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Voorwoord
Het jaar 2021 stond evenals 2020 voor een heel groot deel in het teken van de pandemie. Het raakte 
ons met een langdurige sluiting en voortdurende beperkingen in de dienstverlening. Maar met 
de ervaring uit 2020 en de blik gericht op de toekomst hebben we creatieve oplossingen bedacht. 
Van afhaalbieb, online programmering, e-books en luisterboeken. We hebben samen met alle 
collega’s, vrijwilligers, partners en inwoners resultaten bereikt waar we met trots op terugkijken.  

We bouwen voort aan de samenleving van Boxtel. Door het debat te stimuleren over maatschappelijke 
thema’s. Door mensen te helpen digitaal vaardiger te worden. Door mensen te ondersteunen en 
stimuleren in hun ontwikkeling.
 
Elk samenwerkingsverband was ook in dit bijzondere jaar voor ons een verrijking en we willen dan ook 
graag iedereen hartelijk danken voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar!

Nan van Schendel 
Directeur-bestuurder
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Helaas werd ook 2021 gedomineerd door de 
effecten van de pandemie en de grilligheid van 
het landelijk coronabeleid: lockdowns, beperkte 
openstellingen en vele maatregelen  (1,5 
meter, mondkapjes, coronatoegangsbewijzen, 
maximaal aantal bezoekers per m2). Meerdere 
keren moesten we maatregelen - die van elkaar 
verschilden - toepassen. Hoewel onze leden, 
cursisten, bezoekers en ook onze medewerkers 
veel flexibiliteit hebben getoond, zorgden 
de verschillende regels ook voor onrust en 
verwarring.

We zijn met de bibliotheek 19 weken dicht 
geweest. Dat heeft een grote impact op de 
organisatie gehad. Tegelijkertijd zijn er nieuwe 

Coronacrisis

Blik vooruit

vormen van dienstverlening ontstaan zoals de 
afhaalservice en streaming van activiteiten bij 
o.a. het voorlezen.

De gevolgen van de coronacrisis zijn ook in 
2021 zichtbaar in de aantallen bezoekers, 
uitleningen, leden en cursisten. Dat heeft 
geleid tot minder inkomsten. Door de kosten te 
beperken, hebben we uiteindelijk geen beroep 
hoeven doen op extra steun van de overheid. 
Mede dankzij de bevestiging van de gemeente 
dat de subsidie over 2021 conform afspraak 
ter beschikking blijft, ook wanneer niet alle 
prestatieafspraken gehaald kunnen worden 
door de coronacrisis. 

Met de impact die het coronavirus op de 
samenleving heeft (gehad), komen we in een 
fase van herstel en groei. Wij zien na de crisis 
de vraag naar onze diensten niet significant 
wijzigen. Eerder zullen we extra inspanningen 
leveren om opgebouwde achterstanden bij 
kinderen en jongeren  weg te werken en ouderen 
te stimuleren hun gezamenlijke bezigheden 
weer op te pakken.

BabyBIEB
Hoe eerder je begint met voorlezen, des te 
normaler en beter gaat het lezen op latere 
leeftijd. Daarom heeft bibliotheek Boxtel 
haar voorleesactiviteiten uitgebreid met 
de BabyBIEB. Voorlezen vanaf 4 maanden. 
Gebruikmakend van de babycollectie werken 
we iedere BabyBIEB met een andere themabak. 
Verschillende zintuigen komen aan bod: 
voelen aan knisperboekjes en verschillende 
materialen, luisteren naar liedjes, kijken naar 

kleuren, tellen of dieren. Gemiddeld 3 baby’s en 
hun vader of moeder sluiten om de week aan bij 
de BabyBIEB. Het consultatiebureau is hierin 
een belangrijke doorverwijzer. 

BabyBIEB is online te ingewikkeld, vandaar dat 
de BabyBIEB tijdens de lockdown vervallen is.
Met de collega’s die in andere vestigingen de 
BabyBIEB organiseren hebben we in 2021 het 
aanbod herschreven en waar nodig aangepast. 
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Zo jong mogelijk met taal in aanraking komen.
Voorlezen, liedjes zingen, spelenderwijs boeken ontdekken en leesplezier ontwikkelen.

Taal- en leesbevordering



Boekstartfilm
In mei lanceerden we onze Boekstartfilm. 
Het succesvolle BoekStartcoach op het 
consultatiebureau kon in verband met 
coronamaatregelen tijdelijk niet uitgevoerd 
worden. De beschikbaar gestelde financiële 
middelen zijn aangewend om een BoekStartfilm 
te maken. De film toont dat het lezen van 
boekjes met je baby belangrijk is voor de 
taalontwikkeling. De film wordt gepresenteerd 
in de wachtruimte van de consultatiebureaus 
en is ondertiteld in 8 talen.

Ook ontwikkelden we een groeimeter met 
informatie over (voor)lezen en de activiteiten 
die we organiseren voor kinderen van 0 – 4 jaar. 
De Groeimeter wordt meegegeven aan ouders 
die hun kind lid maken van de bibliotheek. Zo 
maken zij op een speelse wijze kennis met het 
nut van voorlezen. 

Verhaaltjestijd 2+

Voorlezen op locatie

Iedere vrijdagmorgen wordt er een prentenboek 
voorgelezen voor kinderen vanaf 2 jaar tot 
ongeveer 4 jaar. Vanwege de lockdowns heeft 
Verhaaltjestijd vaak online plaatsgevonden. 
Hiermee kon een hele grote groep bereikt 
worden, maar het miste ook het contact in de 
bibliotheek. In juni mochten we weer fysiek gaan 
voorlezen en hier kwam een mix van bekende 

In Boxtel hebben we op de Kinderboerderij een 
prachtige plek om voor te lezen en we kunnen er 
bijna altijd terecht. Een hele fijne samenwerking 
waar kindjes enorm van genieten. We zagen op 
locatie ook vaak kinderdagverblijven waarbij de 
hele groep genoot van het voorlezen, zingen en 
vertellen over hun ervaringen. Ook heeft het 
lezen op verschillende locaties in de zomer 
(bij kasteel Stapelen, de kinderboerderij en het 
Molenwijkpark) ervoor gezorgd dat er nieuwe 
kindjes naar de bibliotheek en het voorlezen 
kwamen. 

en nieuwe gezichtjes op af. Omdat je iedere 
week voorleest, zie je kinderen ontwikkelingen 
doormaken. Je ziet ze groeien in taal, tellen 
maar ook in sociale vaardigheden. Kinderen 
hebben houvast aan de routine waarmee 
gewerkt wordt en die hen de veiligheid biedt om 
te genieten en ervaren van wat er allemaal te 
zien en te horen is. 

Bibliotheek Boxtel - Jaarverslag 2021 Bibliotheek Boxtel - Jaarverslag 2021 98



Onderwijs, kinderopvang en Huis73 vinden 
elkaar steeds intensiever in het streven om 
echt elk kind de kans te bieden een lezer te 
worden. In de gemeente Boxtel zijn we — 
vanwege de door de scholen en opvanglocaties 
opgelegde richtlijnen omtrent corona — veel 
minder fysiek aanwezig geweest. Het aantal 
uitleningen is daardoor teruggelopen, het 
aantal uitgevoerde activiteiten op de locaties 
door leesconsulenten is zeer beperkt, evenals 
deelname aan de monitor De Bibliotheek op 
School (dBoS). Digitaal bleven we in contact voor 
planning en overleg, inspiratiebijeenkomsten 
en voorleessessies. Indien de maatregelen het 
weer toelieten, werden de bestaande contacten 
weer snel aangehaald en voortgezet.

Met een kinderdagverblijf vond een verkenning 
plaats of een Webinar door de leesconsulent 
over het belang van taal en voorlezen, een 
waardevolle manier van in contact blijven en 
kennisoverdracht zou kunnen zijn. Dat was 
slechts voor twee ouders het geval en het 
Webinar is afgeblazen.

Intensief samenwerken met
kinderopvang- en onderwijsinstellingen

Advies en contact tussen de boeken
Om kinderen enthousiast te krijgen voor lezen, is het belangrijk dat ze in de bibliotheek goed advies 
krijgen over geschikte boeken. Advies geven over de juiste prentenboeken of over de eerste leesboekjes, 
zorgt ervoor dat kinderen het juiste niveau lezen en over onderwerpen die hen aanspreken. Vergeet 
daarbij ook de informatieve boeken niet, die kunnen helpen bij woordenschat en kennis. Bijvoorbeeld 
een jongen die boeken over Minecraft verslindt maar niet van de boeken houdt die hij op school moet 
lezen, maar wel ontzettend van de boeken over houtbewerking of architectuur houdt. Het gebruiken 
van onderwerpen uit het nieuws voor (frontale) themapresentaties zorgt ervoor dat kinderen veel 
verschillende boeken voorbij zien komen, waardoor er altijd wel eentje is die bij ze past.

In de bibliotheek zijn de voorbereidingen om tot afspraken te komen voor groepsbezoeken voor de 
leerlingen in het primair onderwijs onverminderd doorgegaan. Zes scholen zijn met een of enkele 
groepen langsgeweest. Veel bezoeken, veelal de kleuterbezoeken, konden echter geen doorgang 
vinden en werden helaas keer op keer verplaatst en soms zelfs afgezegd.
  
Voor het team van de Basisschool Willibrordus te Esch organiseerden twee collega’s een online 
teamworkshop op de studiedag met leesbevordering als onderwerp. Het voltallige team was daarbij 
aanwezig.
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De bibliotheek stond tijdens De Nationale 
Voorleesdagen 2021 in het teken van het 
‘Coco kan het!’ prentenboek van het jaar 2021. 
Vanwege de sluiting van de bibliotheken, het 
onderwijs en de kinderdagverblijven vonden er 
tijdens de Nationale Voorleesdagen veel online 
activiteiten plaats. Er is 10 dagen lang online 
voorgelezen met heel veel animo. Daarnaast 
verzorgden we een online ouderavond over 
voorlezen. Het voorlezen in de bibliotheken en 
kindcentra tijdens het Nationale Voorleesontbijt 
kon vanwege de coronamaatregelen helaas 
voor het eerst in jaren niet doorgaan.

Nationale voorleesdagen



Resultaten monitoringOriëntatie op nieuwe samenwerkingen
Basisschool St. Theresia en Basisschool De 
Oversteek waarmee in 2021 samenwerking 
plaatsvond, vulden afgelopen jaar de monitor 
dBoS niet in. 

Binnen BoekStart namen twee voorlees-
coördinatoren deel. Ook vulden tien peda-
gogisch medewerkers de vragenlijsten in. 
Zes op de tien pedagogisch medewerkers 
geeft daarbij aan dagelijks voor te lezen aan de 
kinderen en dat voorlezen een vast onderdeel van 
het dagprogramma is. 40% van de pedagogisch 
medewerkers praat na het voorlezen met de 
kinderen over het gelezen boek. Er wordt op de 
locaties waar de vragenlijst is afgenomen (nog) 
niet gewerkt met voorleesplannen.

Het eerste gesprek werd gevoerd op Basisschool 
De Beemden, waaruit de wens naar voren kwam 
om een intensieve en langjarige samenwerking 
op te starten in het kader van dBoS. Ook met 
de Prinses Amaliaschool en Basisschool De 
Hobbendonken vonden gesprekken plaats en 
de start in de samenwerking is gemaakt.

Verrassingstasjes

Voorleeswedstrijd

In de maanden juli en augustus maakten we 
speciale verrassingstasjes voor onze bezoekers 
met twee of drie boeken om te lezen. In 2 maanden 
tijd werden er zo’n 250 verrassingstasjes door 
zowel jeugd als volwassenen meegenomen.

De Boxtelse voorleeswedstrijd werd digitaal 
georganiseerd. De juryleden maakten de 
winnaar in een filmpje voor de 11 deelnemende 
scholen bekend en de winnaar ontving de beker 
en oorkonde uit handen van juryvoorzitter Gerry 
Roche van Cultuurbox. De winnaar van deze 
editie in Boxtel was Sanne van basisschool de 
Oversteek in Liempde! 

Afhaalbieb
Een flink deel van het jaar is de bibliotheek 
gesloten geweest vanwege de lockdown. In die 
periode hebben we extra hard gewerkt om onze 
klanten toch te voorzien van boeken. Door een 
afhaaltasjesservice konden mensen boeken 
reserveren of zich laten verrassen door onze 
keuze. Hier is heel veel gebruik van gemaakt. 
De tasjes werden online besteld en konden op 
vooraf ingevulde tijden worden opgehaald. Dat 
dit enorm gewaardeerd werd bleek uit de vele 
dankbare en positieve reacties. Zo reageert een 
klant: ‘Ik wil even zeggen dat ik het super vind 
dat jullie zo hebben kunnen schakelen en dat 
jullie deze service bieden! Hartelijk dank!’

Nederland Leest: ‘De Wandelaar’
November was traditiegetrouw de maand van 
‘Nederland Leest’.  De Wandelaar van Adriaan 
van Dis stond centraal en er was dit jaar een 
speciale makkelijk-lezen-editie van dit boekje. 
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Het afgelopen jaar was een coronajaar. Dat heeft zijn weerslag gehad op de activiteiten die in 2021 
hebben plaatsgevonden.

Blijven lezen



Kennisbende XL
Huis73 organiseert de Kennisbende, speciaal 
voor nieuwsgierige kinderen vanaf 8 jaar. Deze 
kindercolleges bieden kinderen de mogelijkheid 
om meer te weten te komen over interessante 
en uiteenlopende onderwerpen. Tijdens de 
herfstvakantie waren Rutger & Thomas, beter 
bekend als de succesvolle YouTubers Gewoon 
Thomas & Furtjuh bij Huis73 te gast. Zij 
vertelden over de fijne kneepjes van het vak én 
over het eerste deel van hun nieuwe boek: de 
avonturen van Rutger, Thomas en Paco – de 
magische halsband. “Super bedankt 

dat ik bij 
jullie Rutger 

en Thomas 
heb mogen 

ontmoeten. Ben 
jullie eeuwig 

dankbaar.”

Sinterklaas
In samenwerking met Bruna Boxtel hebben 
we in Sinterklaastijd 200 gezinnen die leven in 
armoede de beschikking kunnen geven over 2 
kinderboekjes per gezin. Daarnaast kregen deze 
gezinnen een bon voor de kinderen om lid te 
worden van de bibliotheek en een kortingscode 
voor de Bruna.

BoekinBoxtel
In samenwerking met Podium Boxtel en 
Stichting Boek&Bal organiseerden we op 
20 november het evenement BoekinBoxtel. 
Simone van der Vlugt werd 1,5 uur lang 
geïnterviewd over haar werk. Studenten van het 
KW1C organiseerden theatrale intermezzo’s 
geïnspireerd op haar boeken. Deze avond trok 
65 bezoekers.
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BiebApp 2021
In juni 2021 lanceerden we de BiebApp: lenen 
zonder abonnement. Gebruikers downloaden 
de app en betalen vervolgens 2 euro per 
geleend materiaal. Het is een bestaande app 
die ontwikkeld is door ProBiblio. We hebben 
de app via diverse communicatiemiddelen 
gepromoot: website, nieuwsbrief, social media, 
Google Ads, posters en flyers. De app is niet 
alleen binnen de bibliotheken gepromoot, maar 
ook via hogescholen in ‘s-Hertogenbosch en 
omgeving om studenten te bereiken. 

In totaal zijn er in 2021 467 accounts 
aangemaakt. In de tabel een overzicht van het 
totaal aantal uitleningen van de BiebApp per 
vestiging.  

Vestigingen Aantal uitleningen

Huis73 Den Bosch 282

Bibliotheek Rosmalen 66

Bibliotheek Vught 65

Bibliotheek Boxtel 22

Bibliotheek  
Sint-Michielsgestel

7

Bibliotheek Berlicum 10

Eindtotaal 452



Informatiepunt Digitale Overheid

Digivaardigheidscursussen
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Mediawijsheid

Debatcentrum van Boxtel

Taalhuis

In oktober werd het Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) geopend in de bibliotheek. 
De bibliotheek werkt in het IDO samen met 
lokale organisaties die ondersteuning bieden 
bij vragen met betrekking tot de digitale 
overheid. Partners van Capabel Taal (formele 
taalaanbieder), Bureau Sociaal Raadslieden, 
WMO consulenten van de KBO en adviseur 
digitaal van de gemeente Boxtel waren dan ook 
bij de opening aanwezig.

Ondanks een goede structuur en bevlogen 
professionals in Boxtel zijn er mensen die buiten 
de boot vallen of de weg niet weten naar de juiste 
vorm van hulp. Tijdens de voorbereidingen van 
het IDO werd duidelijk dat in de bibliotheek een 
doelgroep komt die niet altijd bereikt wordt 
door andere instanties. Omdat wij taallessen en 
computerlessen geven en openbare computers 
en een printer hebben, hoor je op de vloer de 
zaken waarmee mensen worstelen. Het fijne 
van het IDO is nu dat deze signalen kunnen 
worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de 
gemeente of een taalaanbieder. Vanuit daar 
kun je nieuw aanbod ontwikkelen en dit heeft 
geresulteerd in een actieve samenwerking 
tussen de bibliotheek en de adviseur online van 
de gemeente.

In 2021 startten we met het nieuwe 
programma PRAAT. In PRAAT brengen we 
grote maatschappelijke thema’s ter tafel 
en zoomen we in op de lokale situatie. Op 
zaterdag 17 september vond de eerste editie 
over de kunstenaarsmindset plaats. Hoofdgast 
hierbij was Merlijn Twaalfhoven. Deze eerste 
editie werd door 40 mensen bezocht. Aan de 
NA-praat, die als follow-up van deze editie 
werd gepland, deden 18 deelnemers mee. 
PRAAT wordt gemaakt in samenwerking met 
Stichting Brabants Centrum. De eerste editie 
kon plaatsvinden dankzij de medewerking van 
Podium Boxtel, Stiching Bockepruik en Omroep 
Dommelland. De editie PRAAT over wonen in 
november kon helaas door de avondlockdown 
niet plaatsvinden en is verplaatst naar 2022. 
Voor de verschillende edities van PRAAT 
wordt samengewerkt met Boxtelaren en 
lokale organisaties die betrokken zijn bij het 
betreffende onderwerp.

In de gemeente Boxtel hebben 3.700 
inwoners moeite met taal, rekenen of digitale 
vaardigheden. Dit zijn zowel inwoners met 
een migratieachtergrond als inwoners 
met een Nederlandse achtergrond. Om de 
basisvaardigheden van deze inwoners te 
verbeteren is in 2019 het Taalhuis Boxtel 
opgericht en in september 2019 officieel 
geopend. 

Het Taalhuis is een proactieve samenwerking 
van verschillende organisaties en van iedereen 
die met enthousiasme de laaggeletterdheid wil 
bestrijden. Met de oprichting van dit Taalhuis is 
de basis gelegd voor een gezamenlijke aanpak. 
Met als doel om iedereen in de gemeente mee 
te laten doen in de maatschappij.

Opnieuw was het een jaar waarin corona veel 
invloed had op de ondersteuning en activiteiten 
vanuit het Taalhuis. Pas rond eind mei gingen 
de bibliotheken weer open en was er weer wat 
meer mogelijk voor kwetsbare groepen. Feitelijk 
betekende dit dat pas na de zomervakantie 
fysieke activiteiten weer werden opgepakt. 
Toch zijn ook voor die tijd manieren gevonden 
om de laaggeletterdheid aan te pakken en aan 
de slag te gaan met de doelgroep. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar het jaarverslag 
2021 Taalhuis Boxtel welke als bijlage wordt 
toegevoegd aan dit jaarverslag. Hierin is een 
weergave gegeven van activiteiten die, door 
de coördinator in samenwerking met de 
kernpartners, in het kader van het actieplan 
zijn uitgevoerd in 2021.

De digivaardigheidscursussen Klik&Tik en 
Digisterker werden een groot deel van het jaar 
geannuleerd.  Online lesgeven bleek — niet 
verrassend — geen goede vervanging voor de 
fysieke bijeenkomsten. Belangstelling was 
er wel: mensen schreven zich in voor als de 
cursussen weer van start konden gaan.

Door de opening van het IDO is er een nieuwe 
informatievoorziening geopend waar vrijwel 
direct intensief gebruik van is gemaakt. Het 
coronatoegangsbewijs werd ingevoerd. Veel 
mensen – vaak ouderen - hadden moeite met het 
installeren en activeren van de app of het printen 
van een papieren toegangsbewijs. Geattendeerd 
door de landelijke mediacampagne én berichten 
in het lokale nieuws, wisten velen de weg naar 
de bibliotheek te vinden. De extra hulp in de 
bibliotheek was een schot in de roos: tijdens de 
gehele maand oktober hebben een medewerker 
van bibliotheek Boxtel en 3 vrijwilligers elke 
doordeweekse dag een inloopspreekuur voor 
de coronacheck app gehouden. Mensen waren 
ontzettend blij met deze praktische hulp. Na het 
installeren van de app, activeren van de DigiD of 
het uitprinten van de QR-code ging de wereld 
letterlijk weer open voor burgers van Boxtel. 
Mensen waren erg dankbaar voor deze nieuwe 
dienstverlening.
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Het gebouw

Bibliotheek Boxtel voldoet niet meer aan de 
eisen die gesteld worden aan een hedendaagse 
maatschappelijke bibliotheek waarin (naast 
boeken) uitwisseling van kennis, leren en 
ontmoeten (dus mensen) centraal staan. De 
inrichting is gedateerd en er is sprake van 
achterstallig onderhoud. In 2021 is er een 
schets gemaakt voor herinrichting van de 
bibliotheek, waarbij duurzaamheid een kans is. 
De schets is gepresenteerd aan wethouder en 
ambtenaar.

Just Fair, gevestigd in Burgakker 4, heeft in 2021 
besloten haar dienstverlening te beëindigen. De 
vrijgekomen ruimte is in gebruik genomen door 
Heemkunde Boxtel, die in juli de Heemkamer 
opende in de bibliotheek.

Voor bibliotheek Boxtel werd in 2021 een Risico 
Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. 
Vooruitlopend op het Plan van aanpak werd 
eind 2021 een AED geplaatst in de bibliotheek.

Boxtel in cijfers
Kerngetallen 31-12-2021 31-12-2020

Inwonersaantal 33.113 30.811*

*Inwoners van Esch (tot 1-1-2021 gemeente Haaren) zijn niet meegeteld.

Aantal leden/leners

0 t/m 12 jaar 2.054 2.019

13 t/m 17 jaar 464 554

18 t/m 64 jaar 846 900

65 jaar en ouder 663 639

Vrijwilligers, docenten Primair Onderwijs,  
Gastleners, Voorlezers, Taalmaatjes

61 45

Baanderherencollege 1.860 541

Jacob Roelandlyceum 1.897 2.099

Instellingen 17 27
Totaal 7.862 6.824

Bezoekers 38.378 43.964

Collectieomvang 24.485 23.841

Uitleningen incl. verlengingen 80.148 94.184

Openingsuren per week (totaal) 47 47
Boxtel: zelfbediening** 20 20
Boxtel: met service 27 27

*Van 1 januari 2021 tot en met 25 juni 2021 was de bibliotheek gesloten vanwege de coronamaatregelen. Leden hebben 
in deze periode gebruik kunnen maken van de afhaalservice. 

**Maandag t/m vrijdag zelfservice tot 14.00 uur.
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Uitleenpunt Liempde – BS De Oversteek

0 t/m 12 jaar* 399 446

13 t/m 17 jaar 42 45

18 t/m 64 jaar 20 18

65 jaar en ouder 20 20

Vrijwilligers, Docenten Primair Onderwijs,  
Gastleners

8 8

Totaal 489 537

Collectieomvang 3.744 3.606

Uitleningen incl. verlengingen 6.554 4.714
Openingsuren per week** 8,5 10

*Leerlingen van de basisschool
**Vanaf 31 mei 2021 

De Bibliotheek op School  
Basisschool St. Theresia
Aantal leden/leners 0 t/m 12 jaar 94 93
Collectieomvang 1.136 1.045
Uitleningen incl. verlengingen 1.991 1.503

Mediatheek (Vada College) 94 93
Aantal leden/leners 111 111
Collectieomvang 578 505
Uitleningen incl. verlengingen 29 74

Statistieken Online Bibliotheek

Het gebruik van de Online Bibliotheek laat een flinke stijging zien in 2021 ten opzichte van 2020. Het 
lenen van e-books is bij Huis73 met 39% gestegen en luisterboeken stegen met 38%.

Regio

De samenwerking

Huis73 is voor het bibliotheekwerk ook een 
regionale organisatie. We hechten sterk aan 
lokale verankering en in iedere gemeente 
— Vught, Sint-Michielsgestel, Boxtel en 
’s-Hertogenbosch — zoeken we zowel naar 
de kracht van het gezamenlijke, als de unieke 
aanpak per gemeente. De vier collecties 
beschouwen we als één collectie waar klanten 
gebruik van kunnen maken, de programmering 
wordt zoveel als mogelijk samen aangepakt, 
medewerkers kunnen hun kennis delen en 
ondersteunende systemen (ICT, financiën, 
personeel) zijn integraal ingericht.
In ’s-Hertogenbosch is volop aandacht voor 
herhuisvesting en innovatie van de panden 
aan de Hinthamerstraat. In Vught is nieuwe 

dienstverlening voor jongeren een belangrijk 
onderwerp, in Boxtel zijn we gestart met het 
versterken van de relatie met culturele en 
maatschappelijke organisaties en in Sint-
Michielsgestel blijft de continuïteit van het 
bibliotheekwerk een voortdurend punt van 
gesprek met de gemeente.
Het streven naar een ambtelijk en bestuurlijk 
overleg met de 4 gemeenten gezamenlijk blijft 
om kennis te delen en onze opdrachten zo 
eenduidig mogelijk te formuleren. In 2021 heeft 
dit overleg niet kunnen plaatsvinden vanwege 
de beperkingen om fysiek bij elkaar te komen. 
Onze ambitie is om bij deze overleggen te 
streven naar het versterken en toekomstgericht 
maken van het lokale bibliotheekwerk.



Samenwerking WSD

Bibliotheek van de toekomst
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In 2021 is een samenwerking met de WSD 
tot stand gekomen in het kader van de 
participatieverklaring voor nieuwkomers in 
Boxtel. Deze mensen maken kennis met de 
Boxtelse samenleving door een reeks van 
workshops/rondleidingen door het dorp. Wij 
zijn heel blij om ook deze doelgroep in de 
bibliotheek te mogen ontvangen. De 2 groepen 
kregen een rondleiding door de bibliotheek en 
uitleg over het IDO en de activiteiten van het 
Taalhuis. Omdat er vaak ook ouders van jonge 
kinderen bij waren, werd ook verteld over de 
voorleesactiviteiten. Deelnemers waren erg 
verrast over deze activiteiten, dit waren zij niet 
gewend vanuit de bibliotheek in hun vaderland. 
Ook de mogelijkheid voor hun kinderen om te 
kunnen studeren in de bibliotheek was voor 
hen erg belangrijk. Voor 3 deelnemers zijn ook 
Boekstartkoffertjes en een lidmaatschap voor 
hun kindjes aangemaakt. Deze samenwerking 
zal in 2022 voortgezet worden. 

Sinds mei 2021 zijn we vanuit Bibliotheek 
Boxtel bezig met bouwen aan de bibliotheek 
van de toekomst. De bibliotheek van de 
toekomst is een plek waar mensen, kennis 
en informatie samenkomen. Dat vraagt dat 
we als organisatie niet alleen aanbodgericht 
programmeren, maar dat we juist meer 
vraaggericht werken. Samenwerkingspartners 
voeden ons in de vragen die leven. Daarnaast 
kunnen we door breed te programmeren 
nieuwe publieksgroepen aanspreken. Door 
meer zichtbaarheid weten grotere groepen 
burgers met maatschappelijke initiatieven ons 

als organisatie te vinden. De bibliotheek is een 
plek waar die initiatieven en mensen samen 
kunnen komen en waar wij als bibliotheek 
graag ondersteuning aan geven. Zo bouwen we 
als bibliotheek mee aan communities die van 
waarde zijn voor de Boxtelse gemeenschap. We 
bouwen deze eerste fase in drie stappen.

Stap 1 in het bouwen aan deze bibliotheek 
van de toekomst is kwalitatief investeren 
in ons netwerk. Enerzijds hebben we in 
een half jaar tijd ons netwerk uitgebreid en 
anderzijds werken we met dit netwerk meer 
op de inhoud. Samenwerken betekent niet 
elkaar eenmalig de hand toereiken, maar het 
opbouwen van een relatie.  En dat betekent 
dat we programma’s samen opbouwen met 
partners en gelijkwaardigheid nastreven. Een 
van de projecten waarin we dat doen is PRAAT. 
Dit programma heeft als doel om landelijk 
maatschappelijke thema’s te bekijken op lokaal 
niveau. Daarin zorgen we dat het gesprek 
gevoerd wordt tussen burgers en betrokken 
partijen. Elke editie wordt opgezet in nauwe 
samenwerking met themapartners. Dit is een 
goede manier om elkaar te versterken, elkaar 
beter te leren kennen en na afloop te bekijken 
waar we in de toekomst vaker samen kunnen 
werken.

Daarnaast levert PRAAT ons ook de kans om aan 
de slag te gaan met stap 2. We bereiken nieuwe 
publieksgroepen en zorgen dat verschillende 
subculturen binnen de maatschappij samen 
komen en verbinding vinden. 

Stap 3 zorgt dat we als bibliotheek 
ook zorg dragen voor ontwikkeling van 
burgerschapsvaardigheden. Dat is niet alleen 
voor de generatie van de toekomst van belang 
maar ook voor de huidige volwassenen. In een 
land waar een bestuurscrisis heerst en het 
vertrouwen in de overheid daalt, is het van 
meer en meer belang dat de bibliotheek er is. 
De bibliotheek is door zijn ontmoetingsfunctie 
een perfecte neutrale plek voor het gesprek 
over democratische onderwerpen. Groepen 
die zich bezighouden met dit soort thema’s 

ondersteunen met kennis en faciliteiten. Waar 
kansen liggen werken we samen en worden 
kosten gedeeld.

Deze drie stappen zijn vanaf mei in voorbereiding 
gegaan, vanaf september vond de uitvoering 
plaats van de eerste projecten en activiteiten. 
Helaas kwam in verband met de destijds actuele 
coronamaatregelen vanaf half november alles 
stil te liggen. We hebben daardoor maar 2,5 
maand impact kunnen maken, we hopen in 2022 
zonder beperkingen verder te kunnen bouwen. 

Capabel Taal Dicht Slam Rap Voorleesfiets
WSD Jacob Roeland Lyceum Leerwerkloket
Gemeente Boxtel Boxtelse Buren Cello Zorg
Stichting Lezen en schrijven Eet met je Hart Zonnefleur
Podium Boxtel Contour de Twern Stichting Richter Education
Stichting Boek&Bal De levende sollicitatiegids Transitie Boxtel
Omroep Dommelland KBO Boxtel Peijenenburg reintegratie
Op Drift Djproducer.school Dramatherapie Boxtel
Brede Scholen Boxtel PressPlay Kunstcafe Coupe
Cultuurbox Kinderboerderij Boxtel JCI Dommelland
Brabants Centrum Sint Lucas Kleine Aarde
GGD Heemkunde Boxtel Matthijs Bosman
Bruna Boxtel KW1C Stapel op Sint
Baanderherencollege Seniorweb Stichting Bockepruick/ Boc-

kesprongen
Boxtel Vooruit Samen ouder worden in Boxtel Woonstichting JOOST
Basman creeert Seniorenhulp Boxtel t Goed Boxtel

RMT Noord-oost Brabant

Samenwerkingspartners Boxtel 2021



Formatie Huis73 Boxtel
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Het personeelsbestand in Boxtel bestaat uit 3,08 fte. De formatie bestaat uit het aantal fte dat door 
Huis73 ’s-Hertogenbosch e.o. wordt ingezet voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxtel. Dit 
is exclusief de formatie voor de samenwerkingstaken (management, Communicatie & Marketing, 
financiële administratie, ICT, logistiek, mediaverwerking en P&O).

Daarnaast werkt 0,56 FTE voor de bibliotheek in WSW verband (social return). De vrijwilligers worden 
ingezet voor ‘VerhaalTijd’ (voorlezen aan volwassenen), Taalhuis en de Bibliotheek aan Huis.

In samenspraak met de gemeente Boxtel zijn middelen vrijgemaakt vanuit de bestemmingsreserve 
teneinde een netwerk op te bouwen met inwoners en organisaties in Boxtel. Voor de periode van 2 jaar 
is hiervoor 0,56 fte beschikbaar gesteld.

Medewerkers in eigen dienst (fte) 3,08
Gedetacheerden (fte)   0,56
Vrijwilligers (aantallen)   15

Integratie van de drie culturen

Corona heeft het ons als organisatie lastig 
gemaakt om collega’s vanuit verschillende 
disciplines met elkaar te laten samenwerken. 
Als Huis73 is het ons gelukt om in een kort 
tijdsbestek middels Teams deze samenwerking 
toch te laten plaatsvinden. 

Personeel
Ontwikkeling medewerkers

Elk jaar wordt een ontwikkelplan door de 
bibliotheekmanagers samen met de manager 
organisatieontwikkeling vastgesteld. Hierin 
worden de ontwikkeldoelen voor het jaar 
bepaald. De invulling hiervan door training, 
opleiding of bijvoorbeeld workshops vindt 
plaats gedurende het jaar. Met name specifieke 
kennis op het gebied van het bibliotheekwerk 
wordt door eigen medewerkers aan (nieuwe) 
collega’s overgebracht. 

Huis73 heeft steeds meer te maken met 
losse projectsubsidies als aanvulling op 
de budgetsubsidie. Dat zorgt ervoor dat de 
behoefte is gegroeid om meer zicht te krijgen 
op projectmanagement en de administratie 
daarvan. In 2021 is een start gemaakt om dat 
technisch mogelijk te maken.

Effectief ingerichte processen en 
projectmatig werken

Herijking in van de gesprekkencyclus

In 2021 is het beleid inzake functionerings-
gesprekken Huis73-breed vastgesteld. Het 
functioneringsgesprek is weer opnieuw in-
gesteld, zodat elke medewerker minimaal eens 
per jaar met zijn leidinggevende terugkijkt en 
vooral vooruit kijkt. De ontwikkelvraag tijdens 
het functioneringsgesprek geldt dan als input 
voor het ontwikkelplan van dat jaar of het 
komende jaar. 

Functiewaardering
Wij waren als Huis73 als pilotorganisatie betrokken 
voor de input voor het functiewaarderingssysteem 
van Openbare Bibliotheek (OB) en Kunsteducatie 
(KE). Ondanks het mislukken van de onder-
handelingen voor een gezamenlijke cao 
hebben de Cao-partijen toch gekozen voor één 
functiewaarderingssysteem. Deze zal in 2022 
verder worden uitgerold. 

Ondernemingsraad
Onderwerpen
De OR heeft in 2021 advies gegeven over het 
Plan van Eisen Huisvesting voor de panden 
aan de Hinthamerstraat in ‘s-Hertogenbosch. 
Daarnaast heeft zij ingestemd met het Plan van 
Aanpak Risico Inventarisatie & Evaluatie.
Verder zijn onderwerpen als de impact van 
de coronamaatregelen, activiteitenplannen 
en de evaluatie van de implementatie van het 
ERP-systeem met de directeur-bestuurder 
besproken.

In totaal heeft de OR zes overleg vergaderingen 
met de directeur-bestuurder gehad en twee 
maal met leden van de Raad van Toezicht.
Vanwege de coronamaatregelen heeft de OR 
in 2021 geen (gezamenlijk) scholingstraject 
gevolgd.

Samenstelling
De OR is het jaar 2021 voltallig met vijf leden 
van start gegaan. Tijdens de zomer heeft één 
lid zich tussentijds teruggetrokken. Omdat 
er verkiezingen op de planning stonden, is 
deze vacature niet verder ingevuld. Na een 
zittingsperiode van twee jaar zijn drie leden — 
conform het rooster van aftreden — afgetreden. 
Deze leden hebben zich niet opnieuw 
verkiesbaar gesteld. 

Voorafgaand aan de verkiezingen hebben zich 
vier mensen kandidaat gesteld. Daardoor heeft 
de geplande verkiezing op 15 december niet 
plaats gevonden en zijn de beschikbare zetels 
aan alle vier de kandidaten toegewezen.
De OR liet zich in 2021 af en toe bijstaan door 
een adviseur.
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• De nieuwe dienstverlening BiebApp zorgde in 2021 voor ruim 400 gebruikers bij Huis73. Deze app 
maakt het mogelijk eenmalig te lenen zonder een jaarabonnement bij de bibliotheek af te sluiten. 

• In lockdowntijd een behoorlijk online bereik op social media rondom de Nationale Voorleesdagen. 
Groot bereik voor het online voorlezen in samenwerking met de Community Librarians.

• Lancering Boekstartfilm.
• Coördinatie interne communicatie zoals de Zeepkist en InSite.

Highlights

De Codes
We onderschrijven de Fair Practice Code 
door een eerlijke, duurzame en transparante 
bedrijfsvoering en rekening te houden met 
elkaars belangen in de culturele sector, zeker 
in een periode van corona. De landelijke pilot 
van PFZW om ZZP-ers pensioen te kunnen 
bieden en waar Huis73 deelnemer van was, is 
helaas geannuleerd. 

In 2021 heeft het managementteam in 
samenspraak met een expert op het gebied van 
de Code Diversiteit & Inclusie de eerste stappen 
gezet tot een concept visie en beleid hierover. 
In 2022 zullen er stappen worden gezet om het 
beleid verdere te concretiseren. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het 
functioneren van de directeur-bestuurder, het 
gevoerde beleid en het maatschappelijk belang 
van Huis73 in  de gemeentes ’s-Hertogenbosch, 
Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel. 
Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor 
de bestuurder. De Raad van Toezicht vervult 
bovendien de werkgeversrol voor de bestuurder. 
Op grond van de Governance Code Cultuur legt 
de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af. 
De Raad van Toezicht kwam in 2021 zeven 
maal bijeen in vergadering, waarvan een extra 
vergadering aangaande de intentieverklaring 
betreffende de herhuisvestingplannen van 
de gebouwen aan de Hinthamerstraat. 
Daarnaast was er tweemaal een overleg met de 
Ondernemingsraad en werd een zelfevaluatie 
gehouden. 

Voor mensen die als werkzoekend ingeschreven 
staan bij het UWV of die op een andere manier 
een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, 
hebben we enkele arbeidsplaatsen beschikbaar 
via WeenerXL en WSD. In 2021 hebben wij zeven 
personen mogelijkheden kunnen bieden in het 
kader van het beleid rondom Social Return. 
Daarnaast hebben we dit jaar — ook in tijden 
van corona — stage- en werkervaringsplaatsen 
aangeboden.

Communicatie & Marketing

Net als in 2020 was het een uitdaging om 
in contact te blijven met klanten, bezoekers 
en cursisten in relatie tot de ontwikkelingen 
rondom Covid-19. Het vroeg om flexibiliteit en 
snelheid in communicatie en anticiperen op 
maatregelen. Daarnaast is dit jaar  gefocust op 
en geïnvesteerd in visuele communicatie door 
middel van foto en video.

Naast deze highlights werkte C&M doorlopend 
aan de verspreiding van nieuwsbrieven, 
ondersteuning reguliere programmering en 
projecten zoals IDO en Taalhuis. C&M bewaakte 
planning en maakte content voor diverse 
kanalen zoals Huis73.nl, Social Media kanalen 
en advertenties in diverse media. Daarnaast 
werken we aan de professionalisering van 
(online) data analyse.
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RESULTATEN ACTIVITEITEN
Functie in beleid Activiteit/product Gerealiseerd 2021 Toelichting
1. Het aanbieden 
van kennis en 
informatie via de 
uitleen-functie

Een fysieke 
bibliotheek indien 
mogelijk in een 
gebouw met andere 
(maatschappelijke) 
voorzieningen.

Heemkunde Boxtel heeft zijn 
intrek genomen in het pand aan 
de Burgakker.
I.s.m. meerdere 
maatschappelijke voorzieningen 
zijn diverse activiteiten 
georganiseerd in de bibliotheek.

Bibliotheek op 
school in combinatie 
met uitleenpunt 
voor volwassenen in 
Liempde

Uitleenpunt voor volwassenen 
was geopend voor zover 
coronamaatregelen en beleid 
van basisschool De Oversteek 
dat toelieten.

2. Het bieden van 
mogelijkheden 
voor ontwikkeling 
en educatie

Een taal- en 
mediaprogramma 
voor volwassenen

25 bezoekers Taalhuis Doorverwijzing naar 
formeel taalaanbod of 
een koppeling met een 
taalmaatje.

Iedere woensdag (behalve in 
de schoolvakanties) worden 15 
deelnemers door Taalcoaches 
begeleid.

In kleine groepjes 
wordt door mensen 
die al een basisniveau 
Nederlands hebben 
geoefend met spreken 
en luisteren. Vaak over 
actuele onderwerpen 
die spelen in de 
maatschappij.

Vanaf oktober krijgen 6 
inwoners (nieuwkomers) 
taalles in de bibliotheek, op 
donderdagochtend. Door een 
vrijwilliger van het Taalhuis.
I.s.m. de gemeente namen 27 
inwoners deel aan de cursus 
‘Klik & Tik’, 10 bezoekers 
aan in totaal 3 ‘Walk & Talk’ 
bijeenkomsten.
29 PC inloopspreekuren i.s.m. 
Seniorweb, met 93 bezoekers.

Er zijn 35 Taalmaatjes die 
wekelijks met hun taalvrager in 
de bibliotheek of thuis aan de 
slag gaan.
Spreekuur coronacheckapp 
gehele maand oktober. 
3 vrijwilligers en 1 
bibliotheekmedewerker hielden 
iedere doordeweekse dag 1 
uur spreekuur. Hier hebben 
we in totaal 40 mensen mee 
geholpen.

Er kwamen ontzettend 
veel vragen binnen 
en mensen zijn op 
een hele praktische 
manier geholpen 
waardoor zij met hun 
coronatoegangsbewijs 
konden meedoen 
aan alles wat wél 
mocht. Mensen 
waren ontzettend blij 
hiermee.

Webinar Belastingaangifte 
waarin inwoners praktische 
hulp kregen bij hun 
belastingaangifte, 25 
deelnemers.
In de week van Lezen en 
Schrijven kwam de WSD hun 
VR bril demonstreren die zij 
gebruiken in hun taallessen. 
6 leerders en 2 vrijwilligers 
hebben deze bril uitgeprobeerd.

Taal kun je op veel 
verschillende manieren 
leren en het was fijn 
om met onze partner 
de WSD mogelijkheden 
voor taalles uit te 
wisselen.

Scholing 
taalvrijwilligers

22 deelnemers (maart 
en december) aan 
een basistraining voor 
taalvrijwilligers.
10 vrijwilligers (mei) bij een 
online vrijwilligersbijeenkomst.

Materiaaltips en 
ervaringen delen.

3. Het bevorderen 
van het lezen 
en het laten 
kennismaken met 
literatuur

Boekstart (Liempde 
en Lennisheuvel) 0 
t/m 3 jaar

Er zijn 138 boekstartkoffertjes 
uitgedeeld.
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‘Doorgaande lees-
lijn’ i.s.m.  
consultatiebureau, 
vrijwilligerssteun-
punt, CJG,  
kinderdagcentrale, 
peuterspeelzalen, 
basisonderwijs,  
Cultuurbox

Het voorlezen voor 2+ heeft 
gedurende het jaar 22 keer 
plaats kunnen vinden (behalve 
in de lockdowns). Ongeveer 300 
kinderen en ouders hebben 
een of meerdere ochtenden 
bezocht.

In oktober is gestart met de 
Babybieb (voorlezen vanaf 4 
mnd.). In deze 6 bijeenkomsten 
zijn er 16 kinderen en 12 ouders 
een of meerdere keren geweest.
In de zomermaanden is er op 3 
locaties voorgelezen. Dit trok in 
totaal 80 kinderen en 40 ouders.
Er waren in de 
Kinderboekenweek en 
in de herfstvakantie 2 
voorleesspecials voor 3+. Deze 
werden bezocht door in totaal 
30 kinderen en 22 ouders.
In o.a. de Kinderboekenweek 
hebben in totaal 13 klassen de 
bibliotheek bezocht. In totaal 
waren dit 275 kinderen.

Volwassenen Verhaaltijd heeft 5 keer 
plaatsgevonden met in totaal 
62 bezoekers. De Nationale 
Voorleeslunch in samenwerking 
met Stichting Met Je Hart trok 
40 bezoekers.

4. Het laten 
kennismaken met 
kunst en cultuur

Samenwerking op 
andere culturele 
gebieden wordt 
gezocht en een 
uiting is te zien 
middels een 
expositie.

Er zijn 3 exposities gehouden. De eerste expositie was 
van Elly van Weert. 
In oktober was het 
de maand van de 
geschiedenis en 
organiseerden we in 
samenwerking met 
Heemkunde Boxtel 
een expositie over de 
geschiedenis van het 
pand aan de Burgakker 
4. 
Eind 2021 kreeg 
kunstenaar Sjoerd 
Hoffmans de kans om 
te exposeren. 

Jeugd Mad Science trok 5 deelnemers. Verkeerde inschatting, 
moet onderdeel zijn 
van de herfstvakantie 
niet na de vakantie. 
Miscommunicatie 
over tijdstip zorgde 
daarnaast voor laag 
aantal deelnemers.

Codekrakers trok 27 
deelnemers
De 3 bijeenkomsten van de 
Minecraft workshops trokken 6 
deelnemers.

Kinderen gingen 
aan de slag met 
geschiedenis in Boxtel 
en architectuur. Door 
te werken in Minecraft 
kregen we kinderen 
in de bibliotheek die 
er niet of nauwelijks 
kwamen.
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De 2 DJ workshops i.s.m. DJ 
Producerschool trokken in 
totaal 40 kinderen.

Lokale partner die erg 
leuke lessen voor de 
kinderen verzorgt. De 
kinderen waren hier 
erg enthousiast over 
en sommigen kwamen 
zelfs 2 keer.

De Kennisbende (alle 
vestigingen) trok 150 bezoekers.
Tijdens Festival Bockesprongen 
programmeerde Bibliotheek 
Boxtel de jeugdvoorstelling 
Wortelen in de Bibliotheek. De 
voorstelling trok in totaal 60 
bezoekers.
In samenwerking met De Kleine 
Aarde en Matthijs Bosman 
staat tijdens seizoen 2021/ 
2022 een heel jaar lang de 
expositie Gevonden voorwerpen 
in de bibliotheek. Tijdens de 
opening waren er 25 bezoekers 
waarmee we het gesprek over 
duurzaamheid en de toekomst 
van de Kleine Aarde voerden.

5. De bibliotheek 
als plaats voor 
ontmoeting en 
debat

In 2021 startten we met het 
nieuwe programma PRAAT.
Eerste editie werd door 40 
mensen bezocht. Aan de NA-
praat (follow-up) deden 18 
deelnemers mee. 

PRAAT wordt gemaakt in 
samenwerking met Stichting 
Brabants Centrum. De eerste 
editie kon plaatsvinden dankzij 
de medewerking van Podium 
Boxtel, Stichting Bockepruik en 
Omroep Dommelland.

De editie PRAAT over 
wonen in november 
kon helaas door de 
avondlockdown niet 
plaatsvinden en is 
verplaatst naar 2022.

In november organiseerden 
we in samenwerking met 
Heemkunde Boxtel een virtuele 
wandeling door Boxtel. Deze 
avond trok 15 bezoekers.
Als onderdeel van de 
participatieverklaring kregen 
2 groepen nieuwkomers i.s.m. 
de WSD een rondleiding in 
de bibliotheek. Hier waren 
in totaal 10 deelnemers en 2 
begeleiders.
In oktober faciliteerden we 
Orbis en Natuurwerkgroep 
Boxtel in hun lezing over de 
gierzwaluw. Dit trok 10 mensen.
Deelname aan Stapel op Sint. 
Op zondag 28 november was 
er een poppenkastspel van 
Nick van der Veer te zien in de 
bibliotheek en konden kinderen 
zich laten vereeuwigen in het 
langste Sintgedicht. Deze 
middag trok 435 bezoekers.
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