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DE BIBLIOTHEEK HELMOND-PEEL IN

2018

Bibliotheek Helmond-Peel heeft 4 bibliotheekvestigingen in Asten, Deurne, Helmond en Someren en
daarnaast 44 Bibliotheken op School (BoS). Een sterke stadsbibliotheek en g
 oede dorpsvoorzieningen
aangevuld met boeken op plaatsen waar de jeugd zich bevindt: kinderdagverblijven en scholen.
De samenwerking met het onderwijs is goed en is in 2018 verder geïntensiveerd.
De Bibliotheek is, samen met haar netwerkpartners, actief op het gebied van het bestrijden van
laaggeletterdheid en heeft Taalhuizen in Helmond en Deurne en Taalpunten in Asten en Someren.
Bibliotheek Helmond-Peel organiseert bovendien een succesvol programma van informatieve
lezingen, culturele en educatieve activiteiten in Asten, Deurne, Helmond en Someren. Bibliotheek Helmond-Peel heeft een werkgebied van bijna 159.000 inwoners. In dit jaarverslag nemen we de lezer mee
in de b
 elangrijkste resultaten over het jaar 2018. Dit doen we aan hand van de zes doelstellingen, zoals
geformuleerd in ons ‘Beleidsplan: richting 2020’.
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DE RAKT MET MUZIEK IN DE BIEB

EUS IN DEURNE

FIEPBUS IN DEURNE

ASTEN 50 JAAR ’JONG’
RACEBAAN IN HELMOND

EXPO MANTEL DER LIEFDE
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I NWONERS WETEN DE BIBLIOTHEEK TE VINDEN
VOOR INFORMATIE EN PARTICIPATIE OP
MAATSCHAPPELIJK, EDUCATIEF
EN CULTUREEL GEBIED

Meer dan ooit hebben mensen behoefte aan informatie en advies op sociaal maatschappelijk terrein en wel
zijnsgebied. Samen met haar samenwerkingspartners voorziet de Bibliotheek in deze behoefte door deskundige
informatieverstrekking en doorverwijzen. Door zelf cursussen aan te bieden op het gebied van informatie
vaardigheden en mediawijsheid ondersteunt de bibliotheek participatie en actief burgerschap.
De Bibliotheek Helmond-Peel organiseerde in 2018 ruim 300 activiteiten met meer dan 6750 bezoekers met
aandacht voor: voorlezen (iedere week), wetenschap, techniek, literatuur, exposities, dialect, lokale geschiedenis,
kunst, cultuur, debat, boekpresentaties, poëzie, ontspanning, ontmoeting, digitaal vaardig, informatie, maatschappelijk relevante thema’s en actuele thema’s. Doel is om activiteiten te organiseren die passen
bij de informerende rol van de Bibliotheek. Hierbij wordt ook de collectie ingezet.

HIGHLIGHTS UIT HET PROGRAMMA 2018:

Samenwerking met partners zoals
• Volksuniversiteit Helmond (7 lezingen)
• Onis Welzijn
• LEV-groep met o.a. een informatiemiddag voor
arbeidsmigranten over de rechten en plichten in
Nederland rondomarbeidscontracten
• Dutch Technology Week
• Ethiek Café
• Nacht van Cultuur (2500 bezoekers)
• Eat & Read festival (1500 bezoekers)
• Halloween avonden in Deurne en Helmond
• Museum De Wieger (kunstproject met alle
basisscholen in Deurne en Tuinpad van mijn Vader
festival) en Cultuurcentrum Deurne
• Museum Helmond, Het Speelhuis, De Ruchte,
Cacaofabriek, Kunstkwartier
• Helmond Marketing
• HCC-Zuidoost-Brabant (computerclub),

• Regionaal Autisme Centrum (lezingen die druk
bezocht waren)
• IVN, Verkiezingsmarkt en -debat in H
 elmond rond
de gemeenteraadsverkiezingen met focus op
duidelijke taal, lezing over de werking van de lokale
democratie met Burgemeester Elly Blanksma
• Amnesty International.
•D
 e Rakt gaf met haar blazersklas een voorstelling in
de Kinderboekenweek in Bibliotheek Helmond waar
ruim 150 personen op af kwamen.
• In december deed de bibliotheek voor de eerste keer
mee aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal.
•E
 ind februari een informatiebijeenkomst over de
belastingaangifte i.s.m. VBOH (Verenigde Bonden
Overleg Helmond) e.v.a.

Vakantieprogramma’s in de mei-, zomer-, herfst- en kerstvakantie voor o.a. thuisblijvers op alle locaties:
spelmiddagen, voorstellingen en workshops met blije kinderen en ouders rondom thema’s als wetenschap,
techniek, musical, knutselen, programmeren en robots. Vrijwilligers van Voorleesbus Blikkie lazen tijdens
de kerstvakantie bijna dagelijks voor. En ook op andere locaties werd voorgelezen. Scholen zijn graag bereid
dit laagdrempelig vakantieprogramma aan de kinderen en ouders te communiceren. Ook maatschappelijke
instellingen communiceren dit aanbod, bijvoorbeeld naar minder draagkrachtige gezinnen.
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ACTIVITEITEN 2018
Asten
Deurne
Helmond
Someren

35
75
175
35

activiteiten 				 850
activiteiten 				1100
activiteiten 				4000
activiteiten 				 800

bezoekers
bezoekers
bezoekers
bezoekers

Totaal

320 activiteiten 				6750 bezoekers

KLIK & TIK, DIGISTERKER EN DIGITAAL SPREEKUUR

Klik & Tik, basiscursus internet, wordt wekelijks gegeven in alle vier de Bibliotheken.
Deelnemers in 2018: Helmond 47; Asten 12; Someren 13; Deurne 8.
De Cursus Digisterker, leren omgaan met de e-overheid is 2 keer gegeven in Helmond met in totaal 14
deelnemers.
Tijdens de wekelijkse Digiwijzer spreekuren in de Bibliotheek werden in Helmond 106 personen
geholpen bij hun digitale vragen; in Asten 39; in Someren 10 en in Deurne 34 personen.
In Someren werd in de Bibliotheek het inloop spreekuur van SeniorCompAS georganiseerd.
In de Bibliotheken kunnen burgers gratis contact onderhouden op veilige computers met de e-overheid,
bijvoorbeeld voor het doen van de belastingaangifte of het aanvragen van toeslagen.

NIEUW: DE BROEKRIEM

Bibliotheek Helmond organiseerde in 2018 samen met de stichting De Broekriem 3 meet-ups voor
werkzoekenden met in totaal 28 deelnemers. Dankzij de netwerkbijeenkomsten van De Broekriem bij
de Bibliotheek kunnen werkzoekenden hun netwerk vergroten en direct hun sollicitatievaardigheden
verbeteren.

DEMENTIEVRIENDELIJK

Sinds 2018 is de Bibliotheek vertegenwoordigd in de commissie dementievriendelijke gemeente Helmond.
Alle frontofficemedewerkers zijn getraind door
Francien van de Ven mbt het onderwerp dementie.
De expositie ’Mantel der liefde’ over mantelzorg
was 4 maanden te zien in Bibliotheek
Helmond. Een informatiebijeenkomst, lezing en
groepsbezoeken van het ROC sloten hierbij aan.
In Asten en Someren werd in samenwerking met Onis
Welzijn een aantal goed bezochte avonden
georganiseerd rondom thema’s als Zin in ouder worden,
dementie, mantelzorg en hulp voor mantelzorgers
die samenleven met iemand die psychische 
klachten heeft. Dit waren mooie, goedbezochte en
zinvolle avonden.
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	ALLE KINDEREN WORDEN BEREIKT
DOOR DE DIENSTVERLENING
VAN DE BIBLIOTHEEK

Door planmatig en structureel te werken aan taalontwikkeling, leesplezier en mediavaardigheden van kinde
ren wordt een goede basis gecreëerd voor schoolsucces en burgerparticipatie. De bibliotheek is de belangrijk
ste partner van het onderwijs en voorschoolse instellingen bij het realiseren van een doorlopende leerlijn op
gebied van taalontwikkeling, lezen, informatie- en mediavaardigheid. Door nauwe samenwerking met het
onderwijs en het stimuleren van ouderbetrokkenheid wordt een rijke leesomgeving gecreëerd voor elk kind.
Ook het bewust en kritisch omgaan met (digitale) bronnen is een essentiele vaardigheid voor leerlingen. Ook
hierin is de bibliotheek een belangrijke steunpilaar; ook faciliteert de bibliotheek, via samenwerking met ande
re culturele organisaties, cultuureducatie op de scholen.
Het Team Educatie werkt met 10 leesconsulenten/mediacoaches met het motto: Samen sterker voor Taal
en Lezen. Met als doel: optimale taalontwikkeling voor ieder kind, zodat het een passende positie in de
maatschappij kan vervullen.
Met alle (basis)scholen in Asten, Deurne, Helmond en Someren heeft de Bibliotheek een samenwerking op
het gebied van leesplezier en leesbevordering en op 44 scholen is er een Bibliotheek op School. (BoS)
Er is een samenwerking met 58 kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen.
Het team educatie geeft trainingen Open Boek voor leerkrachten , traint de vrijwilligers van de
VoorleesExpress en werkten mee aan diverse informatieavonden voor ouders en professionals
op scholen. De bijna 300 vrijwilligers van de BoS’en werden geïnspireerd tijdens 2 bedankavonden in
Helmond en Deurne. Jaarlijks wordt een inspiratiemiddag georganiseerd voor de leescoördinatoren van
het onderwijs. Voorleesbus Blikkie reed bijna 121 uit. Vrijwilligers van Blikkie lazen voor aan 5.069 kinderen!
In alle 4 gemeenten wordt door de Bibliotheek de jaarlijkse voorleeswedstrijd georganiseerd. Een activiteit
die steevast zorgt voor volle zalen in Pathé, Ruchte, Klepel en CCD. Op 3 scholen in Helmond kwam
6 maanden lang een ‘Schoolschrijver’ in de klas.
Samen met het onderwijs en VVE bieden we een programma op het gebied van (Voor)lezen:
(Vrij) lezen en taalontwikkeling; Taalachterstand (zorg voor veel (brede) scholen); Ouders betrekken bij (voor)
lezen; informatievaardigheden & mediawijsheid: digitale geletterdheid ; Literatuureducatie.

Aantal Bibliotheken op school
per gemeente 		
2017-2018
Helmond		27
Deurne		13
Asten		1
Someren		3
Totaal		44
Totaal aantal basisscholen 64.
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SAMENWERKINGSCONTRACT
OMO SCHOLENGROEP

OPENING BOS DE STRAAP
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De Bibliotheek Helmond-Peel organiseert
activiteiten tijdens de Landelijke
leesbevorderingscampagnes Nationale
Voorleesdagen, Media Ukkie dagen ,
Kinderjury, Kinderboekenweek,
Nederland leest Junior.

LAAGTAALVAARDIGE GEZINNEN: TEL MEE MET TAAL

Een verkenningstraject door Kunst van Lezen naar laagtaalvaardige gezinnen heeft in 2018 een adviesrapport
opgeleverd. In de toekomst gaan we taalactiviteiten voor kinderen koppelen aan laagdrempelige
taalactiviteiten voor ouders. In de Bibliotheken wordt wekelijks (Helmond, Deurne) of maandelijks (Asten,
Someren) voorgelezen. Zo’n 750 kinderen en vele ouders kwamen luisteren.

SAMENWERKING MET HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Er is een driejarige overeenkomst afgesloten met het Carolus Borromeus College; Dr. Knippenberg college;
Vakcollege en Praktijkschool om een breed aanbod aan leesbevorderingsactiviteiten te realiseren. Per school
en doelgroep worden eigen accenten gelegd en wordt maatwerk geleverd. Met het Varendonck-College
Asten-Someren bestaat al langer een samenwerking. De Bibliotheek nam deel aan het Mediawijs symposium.
De jongeren afdeling in Helmond werd heringericht als Bieb4You. Jaarlijks organiseert de Bibliotheek de
Read2Me voorleeswedstrijd voor de brugklassers. In 2018 won Floortje Jansen van het
Dr. Knippenbergcollege in Helmond de publieksprijs in de landelijke finale Read2Me!

BOEKSTART

BoekStart is een project dat het lezen met jonge kinderen wil bevorderen
én ouders samen met hun jonge kind wil laten genieten van boeken en
verhalen. Al 10 jaar lang ontvangen ouders van baby’s vanuit de gemeente een
brief met een waardebon om een BoekStartkoffertje op te halen in de Bibliotheek.
541 BoekStartkoffertjes met daarin 2 leuke babyboekjes, vonden hun weg naar
even zoveel baby’s die gratis lid werden van de Bibliotheek in 2018.

BoekStart

NIEUW IN 2018

Boekjes&Babbels : het leukste uurtje in de Bieb met je kindje van 0 tot 4 jaar. Er werden 9 Boekjes&Babbels
themabijeenkomsten georganiseerd in Bibliotheek Helmond. In totaal kwamen 267 ouders en kindjes naar
deze speciale ochtenden.

ACTIVITEITEN TEAM EDUCATIE

Via de onderwijs activiteitenshop van de Bibliotheek werden door kinderdagverblijven, b
 asisscholen en VO
scholen in totaal 310 klassikale activiteiten geboekt bij de Bibliotheek. Deze leesbevorderingsactiviteiten
werden uitgevoerd door onze leesconsulenten voor in totaal 9.184 leerlingen.
Bovendien werden er 746 leesbevorderingsprojecten afgeleverd op scholen voor 29.795 leerlingen.
Deze p
 rojecten worden veelal, voorzien van een docentenhandleiding, uitgevoerd door de leerkrachten zelf,
die daarbij regelmatig ondersteund worden door onze leesconsulenten.
In opdracht van de gemeente Someren werkten de basisscholen en Bibliotheek Helmond-Peel aan het Actieplan leesbevordering waarin (intensiever) samengewerkt wordt aan leesbevordering en leesplezier,
zodat ieder kind in Someren zich optimaal kan ontwikkelen.
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ACTIE ’GEEF MIJ MAAR EEN BOEK’

NIEUWE INRICHTING BIEB4YOU
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	DE BIBLIOTHEEK STIMULEERT LEESPLEZIER EN
ZELFONTPLOOIING VAN VOLWASSENEN EN
KINDEREN IN ASTEN, DEURNE, HELMOND
EN SOMEREN

De bibliotheek is er voor iedereen die zich wil ontwikkelen en ontplooien. Van hoog tot
laagopgeleiden, van de allerjongsten tot de alleroudsten in Asten, Deurne, Helmond en Someren:
niemand uitgezonderd. Dat begint al bij het zorgen dat al die mensen toegang hebben tot kennis.
Sinds 2017 kent de Bibliotheek Helmond-Peel één soort abonnement: het zorgeloos lenen
abonnement. Voor de jeugd tot 18 jaar is dit gratis, vanaf 18 jaar kost het abonnement 42 euro per
jaar. Er zijn geen boetes en leengelden meer. Bijna 1 op de 5 Inwoners is lid van de Bibliotheek.
In 2018 maakten 336 mensen met een minimum inkomen gebruik van de regeling om een mooie korting te
krijgen op het bibliotheekabonnement.

Leden
			

Jeugd
0-18

Asten
Deurne
Helmond
Someren
Totaal

2.299
4.466
14.318
2.562
23.645

Volwassenen
Totaal
>18 jaar 		
1.052
1.117
3.806
1.225
7.200

3.351
5.583
18.124
3.787
30.845

Waarvan
minima
40
33
226
37
336

Collecties*
Jeugd Volwassenen Totaal
Nieuwe
							 aanschaf
2018
							
Asten 		
Deurne
Helmond
Someren
Collectie educatie

16.114
34.000
89.441
18.404
25.036

11.319
10.918
42.609
10.693
440

27.433
44.918
132.050
29.197
25.476

* Inclusief collecties in Bibliotheken op School
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3.469
4.008
14.130
3.400
1.867

Uitleningen**
Asten
Deurne
Helmond
Someren
Totaal

Jeugd

Volwassenen

Totaal

50.450
79.045
248.741
58.910
437.146

39.090
49.014
139.329
38.940
266.373

89.540
128.059
388.070
97.850
703.519

**inclusief uitleningen in Bibliotheken op School
Online cursussen (zoals taalcursussen en cursussen voor persoonlijke ontwikkeling)
werden aangeboden door de landelijke online Bibliotheek:

Online cursussen 		

Aantal cursisten

Asten 		
Deurne 		
Helmond		
Someren 		

26
40
112
29
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DE BIBLIOTHEEK HEEFT TAALHUIZEN EN TAALPUNTEN
WAAR WORDT GEWERKT AAN HET TERUGDRINGEN
VAN LAAGGELETTERDHEID EN HET BEVORDEREN
VAN DIGITALE VAARDIGHEDEN

Een allereerste taak van de bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is de basis. Mensen die goed
kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met media zijn sociaal actiever, gezonder en gelukkiger dan
mensen die dat niet kunnen. Laaggeletterdheid heeft grote gevolgen voor mensen. Ook al behoort Helmond
en omgeving tot de Brainport – regio en is daarmee Zuidoost-Brabant mondiaal tot een van de slimste regio’s
bestempeld, het percentage laaggeletterden baart grote zorgen.

TAALHUIS EN TAALPUNTEN

Er is een regionaal convenant waarin is afgesproken dat organisaties samen optrekken in de aanpak van
laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Een onderdeel van de aanpak tegen laaggeletterdheid is het inzetten van een Taalhuis. Een Taalhuis is een plek waar laaggeletterden, maar ook de aanbieders en doorverwijzers, elkaar kunnen vinden, informatie kunnen opdoen en uitwisselen en antwoorden
vinden op vele vragen. Naast een fysieke plek is het Taalhuis ook vooral een samenwerkingsverband tussen
allerlei partijen die aan het thema Laaggeletterdheid werken. Het Taalhuis Helmond is een samenwerking
tussen Bibliotheek Helmond-Peel, Gemeente Helmond, LEVgroep, ROC ter AA, Senzer en Stichting Lezen en
Schrijven. Het wekelijkse Taalcafé in Bibliotheek Helmond wordt zeer druk bezocht. Inhoudelijk wordt het
Taalcafé vormgegeven door de LEVgroep, met ondersteuning van het ROC ter AA en de Bibliotheek. Sinds
september 2018 is er ook een Taalcafé in de Leonarduswijk in Helmond. Dit wordt op maandagmorgen gehouden in de Leonardus Speeltuin. In Deurne is ook een drukbezocht wekelijks Taalcafé in de Bibliotheek in
het Cultuurcentrum. De partners hier zijn de gemeente Deurne, LEVgroep, ROC ter AA, Bibliotheek Deurne,
Werkvloer taal en het Huiskamerproject taalgroepen migranten.
Op 28 februari was de officiële opening van de Taalpunten in de Bibliotheken van Asten en Someren.
De Taalpunten zijn een samenwerking tussen de Bibliotheek Helmond-Peel, Gemeente Asten, Gemeente
Someren, Onis Welzijn, ROC ter AA en Stichting Lezen en Schrijven. In het kader van het taalnetwerk is er op
27 maart een lezing over het thema laaggeletterdheid geweest bij ‘de Eindse Vrouwen’ waarbij 25 aanwezigen
waren. Daarnaast is er een groepsbezoek geweest van de taalklas van het ROC ter AA aan de Bibliotheek
Someren, waaraan 12 personen deelnamen. Tevens is er om het thema laaggeletterdheid op de kaart te
krijgen zendtijd ingekocht bij SIRIS rondom de Week van de alfabetisering in september.
Hierbij kwamen de beide gemeenten, de Bibliotheek, Onis Welzijn en stichting ABC in de uitzending aan het
woord.
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Medewerkers van CZ (Centraal Ziekenfonds) zijn geïnformeerd over laaggeletterdheid en getraind in
herkennen en doorverwijzen. We hebben een aantal dagdelen meegedraaid bij CZ om zicht te krijgen op
reacties van cliënten. Ook de bibliotheekmedewerkers zijn geschoold door de Stichting Lezen&Schrijven in
herkenning en doorverwijzing van laaggeletterden. Er is contact gelegd met Humanitas en de Ruilwinkel.
Er heeft een pilot plaatsgevonden om de Jonge Moeder groep, vooral migranten, te informeren over hoe
leuk voorlezen is en dat er een Bibliotheek is.

OPNAMES SIRIS

TAALHUIS DEURNE
ONDERTEKENEN CONVENANT
ASTEN/SOMEREN

HEROPENING SOMEREN
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	DE BIBLIOTHEEK IS FYSIEK EN DIGITAAL
TOEGANKELIJK EN ZICHTBAAR IN DE STAD
EN IN HET DORP

Bibliotheek Helmond-Peel is fysiek én digitaal actief in Asten, Deurne, Helmond en Someren. Zij beschikt over
goed geoutilleerde bibliotheken, waar alle inwoners en doelgroepen dagelijks terecht kunnen.
Uit het klantenonderzoek 2018 weten we dat er door de inwoners veel waarde wordt gehecht aan een fysieke
plek voor ontmoeting en informatie. De Bibliotheken zijn de “huiskamers” van stad en dorp.
Onze Bibliotheken zijn 6 dagen per week open voor het publiek. In Helmond in de wintertijd zelfs 7 dagen
per week. Gemiddeld waren er wekelijks 250 bezoekers op de zondagmiddag in Helmond. Online is de
Bibliotheek Helmond-Peel 24/7 toegankelijk via de website, apps, cursussen en voor het lenen van e-books.

Bezoekersaantallen 2018
Asten
Deurne
Helmond
Someren
Totaal

40.066
36.472
151.181
37.702
265.421

In 2018 werd een klantonderzoek gehouden.
De rapportcijfers: Asten 8.0 ; Deurne 7.4 ; Helmond en Someren beide 7.8 .
Opvallend was dat meerdere klanten aangaven
lid te zijn uit oogpunt van duurzaamheid:
“ik wil minder bezitten en meer lenen” schreef
een deelnemer aan de enquête.
In Asten en Deurne werd het 50- respectievelijk 60-jarig bestaan van de Bibliotheek gevierd met een mooi
programma. De Bibliotheken van Asten en Someren werden heringericht: de collectie wordt voortaan, net
zoals in Deurne, gepresenteerd in ‘Werelden’, waarbij de verhalende en informatieve boeken gepresenteerd
worden op thema. Ook werd het meubilair vernieuwd. Burgemeester Dilia Blok mocht in Someren het lint
doorknippen. In Helmond is de informatieve collectie omgezet naar een toegankelijker systeem Presentatiesysteem Informatieve Media (PIM) waardoor de onderwerpen gemakkelijker gevonden kunnen worden.
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De speciale BieHPapp geeft gemak bij het aanmelden voor onze activiteiten.
De Bibliotheek stuurt 2 à 3 wekelijks een informatieve digitale nieuwsbrief naar ruim 15.000
e-mailadressen. Ook krijgt het onderwijs regelmatig informatie via een speciale nieuwsbrief.
Op Facebook heeft de Bibliotheek 1103 volgers; op Twitter 1210 volgers.
De Klantenservice van de Bibliotheek is voortaan
ook
via van
Whatsapp.
Sindsbereikbaar
2014 kunnen leden
de openbare bibliotheek e-books lenen.

E-BOOKS IN 2018

fans

Meest geleende
e-books in 2018
Efter

03

1.1

Hanna Bervoets

10
volgers

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 2018 voor de Bibliotheek Helmond-Peel.

Huidpijn

Saskia Noort

Judas

Astrid Holleeder

E-BOOKS GEBRUIK DOOR LEDEN BIBLIOTHEEK HELMOND-PEEL

Murat Isik

Sinds 2014 kunnen leden van de Bibliotheek e-books lenen. Elk jaar komen er meer
leden die hiervan gebruik maken en worden er meer e-books geleend.
Geregistreerde accounts

1 januari

31 december

Leners

t.o.v. 2017

Op 31 december waren er 3.343 accounts.

Debet

Saskia Noort

Uitleningen

55% van
de gebruikers
leenden dit
jaar minimaal
1 boek

14%

1.2

Wees onzichtbaar

leenden elke
maand een boek

1.844 mensen leenden minimaal 1 e-book.

Hoe werden de e-books gelezen?

In juli werden
3.112 e-books
uitgeleend

3 % van de leners

14x

25,6

9 % Jeugdtitels
(2.277
uitleningen)

Gemiddelde
aantal 5.198
uitleningen
5.198
per actief
account

duizend

uitleningen

5.198

Er werden in 2018 gemiddeld 2.131 e-books per maand uitgeleend.

Uitleningen per genre

62%

35%

3%

Gebruikt
de app

Via een
e-reader

Op het
internet

51%

27%

9%

9%

2%

2%

0.2%

Bron: de Koninklijke Bibliotheek

STUDEREN IN DE BIBLIOTHEEK

Een toenemend aantal studenten weet onze Bibliotheken te vinden. Met name in de proefwerk en
examentijd wordt de rust en ruimte gewaardeerd om zonder afleiding geconcentreerd te studeren.
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	DE BIBLIOTHEEK ACTEERT PRO ACTIEF OP
VERANDERINGEN IN DE MAATSCHAPPIJ
EN TOONT ZICH MAATSCHAPPELIJK
ONDERNEMER

De Bibliotheek gaat pro-actief verbindingen aan met mensen en partijen, op welke plaats dan ook. In
de Bibliotheek zelf met activiteiten in een omvangrijk jaarprogramma en ook buiten de Bibliotheek.

DE VERDIEPING

Op de 2e verdieping van de Helmondse Bibliotheek werd in 2018 volop geëxperimenteerd.
Op donderdagmiddag werd in de Bibliotheek Helmond ruimte geboden aan de jeugd om ‘te klooien met
techniek’ tijdens de Tech Playgrounds. Er namen wekelijks gemiddeld 15 kinderen aan deel. Op zaterdagmiddag was CoderDojo Helmond 5 keer te gast op de 2e verdieping. De hele middag werd er door kinderen
samengewerkt om te programmeren, begeleid door de vrijwilligers van CoderDojo. In december werd
afscheid genomen van Helmond Marketing als huurder van een gedeelte van deze verdieping.

BRAINPORT SMART DISTRICT (BSD)

De Bibliotheek is verwelkomd als ‘associate member’ van het BSD Business Network met de ambitie om
communities te bouwen in de ‘slimme wijk’ in Brandevoort. Waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar
informeren, van elkaar leren en participeren. Als Bibliotheek willen we een vaste waarde in
de slimme wijk worden.

EAT &READ FESTIVAL

2018 was het Foodjaar; Brabant celebrates Food. Bibliotheek en VVV Helmond organiseerden samen een
tweedaags festival met heel veel partners. Het aantal bezoekers van dit evenement was op zaterdag 1.000
en op zondag 500. Reacties van bezoekers waren zeer positief: “Hoe leuk dit! Letterlijk en figuurlijk gezonde
voeding”; “Ik heb een geweldige dag gehad” ( oudere man bij brunch en lezing Benali); “ Heel interessant, de
kraam van de foodcampus. Nu horen wij ook eens wat ze daar doen!”
Een ander hoogtepunt in 2018 was de uitverkiezing van onze medewerker Hajar Yagkoubi tot
jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties.
Met onze Buitenbieb bakfiets gingen we in de zomer op 5 zaterdagen het centrum van Helmond in om
ons programma onder de aandacht te brengen bij het winkelend publiek.

(MOBIELE) VVV

In Helmond zijn we naast Bibliotheek ook VVV. De Mobiele VVV, een nieuwe samenwerking met Helmond
Marketing, ging in de zomer naar de markt, Rondje Helmond, Jan Visser Museum, Boeremert-Brouwhuis,
Drakenbootfestival, NS station, kasteeltuinconcert, Urban Matterz en Blaasfestijn.
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DE VERDIEPING

MURAL

HAJAR YAGKOUBI
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