PARTNERS LAAGGELETTERDHEID
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Educatieve activiteiten in 2019
Belangrijke speerpunten voor het jaar 2019 op het gebied van educatie zijn:


Bibliotheek op School (BoS). In

de afgelopen jaren heeft de bibliotheek veel

geïnvesteerd in het onderbrengen van de Bibliotheek op School in het basisonderwijs, met
name op de scholen in Helmond en Deurne. Begonnen in het afgelopen jaar zal met een
doorloop in 2019 vooral gewerkt worden aan een kwaliteitsimpuls om de goede resultaten
(deelname kinderen, bereik, leeskilometers) te borgen en waar mogelijk te laten toenemen,
zowel bij de BoS op de basisschool als in de bibliotheekvestigingen.



Taalhuis en Taalpunten. In de gehele regio wordt volop ingezet op de bestrijding
van laaggeletterdheid. De Bibliotheek Helmond-Peel continueert in 2019 een coördinerendeen voortrekkersrol vanuit al haar vestigingen. Het Taalhuis en de Taalpunten kennen een
programma dat in de komende jaren nog verder zal groeien om samen met andere partners
het veel te hoge percentage laaggeletterden aan te pakken. In en rond de bibliotheek
worden meerdere activiteiten georganiseerd zoals een Taalcafé en taallessen voor
volwassenen met een taalvraag of een taalprobleem. Naast laaggeletterdheid in brede zin
zal de bibliotheek in 2019 ook de nodige aandacht besteden aan bijv. de situatie van de
arbeidsmigranten in de regio. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van ontmoeting en
informatie uitwisseling tijdens een Poolse middag in de bibliotheek. Voor kinderen met een
taalvraag heeft elke bibliotheekvestiging een Makkelijk Lezen Plein, met een divers aanbod
van boeken en materialen voor kinderen die moeite hebben met lezen.
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Kinderen van 0 – 4 jaar. De samenwerking met organisaties voor Kinderopvang
wordt nog verder geïntensiveerd. De aandacht voor de voor- en vroegschoolse periode blijft
ook in 2019 onverminderd overeind. De bibliotheek heeft in de afgelopen jaren al de nodige
samenwerkingstaken op zich genomen waarbij naast het bereiken van de kinderen de
ouderbetrokkenheid een belangrijk aandachtspunt is. Boekstart voor baby’s en Boekstart in
de Kinderopvang worden ook in 2019 uiteraard vanwege het belang en het succes volop
gecontinueerd. Daarnaast worden waar mogelijk meer activiteiten in de samenwerking
met derden gerealiseerd zoals bijv. het project “Klink-klank / poëzie voor peuters” en
“Boekjes & Babbels”.



Mediawijsheid / Media-educatie. De vraag vanuit het onderwijs aan de
bibliotheek naar ondersteuning op het terrein van mediawijsheid en media-educatie neemt
zienderogen toe. In 2019 zal Bibliotheek Helmond – Peel desgewenst onderwijsinstellingen
in alle vier gemeenten op dit gebied ondersteunen. In 2018 is met de OMO scholengroep in
Helmond een meerjarenafspraak gemaakt waarbij de bibliotheek zich voor alle leerlingen
van de daar aanwezige onderwijsvormen (VMBO, MAVO,HAVO, VWO, Praktijkonderwijs)
sterk gaat maken voor leesbevordering, het tegen gaan van de ontlezing onder jongeren,
het leveren van een bijdrage aan de 21-eeuwse vaardigheden en het stimuleren van bredere
cultuurdeelname.
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Voorleesbus Blikkie. Ondanks de hoge leeftijd van deze oldtimer zal dit belangrijke
vrijwilligerswerk ook in 2019 worden voortgezet. Met jaarlijks duizenden kinderen van
scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en speeltuinen in Asten, Deurne, Helmond
en Someren, die in de bus worden voorgelezen, wordt een belangrijke bijdrage geleverd
aan leespromotie en leesplezier.
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Actieplan leesbevordering Someren. In samenwerking met alle 8 basisscholen in



Someren is voor het schooljaar 2017-2018 een actieplan afgesproken om een start te maken
met het inventariseren van de behoefte van het onderwijs aan ondersteuning van de
bibliotheek. In dat schooljaar zijn de nodige vorderingen op het gebied van leesbevordering
gemaakt. De bibliotheek verwacht ook in het komende jaar hier een vervolg aan te geven en
zal in het activiteitenplan 2019 bijzondere aandacht schenken aan: het stimuleren van
leesplezier, het vergroten van de expertise m.b.t. leesbevordering, het afstemmen van de
wederzijdse activiteiten en samenwerking en het enthousiasmeren en informeren van ouders
op het gebied van leesmotivatie. Bibliotheek Helmond – Peel zal daartoe de inzet van de
leesconsulent continueren.



Voortgezet onderwijs. In 2019 wordt gewerkt aan een continuering c.q. uitbreiding
van de samenwerking met het voortgezet onderwijs, met het ROC ter AA en Pedagogische
Academie de Kempel. Wij ondersteunen op maat bij taalontwikkeling, leesbevordering,
literatuureducatie en mediawijsheid. Als motor voor taal en springplank naar de wereld
werken wij samen om de jeugd sterk en kundig te laten participeren in de maatschappij. Dit
doen wij bijv. met activiteiten zoals Schrijver op School, het groepsbezoek aan de
bibliotheek, de Voorleeswedstrijd Read2Me, Literatour, Nederland Leest Junior, BiebEscape,
Mediabattle, ouderavonden etc.
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Digitale ontwikkelingen en activiteiten 2019


E-books, speciaal voor bibliotheekleden. Informatie en literatuur toegankelijk en betaalbaar
voor alle burgers. Het landelijk aanbod van E-books zal ook komend jaar verder toenemen. De
Luisterbieb en de Vakantiebieb worden in 2019 als succesvolle bibliotheekproducten
voortgezet.

De Luisterbieb

De Vakantiebieb

 Digiwijzer spreekuren, workshops en cursussen
Meerdere dagen per week kunnen bezoekers in de bibliotheekvestigingen in Asten, Deurne,
Helmond en Someren terecht met hun vragen over internet, e-books en digitale toepassingen.
Regelmatig organiseert de bibliotheek workshops
over digitale producten en diensten. Voor beginners
op Internet geeft de Bibliotheek (in samenwerking
met het Werkplein) doorlopend basiscursussen
Klik&Tik in alle locaties. In de cursus Digisterker wijst
de bibliotheek deelnemers de weg door de digitale
kanalen van de overheid.



Belastingspreekuren (belastingspreekuren voor “niet-digivaardige” burgers) door
maatschappelijke organisaties in de bibliotheek.
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De diverse apps met bibliotheektoepassingen:

e-books app

Activiteiten app van de bibliotheek

Activiteiten app BieHP


Iguana bibliotheek app

Mediavaardig en mediawijs. Bijvoorbeeld: Lessen informatievaardigheden voor
leerlingen, leerkrachten en ouders. Workshops literatuureducatie voor docenten. De Skoolzone
( wekelijkse hulp bij werkstukken, spreekbeurten, boekbesprekingen). Speciale voorzieningen
en producten voor (lees)gehandicapten: Passend Lezen en Luisterbieb.
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Digitaliseren van lokaal erfgoed en erfgoedpublicaties. In samenwerking met lokale
organisaties zoals de heemkundekring; zo mogelijk aansluiten bij provinciale projecten (bijv.
de beeldtafel met veel erfgoed foto’s van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven RHCe)



Landelijke digitale producten en landelijke acties. Het stimuleren van actief burgerschap via
toegang in bibliotheken tot digitale informatie van o.a. overheid, provincie en gemeenten. De
E-overheid, Digisterker (samenwerking met SeniorcompAS), Streaming toegang tot
muziekweb. De bibliotheek neemt deelt aan landelijke acties van de Koninklijke Bibliotheek /
Vereniging van Openbare Bibliotheken zoals bijv. de actie “Glansrijk slagen”.

Landelijke actie “Digisterker”
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Landelijke actie “Glansrijk slagen”

Bibliotheek Helmond – Peel digitaal 24/7 bereikbaar.
In 2019 communiceert Bibliotheek Helmond – Peel steeds meer op digitale wijze, via de eigen
website www.bibliotheekhelmondpeel.nl, diverse apps, de digitale nieuwsbrief en de social media
zoals Facebook, Twitter en Instagram.
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Programmering 2019
In het jaar 2019 worden in de bibliotheken van Asten, Deurne, Helmond en Someren meer dan 250
verschillende activiteiten geprogrammeerd. Dit omvat een breed scala van bijv. lezingen,
voorleessessies, boekpresentaties, workshops, tentoonstellingen tot optredens aan toe.
In bijzondere mate wordt in deze programmering samengewerkt met andere organisaties (zie
Samenwerking & Co-creatie 2019). Voor de bibliotheekprogrammering in 2019 wordt als voorbeeld
de samenwerking met de Dutch Technology Week (DTW) – Brainport Development geïntensiveerd.
Tijdens de schoolvakanties verzorgt de bibliotheek een programma voor de thuisblijvers en andere
geïnteresseerden.
Met de grotere culturele organisaties in Helmond wordt jaarlijks de Nacht van Cultuur gehouden;
in 2017 vond deze plaats in de bibliotheek, in 2018 in Theater Het Speelhuis en in 2019 wordt deze
gezamenlijke Nacht van Cultuur georganiseerd in het Museum Helmond of in het Kunstkwartier.
De bibliotheek organiseert een uitgebreid programma in 2019 vanuit haar doelstelling en
kerntaken om een neutrale, objectieve onpartijdige ontmoetingsplaats te zijn waar alle individuen
en groepen uit de samenleving elkaar kunnen ontmoeten.
Daarnaast biedt de bibliotheek fysiek ruimte aan anderen, aan lokale initiatieven, aan debat over
maatschappelijke thema’s, aan voorlichting en discussie over onderwerpen van lokaal, regionaal,
landelijk of mondiaal belang om het gesprek en de ontmoeting hierbij te faciliteren in de
bibliotheekvestigingen.
In 2019 wordt de nodige aandacht besteed aan inwoners die om wat voor reden dan ook kwetsbaar
zijn of problemen ondervinden bij deelname aan de maatschappij(participatie); ook hier zal
samenwerking met andere organisaties vanzelfsprekend zijn. Thema’s die in onze programmering
een rol spelen zijn: laaggeletterdheid (zie Taalhuis en Taalpunten), armoede, dementie,
arbeidsmigratie, werkloosheid etc.
Ook buiten de bibliotheek zal de programmering van de bibliotheek meer zichtbaar zijn in 2019;
bijv. de Voorleeswedstrijd voor de basisscholen in de Pathé Bioscoop, de Read2Me voorleeswedstrijd
voor het Voortgezet Onderwijs in het CCD, het dorpshuis en in de Cacaofabriek, de verbinding met
de mobiele VVV in Helmond en de Schoolschrijver in de klas.
Het complete programma 2019 wordt voor het publiek gemakkelijk bereikbaar gemaakt d.m.v. de
digitale ticketshop van de bibliotheek.

19

Richting 2030
Het Meerjaren Beleidsplan van de bibliotheek voor de jaren 2017 – 2020 onder de titel “Richting
2020” wordt voorzien van een vervolg. Onder de werktitel “Op weg naar 2030” start de Bibliotheek
Helmond-Peel een dialoog met subsidiënten en samenwerkingspartners over de toekomst van de
bibliotheek. De voortgang van deze dialoog en de veranderingen die dit met zich mee brengt
kunnen het programma en het activiteitenpalet van de bibliotheek voor 2019 en latere jaren nog
volop beïnvloeden. In het jaar 2019 wordt dus zeker ook gewerkt aan de toekomst die achter een
verdere horizon ligt.
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