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De Bibliotheek in 2021 
 
In 2021 worden de eerste contouren zichtbaar van de nieuwe beleidsvisie van de Bibliotheek 
Helmond-Peel. Er is oog voor verandering, samenwerking en de voortgang van de kerntaken van de 
Bibliotheek, met al haar producten en diensten. In 2021 worden deze voorzien van een 
geactualiseerde beleidsimpuls met gewenste aandacht voor continuïteit van de dienstverlening. 
Naast de herijking van de beleidsvisie in 2020 is er ook in 2021 ruimte voor het gesprek en de 
samenwerking met de (vier) gemeenten, het groeiend aantal netwerkpartners, met de 
medewerkers van de Bibliotheek en vanzelfsprekend met het eigen publiek: onze leden en 
(potentiële) bezoekers. 

 
De noodzaak van ons werk  
 
De gemeenten waar we als Bibliotheekorganisatie actief zijn: Helmond, Deurne, Asten en Someren 
behoren tot de Peelregio, een omgeving die zich kenmerkt door ‘doeners’, maar ook nauw 
verbonden is met kennisregio Brainport. De Peelregio profiteert enerzijds mee van het bruisende 
Brainport-klimaat en de economische voorspoed die daarmee gepaard gaat. Anderzijds zijn er ook 
uitdagingen om de groeiende tweedeling tegen te gaan: een relatief groot deel (16%) van de 
bevolking heeft te maken met een opeenstapeling van problemen op het gebied van werk, 
gezondheid, zorg, wonen en/of financiën, waardoor ze in een isolement komen. De lage 
taalvaardigheid van ongeveer net zoveel mensen in de regio is hiervan één van de grootste 
oorzaken en leidt in sommige gebieden zelfs tot een kortere levensduur, van soms wel 7 jaar. Dit in 
combinatie met de toename van het aantal arbeidsmigranten in de regio zorgt ervoor dat het 
ontwikkelen van de taalvaardigheid van de inwoners in de Peelregio de komende jaren ook erg veel 
aandacht zal opeisen.  
 
Daar komt bij dat de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren daalt sinds 2012, maar is nu voor 
het eerst significant gedaald en onder het gemiddelde gezakt. “Het oplopende lerarentekort is niet 
de enige factor waaraan deze trend is toe te schrijven”, stelt onderzoeker Lisanne Bos van Stichting 
Lezen en Schrijven. “Ook de hoge werkdruk in het onderwijs, de snel veranderende samenleving en 
de alomtegenwoordige smartphone spelen een rol. Daarop lezen scholieren weliswaar continu 
korte berichten, maar rustig zitten met een boek is er vaak niet meer bij. Terwijl ze juist van dat 
‘diepe lezen’ veel leren, zoals in verschillende lagen denken, verbanden leggen en argumenteren. 
Ook de forse bezuinigingen op bibliotheken helpen niet mee”. Enkele trendlijnen uit het PISA-
onderzoek: 
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Deze ontwikkeling is zorgelijk omdat jongeren met een taalachterstand een groot risico lopen om 
de laaggeletterden van de toekomst te worden. Tegelijkertijd wordt beeldtaal steeds belangrijker 
door het toenemende gebruik van - onder andere - sociale media. Ook de raad van Cultuur luidt in 
haar sectoradvies voor de letteren en Bibliotheken de noodklok over de toenemende ‘ontlezing’ 
onder kinderen en jong volwassenen tot 34 jaar.  
 

Onze kernwaarden 

Met een focus op (Digi-)Taalontwikkeling en Kennisdeling & Ontmoeting zorgt de Bibliotheek 
Helmond-Peel ervoor dat mensen in de Peelregio zichzelf persoonlijk kunnen ontwikkelen en mee 
kunnen doen in de maatschappij, altijd met extra aandacht voor zij die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Onze werkzaamheden, dienstverlening en activiteiten krijgen vorm op basis 
van de volgende kernwaarden:  

Met een ondernemende organisatie richting de toekomst 
Om onze doelstellingen te bereiken, ontwikkelen we ons tot een ondernemende organisatie met 
een organisatiestructuur en werkprocessen die goed aansluiten bij het innovatieve en 
veranderende karakter van de Bibliotheek. Door een creatieve en uitnodigende plek te zijn, 
ontstaan er contacten met andere mensen, ander gedachtegoed, nieuwe kennis en nieuwe ideeën. 
Daarmee is het voor ons de ideale omgeving om te experimenteren en te innoveren, samen met 
onze partners en bezoekers. 
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Samenwerking: een verbindende schakel in de Peelregio 
We gaan de verbinding met de stad, de dorpen, de regio en haar inwoners versterken door nieuwe 
samenwerkingen aan te gaan en bestaande samenwerkingen optimaal te benutten. Dankzij 
toenemende betrokkenheid van onze omgeving willen we voortdurend blijven vernieuwen en 
daarmee toekomstbestendig worden. We bewegen voortdurend mee met de maatschappelijke 
ontwikkelingen die zich buiten de Bibliotheek afspelen. Dat zien wij als onze voornaamste opdracht 
voor de komende jaren. Aan welke (andere) vormen van ons werk is behoefte in de wijken en 
dorpen? Om daar antwoord op te krijgen, blijven we in gesprek met inwoners en instellingen over 
mogelijke nieuwe samenwerkingsvormen. 
 
Onafhankelijk en laagdrempelig toegankelijk  
De Bibliotheek Helmond-Peel is onafhankelijk en dus niet gebonden aan een commercieel doel. Wij 
dienen als organisatie maatschappelijke doeleinden. We zijn als Bibliotheek 
laagdrempelig toegankelijk. We zijn een huiskamer waar iedereen welkom is. We zijn in iedere 
gemeente een unieke openbare plek, ook wel een third place genoemd. Wij zijn immers de enige 
plek waar je altijd welkom bent en mag zijn, zonder dat er iets van je gevraagd wordt of zonder dat 
het iets kost. Een plek voor experiment, inspiratie, ontmoeting, kennisdeling en ontspanning.  
 
De Bibliotheek: méér dan een gebouw 
Veel van de activiteiten van de Bibliotheek Helmond-Peel spelen zich af op andere locaties, in de 
nabijheid van inwoners, dit alles in samenwerking met onze netwerkpartners. Van scholen tot 
consultatiebureaus, de Bibliotheek is zichtbaar op vele plekken in de regio.   
 
Deskundig en betrouwbaar 
De Bibliotheekmedewerkers beschikken over deskundigheid in het aanbieden en filteren van 
betrouwbare informatie. Daarnaast worden medewerkers getraind op het gebied van 
informatievaardigheden, leesplezier, kennisdeling, taalontwikkeling en mediawijsheid. Bezoekers, 
gebruikers en klanten van de Bibliotheek Helmond-Peel kunnen ervan op aan dat de inhoudelijke 
deskundigheid die wij leveren onafhankelijk, betrouwbaar en daarmee zonder winstoogmerk is. 
 
Klantgericht  
Ons producten- en dienstenaanbod dient ten alle tijden te worden getoetst op de behoeften van 
onze bezoekers, gebruikers en klanten. Bestaande producten en diensten worden van tijd tot tijd 
getoetst aan en waar mogelijk aangepast naar de behoefte die op dat moment aanwezig is. 
Nieuwe producten en diensten worden altijd samen met bestaande en toekomstige bezoekers, 
gebruikers en klanten ontwikkeld.  
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De Bibliotheek Helmond-Peel: méér dan boeken  
 
In 2021 zal de Bibliotheek nog meer dan voorheen de verbinding gaan maken met de behoefte in de 
lokale samenleving en haar netwerkpartners. Dit zal resulteren in een vertaling naar 
gebiedsgerichte en een op samenwerking gerichte programmering, waarbij de volgende 
programmalijnen belangrijk zijn:  

• (Digi-)Taalontwikkeling 
• Kennisdeling & Ontmoeting 

In 2021 wordt er gewerkt op basis van de volgende uitgangspunten uit onze concept beleidsvisie 
voor de periode 2020-2024.  
 

 
 
 
Binnen elke gemeente zal de Bibliotheek in 2021 nog meer dan voorheen inspelen op belangrijke 
maatschappelijke thema’s. De inhoudelijke pijlers uit onze toekomstige beleidsvisie richten zich op 
(Digi-)Taalontwikkeling en Kennisdeling & Ontmoeting. We hebben grote uitdaging op het vlak 
van digitalisering en taalontwikkeling,  er zijn veel achterblijvers die de Nederlandse taal 
onvoldoende beheersen, zowel autochtonen als allochtonen en daardoor ook op de digitale 
snelweg een achterstand hebben opgelopen. Er ligt voor de Bibliotheek Helmond-Peel een rol 
weggelegd om met onze producten en diensten  zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de 
samenleving en ons steentje bij te dragen aan hen persoonlijke ontwikkeling, van jong tot oud!  
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Het kan voorkomen dat er initiatieven ontstaan die bijdragen aan onze maatschappelijke 
doelstelling, maar die niet direct onder de pijlers ‘(Digi-)Taalontwikkeling’ en/of ‘Kennisdeling en 
ontmoeting’ vallen. We willen namelijk een wendbare organisatie zijn, die verbindingen legt en op 
zoek gaat naar samenwerking. Daar kunnen interessante en kansrijke vernieuwingen uit ontstaan, 
die niet altijd binnen het beleidskader hoeven te passen.  Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het 
niet ten koste gaat van onze kerntaken. Ons doel is dat inwoners uit de Peelregio zichzelf 
persoonlijk kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen in samenleving.  
 
In de gemeenten Asten, Deurne, Helmond en Someren werkt de Bibliotheek slim en intensief 
samen met een breed palet aan netwerkpartners. Van het onderwijs tot zakelijke partijen, 
welzijnsinstellingen, cultuurorganisaties en het regionale archief. De Bibliotheek gelooft in de het 
creëren van waarde door verbinding. Want in een samenleving die continu in beweging is, zetten 
wij in op het zijn van een organisatie die bijdraagt aan de maatschappelijk doelstellingen anno 
2021.   
 
Tot een jaar of tien geleden waren we vooral actief binnen het culturele domein. Boeken uitlenen 
vormde de hoofdmoot van de Bibliotheeksector en resultaten gingen om het aantal leden en 
uitleningen. Dat is veranderd. Onze focus ligt op onze kerntaken, die in dienst staan van een 
bredere maatschappelijke vraag. Zo leveren we een bijdrage aan de sociale veerkracht en 
kennisontwikkeling van de inwoners, aan het onderwijs, de economie en aan de digitalisering van 
de maatschappij. De Bibliotheek is bovendien toegankelijk voor de lokale gemeenschap, als 
openbare plek voor persoonlijke ontwikkeling. Waar bezoekers ook in 2021 laagdrempelig toegang 
hebben tot informatie en waar door echte ontmoetingen nieuwe ideeën ontstaan. Dat maakt de 
Bibliotheek een verbindende schakel tussen talloze organisaties, gemeente en inwoners. 
Kennisdeling gebeurt niet langer meer alleen door een boek te lezen, door ontmoeting te 
stimuleren komen levende boeken (in de vorm van mensen) samen en komen verhalen tot leven. 
De Bibliotheek is daarmee zo langzamerhand verworden tot een maatschappelijke en educatieve 
instelling.  
 
Voorbeelden hiervan zijn thema’s zoals (digi-)taalontwikkeling, laaggeletterdheid, community-
vorming, participatie en een leven lang leren.  De Bibliotheek gaat met de gemeente het gesprek 
aan om de Bibliotheekfunctie daar waar mogelijk te verbinden met deze thema’s. Daarbij wordt 
niet alleen gedacht aan programmering van activiteiten door de Bibliotheek maar ook aan 
verdergaande samenwerking met partners op deze specifieke gebieden.  
 
Naast de aandacht voor de lokale agenda verbindt de Bibliotheek Helmond-Peel zich in 2021 nog 
meer met de Brainport regio. Als een van de “Brainport Bibliotheken” levert  onze  Bibliotheek in 
2021, op basis van de propositie die in 2019 voor Brainport Development is opgesteld,  een bijdrage 
aan de Brainport Nationale Actieagenda.  Met de samenwerkende Brainport-Bibliotheken in de 
regio zoeken wij aansluiting op projecten die binnen de Regio Deal Brainport Eindhoven worden 
ontwikkeld. Zo heeft Brainport Development begin 2020 een bedrag van 500.000 euro ter 
beschikking gesteld om als Brainport-bibliotheken te werken aan een goed fundament voor de 
Bibliotheek van de Toekomst.  
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Informele educatie is een belangrijk beleidsfundament van de Bibliotheek: kennisverwerving,  21e 
eeuwse vaardigheden, (digi-)taalontwikkeling, bestrijding laaggeletterdheid, aandacht voor 
eenzaamheid, digitalisering, het vergroten van de weerbaarheid en participatie. Het onderwijs is 
en blijft een hele belangrijke samenwerkingspartner van de Bibliotheek. Het onderbrengen van de 
Bibliotheek op School  in het basis- en voortgezet onderwijs heeft veel verbeteringen gebracht in 
leesbevordering voor de jeugd op school. Daarnaast ziet de Bibliotheek ook een positief effect bij 
deze kinderen (en hun ouders) voor wat betreft het gebruik van de Bibliotheeklocaties in het 
centrum van dorp en stad; een win – win situatie die in 2021 verdere aandacht zal krijgen.  
 
In 2021 zal de Bibliotheek in samenwerking met het onderwijs aan de slag gaan met het realiseren 
van een kwaliteitsimpuls voor de Bibliotheek op School. Zo zal er in 2021 naast het 
leesbevorderende aanbod, meer aandacht zijn voor media- en techniekeducatie, mediawijsheid en 
ouderbetrokkenheid. Er zal daarnaast ook aandacht zijn voor verrassende cross-overs tussen 
muziek, theater en taal. Op die manier proberen we kinderen op een speelse wijze in aanraking te 
laten komen met taal en verhalen. Naast een inhoudelijke kwaliteitsimpuls zal er in 2021 ook met 
schoolbesturen en gemeenten worden gesproken over een duurzame opzet en financiering van de 
Bibliotheek op School. 
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Bibliotheken in Asten, Deurne, Helmond en Someren 
 
In 2021 is de Bibliotheek herkenbaar aanwezig op centraal gelegen locaties binnen de gemeenten: 
Asten, Deurne, Helmond en Someren: 
▪ Asten met een vestiging in het centrum van Asten (huidige Bibliotheek aan de Kerkstraat, de 

tijdelijke huisvestingslocatie en mogelijk in het nieuwe Gemeenschapshuis in Asten)  en 
daarnaast met 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 mogelijk 
een voortzetting van de 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 ca. 160.000 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 
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 2021 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 wordt in 2021 
naar alle waarschijnlijkheid gecontinueerd. 
 
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’ ook de VVV Helmond 
ondergebracht. VVV Helmond is partner in de regionale Stichting Peelpromotie. 
 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
http://www.onlinebibliotheek.nl/
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Samenwerking  & Co-creatie  
 
Om als Bibliotheek Helmond-Peel een belangrijke toegangspoort voor kennis en informatie te 
kunnen zijn, om de waardevolle rol  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 de Bibliotheek Helmond-Peel in  belangrijke mate samen met een veelvoud aan 
samenwerkingspartners. Voor het jaar 2021 zijn voor de Bibliotheek de belangrijkste 
samenwerkingspartners: 

 

Educatie 
Peuterspeelzalen    Kinderdagverblijven 
Basisscholen    Voortgezet Onderwijs 
ROC ter AA    Pabo De Kempel 
Volksuniversiteit   Voorleesexpress 
Consultatiebureaus  / Zorgboog 
 

Maatschappelijk en cultureel 
VVV Helmond    Stichting Peelpromotie 
LEV Groep    ONIS Welzijn 
Cultuur Contact   Literair Café 
VBOH      Helmond Sport  
HCC! ZOBrabant   Heemkundekring Helmont 
Heemkundekring de Vonder  Regionaal Historisch Centrum  
Industrieel Atrium   Savant 
Theater Het Speelhuis    Theater de Ruchte 
Museum de Wieger    Museum Klok en Peel 
Cultuurcentrum Deurne  Kunstkwartier 
De Cacaofabriek   Museum Helmond 
Senzer     De Broekriem 
CZ Helmond    Leonardus Speeltuin Helmond  
Cultuurplanner Someren  en tal van anderen….. 
 

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, de samenwerking binnen Lang Leve Cultuur zal er daar een van 
zijn.  
 

                                       
 

 

https://www.theaterspeelhuis.nl/


 
 

10 
 

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

 
Een greep uit de overige samenwerkingspartners van de 
Bibliotheek Helmond-Peel 
 
Gemeenten Asten, Deurne, Helmond & Someren, Koninklijke Bibliotheek, Cubiss, 
Convenantpartners Laaggeletterdheid arbeidsmarktregio Helmond en Peel, Werkplein Senzer, 
Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven, Kunst van Lezen, Stichting Beter Lezen en Schrijven, 
Actief Ouderschap, Home-Start, Humanitas, de Zorgboog, Brainport Smart District. 
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Maatschappelijk-educatieve activiteiten in 2021 
 
Een selectie uit onze maatschappelijk en educatieve activiteiten in 2021:  
 

• 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. In 2021 wordt verder gewerkt 
aan een kwaliteitsimpuls BoS 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. Ook wordt extra 

aandacht besteed aan het Makkelijk Lezen Plein (MLP) als onderdeel van BoS om meer leesplezier te 
bereiken bij kinderen met een leesprobleem. 
 

Taalhuis en Taalpunten In de gehele regio wordt volop 
ingezet op de bestrijding van laaggeletterdheid. De 
Bibliotheek Helmond-Peel continueert in 2021 een 
coördinerende- en 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 
2021 ook de nodige aandacht besteden aan bijvoorbeeld de situatie van de arbeidsmigranten in de 
regio. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van ontmoeting en informatie uitwisseling door en 
samen met de Poolse gemeenschap. 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. In de samenwerking van de Bibliotheek met het 
onderwijs blijft extra aandacht overeind voor ondersteuning van laagtaalvaardige ouders, we 
passen een gezinsaanpak toe daar waar dat nodig is. De Bibliotheek zal in 2021 onverminderd 
aandacht schenken aan de niet-digitaal vaardigen in de vorm van spreekuren, inloop en cursussen. 
 

Kinderen van 0 – 4 jaar  De samenwerking met 
organisaties voor Kinderopvang is in de afgelopen jaren 
geïntensiveerd. De aandacht voor de voor- en 
vroegschoolse periode blijft ook in 2021 onverminderd 
overeind. De Bibliotheek heeft 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 2021 uiteraard vanwege het belang en het succes 
volop gecontinueerd. Daarnaast worden waar mogelijk  meer activiteiten in de samenwerking met 
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derden (de Zorgboog, JIBB+ etc.) gerealiseerd zoals bijv. de thema bijeenkomsten voor jonge ouders 
en hun baby’s: “Boekjes & Babbels” die in de Bibliotheken van Asten. Deurne, Helmond en Someren 
worden georganiseerd. In 2021 zijn we ook voornemens een BoekStartCoach aan te stellen die 
mensen in de wachtkamer van consultatiebureaus voorlicht en adviseert over de leesbevordering 
bij hun kind.  
 

Mediawijsheid / Media-educatie Voortgezet 
onderwijs  In 2021 zal de Bibliotheek Helmond – 
Peel de instellingen voor voortgezet onderwijs in alle 
vier gemeenten, met het ROC ter AA en de 
Pedagogische Academie de Kempel, op diverse  
terreinen ondersteunen. Met de OMO scholengroep 
in Helmond is een meerjarenafspraak gemaakt 
waarbij de Bibliotheek zich voor alle leerlingen van 
de daar aanwezige onderwijsvormen (VMBO, 

MAVO,HAVO, VWO, Praktijkonderwijs) sterk maakt 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. De vraag vanuit het onderwijs aan de Bibliotheek naar 
ondersteuning op het gebied van mediawijsheid en media-educatie neemt zienderogen toe. 
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, groepsbezoeken aan de Bibliotheek, het organiseren van een symposium Mediawijsheid, de 
Voorleeswedstrijd Read2Me, Literatour, Nederland Leest Junior, BiebEscape, Mediabattle, 
ouderavonden etc. 

 

Voorleesbus Blikkie Ondanks de hoge leeftijd 
van deze oldtimer zal dit belangrijke 
vrijwilligerswerk ook in 2021 worden voortgezet. In 
2019 vierde Blikkie feestelijk het eerste lustrum; 
vijf jaar leesplezier op wielen. Met jaarlijks 
duizenden kinderen van scholen, 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en 
speeltuinen in Asten, Deurne, Helmond en 

Someren,  die in de bus worden voorgelezen, wordt ook in 2021 een belangrijke bijdrage geleverd 
aan leespromotie en leesplezier. 

 

Literatuureducatie In samenwerking met Cultuur-Contact Helmond wordt ook het komend 
jaar aandacht besteed aan literatuureducatie op de scholen die aan dit meerjarige project (Ontdek 
jouw Wereld, Literaire Stad) meedoen. 
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Scoor een Boek Scoren kun je overal! Met die 
gedachte voert Bibliotheek Helmond-Peel samen met 
Helmond Sport, JIBB en Leef! een uniek leesproject uit 
voor basisschoolleerlingen: Scoor een Boek! Scoor een 
Boek! zet de rolmodelfunctie van een voetballer in 
voor het stimuleren van leesplezier en leesmotivatie 
bij kinderen. Met de thuiseditie kan het hele gezin 
scoren. In een onderlinge competitie worden kinderen 
uitgedaagd zoveel mogelijk boeken te lezen.  Bij de 

editie in het schooljaar 2018-2019 werden er in totaal 10.179 boeken gelezen.  
 

TechLab-expedities binnen en buiten de 
Bibliotheek Technologie en taal gaan hand in hand 
in Bibliotheek Helmond-Peel. Robots besturen, leren 
programmeren of films maken in combinatie met 
taal en verhalen. De Bibliotheek biedt TechLab 
Expedities aan: workshops waarin kinderen van 8 tot 
en met 14 jaar kennismaken met nieuwe media en 
technologie. Veel kinderen hebben interesse voor 
robots, programmeren, gamen, filmtechnieken, 

ontwerpen en alle andere technische mogelijkheden die deze tijd ons biedt. Op school maken 
kinderen hier kennis mee, maar wat als je meer wilt? De Bibliotheek Helmond-Peel zorgt met deze 
Expedities voor een aanvullend educatief aanbod. Op een ontdekkende manier leren over 
technologie en media. Dit project is mede door financiering van de Gemeente Helmond tot stand 
gekomen op locaties in Helmond, in 2021 wordt ook in samenwerking met de andere gemeenten of 
deze activiteiten ook op andere locaties kunnen gaan plaatsvinden.  
 

HART voor ouderen/Lang Leve Cultuur 
Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief 
effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn 
van ouderen. Daarom zet Hart voor ouderen in op 
een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg 
en welzijn. De cultuurpartners, waaronder de 
Bibliotheek, organiseren diverse activiteiten om 
ouderen op een plezierige manier mee te laten doen 
in de samenleving. Ook is Helmond benoemd tot 

dementievriendelijke gemeente en zorgen de partners zoveel mogelijk voor een 
dementievriendelijk aanbod. De Bibliotheek Helmond-Peel participeert ook actief in de werkgroep 
Dementievriendelijk Helmond.  
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Ready to Rock De doelstelling van ‘Ready to Rock!’ 
is om kinderen van groep 6, 7 en 8 van het 
basisonderwijs op scholen in aanraking te laten 
komen met muziek, literatuur- en taaleducatie. De 
manier waarop het project georganiseerd is zorgt 
ervoor dat tevens de leefwereld van de 
deelnemende kinderen wordt vergroot, er ruimte is 

voor talentontwikkeling en kinderen de grenzen verleggen van hun muzikale en taalvaardige 
mogelijkheden. Ready to Rock beoogt vooral een doelgroep te bereiken voor wie muziekonderwijs, 
om welke reden dan ook, minder makkelijk bereikbaar is. Ready to Rock zoekt deze doelgroep dan 
ook bewust op in de eigen omgeving; de school in de buurt. Hier vinden de lessen plaats, na 
schooltijd. Uit de eerste drie edities is al gebleken dat er veel positieve effecten voortvloeien uit 
Ready to Rock, zoals: talentontwikkeling, integratie en samenwerking, verbeterde leefbaarheid in 
de wijken en deelnemende kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, wat een positieve invloed heeft 
op allerlei aspecten in hun leven. De Bibliotheek organiseert dit project samen met het 
Kunstkwartier, met dit project proberen we muziek en taal met elkaar te verbinden. Songteksten 
staan immers bol van taal, literatuur en poëzie. Tijdens dit project gaan kinderen hier op een 
speelse wijze mee aan de slag.  

 
Taal als verbindende schakel In de nieuwe beleidsvisie van de Bibliotheek Helmond-Peel gaat 
taalvaardigheid een belangrijke rol spelen en ook in 2021 gaan we kijken hoe we samen met onze 
netwerkpartners invulling kunnen geven aan het taalvaardiger maken van de inwoners in ons 
verzorgingsgebied. In 2021 organiseren we dan ook activiteiten specifiek voor anderstaligen, 
binnen deze activiteiten ligt er een sterke nadruk op de grote hoeveelheid Oost-Europese 
arbeidsmigranten in de Peelregio.  
 
Verlengde Schooldag De Bibliotheek Helmond-Peel levert op een speelse manier een bijdrage 
aan de Verlengde Schooldag in verschillende aandachtswijken in Helmond. De Bibliotheek verzorgt 
een aanbod rondom Ontdekkend Leren i.s.m. onder andere de LEV groep, JIBB, Gemeente Helmond, 
Kunstkwartier en Cultuurcontact.  Het aanbod bestaat uit activiteiten rondom sport, beweging, 
kunst, cultuur en persoonlijke ontwikkeling. 
 

Samen voor Someren Samen voor Someren 
is een beweging die met mensen uit Someren 
het gesprek aangaat over onderwerpen die zij 
belangrijk vinden. Zo worden regelmatig 
Stamtafels georganiseerd, waar verschillende 
thema’s aan bod komen. Het gaat altijd over 
sociale thema’s zoals zorg, welzijn, onderwijs, 
sport, jeugd en participatie die het hart van 
onze gemeenschap raken. Samen zetten we 

ideeën om naar acties. Iedereen kan meedenken en ideeën lanceren om Someren te verbeteren en 
te vernieuwen. Het platform wordt ondersteund door inwoners, de Bibliotheek Helmond-Peel, het 
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WMO Platform Someren, de Participatiecommissie Werk & Inkomen, de Peelpioniers en de 
gemeente. De Bibliotheek participeert in de werkgroep en draagt dus haar steentje bij aan de 
organisatie van de stamtafels en biedt daarnaast een fysieke plek voor de bijeenkomsten.  
 
Kennismakers De Bibliotheek is bij uitstek een plaats om kennis te delen. Niet alleen kennis over 
boeken of literatuur, maar bijvoorbeeld ook waardevolle kennis uit de hoofden van mensen. De 
Bibliotheek heeft echter niet álle kennis zelf in huis: daarvan kunnen Kennismakers ons en anderen 
voorzien! Weet jij bijvoorbeeld iets over tuinieren in de stad? Of over storytelling? Of over 
filmklassiekers uit de jaren ‘50? Of over hoe duurzaam te leven? Of over iets totaal anders? Dan kun 
je nu samen met de Bibliotheek anderen kennis laten maken met jouw kennis. In 2021 zal dit 
concept worden opgestart in Asten en Someren.  

 
Voorleesactiviteiten 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 gewoon gezellig, samen een boek lezen en ontdekken! Deze voorleesactiviteiten 
vinden nagenoeg wekelijks plaats in Helmond, Deurne, Asten en Someren. In de schoolvakanties is 
er een specifieker en uitgebreider aanbod.   
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Onze programmering in 2021 
 

In het jaar 2021 worden in de bibliotheken 
van Asten, Deurne, Helmond en Someren 
meer dan 250 activiteiten geprogrammeerd. 
Dit omvat een breed scala van bijv. lezingen, 
voorleessessies, boekpresentaties, workshops, 
community-bijeenkomsten, 
tentoonstellingen tot optredens aan toe.  
Het uitgangspunt binnen ons programma-
beleid is dat we zoveel mogelijk 
samenwerken met andere organisaties (zie 
Samenwerking & Co-creatie 2021), op deze 

manier delen we kennis met elkaar, maar vergroten we ook het bereik van onze activiteiten. Voor 
de Bibliotheekprogrammering in 2021 wordt als voorbeeld de samenwerking met de Dutch 
Technology Week (DTW), Brainport Development en Innovatiehuis de Peel geïntensiveerd, met 
name op het gebied van techniekeducatie en ontdekkend leren. Een nieuwe impuls zal in 2021 
worden gegeven aan de samenwerking met partijen op het werkgebied van het Sociaal Domein. De 
Bibliotheek wordt immers steeds meer een maatschappelijke en educatieve instelling.    
 
De Bibliotheek organiseert in 2021 een uitgebreid programma vanuit haar doelstelling en 
kerntaken om een neutrale en onafhankelijke 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 
kennisdeling en ontmoeting hierbij te faciliteren in de Bibliotheekvestigingen. Voorbeelden 
hiervan zijn: SamenCreatiever in de Bibliotheek Asten, Human Library in Helmond, verdiepende 
lezingen van de Volksuniversiteit en lezingen en workshops door lokale Kennismakers. Tijdens de 
schoolvakanties verzorgt de Bibliotheek een laagdrempelig programma voor de kinderen van 
thuisblijvers en andere geïnteresseerden. 
 
In 2021 wordt er meer aandacht besteed aan inwoners die om wat voor reden dan ook kwetsbaar 
zijn of  problemen ondervinden waardoor ze niet mee kunnen doen in de samenleving. Ook hier zal 
samenwerking met andere organisaties een belangrijke rol in spelen. Thema’s die in onze 
programmering een rol spelen zijn: (Digi-)taalontwikkeling (zie Taalhuis en Taalpunten), armoede, 
gezondheid, dementie, arbeidsmigratie, werkloosheid, digitalisering van de overheid etc.  
 
Ook buiten de Bibliotheek zal onze programmering meer zichtbaar zijn in 2021; bijv. in de nog te 
realiseren Literaire/Verhalen Speeltuin in het Havenpark in Helmond, bij de Voorleeswedstrijd voor 
de basisscholen in de Pathé Bioscoop, de Read2Me voorleeswedstrijd voor het Voortgezet Onderwijs 
in het CCD, het nog te realiseren Astense Gemeenschapshuis en in de Cacaofabriek, de 
Schoolschrijver in de klas, onze taalpunten op verschillende buitenlocaties in de regio en de Ready 
to Rock taal- en schrijfworkshops op scholen. Het complete programma voor 2021 wordt voor het 
publiek gemakkelijk bereikbaar gemaakt d.m.v. de digitale ticketshop van de Bibliotheek en via de 
BieHP app.    
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Digitale ontwikkelingen en activiteiten 2021 
 

E-books speciaal voor Bibliotheekleden. De lokale Bibliotheekpas geeft toegang tot de online 
Bibliotheek.  Informatie en literatuur digitaal toegankelijk en betaalbaar voor alle burgers. Het 
landelijk aanbod van E-books zal ook komend jaar ongetwijfeld weer verder toenemen door het 
afgesloten convenant met de uitgevers. De Luisterbieb en de Vakantiebieb worden in 2021 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 doorlopend basiscursussen Klik&Tik op alle locaties. De 
veilige computers van de Bibliotheek geven alle burgers gratis toegang tot de e-overheid, bijv. voor 
belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. In de cursus Digisterker wijst de Bibliotheek 
deelnemers de weg door de digitale kanalen van de overheid. Voor de jeugd zijn er regelmatig 
Skoolzone-workshops en TechLab-expedities in de Bibliotheek. 
 

Belastingspreekuren (belastingspreekuren voor “niet-digivaardige” burgers) mogelijk 
gemaakt door samenwerking met de VBOH, LEV-groep en Onis Welzijn  in de Bibliotheek.  

 

Informatiepunt Digitale Overheid De digitalisering van de maatschappij én de 
overheid vraagt om digitale vaardigheden. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Zo’n 4 miljoen 
mensen ondervinden problemen bij digitaal contact met de overheid. Mensen kunnen terecht bij 
de Informatiepunten Digitale Overheid met vragen over de dienstverlening van alle organisaties 
die meedoen. Bibliotheekmedewerkers helpen hen met het vinden van informatie op websites en 
verwijzen voor persoonlijke informatie zo nodig door naar lokale partners. Dit zijn organisaties 
waarmee de Bibliotheek samenwerkt, zoals welzijnsinstellingen, ouderenbonden, gemeente en 
zorgkantoren.
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Diverse applicaties  met Bibliotheektoepassingen:                                                                                   
 
 
E-books app en Luisterbieb voor de 
toegang tot een grote schat aan 
actuele en minder actuele E-books 
en Luisterboeken.  
  

                                                  

 
 

Activiteiten app van Bibliotheek Helmond-Peel 
 
 
 
 

 
Iguana Bibliotheekapp voor toegang tot collectie, het reserveren 
van boeken en je persoonlijke administratie   

 
 
 
Mediavaardig en mediawijs Bijvoorbeeld: Lessen informatievaardigheden voor 
leerlingen (bv. in de vorm van Brainy), 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.  

   

Landelijke digitale producten en landelijke acties Het stimuleren van actieve 
deelname via toegang in Bibliotheken tot digitale informatie van o.a. overheid, provincie en 
gemeenten. De E-overheid, Digisterker,  Streaming toegang tot Muziekweb. De Bibliotheek neemt 
deelt aan landelijke acties van de Koninklijke Bibliotheek / Vereniging van Openbare Bibliotheken 
zoals bijv. de eerder gehouden acties als “Glansrijk slagen” en de gratis te downloaden 
“Vakantiebieb”. 
 

Bibliotheek Helmond-Peel digitaal 24/7 bereikbaar 
In 2021 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, Instagram en LinkedIn.     
 
 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
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Openingstijden van de Bibliotheeklocaties in 2021 
 

Bibliotheek Asten 
Maandag  10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.30 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 – 19.00 uur 
Zaterdag  10.00 – 13.00 uur 
 

 
 

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   
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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)    
       

 

 
Bibliotheek Someren 
Maandag  10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.30 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 – 19.00 uur 
Zaterdag  10.00 – 13.00 uur. 
 

 


