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Voorwoord
De bibliotheken van Sint-Michielsgestel en Berlicum willen graag de vijf wettelijke kernfuncties
uitvoeren: lezen, leren, informeren, kunst & cultuur en ontmoeting & debat. Deze kernfuncties
voegen waarde toe voor vele maatschappelijke thema’s waaronder het tegengaan van
maatschappelijke tweedeling, verbeteren van geletterdheid, bevorderen van integratie, goed
onderwijs waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en een bloeiende omgeving voor
kunst en cultuur ter bevordering van gebiedsontwikkeling en innovatie. Door de beperkte
omvang van de formatie lukt het ons niet om de volledige wettelijke taken goed uit te voeren.
Hoogtepunten voor de Bibliotheek in 2019 waren de opening van de Bibliotheek in
MFA Meander en de officiële opening van Het Taalhuis tijdens de week van de Alfabetisering.
Daarnaast is er veel werk verzet voor ons publiek. Met enthousiasme en betrokkenheid hebben
alle collega’s er ondanks de beperkte financiële middelen weer een prachtig jaar van gemaakt,
waarop we met trots kunnen terugkijken.
A.M.C. van Schendel
Directeur-bestuurder
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1. 2019, een jaar in vogelvlucht
Wat gebeurde er in 2019 bij de bibliotheek in Sint-Michielsgestel? Hieronder vindt u een
overzicht van de voornaamste gebeurtenissen.
Programmering
Vanwege de bouwwerkzaamheden was de bibliotheek in Sint-Michielsgestel tot de verhuizing
in juni moeilijker te vinden, maar desondanks was er veel belangstelling voor de activiteiten die
werden georganiseerd. In Berlicum is bij de programmering samengewerkt met DenDurpsherd,
in Sint-Michielsgestel met Bint en Meander.
Beide bibliotheken ontvingen kinderen met de nationale voorleesdagen en de kinderboekenweek, 300 in totaal. Ook het peutervoorlezen was in 2019 met 659 kleine luisteraars weer een
succes. De voorleeshond luisterde aandachtig naar de verhaaltjes voorgelezen door kinderen
die het moeilijk(er) vinden om hardop te lezen. En 410 zomertasjes gingen mee op vakantie.
Lezen tijdens de zomervakantie voorkomt een terugval in de leesvaardigheid.
In de serie Madscience kunnen kinderen ontdekken wat je allemaal kunt doen met scheikunde
en wetenschap. Thema’s dit jaar waren: ruimtereizen en elektriciteit. En tijdens het Robotfeest
maakten 130 bezoekers van jong tot oud kennis met verschillende soorten robots.
Bibliotheek Sint-Michielsgestel had in de Brenthof de mogelijkheid voor exposities. In het
voorjaar passeerden ‘Urbex’ (fototentoonstelling verlaten en vervallen locaties in Europa), een
expositie van tekeningen en schilderijen en de expositie ‘Van olijf tot olie’ de revue. Een expositie
van Sonderjan sloot de mogelijkheid tot exposeren in de bibliotheek af.
Gé van Berkel nam een 50-tal bezoekers mee in ‘Moment voor poëzie’. Olijfoliesommelier
Wilma van Grinsven verzorgde een uitverkochte masterclass olijfolie en Arjen Robben boeide
bezoekers met zijn literaire werk.
VerhaalTijd voor volwassenen stond maandelijks op de agenda evenals de Boekproeverij
(4 keer per jaar in beide vestigingen). Beide activiteiten bieden een uitgelezen kans om kennis
te maken met mooie verhalen, inspirerende boeken en het ontmoeten van andere
geïnteresseerden. Ook de voorleeslunch voor ouderen werd zeer gewaardeerd. Nieuw in de
Meander is Favoriete(n)boek. Het favoriete(n)boek is een doorgeefboek waarbij inwoners van
Gestel worden uitgenodigd om hun favoriete boeken te delen. De titels worden door de
bibliotheek uitgestald, samen met een foto van de inwoner. Oud-burgemeester Jan Pommer
presenteerde als eerste zijn favorieten, gevolgd door de nieuwe burgemeester Han Looijen.
Hij gaf het boek door aan Petra van Buren, werkzaam in de Meander. Haar boeken lagen in de
maand december op een inspiratietafel.
Een nieuwe locatie betekende ook nieuwe samenwerkingen. De bibliotheek ging in gesprek
met de heemkundekring, organiseerde een lezing en wandeling met natuurgroep Gestel en een
workshop botanisch tekenen. Wim Geurts vond de nieuwe locatie van de bibliotheek de uitgelezen plek voor de presentatie van zijn nieuwe boek. En Gestel Events gaf na de intocht van
Sinterklaas de voorstelling Letterpiet leert lezen, waarbij kinderen samen konden lezen met
letterpiet, hem voorlezen en nieuwe woordjes leren.
Met de verhuizing naar de Meander nam de bibliotheek zitting in de nieuw opgerichte
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programmaraad van de Meander. Hiermee kreeg ook de al aanwezige samenwerking met Bint
(Kletskoek bij Bibi) een nieuwe impuls en werden krachten gebundeld om nieuwe programmering te realiseren. De open dag van de Meander was het eerste resultaat van de samenwerking
in de programmaraad, gevolgd door het zeer gewaardeerde Café de zachte G, met maar liefst
121 bezoekers. Met een succesvolle familievoorstelling van Shakespear’s King Lear werd het
samenwerkingsprogramma 2019 afgesloten.
In 2018 werd een begin gemaakt met een Plan van Aanpak voor het inrichten van een Taalhuis
en het daarbij behorende Taalnetwerk. In 2019 is het Plan van Aanpak verder uitgewerkt en is
een start gemaakt met de realisatie. De gemeente Sint-Michielgestel stelde hiervoor additionele
financiële middelen ter beschikking. Tijdens de week van de alfabetisering in september werd
het Taalhuis officieel geopend met de ondertekening van het samenwerkingsconvenant door alle
samenwerkingspartners in het Taalhuis. In de bibliotheek is een collectie boeken aanwezig voor
laagtaalvaardigen. Ook kan er geoefend worden met digitale oefenprogramma’s. En er is elke
maandag een inloopochtend voor zowel taalvragers als taalvrijwilligers. De inmiddels getrainde
vrijwilligers kunnen taalvragers doorgeleiden naar een aanbod op maat. Taalvrijwilligers worden
gekoppeld aan passende taalactiviteiten. De getrainde vrijwilligers worden hierbij ondersteund
en begeleid door de taalhuismedewerker. In 2020 wordt de dienstverlening verder uitgebouwd.
Collectie
Begin 2018 is het collectiebeleid herzien. De landelijke uitgangspunten en visies ten aanzien van
collectiebeleid zijn vertaald naar de visie op de lokale collecties voor de periode 2018-2020. In
afwijking van de beleidsnotitie is voorafgaand aan de verhuizing naar Meander, waar de
bibliotheek over minder ruimte beschikt, de collectie-omvang in 2019 teruggebracht van 12.000
banden naar 10.000 banden. Met name verouderde collectieonderdelen zijn gesaneerd.
Vooruitlopend op inkrimping van de bibliotheekruimte in Den Durpsherd in 2020 is in 2019 ook
de collectie van bibliotheek Berlicum flink gesaneerd. De collectie-omvang in Berlicum is
teruggebracht van 10.000 naar 8.000 banden. Door beperkte financiële middelen kunnen we de
landelijke richtlijn van 10% vervanging in de gemeente niet halen.
In het derde kwartaal is overgegaan naar een nieuwe landelijke module voor de afhandeling van
het interbibliothecair leenverkeer.
Om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen om te gaan zijn in beide vestigingen een
aantal tijdschriftenabonnementen vervangen door een leestafelpakket.
Ten behoeve van het Taalhuis in Meander is een collectie boeken aangeschaft speciaal geschikt
voor laagtaalvaardigen. De gemeente Sint-Michielsgestel stelde hiervoor additioneel een subsidiebudget ter beschikking.
Onderwijs en Educatie
Het is nog onduidelijk of en in welke vorm de Bibliotheek op School (dBoS) zich in de gemeente Sint-Michielsgestel zal gaan ontwikkelen. Om de basisscholen toch een beperkte vorm van
dienstverlening te kunnen bieden, hebben zij een groepspas ontvangen.
In het kader van de Bibliotheek op School is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor
alle basisscholen in Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught.
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Negen basisscholen in de gemeente hebben mee gedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd.
De voorleeskampioen van Sint-Michielsgestel, een leerling van basisschool De Touwladder deed
mee aan de regionale provinciale ronde. Deze voorleesronde is gewonnen door een basisschoolleerling uit Nuenen. De landelijke titel ging echter naar Sleen.
Voorgezet onderwijs
Gymnasium Beekvliet heeft besloten om per 1 juli 2017 de dienstverlening van de mediatheek
af te nemen van Cubiss, maar maakt in de praktijk nog steeds diensten af van de bibliotheek.
Daarom worden met het Beekvlietcollege gesprekken gehouden over de continuering van de
dienstverlening. Tot dat de uitkomst van de gesprekken bekend is, wordt de ‘oude’ dienstverlening gecontinueerd.
Voor het voortgezet onderwijs wordt er jaarlijks een voorleeswedstrijd gehouden voor brugklassers, Read2Me! Gymnasium Beekvliet doet begin 2020 hier aan mee.
Communicatie
Het logo van Babel, de beeldtaal en alle andere onderdelen voeren we door in al onze
communicatie. Ook de website (www.babeldenbosch.nl) is vernieuwd. We hechten aan lokale
verankering en hebben voor alle communicatieuitingen in Sint-Michielsgestel een passende
combinatie tussen Babel en de bibliotheek gevonden.
Voor de regionale bibliotheekvestigingen is een passende combinatie tussen Babel en de lokale
bibliotheek gevonden.
Personeel
Alle medewerkers zijn gestart met de scholingsmodules die door de bibliotheek zijn opgezet en
betrekking hebben op klantenservice, bronnenkennis, kennis van de collectie, projectmanagement en communitybuilding. De combinatie theorie en praktijkopdrachten leidt tot meer inzicht
en verbreding/verdieping van kennis en vaardigheden. In 2020 wordt dit scholingstraject afgerond.
Dit jaar niet één, maar twee pluimen voor de medewerkers van bibliotheek Sint-Michielsgestel.
Dankzij hun goede voorbereiding kon de bibliotheek in twee dagen verhuizen van de Brenthof
naar de Meander. Alleen voor het transport tussen de twee locaties is een verhuisbedrijf ingezet.
Eenmaal in de Meander bleek er nog veel afstemming nodig tussen de verschillende bewoners
en met betrekking tot het gebruik van de centrale (bibliotheek-)ruimte in de hal. Het improvisatievermogen en de flexibiliteit van de medewerkers werd veelvuldig op de proef gesteld.
Ondanks de soms lastige omstandigheden waarin zij moesten werken (werkzaamheden tijdens
openingstijden, geluidoverlast, slechtere bereikbaarheid faciliteiten, laat aangekondigde
sluitingsdagen) bleven ze vol enthousiasme hun werkzaamheden verrichten.
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De opening van de bibliotheek in Meander ging vergezeld van een kleine ledenwerfcampagne met als
slogan ‘Kom je ook over de brug?’
In september - bij de “grote” opening – hebben
we een forse ledenwerving op poten gezet met als
resultaat 124 nieuwe leden (waarvan 38 betalend).
In beide campagnes spelen de medewerkers van de
Gestelse bibliotheek letterlijk een hoofdrol.
Bij de uitwerking van het Plan van Aanpak voor het inrichten van een Taalhuis hebben de gemeenten Sint-Michielsgestel, Boxtel en Vught ieder voor 8 uur per week financieel bijgedragen
in de aanstelling van een Coördinator Taalhuis. De coördinator is de spin in het web en verantwoordelijk voor het functioneren en uitbreiden van het netwerk. In het tweede kwartaal van 2019
is de bovenlokale coördinator Taalhuis aangesteld en voortvarend in de drie gemeenten aan de
slag gegaan met het opzetten van een Taalnetwerk en het realiseren van het Taalhuis. De bibliotheek werkt hierin samen met Stichting Lezen & Schrijven, Bibliotheek Den Dungen, Koning
Willem I College, Sagènn, WSD, Bint, Vluchtelingenwerk en de gemeente Sint-Michielsgestel.
Voor het coördineren van de taalhuisactiviteiten in Meander kreeg de bibliotheek in juli
versterking van een taalhuismedewerker (8 uur per week). De opening van het Taalhuis werd
voorbereid, er werden vrijwilligers geworven en getraind en de vrijwilligers werden begeleid
tijdens de nieuw opgezette wekelijkse inloopochtend. In het verlengde van de taalhuisactiviteiten
was er aandacht voor de digitale vaardigheden en werd de start van de cursus Digisterker
voorbereid.
In het derde kwartaal werd afscheid genomen van de WSD-medewerker die in de Brenthof ’s
ochtends de deur opende en een oogje in het zeil hield tijdens de zelfservice-uren in de ochtend.
In 2017 gaven medewerkers van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch in een medewerkersonderzoek
aan dat hun Bieb een ‘Great Place to Work’ is. Apetrots was de Bieb natuurlijk, en dat willen we
bij Babel opnieuw weer zijn! Daarom vroegen we in november 2019 de medewerkers opnieuw
naar hun mening. De resultaten hiervan worden in januari 2020 verwacht.
Huisvesting
Eind mei was het dan zover: de bibliotheek aan de Brenthof sloot haar deuren voor bezoekers
om hen vanaf half juni te verwelkomen in Meander. Gelukkig was er geen tijdelijke overbrugging
op een andere locatie of langere sluitingsperiode nodig omdat sloop van de Brenthof eerder aan
de orde was dan opening van Meander. De bibliotheek bevindt zich nu in de centrale hal van de
nieuwe MFA.
De bibliotheek in Berlicum gaat minder m2 huren. Met het bestuur van D’n Durpsherd
(Berlicum) en de gemeente worden gesprekken gevoerd. We werken aan een bibliotheek, in
combinatie met werk/studie en een activiteitenruimte in het middendeel. Het middendeel wordt
geëxploiteerd door Den Durpsherd. Gezamenlijk wordt een programma voor de bibliotheek als
podium en werkplaats gemaakt.
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2. Resultaten prestatieafspraken

3. Sint-Michielsgestel in cijfers

Er worden 2 van de 5 maatschappelijke functies, genoemd in de Wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen (Wsob), uitgevoerd, namelijk:
1.
het aanbieden van kennis en informatie via de uitleenfunctie;
2.
het bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en educatie.

In Den Dungen is de parochiële leesbibliotheek Den Dungen werkzaam. De gemeente
Sint-Michielsgestel heeft daarom in 2012 besloten dat Den Dungen (incl. Maaskantje) niet tot
het werkgebied van de bibliotheek behoort.

De andere 3 functies worden zoveel als mogelijk gefaciliteerd, dus zonder inzet van personeel of
andere middelen:
Functie in beleid
Het aanbieden
van kennis en
informatie via de
uitleen-functie

Activiteit/product
Realisatie 2019
• Een fysieke bibliotheek
• Sinds juni 2019 is de bibliotheek in
indien mogelijk in een
Sint-Michielsgestel gehuisvest in MFA
gebouw met andere (maatMeander. De bibliotheek bevindt zich
schappelijke) voorzieninnu in de centrale hal van de nieuwe
gen
MFA.
• De bibliotheek in Berlicum gaat minder m2 huren. Met het bestuur van D’n
Durpsherd en de gemeente worden
gesprekken gevoerd over de invulling.
Het bieden van
• Een media-programma
• 130 kinderen deden enthousiast mee
mogelijkheden
voor de jeugd
aan het Robotfeest.
voor ontwikkeling • Een taal- en mediapro• In september is het Taalhuis geopend.
en educatie
gramma voor volwassenen
De voorbereidingen voor de cursus
Digisterker zijn in volle gang. 88 inwoners hebben deelgenomen aan de
cursus ‘Klik & Tik’.
• ‘Doorgaande leeslijn’ i.s.m. • Het voorlezen aan peuters heeft grote
Het bevorderen
belangstelling, Ongeveer 693 kinderen
kinderdagverblijven,
van het lezen en
hebben een of meerdere keren geluishet laten kennis- • peuterspeelzalen, basisonterd naar een verhaal.
maken met literaderwijs
tuur
• 47 kinderen, die lezen lastig vinden,
hebben een verhaal voorgelezen aan
de voorleeshond.
• 8 groepen (191 basisschoolleerlingen)
hebben de bibliotheek bezocht voor
een groepsbezoek.
Het laten kennis- • Samenwerking op andere • Kletskoek bij BiBi had 25 belangstelmaken met kunst
culturele gebieden wordt
lenden
en cultuur
gezocht
De bibliotheek als
• VerhaalTijd (73 deelnemers) en de
plaats voor ontNationale Voorleeslunch voor ouderen
moeting en debat
(35 deelnemers) hadden als doel het
doorbreken van isolement
• Café de zachte G trok 117 bezoekers

KENGETALLEN
Inwonersaantal incl. Den Dungen
Inwoneraantal excl. Den Dungen

31-12-2019 31-12-2018
29.195
28.985
24.620
24.471

Aantal leden/leners
0 t/m 12 jaar
13 t/m 17 jaar
18 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder
Vrijwilligers, Docenten Primair Onderwijs, Gastleners
Instellingen
Totaal*
Deelnemers-% incl. Den Dungen
Deelnemers-% excl. Den Dungen

2.046
560
925
589
90
21
4.231
14,49%
17,19%

1.956
719
987
588
32
3
4.285
14,78%
17,51%

Bezoekers (totaal)
Berlicum
Sint-Michielsgestel

172.150
157.898
14.252

185.112
147.356
37.756

Vanaf juni 2012 worden de bezoekers van Den Durpsherd geteld. Het is niet langer mogelijk om alleen de bezoekers van de bibliotheek te tellen. Voor Sint-Michielsgestel zijn de bezoekers geteld t/m mei 2019. In Meander is
geen bezoekersteller aanwezig.

Collectieomvang (totaal)
Berlicum
Sint-Michielsgestel

23.273
10.700
12.573

28.619
14.316
14.303

Uitleningen incl. verlengingen (totaal)
Berlicum
Sint-Michielsgestel

107.768
47.630
60.138

119.235
49.991
69.244

Openingsuren per week (totaal)
Berlicum: zelfbediening*
Berlicum: met service
Sint-Michielsgestel: zelfbediening
Sint-Michielsgestel: service

161,5
61,0
24,0
52,5
24,0

128,0
61,0
24,0
20,0
23,0

De collecties zijn opgeschoond.

* Gedurende de openingstijden van Den Durpsherd en Meander kan gebruik gemaakt worden van de bibliotheek.
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De Bibliotheek op School
Aantal deelnemende scholen
Aantal leners/leden 0 t/m 12 jaar
Collectieomvang
Uitleningen incl. verlengingen

31-12-2019
1
221
1.365
1.327

31-12-2018
1
225
1.315
1.253

Personeel
Medewerkers in eigen dienst (fte)
Gedetacheerden (fte)
Vrijwilligers (aantallen)

3,45
0
5

3,09
0,63
1

De formatie bestaat uit het aantal fte dat door de Babel ‘s-Hertogenbosch e.o. wordt ingezet
voor het bibliotheekwerk in de gemeente Sint-Michielsgestel. Dit is inclusief een gedeeltelijke
doorberekening van de bedrijfsvoering (financiële administratie, ICT, logistiek, mediaverwerking
en P&O).
In bovenstaand overzicht zijn niet de voorbereidingsuren opgenomen van de Manager
Bibliotheken, zijn team, team Communicatie en Marketing en de afdeling ICT voor de verhuizing
en inrichting van de bibliotheek in Meander.
De vrijwilliger wordt ingezet voor het Taalhuis en de Bibliotheek aan Huis.
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