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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 Vught. 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 bibliotheken 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 gemeenten 
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.

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.

In navolging van ’s-Hertogenbosch en Boxtel is 
in Vught het succesvolle project Boekstartcoach 
in het consultatiebureau opgestart. Het project 
wordt uitgevoerd in samenwerking met GGD 
Hart voor Brabant en gefinancierd vanuit de 
stimuleringsregeling Kunst van Lezen.

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. 
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Boekstartfilm

Zo jong mogelijk met taal in aanraking komen.
Voorlezen, liedjes zingen, spelenderwijs boeken ontdekken en leesplezier ontwikkelen.

Taal- en leesbevordering



Ouders en hun kinderen weten de bibliotheek 
nog allemaal goed te vinden. Verhaaltjestijd 2+ 
was, de keren dat het fysiek mogelijk was, een 
drukbezochte activiteit: ruim 400 deelnemers. 
In 2021 zijn we Verhaaltjestijd ook online blijven 
aanbieden: er werd twee keer per week online 
voorgelezen. In totaal hadden we een bereik 
van ruim 5000 kinderen.

In de gemeente Vught 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 

Intensief samenwerken met kinderopvang- en onderwijsinstellingen

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.

In november zijn we gestart met voorlezen in 
het HelvoirThuis. Dit was een samenwerking 
met MOVE. Zij organiseerden die middag Plein 
Sportief voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Huis73 
was er tegelijkertijd met Interactief voorlezen 
en aansluitend een knutselactiviteit voor de 
broertjes en zusjes uit groep 1 en 2.

De laatste extra gelden uit de reserve die 
bestemd waren voor de collectie-impuls op 
scholen met een schoolbibliotheek zijn begin 
2021 besteed. Op alle scholen werkt de nieuwe 
selfservice apparatuur inmiddels naar volle 
tevredenheid. Twee scholen gaven in 2021 
aan meer collectiegelden ter beschikking te 
hebben, waardoor die collecties op maat van 
extra impulsen werden voorzien.

Op Kentalis Talent zijn afgelopen jaar 
grote stappen gezet en dat resulteerde 
in de ondertekening van de meerjarige 
samenwerkingsovereenkomst. Er zijn voor-
bereidingen getroffen voor de opening van de 
vernieuwde schoolbibliotheek in 2022. Door de 
coronamaatregelen lopen de kennismakingen 
helaas vertraging op, zo ook met basisschool 
Misha de Vries en Zuiderbos, maar deze blijven 
in 2022 zeker op de agenda staan. 
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Verhaaltjestijd Pilot: Voorlezen in het Helvoirthuis

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

In de gemeente Vught namen vijf van de 
zeven Vughtse scholen deel aan de monitor: 
82 leerkrachten en 704 leerlingen vulden de 
vragenlijst in. Op deze vijf scholen waren de 
responscijfers hoger dan in 2019/2020 waardoor 
het aantal ingevulde enquêtes absoluut hoger 
lag.

Ook de basisschool Dr Landman in Helvoirt nam 
deel aan de monitor dBos, met 18 leerkrachten 
en 135 leerlingen (in 2020: 13 leerkrachten en 
42 leerlingen). Omdat de monitor in november 
2020 net voor de herindeling opstartte, zijn de 
gegevens in deze editie nog niet gekoppeld aan 
de gemeente Vught.

Binnen BoekStart namen vier voorlees-
coördinatoren en vijf pedagogisch medewerkers 
op diverse locaties deel aan de monitor. 33% 
van de voorleescoördinatoren gaf aan niet te 
werken met een leesplan op locatie.

100% van de respondenten geeft aan dagelijks 
of een paar keer per week voor te lezen aan een 
klein groepje kinderen. Voorlezen is een vast 
onderdeel van de dagelijkse planning. 

Resultaten monitoring Uitbreiding Bibliotheek op school



Door de overgang van de peuterspeelzalen 
naar de kinderopvang, zijn er gesprekken over 
samenwerking binnen het kinderdagverblijf 
gevoerd met Kinderopvang Onder de Pannen en 
met Kinderdagverblijf Partou | Koninginnelaan.

De Voorleeswedstrijd in Vught werd voor het 
eerst succesvol georganiseerd met NOVO3 
waardoor de 6 schoolkampioenen in de studio 
live konden voorlezen én de klassen de wedstrijd 
op het scherm konden volgen. Vanwege de 
maatregelen mochten de kampioenen slechts 
één supporter onder de 12 jaar meenemen 
voor de broodnodige steun. De winnaar van de 
Vughtse editie was Felien van basisschool de 
Piramide.

Programma’s en activiteiten die collectie en mensen tot elkaar brengen.

Blijven lezen

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!’
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Peuterwerk naar Kinderopvang

Voorleeswedstrijd

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

BiebApp 2021
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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.

Kennisbende XL

“Super 
bedankt dat 

ik bij jullie 
Rutger en 

Thomas 
heb mogen 
ontmoeten. 

Ben jullie 
eeuwig 

dankbaar.”



De landelijke aftrap van De Weddenschap 
-een samenwerking tussen het Maurick 
College, Stichting Lezen en Huis73- 
vond plaats in Bibliotheek Vught. Een 
leesbevorderingscampagne voor jongeren 
waarbij zij worden uitgedaagd in 6 maanden 
tijd 3 boeken te lezen, ondersteund door een 
bekende Nederlander als leescoach.

Informatiepunt Digitale Overheid Digivaardigheidscursussen
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Dit jaar hebben we voor de eerste keer een 
Minecraft-activiteit georganiseerd in onze 
locaties. In Vught stond deze najaarsactiviteit 
in het teken van Nationaal Monument Kamp 
Vught: één middag een bezoek met rondleiding 
om vervolgens in twee middagen het monument 
na te bouwen in Minecraft.

In het voorjaar van 2021 heeft Huis73 samen 
met het Lambertuspodium en het Maurick 
College een Jeugd Dorpsdichter verkozen. 
Maar liefst 1100 leerlingen stuurden gedichten 
in. Op woensdagmiddag 7 april is de titel 
Jeugd Dorpsdichter van Vught toegekend 
aan een meidenduo: Rosalie en Pleun. Deze 
dames worden nu ook gevraagd een gedicht te 
schrijven als introductie op de Poëzieweek. 

Minecraft

Jeugd Dorpsdichter

De Weddenschap 2021-2022

Inmiddels weten zeven mensen uit Vught en 
een persoon uit Helvoirt ons te vinden.

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. 

Nederland Leest: ‘ De Wandelaar’ Bibliotheek aan Huis

In het vierde kwartaal van 2021 steeg 
het aantal IDO-bezoekers explosief: 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. Vaak was eerst nog hulp 
nodig bij het aanvragen en activeren van een 
DigiD. Mensen waren erg dankbaar voor deze 
nieuwe dienstverlening.

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. 
Ook is onderzocht welke behoeftes er liggen 
bij de inwoners van Helvoirt op het gebied van 
onder andere digitale vaardigheden. 

Mediawijsheid



Dementiebril

Geheugenbibliotheek

GeheugenCafé

In 2022 wil het dementienetwerk zich extra 
richten op informatie en voorlichting om 
zo inwoners in Vught bewust te maken van 
dementie. Initiatieven als de dementiebril, het 
Vughts sportakkoord en de theatervoorstelling 
Matzer zullen hier een goede bijdrage in leveren.

Dementie netwerk Vught* The Hot Seat | een uur onder vuur
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Een actief netwerk dat structurele inspanning levert om het welbevinden van mensen met dementie 
en hun mantelzorgers te optimaliseren.

 *Samenwerkingspartners: Ouderen samen, Vivent, Vughterstede, Boswijk,Wegwijs+/ gemeente,
BSV, ABZ, Welzijn Vught, de Vlasborch, Seniorenbus,  Alzheimer Nederland, Werkgroep DVG Helvoirt en MOVE.

In het netwerk wordt de meerwaarde gezien van 
inzet van de dementiebril om bewustwording 
te vergroten. Centraal staat ‘beleven is 
begrijpen’. Niet alleen voor mantelzorgers of 
professionals maar juist ook voor iedereen 
die met dementie te maken heeft en krijgt. 
Door inzet van de dementiebril  kunnen  we 
de dementievriendelijke gemeenschap verder 
verbreden. In 2021 hadden we hier al een 
programma voor gemaakt maar dat kon 
vanwege corona helaas geen doorgang vinden. 
In 2022 wordt hier een nieuwe boost aan 
gegeven. 

De vrijwilligers van de geheugenbibliotheek 
zijn na de zomervakantie weer gestart en 
tegenwoordig zijn ze elke dinsdagmiddag in 
DePetrus en elke eerste dinsdag van de maand 
in het HelvoirThuis aanwezig.

Het GeheugenCafé Vught is een ont-
moetingsplek met bijeenkomsten voor 
iedereen die betrokken is bij mensen met 
geheugenproblemen en dementie. Je kunt hier 
terecht voor informatie en het uitwisselen van 
ervaringen. Ook worden in het GeheugenCafé 
thema avonden georganiseerd. Tijdens deze 
avonden komen allerhande onderwerpen over 
dementie aan de orde. In oktober was het 
project Ome Jan aan de orde en in november 
kwam tandarts Peter de Goede die vertelde 
over ‘de mond niet vergeten’. 

Leerlingen van 5 VWO en 6 gymnasium van het 
Maurick College zullen in 2022 The Hot Seat | 
Een uur onder vuur organiseren. Het project is in 
2021 tot stand gekomen door een samenwerking 
tussen Huis73 en het Maurick College. Het 
project is gebaseerd op het televisieprogramma 
College Tour van KRO NCRV. Het idee is simpel: 
één interviewer interviewt spraakmakende 
gasten uit verschillende beroepen over hun 
leven en werk. Een belangrijk onderdeel is 
weggelegd voor studenten die zich hebben 
verdiept in de gast en de mogelijkheid krijgen om 

vragen te stellen. Zo ontstaat er niet alleen een 
dialoog tussen interviewer en geïnterviewde, 
maar ook tussen studenten en geïnterviewde. 
Deze onderdelen zullen gekoppeld worden 
aan een eindexamenvak (kunst, Nederlands, 
economie of bedrijfseconomie). Voorkeur gaat 
uit naar leerlingen die een vervolgopleiding in 
de betreffende richting ambiëren. Goed om te 
weten: het project sluit mooi aan op de eisen 
die gesteld worden aan het profielwerkstuk en 
de missie en visie van Huis73.



Het Mobiel Digitaal Atelier is een technologie-
werkplaats van Bibliotheek Vught waar je kunt 
kennismaken, experimenteren en ontwerpen 
met nieuwe technologie. Jong en oud kunnen 
hier activiteiten en workshops bijwonen. 
Nieuw aanbod als Het UitvindersLab en het 
FamilieAtelier hebben grond gevonden in 
DePetrus. 

In de gemeente Vught hebben 3.000 volwassen 
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 Vught 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.

Een groep enthousiastelingen die ook 
nauw betrokken is bij de CoderDojo is een 
programmeerclub begonnen voor volwassenen. 
De eerste bijeenkomst was dinsdag 21-12-2021. 
Na het uitzetten van een enquête binnen Vught 
bleek de interesse enorm.  Het idee is om meet-
ups te organiseren waarin men van elkaar gaat 
leren. Inmiddels doen er 20 mensen mee. Via 

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 Vught, als bijlage toegevoegd 
aan dit jaarverslag, waarin een weergave is 
gegeven van activiteiten die, door de coördinator 
in samenwerking met de kernpartners, in het 
kader van het actieplan zijn uitgevoerd in 2021.

Google is een platform ingericht waarin mensen 
elkaar kunnen helpen, delen en vragen stellen. 
Ook is er ruimte om nieuwe ideeën te delen. 
Gezien de lockdown kon de club niet direct bij 
elkaar komen, daarom hebben alle members 
al een toolkit opgehaald om mee aan de slag 
te gaan. 

Lancering Mobiel Digitaal Atelier

Vughtse Programmeerclub 2021-2022

Taalhuis
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Het gebouw

DePetrus en bibliotheek Vught 
blijven spraakmakend. In 2021 
wordt Vught als iconische 
bibliotheek opgenomen in een 
‘multi touch presentatie’ van 
spraakmakende bibliotheken 
in Nederland in de Airport 
Library Schiphol.



Vught in cijfers

Kerngetallen 31-12-2021 3331-12-2020
Inwonersaantal totaal 31.803 26.807*

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

Aantal leden/leners
0 t/m 12 jaar 3.803 3.884
13 t/m 17 jaar 514 525
18 t/m 64 jaar 1.078 1.101
65 jaar en ouder 781 776
Vrijwilligers, Docenten Primair Onderwijs, Gastle-
ners

52 51

Instellingen 12 10
Totaal 6.240 6.357
Deelnemers-% 19,62% 23,71%

Bezoekers* 99.146 112.375
Collectieomvang 26.878 26.552
Uitleningen incl. verlengingen 95.127 110.884

*Vanaf april 2018 worden de bezoekers van Ontmoetingscentrum DePetrus geteld. Het is niet mogelijk om alleen de 
bezoekers van de bibliotheek aan te geven. 

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

Openingsuren per week (totaal) 57 57
Vught: zelfbediening* 5 25
Vught: met service 52** 32

*Op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 10:00 uur. 
**Vanaf 1 september 2021.

de Bibliotheek op School
Aantal deelnemende scholen 9 9
Aantal leden/leners 0 t/m 12 jaar 2.977 2.752
Collectieomvang (totalen) 26.605 21.994
Uitleningen (totalen) 30.018 19.599

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%.

Statistieken Online Bibliotheek
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Regio
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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. 

Onderzoek en pilot activiteiten Helvoirt

Per 1 januari 2021 is Helvoirt toegevoegd aan 
de gemeente Vught. Door de samenvoeging 
ontstond de bestuurlijke wens om met ingang 
van 2022 zo mogelijk onderdelen van het 
bibliotheekwerk ook in Helvoirt uit te voeren 
en hiervoor in 2021 onderzoek te doen naar 
mogelijkheden en kosten. Het onderzoek heeft 
geresulteerd in een advies, inclusief begroting, 
betreffende het bibliotheekwerk in Helvoirt 
enerzijds en de inzet van Bibliotheek Vught 
(Huis73) bij activiteiten in het sociaal domein 
anderzijds in 2022 en verder. Enkele van deze 
activiteiten zijn in het laatste kwartaal van 2021 
als pilot opgestart, zoals de Voorleeslunch voor 
volwassenen, voorlezen aan kinderen en  het 
inloopspreekuur van de Geheugenbibliotheek.

Samenwerkingspartners Vught 2021

ABZ Jobinvest Stichting Erfgoed
Arcanum Esports Kite Education Stichting Lezen
Bruna Vught Lambertuspodium Van Vugt & Van Hulten  

Belastingadviseurs &  
Financieel Planners

Code Community Maurick College Vincentius
CodeKids Mindfulness centrum Vught Vughterstede
De Elzenburg Move Vught Vught Beweegt
Dementienetwerk Nationaal Monument Kamp 

Vught
Vughts Museum

De Speeldoos Ouderen samen Zorgvilla Ome Jan
Farent Plaza Cultura
Huize Elisabeth Vught

De samenwerking



Ontwikkeling medewerkers

Herijking in van de gesprekkencyclus

Effectief ingerichte processen
en projectmatig werken

Integratie van de drie culturen

Functiewaardering

Formatie Huis73 Vught

Verhoging serviceniveau (terug naar 
full-service medewerker)

Ondernemingsraad
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Personeel

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.

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. 

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.

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. 

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

Het personeelsbestand in Vught bestaat uit 
3,57 fte. De formatie bestaat uit het aantal 
fte dat door Huis73 ’s-Hertogenbosch e.o. 
wordt ingezet voor het bibliotheekwerk in de 
gemeente Vught. 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.

Als gevolg van het succes van DePetrus nam 
de druk op de dienstverlening steeds verder 
toe. Met name in de ochtend was er vraag 
naar ondersteuning die niet aanwezig is in 
de zelfservice-uren. Vanaf september 2021 
is daarom het serviceniveau in de ochtend 
verhoogd naar full-service.

Medewerkers in eigen dienst (fte) 4,06
Gedetacheerden (fte)   0,56
Vrijwilligers (aantallen)   13

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.

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.
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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 verder 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.

Highlights

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.

• 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.

• 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. 

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

Naast deze highlights werkte C&M doorlopend 
aan de verspreiding van nieuwsbrieven, 
ondersteuning reguliere programmering en 
projecten zoals het 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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Omschrijving activiteit Gerealiseerd 2021 Toelichting

Bijdragen aan een geletterde samenleving door het bevorderen van (ontluikende) geletterdheid 
en leesplezier
BabyBieb 15 kinderen (september t/m decem-

ber).
januari t/m augustus verval-
len.

Dreumesbieb 24 kinderen (september t/m decem-
ber).

januari t/m augustus verval-
len.

Verhaaltjestijd 2+ 225 kinderen (juni t/m december). januari t/m mei vervallen.
Nationale Voorleesdagen 
2021

Vervallen.

Voorleesspecial Vervallen.
Voorlezen buiten de deur 15 kinderen (juli).

40 kinderen (augustus).

Groepsbezoeken VO Afsluiting De Weddenschap (juni): 29 
leerlingen, 2 docenten.
Aftrap De Weddenschap (november): 50 
jongeren, 4 docenten.

In samenwerking met het 
Maurick College en Stichting 
Lezen.

Groepsbezoeken PO 94 leerlingen.
Kinderboekenweek 124 kinderen. Groepsbezoeken en één 

activiteit.
Bieb aan Huis 7 Vught. 1 Helvoirt.
Verhaaltijd 3+ Vervallen.
Nationale Voorleeslunch 21 deelnemers Vught en 25 deelnemers 

Helvoirt.
In Vught in samenwerking 
met Albert Verlinde en Vugh-
terstede. In Helvoirt in sa-
menwerking met Roderick 
van de Mortel en HelvoirT-
huis.

Boekproeverij Vervallen i.v.m. maatregelen en/of te 
weinig aanmeldingen.

Landelijke activiteiten Poëzieweek - februari - 1100 leerlin-
gen.

in samenwerking met  
Maurick College &  
Lambertuspodium/dorps-
dichter.

Schrijversbezoek Schrijversbezoek Ilja Pfeijffer vervallen. Doorgeschoven naar 2022.

RESULTATEN ACTIVITEITEN
Omschrijving activiteit Gerealiseerd 2021 Toelichting

Vergroten van digitale inclusie en maatschappelijk participatie
Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO) Eerste aanspreek- en  
doorverwijspunt voor mensen die 
moeite hebben met digitale overheid  
(Digitale inclusie). Ondersteuning en 
doorverwijzing naar  
maatschappelijke partners en  
aanbod (digi)tale basisvaardigheden

Voortzetting IDO. Totaal 
IDO locaties Huis73: 315 
geregistreerde vragen

Veel ongeregistreerde vragen, 
m.n. m.b.t. coronacheck app.  
De belangstelling was groot.

Klik&Tik 8 wekelijkse bezoekers.
Digisterker n.v.t. cursus werd niet gegeven in 2021.
Digi-vragenuurtje 18 bezoekers in 2021 geïntroduceerd in plaats 

van de cursus Digisterker.
E-bookspreekuur Vervallen.
Walk & Talk 11 januari t/m juni, augustus  

vervallen
Belastingspreekuur 11 deelnemers  

Belastingservice in april
maart vervallen. 
Voorlichtingsbijeenkomst april 
vervallen.

Financieel veilig Vervallen. 3x geprogrammeerd, maar ver-
vallen i.v.m. coronamaatregelen. 
Doorgeschoven naar 2022.

Spreektaal 12 wekelijkse bezoekers.
I-pad Café 14 deelnemers  

5 bijeenkomsten.
januari t/m juni, augustus  
vervallen.

Geheugenbibliotheek: inloopspreek-
uur

20 deelnemers  
Kennisquiz in het kader 
van Zomerschool;
6 bezoekers in het vierde 
kwartaal. 

januari t/m juni, augustus  
vervallen. Tijdens de Open Dag in 
september 12 bezoekers.

Geheugencafé Totaal 130 deelnemers 
(juli, september,  
oktober).

Rest van het jaar vervallen en/of 
geannuleerd.

Week van Lezen en Schrijven 25 bezoekers. Tijdens de Week van Lezen en 
Schrijven werden verschillende 
activiteiten georganiseerd door de 
verschillende netwerkpartners.
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Inloopspreekuur Taalhuis:  
ontmoetingsplek waar laag- 
geletterden informatie en advies 
kunnen krijgen over cursussen  
basisvaardigheden (taal, reken en 
digitale vaardigheden) en na een  
intake doorverwezen kunnen  
worden naar passend aanbod.

15 bezoekers. Inloopspreekuur is pas in  
september 2021 weer opgestart 
in Vught.

Taalcoaches 1-op-1 Er zijn 20 taalcoaches, 
die wekelijks met hun 
taalvrager in de  
bibliotheek of thuis aan 
de slag gaan.

Scholing taalvrijwilligers In maart, juni, oktober 
en december zijn basis-
trainingen voor taal- 
vrijwilligers georgani-
seerd. Hierbij waren in 
totaal 10 vrijwilligers uit 
Vught aanwezig.

Beter Lezen groep 4 wekelijkse bezoekers.
Dommelse sferen 10 bezoekers.

Omschrijving activiteit Gerealiseerd 2021 Toelichting

Persoonlijke ontwikkeling door het delen van kennis en stimuleren van het kritisch bewustzijn   
Mad Science junior
Doel: kinderen ontdekken en leren samen 
over wetenschap en techniek waardoor de 
bibliotheek een plek krijgt waar kinderen 
zich kunnen ontwikkelen en verleid 
worden om door middel van collectie 
verder zich te verdiepen in een onderwerp.

11 kinderen  
(december).

Kennisbende
Doel: kennisdeling door middel van een 
kindercollege over een actueel thema 
dat bij kinderen leeft gegeven door een 
spraakmakend persoon. Stimuleren van 
het nadenken over actuele thema’s.

50 kinderen.
Totaal alle 
vestigingen 150 kinderen.

Kennisbende XL:  
Vloggen/Tik Tok.

Proef Vught Vervallen.
Koningsdag Vervallen.
Verteltheater Vervallen. Doorgeschoven naar 

2022.
Sinterklaas Vervallen.
Prokkel Vervallen.
Zomertasjes 281.
Speurtocht Vervallen.
Digitaal atelier | Uitvinderslab Livestream Lancering Digitaal 

Atelier (maart): 50 deelnemers.
Online UitvindersLab (april): 
20 kinderen.
UitvindersLab (oktober) - 
3Dpennen: 20 kinderen.

Diverse  
onderdelen zijn 
vanwege de maat-
regelen gedurende 
meerdere maanden 
komen te vervallen.

Digitaal Atelier | Coderdojo 4 keer - 55 kinderen;  
19 ouders.

Februari en mei  
online. Vanaf juli live.

Digitaal Atelier | Erfgoedworkshop:  
Bouw (…) na in Minecraft
Doel: Met behulp van het populaire plat-
form Minecraft kinderen lokaal cultureel 
erfgoed bestuderen en in de virtuele 
wereld nabouwen waardoor techniek en 
omgeving aan elkaar gekoppeld worden

November 3 weken:  
12 kinderen.
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Digitaal Atelier | Kinderklooiclub
Kennismaken met verschillende uitingen, 
zowel technisch als analoog. De 
combinatie tussen kunst en technologie 
en oud en jong. Doel: het is sociaal, 
technisch en creatief de wereld te 
begrijpen. Van consument  naar 
producent, 21century skills en nadenken 
over wat voor toekomst jij wilt. 

UitvindersLab (oktober) - 
Klooien met Klei: 10 kinderen.

Digitaal Atelier | Game Event Vervallen. Doorgeschoven naar 
2022.

Digitaal Atelier | Vught Digitaal Vervallen. Doorgeschoven naar 
2022.

Digitaal Atelier | Codekrakers 
(analoog kennismaken met algoritmes)

Vervallen. Wegens gebrek aan 
ruimte in DePetrus 
als gevolg van 
coronamaatregelen.

TechYES/TechNO: cross over project
Een maand lang activiteiten op gebied van 
media & ethiek/crafts & innovatie/code & 
data. Technologie wordt vaak gezien als 
vriend of als vijand. Maar welke nieuwe 
relaties moeten we met technologie 
aangaan om echt op nieuwe manieren te 
leren samenwerken?

Vervallen.

FamilieLab: kennismaken met 
verschillende uitingen, zowel technisch 
als analoog. De combinatie tussen kunst 
en technologie en oud en jong. Doel: het is 
sociaal, technisch en creatief en heeft als 
doel de wereld te begrijpen. Van 
consument  naar producent, 21century 
skills en nadenken over wat voor toekomst 
jij wilt. Lesmateriaal van Kite en MU 
gebruiken ter inspiratie.

maart - 8 kinderen, 
4 volwassenen.
juni (Vaderdag) - 5 kinderen, 
5 volwassenen. 

juni: op locatie, 
Jongeren Centrum 
Elzenburg.

Digitaal Atelier | Volwassenen | 
Cursus Programmeren voor beginners.

Gestart: 20 deelnemers. Digitaal gestart.

Vughtse reeks 98 deelnemers februari t/m 
augustus komen te 
vervallen. December 
geannuleerd
Oktober: Lezing: 
De geschiedenis van 
de Zuiderwaterlinie
Door: Jos Cuijpers
november: 
Molukkers in 
Nederland door 
Henk Smeets

Vughtologie 9 (juli) 
Reeks 1 (september) 19
Reeks 2( november) 3x26 
deelnemers

januari t/m maart 
vervallen
Beoordeling 8,19.
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