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Met gepaste trots presenteren we ons jaaroverzicht over 2019. Het was een enerverend jaar 

voor de Bibliotheek Helmond-Peel waarin er volop werd gewerkt aan de transformatie van de 

Bibliotheek naar een maatschappelijke en educatieve instelling. Om die reden zochten we ook 

actief de verbinding met onze netwerkpartners, alleen ga je misschien wel sneller, maar samen 

kom je veel verder!   

Zie bijvoorbeeld een project als Scoor een Boek, waarmee we middels een verrassende 

samenwerking met Helmond Sport het leesplezier bij kinderen aanwakkeren. Door sporthelden 

in te zetten werden er in totaal 10.179 boeken gelezen door 1713 leerlingen uit 75 groepen vijf 

en zes van 39 scholen uit Helmond, Deurne, Asten en Someren!

Met een grote schat aan activiteiten (circa 300) lieten we ook in 2019 zien dat de Bibliotheek 

Helmond-Peel veel meer is dan het uitlenen van boeken. De drukbezochte taalcafés en andere 

vormen van ontmoeting rondom taal en kennisdeling trokken veel bezoekers en maken van 

de Bibliotheek een échte ontmoetingsplek. Dit alles in samenwerking met onze partners in 

de regio, van de LEVgroep en ONIS Welzijn tot JIBB+ en Samen voor Someren. 

Dit alles betekent allerminst dat we leesbevordering en leesplezier niet belangrijk vinden, 

met BoekStart en de Bibliotheek op School (zowel basis- als voortgezet onderwijs) proberen 

we kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium in aanraking te brengen met taal en lezen, 

erg belangrijk aangezien we liever leesachterstanden voorkomen dan genezen. Ongeveer 7 

op de 10 kinderen in ons verzorgingsgebied is dan ook verbonden aan de Bibliotheek, 

een mooie resultaat! 

Robin Verleisdonk

Directeur

Bibliotheek Helmond-Peel

VOORWOORD

DE BIBLIOTHEEK  
ALS MOTOR VOOR 
PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING
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INFORMATIE 
EN PARTICIPATIE
De Bibliotheek wordt steeds vaker gevonden door  
(regionale) partners op het gebied van cultuur, educatie, 
sociaal domein en de zorg. Dit is ook niet zo gek, want 
de Bibliotheek is een laagdrempelige, uitnodigende 
plek met goede faciliteiten. Door deze samenwerking 
groeit voor bezoekers het beeld van een dynamisch 
informatiepodium voor iedereen. 

Voorbeelden zijn de samenwerking met onder andere 
de Gemeente Someren (avonden voor verenigingen), 
Burgerparticipatie- werkgroep Samen voor Someren; 
Volksuniversiteit Helmond, OnisWelzijn, LEVgroep, 
Consultatiebureau’s, Zorgboog, Kinderdagverblijven en 
scholen, Hart voor Cultuur, DTW, Coderdojo, exposities, 
Museum Helmond, Speelhuis, De Ruchte, Cultuur- 
centrum, Cacaofabriek, Kunstkwartier, VVV, Helmond 
Marketing, Amnesty International en Seniorenvereni- 
ging Asten en Ommel.

2019 was weer een succesvol Bibliotheekjaar met  
informatieve lezingen en culturele en educatieve  
activiteiten in Asten, Deurne, Helmond en Someren. 

300 activiteiten met ruim 6600 bezoekers met aan-
dacht voor: voorlezen, wetenschap, techniek, literatuur, 
exposities, dialect, lokale geschiedenis (o.a. een cyclus 
van lezingen rondom 75 jaar bevrijding), kunst,  
cultuur, debat, boekpresentaties, poëzie, ontspanning, 
ontmoeting, digitale vaardigheden, informatie, maat- 
schappelijk relevante thema’s en actuele thema’s.  
Doel is om activiteiten te organiseren die passen bij de  
collectie en de informerende rol van de bibliotheek.  
Het merendeel van de programma-activiteiten wordt 
georganiseerd met netwerkpartners, waardoor we 
ons bereik onder diverse doelgroepen vergroten.

Zo was er bijvoorbeeld in Asten een druk bezochte  
lezing over de infiltratie van de misdaad in de regio. 
Het begin van een soort ‘Collegetour’ voor senioren in 
samenwerking met Seniorenvereniging Asten en Ommel.

PROGRAMMERING 
MET ACTIVITEITEN 
VOOR JONG EN OUD

ASTEN
ACTIVITEITEN
2019 
30

DEELNEMERS
2019 
810

DEURNE
ACTIVITEITEN
2019 
70

DEELNEMERS
2019 
1.075

HELMOND
ACTIVITEITEN
2019 
170

DEELNEMERS
2019 
3.950

SOMEREN
ACTIVITEITEN
2019 
33

DEELNEMERS
2019 
780

‘Stamtafel’ in Someren
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In Helmond was de Bibliotheek een van de partners 
van Lang Leve Cultuur. Het doel: ouderen sneller en 
vaker in aanraking laten komen met cultuur. Dit heeft 
een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de ge-
zondheid en het welzijn van ouderen. Een van de 
hoogtepunten was het door de Bibliotheek georgani-
seerde speciale Boekenweekfeest in de Gaviolizaal.     

Maar er waren ook stadswandelingen en boekbespre-
kingen. De presentatie van het boek over Lucas  
Gassel was een bijzondere bijeenkomst in Bibliotheek 
Helmond, gevolgd door een drukbezochte kunstlezing 
over deze Helmondse schilder.

Samen met partner Dementievriendelijk Helmond 
organiseerde de Bibliotheek een drukbezochte avond 
Dementie en bewegen.

Een week lang hebben honderden bezoekers hun 
bloeddruk laten meten in onze Bibliotheken i.s.m. de 
Hartstichting. Maar ook de White table van Food  
Tech Brainport was te bewonderen in de hal van de 
Bibliotheek. Dit laat goed zien op welke diverse terrei-
nen de Bibliotheek actief is.

Nieuw was de samenwerking met de Facebook groep 
‘Ervaren en Ontmoeten’ in Helmond. In deze groep 
bieden mensen elkaar informatie en bijeenkomsten 
aan met een gesloten beurs. 

De 4e Nacht van Cultuur, dit jaar rond het Kasteel en 
Museum Helmond, trok 2000 bezoekers.

Ook werkte de Bibliotheek voor de vierde keer samen 
aan kunstproject De Wieger, waaraan alle 15 Deurnese 
basisscholen in 2019 deelnamen. Speciaal voor dit 
project werden een kindervoorstelling en speurtocht 
ontwikkeld.

Vakantieprogramma’s waren er in de meivakantie, 
zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie voor 
thuisblijvers op alle locaties: spelmiddagen, voorstel-
lingen en workshops met blije kinderen en ouders 
rondom thema’s als wetenschap, techniek, musical, 
knutselen, programmeren en robots. Ook werd er in 
deze vakanties veel voorgelezen. De activiteiten zijn 
laagdrempelig (ook financieel) en er was dan ook veel 

belangstelling voor. Het jaar werd afgesloten met een 
kerstboom van het NCRV-programma Joris Kerst-
boom in al onze locaties. Onze bezoekers zetten hierin 
met hun wensen hun dierbaren in het licht.

De overheid heeft in een convenant met de Biblio- 
theken afgesproken dat contact met de e-overheid 
gratis in de Bibliotheek gelegd kan worden op com-
puters die voldoen aan alle veiligheidseisen. Dit geldt 
voor alle inwoners. Naast dit aanbod hebben we ook  
in 2019 een informatiebijeenkomst georganiseerd 
met VBOH over de belastingaangifte. 

Er waren ook in 2019 een aantal bijeenkomsten voor 
werkzoekenden in samenwerking met de Broekriem, 
met als doel hen op weg te helpen naar een nieuwe 
baan.
 
 

“  Jij bent een enthousiaste en 

  bevlogen professional en je kan 

 een inspiratiebron zijn voor 

 andere bibliotheekmedewerkers 

 in Nederland. ”
 Pieter Vermeer | van de Broekriem voor 
 ‘Een dag uit het leven van een bibliotheekmedewerker’”

Blikkie bij de Nacht van Cultuur
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ALLE KINDEREN 
DOEN MEE! 
Kinderen maken vaak voor het eerst kennis met de 
verbeeldingskracht van taal en lezen in of via de Bibli-
otheek, of dat nu is door het verkijgen van een gratis 
BoekStart-koffer, de VoorleesExpress, de Bibliotheek 
op School of door het contact dat ouders en kinderen 
hebben met een leesspecialist in de Bibliotheek.  
Allemaal activiteiten van de Bibliotheek gericht op het 
zo vroeg mogelijk motiveren van ouders en kinderen 
om met taal aan de slag te gaan. Het stimuleren van 
de leesontwikkeling van kinderen is belangrijk. 

Aantal opgehaalde
Boekstart-koffertjes

De maandelijkse Boekjes&Babbels bijeenkomsten in 
de Bibliotheek worden druk bezocht. In Helmond, 
Asten en Someren, worden (groot)ouders met hun 
kindjes tot 4 jaar ontvangen tijdens het gezelligste 
uurtje in de Bieb. Met het voorlezen van een boek 
worden allerlei thema’s (bewegen, muziek, etc.) ver-
der uitgediept door deskundigen van bijv. Zorgboog, 
Logopedisten, Kunstkwartier etc. Dit is een laagdrem-
pelige manier voor ouders om elkaar te ontmoeten. 
Eind januari waren de Nationale Voorleesdagen. Met 
voorleesontbijten, tientallen groepen die samen ‘Op 
zoek naar Harry’ gingen in de Bibliotheek (op school) 
en in Kinderdagverblijven. 

Op woensdagmiddag werd er het jaar rond voorge-
lezen door vrijwilligers. Voor kinderen is voorlezen 
heel belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel, vergroot de woordenschat en draagt 
bij aan interactieve vaardigheden. Maar het is ook ge-
woon gezellig, samen een boek lezen en ontdekken!

“  In de gemeente van de school waar  

ik werk is een leesplan opgesteld  

voor basisscholen. Vanuit dit leesplan 

werken we met de inzet van een  

leesconsulente. Zij zorgt voor aandacht 

op boekpromotie met korte activiteiten 

in de groepen 3 t/m 8. Binnenkort  

gaat ze aan de slag rondom poëzie in  

leesactiviteiten voor alle groepen. ”
 Juf Anouk ´t Rendal Lierop

Affiche “een huis voor Harry”

Jaarlijks organiseren we de voorleeswedstrijd voor 
basisscholen, waar de schoolkampioenen met elkaar 
strijden om de titel Voorleeskampioen van hun eigen 
gemeente. 

• 64 Asten • 110 Deurne

• 156 Helmond • 93 Someren

totaal 

423
boekstart-
koffertjes

2019
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In Someren kwamen in maart zo’n 400 kleuters naar 
de Bibliotheek voor de voorstelling ‘Feestje’. Want 
samen zingen is ook erg goed voor de taalontwikkeling.

Daarnaast kregen alle leerlingen in de bovenbouw 
het boek ‘Kruistocht in Spijkerbroek’ cadeau van de 
gemeente Someren. #Geefeenboekcadeau 

Vanuit de Bibliotheek op School (BoS) zetten we samen 
met de scholen vroegtijdig in op leesachterstanden. 
Voor alle kinderen biedt de BoS mogelijkheden om 
hun leesontwikkeling te blijven stimuleren. Opgroei- 
en in een ‘online wereld’ vraagt om een stevige basis 
in digitale geletterdheid. De lees-mediaconsulenten 
verzorgen hiervoor steeds vaker lessen mediawijsheid 
en informatievaardigheden op scholen. In 2019 heb-
ben we een cursus georganiseerd voor pedagogische 
medewerkers van Spring: ‘Haal meer uit media’

Het totaal aan projecten en activiteiten dat we  
verspreiden naar scholen groeide dan ook flink:  
In het schooljaar 2018/19 werden er maar liefst 772 
projecten aan het onderwijs geleverd. Daarnaast  
verzorgden de leesconsulenten van de Bibliotheek 
460 groepsbezoeken en workshops voor leerlingen, 
leerkrachten en ouders.

Een hoogtepunt was de opening van de Bibliotheek 
op School in de afdeling SO en VSO bij de Antoon van 
Dijkschool in Helmond. 

Met de VoorleesExpress krijgen kinderen en gezinnen 
met taalachterstand extra ondersteuning thuis.  
Een vrijwilliger leest 20 weken voor in gezinnen die 
nog niet of nauwelijks iets met voorlezen doen. Door 
het voorlezen krijgt het woordbegrip van deze kinde-
ren een flinke impuls en krijgen de ouders tips om na 
afloop zelf meer te gaan voorlezen. In 2019 ging de 
VoorleesExpress ook van start in Deurne in samen- 
werking met de LEVgroep en de Bibliotheek.

In 2019 hebben we met een aantal scholen in  
Helmond invulling gegeven aan Tel mee met Taal. 
‘School en ouders samen sterk’. Hoe kunnen we 
omgaan met taal en ouderbetrokkenheid op scholen. 
Doordat onderwijs, gemeente, LEVgroep en de vele 
samenwerkingspartners kennis met elkaar delen 
staan we samen sterk in het voorkomen en bestrijden 
van taalachterstanden. Er werd een pilot ‘Koffie met 
Taal’ gedaan op Basisschool Talentrijk. Doel: Het laag-
drempelig uitnodigen en bereiken van anderstalige 
ouders en kinderen. De eerste focus lag op deze  
ouders, maar ook ouders van NT1 kinderen waren 
van harte welkom.

“  Ik loop interne stage in de  

schoolbibliotheek. Mijn taken zijn:  

de boeken uitlenen en innemen,  

de Bibliotheek in orde houden,  

problemen oplossen die met de 

Bibliotheek te maken hebben,  

hulp bieden bij boeken 

uitzoeken ”
 Leerling Antoon van Dijkschool VSO

Mediawijsheidproject ‘Tijdjagers’
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In juni vierden we feestelijk en in bijzijn van ambas-
sadeur Jacques Vriens het 5 jarig bestaan van onze 
Voorleesbus Blikkie. Blikkie is in 2019 132x naar een 
speelzaal, kinderdagverblijf, basisschool of activiteit 
geweest. Al die keren bij elkaar is er aan ca 4.800  
kinderen voorgelezen. Inmiddels is er vanaf het begin 
van het bestaan van de Voorleesbus aan ruim 24.000 
kinderen voorgelezen. 

In 2019 organiseerden we Scoor een Boek, een project 
van Bibliotheek Helmond-Peel, voetbalclub Helmond 
Sport en beweegorganisaties JIBB+ en Leef!. Hierbij 
worden voetballers als rolmodel ingezet om kinderen 
uit te dagen en aan te moedigen om zoveel mogelijk 

boeken te lezen. En dat hebben ze gedaan! Op 5 april 
2019 waren 1040 kinderen en begeleiders aanwezig 
in het stadion van Helmond Sport voor de afsluiting 
van Scoor een Boek! In totaal werden er 10.179 boek-
en gelezen door 1713 leerlingen uit 75 groepen vijf en 
zes van 39 scholen uit Helmond, Deurne, Asten en 
Someren! Een “geweldig resultaat” aldus Stijn van 
Gassel, de keeper van Helmond Sport en ambas-
sadeur van Scoor een Boek! Hij moedigde samen met 
het voetbalteam de kinderen aan bij het lezen.

In opdracht van Cultuurcontact en in samenwerking 
met Kunstkwartier heeft de Bibliotheek voor groep 1 
en 2 in Helmond het project Letterkunst ontwikkeld 
en uitgevoerd voor 60 kleutergroepen.

We hebben succesvol invulling gegeven aan de pilot: 
‘Leesplezier voor kinderen met leesproblemen’ op een 
aantal basisscholen. 
 
VOORTGEZET ONDERWIJS 
Samen aan de slag voor taal en lezen: begin februari 
gaven Kunst van Lezen en Bibliotheek Helmond-Peel 
de training ´Lezen in het VMBO dat werkt´ aan zo´n 
45 docenten van het Vakcollege Helmond. De brug-
klassen stelden enkele weken later zelf in de Bibliotheek 
in Helmond een collectie samen van leuke boeken die 
ze in de klas gingen lezen.

Zoeken, samenwerken, creatief denken en tegen elkaar 
strijden. Dat deden honderden leerlingen van het 
Varendonck College in Asten en van het Carolus  
Borromeus in Helmond met het spel BiebEscape.

We weten uit onderzoek en ervaring dat steeds meer 
jongeren e-books lezen. Dit promoten we actief bij 
alle jongeren. 

Dit jaar was er ook weer Read2Me, de voorleeswed-
strijd voor het Voortgezet Onderwijs in de Cacao- 
fabriek. Winnares Tesnim Al Hazina uit Mavo 1 van het 
Dr. Knippenbergcollege werd zelfs 2e in de Brabantse 
finale.

“  Als Helmond Sport, hebben wij een 

belangrijke maatschappelijke rol te 

vervullen in Helmond en haar regio.  

Het is van belang dat kinderen blijven 

lezen en zich op die wijze goed  

ontwikkelen. Het is mooi dat wij daar 

samen met Bibliotheek Helmond-Peel 

op deze manier ons steentje aan bij 

mogen dragen. ”
 Leon Vlemmings, 
 Algemeen directeur van Helmond Sport
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LEESPLEZIER & 
ZELFONTPLOOIING
De Bibliotheek draagt actief bij om de leesmotivatie 
bij kinderen én volwassenen te stimuleren en de taal-
vaardigheid en digitale geletterdheid te verhogen, 
iets wat harder nodig is dan ooit!

In onze Bibliotheken leenden we in 2019 674.688 
boeken uit (2018 703.519) (incl. BoS) waarvan 28.259 
(2018: 25.569) als e-books via de online Bibliotheek. 
Om onze gebruikers te helpen bij het digitaal lenen 
en bij al hun computervragen hebben we wekelijkse 
digiwijzer spreekuren in al onze locaties. In Helmond 
zelfs 3x per week. Hier wordt veelvuldig gebruik van 
gemaakt.

In onze Bibliotheken is het abonnement tot 18 jaar 
gratis, vanaf 18 jaar kost het 42 euro per jaar. Vanaf 
2020: 44 euro. Voor minima zijn er speciale regelin-
gen afgesproken met de gemeenten. Hiervan maak-
ten 226 mensen gebruik (423 in 2018). Sinds 3 jaar 
kennen wij geen boetes of leengelden meer, met een 
abonnement kun je dus echt Zorgeloos lenen. Bijna 1 
op de 5 inwoners is lid van de Bibliotheek.

Overal in de Bibliotheek maken we kleine presentaties 
waardoor boeken over die onderwerpen meer uit- 
geleend worden. Ook hebben we acties voor volwas- 
senen om het lezen te stimuleren zoals de Boekenweek, 
Meimaand Fietsmaand, Spannende Boeken Weken, 
Zomerspaaracties etc. 

Tijdens de actie ‘Duik met een boek de zomer in’ 
konden kinderen voor gratis filmkaartjes sparen, 
door materialen te lenen in de zomervakantie. Deze 
films werden daarna in De Ruchte, Cacaofabriek en 
CCD vertoond. 

Op woensdagmiddag kunnen kinderen van 8 tot 13 
jaar terecht in de Skoolzone, een digitale werkplek in 

de Bibliotheek. Daar worden zij geholpen bij vragen 
rondom werkstukken en spreekbeurten. Om de week 
organiseren we een leuke workshop om de jeugd 
beter met de computer om te laten gaan en te laten 
ontdekken welke leuke en creatieve dingen je op de 
computer kunt doen.

In 2019 was het thema van Nederland Leest  
‘Duurzaamheid’. Alle leden konden het gratis boek 
‘Winterbloei’ met verhalen van Jan Wolkers ophalen 
en de hele maand november stonden de Bibliotheken 
in het teken van dit thema. Met dank aan Groen4Life, 
IVN en Ossenbeemd.

“  Zo’n mooie bibliotheek en wat staat 

alles mooi overzichtelijk, fijn met al  

die kasten op thema. ”
 Lener

“ Door deze tasjes lees je boeken 

 die je normaal niet zou lezen. ”
 Lener
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Meest geleende 
e-books in 2019

Er werden in 2019 gemiddeld

Geregistreerde accounts Leners Uitleningen

Bron: de Koninklijke Bibliotheek

1 januari 31 december t.o.v. 2018

         van 
de gebruikers

leenden dit  
jaar minimaal

1 boek

   % van de leners
leenden elke 
maand een boek

 
 
uitgeleend

(  
uitleningen) duizend

uitleningen

5.198

5.198

5.198

Hoe werden de e-books gelezen?

Gebruikt 
de app

Via een 
e-reader

Op het 
internet

% Jeugdtitels

Gemiddelde 
aantal 
uitleningen 
per actief 
account

Op 31 december waren er e-books per maand uitgeleend.mensen leenden minimaal 1 e-book.accounts.

Uitleningen per genre

e-books

11%

3698

51%
3

1903 2354

3525
In juli werden

9
2644

58% 39% 3%

49% 28% 9% 9% 2% 2% 0.2%

Lokaas
Lee Child

Efter
Hanna Bervoets

t Hooge Nest
Roxane van Iperen

Huidpijn
Saskia Noort

Hex
Thomas Olde Heuvelt

15x
28 

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 2019 voor de 
Bibliotheek Helmond-Peel.
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In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel hebben 
zo’n 13% van de mensen moeite met taal. Kijken we 
alleen naar Helmond dan hebben we het over bijna 
17%! Tweederde is autochtoon. Grofweg 1 op de 7 
mensen kan wel lezen en schrijven, maar het taal-
niveau is te laag om goed te begrijpen wat er staat en 
wat er van hen verwacht wordt. Niet alleen heeft deze 
groep moeite met taal maar vaak ook met rekenen en 
digitale vaardigheden.

Daarom biedt de Bibliotheek i.s.m. de LEVgroep, ROC, 
Lezen en Schrijven en Onis Welzijn hulp. In Helmond 
en Deurne is een Taalhuis gevestigd in de Bibliotheken 
met elke week een Taalcafé. Het Taalhuis heeft boven-
dien al een veertigtal convenantpartners waaronder 
Senzer, Werkvloer Taal, Zorgboog, het Elkerliek Zieken-
huis, CZ, Rabobank en ook de GGD en de Lions Club.

Het Taalhuis biedt gratis hulp om taal, rekenen en 
computervaardigheden beter onder de knie te krijgen. 
In eenvoudige taal én laagdrempelig. Er wordt geke-
ken naar wat het beste past bij de persoon. De één 
heeft baat bij een Taalcafé waarbij het Nederlands 

spreken geoefend wordt, een ander heeft een speci-
fiek leerdoel zoals foutloos kunnen mailen en volgt 
lessen bij het ROC. Er zijn ook gratis basiscursussen 
computer (Klik&Tik) en e-overheid (Digisterker) via  
de Bibliotheken. In de Taalcafé’s komen 50 tot 60  
personen per week. 

Het Taalhuis in Deurne werd in september officieel en 
feestelijk geopend met een programma in het Gerar-
dushuis. Elke donderdag kunnen inwoners van de  
gemeente Deurne terecht in het Taalcafé in de foyer 
van de Bibliotheek in het Cultuurcentrum.

In 2019 zijn er in Helmond ook taalcafé’s gehouden in de 
Leonarduswijk en bij het kantoor van CZ. Medewerkers 
van CZ zijn getraind om laaggeletterden te herkennen 

en door te verwijzen. Ook medewerkers klantcontact van 
Senzer en van de consultatiebureau’s van de Zorgboog 
hebben deze training gevolgd.

Wekelijks worden er door de Stichting ‘Beter lezen en 
schrijven’ taallessen voor anderstaligen gegeven in de 
Bibliotheek o.l.v. Willy van der Linden. Louise Willems 
uit Helmond, die zich 3 x per week als vrijwilliger  
inzet voor laaggeletterden,  is in 2019 uitgeroepen tot 
een van de Brabantse ‘Taalhelden”.

In Someren en Asten worden laaggeletterden via de 
Bibliotheek geïnformeerd en zo nodig doorgestuurd 
naar Onis Welzijn. Tijdens de Week van Laaggeletterd- 
heid zijn met Voorleesbus Blikkie 3 scholen in Asten 
en Someren bezocht voor een taalactiviteit met kinderen 
én ouders. Ouderen hebben via de KBO in de Einder 
uitleg gekregen over het ontwikkelen van hun digitale 
vaardigheden.

TAALHUIS EN ACTIVITEITEN 

VOOR (DIGI)TAAL LAAGGELETTERDEN

“ Ik geef de mensen vertrouwen 

 dat het wel goed komt als ze 

 maar goed oefenen en vaak 

 terugkomen naar het Taalcafé. ”
 ‘Taalheld’ Louise Willems
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Op 16 april organiseerden we samen met ROC, Stich-
ting Lezen&Schrijven en Cubiss een inspiratiemiddag 
Cultuur en Taal - Werkgeversconferentie ‘Duurzame 
inzetbaarheid, het begint met taal’. Er waren op deze 
middag o.l.v. Frits Spits 55 aanwezigen uit het bedrijfs- 
leven.

In Someren organiseerden we samen met de Regiobank 
een bijeenkomst over veilig internetbankieren; in 
Helmond was een dergelijke bijeenkomst in samen- 
werking met de Rabobank.

Stichting Speel je mee in Helmond kreeg kinderboeken 
en informatie over de Bibliotheek om te verspreiden 
onder hun doelgroep. Met de Ruilwinkel van Humani-
tas zijn drie bijeenkomsten gehouden voor buiten-
landse vrouwen over voorlezen en de Bibliotheek.

Samen met de Bibliotheek ontwikkelde Cubiss de  
Luisterfiets. Een fiets die fragmenten uit een luister-
boek laat horen zolang de trappers draaien. Om 
mensen die niet zo snel een boek lezen of een Biblio-
theek binnen stappen verhalen te laten ontdekken. 
Het draagt ook nog eens bij aan een goede gezond-
heid. Op 24 juni werd de eerste Luisterfiets in gebruik  
genomen in de Beweegtuin van Speeltuin Leonardus 
in Helmond.

Om op een makkelijke manier Nederlands te leren of 
te verbeteren, biedt de Bibliotheek voor leden en niet-
leden gratis de mogelijkheid om onder begeleiding 
zelf aan de slag te gaan met taal op een computer.  
De deelnemers worden o.a. begeleid in het ontwikkelen 
van hun woordenschat, grammatica en algemeen 
taalgebruik. ‘Oefenen met Taal’ vindt elke dinsdag- 
ochtend plaats op de 2e verdieping van de Bibliotheek 
in Helmond. 

LEZEN IN DE TAAL VAN HET HART
Wat als je als ouder de Nederlandse taal onvoldoende 
machtig bent? Als een kind zijn eerste taal goed leert, 
leert het gemakkelijker een tweede taal. Ouders kunnen 
dus het beste praten en voorlezen in de taal die ze het 
beste spreken, de taal van het hart. De Bibliotheek 
heeft daarom een collectie prentenboeken in het Ara-
bisch, Engels, Pools, Spaans en Turks, en ook speelleer-
materialen waarmee kinderen zich al spelend kunnen 

“  Ik had eerst moeite met het opzoeken 

van informatie, nu ik weet hoe ik  

Google gebruik heb ik alles binnen een 

mum van tijd gevonden. Daarom vind  

ik het belangrijk om te leren, dan kun  

je het zelf doen en ben je niet  

afhankelijk van anderen. ”
 Jamila Majdoubi, deelnemer Klik & Tik

ontwikkelen. Ook zijn er beeldwoordenboeken beschik-
baar en tekstloze prentenboeken die ouders samen 
met hun kinderen in hun eigen taal kunnen lezen.

In juni werd de inspiratiemiddag Cultuur en Taal  
gehouden in de Bibliotheek in Helmond om profes-
sionals en vrijwilligers die werken met gezinnen van 
Poolse- en Arabische afkomst bewust te maken van 
cultuurverschillen en werken in een omgeving met 
culturele diversiteit.

“  Mijn blik op de wereld  

werd door deze middag ook 

weer een stukje vergroot! ”
 Dinie Koolen -  Goossens, logopedist

Klik&Tik internetcursus
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Bibliotheek Helmond-Peel heeft 4 bibliotheekvestigingen in Asten, Deurne,  
Helmond en Someren en 47 Bibliotheken op School. Sterke bibliotheekvestigingen 
met uitgebreide voorzieningen en collecties. Aangevuld met boeken en dienstver-
lening op plaatsen waar de jeugd zich bevindt: scholen en kinderdagverblijven. 
Het werkgebied heeft 160.000 inwoners. 

Onze Bibliotheken zijn 6 dagen per week open voor het publiek. In Helmond in de 
wintertijd zelfs 7 dagen per week. Ouders en kinderen, maar ook volwassenen 
waarderen steeds meer de laagdrempelige programmering op de zondag. Nagenoeg 
iedere zondag is er veel belangstelling voor de activiteiten. Goede workshops en 
leuke voorstellingen, fijne sfeer, echt een uitje.

Online is de Bibliotheek Helmond-Peel 24/7 toegankelijk via de website, apps en 
voor het lenen van e-books en luisterboeken. 

De computerwerkplekken en de mogelijkheid tot printen en scannen in alle  
locaties worden dagelijks veel gebruikt. We zien veel vaste bezoekers die samen  
de krant lezen en het nieuws bespreken. En ook een aantal daklozen, die in de  
Bibliotheek dankbaar gebruik maken van onderdak, warmte en stroompunten. 

Er is een grote toename van het gebruik van de werkplekken in met name de  
Helmondse vestiging. De inrichting van de 2e verdieping nodigt daartoe ook zeker 
uit. In 2019 hebben we geëxperimenteerd met StudyShare: in de proefwerk- en 

FYSIEK EN DIGITAAL  

AANWEZIG IN DE SAMENLEVING
COMMUNICATIE

WEBSITE BEZOEKERS 
& CATALOGUS RAADPLEGINGEN

2019

2018

120.555

104.378

NIEUWSBRIEF
ONTVANGERS

2019

2018

16.000

15.000

2019 
1.350

2018
1.100

 Facebook volgers

2019 
575

 Instagram volgers

2019 
1.150

2018
1.210

 Twitter volgers
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examentijd kon men onder begeleiding van vrijwillige StudyBobs zonder afleiding 
geconcentreerd studeren. De deelnemers gaven aan dat ze met de huidige rust en 
ruimte die geboden wordt geen extra meerwaarde zien in de StudyBob. Maar dat 
ze zeer te spreken zijn over de studiefaciliteiten.

Nieuw geopend in Bibliotheek Helmond is het Bieb4You gedeelte, waarin lees-
boeken en informatieve boeken bij elkaar op thema in de kast staan. Er is een  
actuele collectie met leesboeken met aanduiding 12+ en 15+, boeken in andere 
talen en strips voor jongeren. Bovendien zijn er meer werkplekken en samenwerk-
plekken ontstaan, om jongeren welkom te heten in de ‘huiskamer van de stad’.

Heemkundekring De Vonder en Bibliotheek Helmond-Peel hebben in 2019 hun 
samenwerking verder uitgebreid. Een gedeelte van de schriftelijke informatie, 
boeken en tijdschriften van HKK De Vonder is zorgvuldig geselecteerd en opge-
nomen in het systeem van de Bibliotheek. Deze informatie over erfgoed, 
geschiedenis en cultuur van regio Asten en Someren is nu maar liefst 6 dagen in 
de week te bekijken en te lezen. Het grootste deel van deze collectie wordt ook 
uitgeleend.

Tijdens de Boekenweek is de herinrichting van Bibliotheek Asten feestelijk afge- 
trapt met o.a. het metselen van een fraaie boekenwand. De collectie is opnieuw 
ingedeeld, kasten zijn verlaagd, er zijn meer zitplaatsen gecreëerd en het meubilair is 
vernieuwd. De Bibliotheek ziet er weer top uit en mocht de Bibliotheek gaan  
verhuizen dan streven we ernaar de inrichting grotendeels mee te nemen. 

BEZOEKERSAANTALLEN 
2019 261.236  | 2018  265.421

2019
Asten
2018

2019
Deurne

2018

2019
Someren

2018

40.002

36.107

37.101

40.066

36.472

37.702

2019
Helmond

2018

148.026

151.181

StudyBob

Heemkundekring De Vonder
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De Bibliotheek Helmond-Peel is er om mensen en 
kennis te verbinden. Wij wijzen, op een actieve ma- 
nier, mensen de weg naar kennis, informatie, content 
of verhalen, zodat ieder individu kan meedoen in de 
samenleving. Dit doen we op een begrijpelijke en 
bruikbare manier, met inzet van alle middelen van 
informatieoverdracht die we in deze tijd tot onze  
beschikking hebben. 

Als een belangrijke speler in onze regio brengen wij 
verbinding tot stand tussen inwoners, organisaties 
en bronnen die onze regio rijk is. Daarom bieden we 
een laagdrempelige ontmoetingsplek die we met  
elkaar vormgeven. Bij ons ben je welkom en hoef je 
niets. En tegelijk zijn we een levendige plek waar veel 
gebeurt en altijd wat te beleven is. In onze samen- 
leving vinden wij het belangrijk dat iedereen een  
perspectief op de toekomst heeft. 

Het bestuur heeft de adviseurs van The Alignment 
House opdracht gegeven om samen met onze part-
ners in beeld te brengen waar we als Bibliotheek in de 
nabije toekomst voor willen staan. Kunnen staan. 

Met een doorkijk richting 2030 zijn informatie en  
meningen verzameld die nodig zijn om een gestructu-
reerd veranderingsproces in te zetten.

In oktober hebben we met onze netwerkpartners de 
uitkomsten van dit onderzoek besproken. Er is goed 
geluisterd naar alle opmerkingen, ideeën en aan-
vullingen. Het is ons ook duidelijk geworden dat de 
Bibliotheek zich meer naar buiten toe mag bewegen 
en profileren. We bereiken niet alleen onze inwoners 
door ze naar de Bibliotheek te laten komen, we zullen 
actief moeten samenwerken en de Bibliotheek zal 
dan ook op andere plekken in de regio zichtbaar 
moeten zijn.

In 2019 is hier een voortvarende start mee gemaakt 
in de gemeente Someren, waar we steeds meer de 
samenwerking aangaan met de gemeente als het 
gaat over burgers informeren. Avonden voor (cul-
turele) verenigingen, stamtafels over bijvoorbeeld 
Someren betaalbaar voor iedereen en de burgerpar-
ticipatiewerkgroep Samen voor Someren waar onze 
community librarian een actieve rol in speelt. In de 

MAATSCHAPPELIJK
ONDERNEMEN 

“  De Bibliotheek krijgt en realiseert een 

steeds grotere rol bij de verbinding 

tussen de lokale culturele organisaties, 

dit blijkt o.a. uit de inbreng tijdens de 

informatie bijeenkomsten voor de 

(culturele) verenigingen in Someren ”
  Huub Hamacher, 

Beleidsmedewerker welzijn gemeente Someren

In gesprek met netwerkpartners
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lokale gemeenschap worden zo mensen verbonden 
om tot nieuwe vormen van kennisdeling te komen.

Naast de Bibliotheek in Helmond wordt gebouwd aan 
een nieuw park: het Burgemeester Geukerspark. In 
het park is ook een speeltuin gepland op initiatief van 
de Bibliotheek Helmond-Peel. Deze Literaire/Verhalen 
Speeltuin, die jong en oud nieuwsgierig maakt naar 
boeken en taal, wilden we niet zelf bedenken. Daar-
om hebben we, met financiële ondersteuning van de 
gemeente Helmond en de Koninklijke Bibliotheek alle 
Helmondse kinderen gevraagd om met ons mee te 
denken. Ook twee scholen die in de buurt van het 
park liggen, Basisschool De Vuurvogel en Basisschool 
Silvester-Bernadette, zijn aan de slag gegaan met een 
ontwerp tijdens workshops ‘design thinking’. De resul- 
taten van al dit denkwerk van de jeugd worden 
meegenomen in het definitieve ontwerp van de 
speeltuin.
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40  MEDEWERKERS (28,8 FTE)
3  CONCIËRGES  
9  OPRUIMHULPEN

MEDEWERKERS 
& VRIJWILLIGERS

Medewerkers

• 259 BoS-vrijwilligers

• 63 vrijwilligers

322
vrijwilligers

2019
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De resultaten in dit jaarverslag waren niet mogelijk geweest zonder de enorme 
inzet van personeel, vrijwilligers en stagiaires van de Bibliotheek Helmond-Peel.

In 2019 vierden we het jubileum van maar liefst 9 medewerkers. 4 daarvan vierden 
zelfs hun 40-jarig jubileum! In september kwam er een einde aan een tijdperk: na 
meer dan 40 jaar namen we afscheid van directeur Ruud Hakvoort. Wij zijn hem 
veel dank verschuldigd voor zijn onvermoeibare inzet voor onze Bibliotheken. Zijn 
opvolger is Robin Verleisdonk, geboren en getogen in Helmond.

We bedanken alle vrijwilligers die onmisbaar zijn in het bemensen van de 47  
Bibliotheken op School in Asten, Deurne, Helmond en Someren. 
En niet te vergeten de voorlezers van Blikkie die het hele jaar door op weg zijn in 
stad en regio met de Voorleesbus vol verhalen. 

Er zijn ook vrijwilligers werkzaam in onze Bibliotheken. Bijvoorbeeld als gastvrouw 
tijdens de zelfservice-uren in Asten, Deurne en Someren. Ook bij de bestelbieb zijn 
vrijwilligers actief. Wij danken hen voor hun grote inzet in 2019.

MEDEWERKERS 
& VRIJWILLIGERS 
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UITLENINGEN

GEMEENTE ASTEN

LEDEN  2019 3.547  | 2018 3.351
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UITLENINGEN

GEMEENTE DEURNE

LEDEN  2019 6.098  | 2018 5.583
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UITLENINGEN

GEMEENTE HELMOND

LEDEN  2019 18.870  | 2018 18.124 

2019
0 - 12 jaar

2018

2019
13 - 17 jaar

2018

2019
18+

2018

9.762

5.520

3.588

10.078

4.240

3.806

2019
7.153

2018
6.858

BoS-gebruikers

20.4% 
INWONERS LID 

2019 2018

19.8% 
INWONERS LID 

GEMIDDELD UITLENINGEN PER LID

0 - 12 BoS 

2019

11.6

2018
12.7

0 - 17 
BIBLIOTHEEK 

2019 

14.7

2018
16.7

18+

2019 

41.4

2018
41.7

82
.8

51

11
9.

12
1 14

8.
56

1

86
.9

96

12
4.

71
3 15

8.
78

8

2019 2019 2019

0 - 12 BoS 0 - 17 Bibliotheek 18+

2018 2018 2018



23Jaarverslag 2019 | Bibliotheek Helmond - Peel

UITLENINGEN

GEMEENTE SOMEREN

LEDEN  2019 3.995  | 2018 3.787 
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