2021 in cijfers en
verhalen

9.912 leden

Het was in alle opzichten een uitzonderlijk jaar. Een jaar waarin we onze

deuren tijdelijk moesten sluiten vanwege corona. Maar ook een jaar met

70.645 bezoekers

een groot aantal hoogtepunten. Een greep uit deze verhalen vind je op
de achterzijde.

Flexibiliteit en creativiteit
Gesloten deuren vragen om creatieve oplossingen. Hiertoe kom je door oog en
oor te hebben voor wat het publiek en de omgeving vraagt. Van afhaalbieb en
bezorgservice tot online programmering, e-books en luisterboeken.
Doorbouwen
Samen met de inwoners en onze partners bouwden we door aan een beter
Midden-Brabant. Door het leesplezier te vergroten. 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.

41.845 leden

3.401 leden

187.643 uitleningen

61.818 bezoekers

597.000 bezoekers
Waarvan 7.521 via

871.542 uitleningen

afhaalbieb & bezorgservice

Gemeente
Waalwijk

waarvan 30.451 via

afhaalbieb & bezorgservice

Huiskamer van de stad
Veel bezoekers waren maar wat blij toen we in mei onze deuren weer
openden. Het wekelijks uitje naar de Bibliotheek, de krant lezen aan de
leestafel, een werkplek en het contact met anderen.. ze hebben het gemist.
En wij hen.
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Veel leesplezier!
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ONZE BEZOEKERS
OVER DE BIBLIOTHEEK
Ook in 2021 moesten we vanwege corona
helaas tijdelijk onze deuren sluiten. Toen ze
eind mei weer open mochten, vroegen we
onze bezoekers: ‘Wat heb je het meest gemist
toen de Bibliotheek dicht was?’ We ontvingen
duizenden hartverwarmende reacties, hier
een greep uit de reacties van inwoners:

“Gezellig een boek uitzoeken,
praatje maken, even een kopje
koffie drinken. Kortom; gezien mijn
leeftijd (90 jaar) even er uit zijn,
dicht bij huis!”
“Werken en studeren met anderen op
één plek. Zonder elkaar te kennen, alleen
door de aanwezigheid van andere word
je gemotiveerd om door te werken.”
“Sinds ik kinderen heb, is een
bezoekje aan de bieb een uitje.
Lekker ‘spelen’ (met andere kids).
Even tot rust komen na het boodschappen doen en als afsluiting
een boekje mee naar huis.”
“Een stilteplek om af te spreken
met een vluchteling, die ik met de
Nederlandse taal help. Waar kan
dat beter, dan in de Bibliotheek?!”

Meer informatie

Meer lezen? Ben je nieuwsgierig naar
alle hoogtepunten in 2021 én nog
meer reacties van bezoekers? Kijk dan op
www.bibliotheekmb.nl/jaarverslag

BACKCOVER

RONDJE BRABANT PRESENTEERT: MEER PUBLIEK
VOOR THEMA’S DIE ERTOE DOEN

SAMEN VERKENNEN WE DE TOEKOMST
VAN HET LITERATUURONDERWIJS

Samen sta je sterker. Daarom sloegen de
Brabantse bibliotheken afgelopen jaar de
handen ineen. Gezamenlijk lanceerden zij
Rondje Brabant Presenteert, een webinarreeks met elke maand een interessante
spreker vanuit steeds een andere
Brabantse bibliotheek. Het thema sluit
aan bij één of meer van de Sustainable
Development Goals, de duurzame
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties.

Een verhaal volgen via WhatsApp of Instagram, of je in een verhaalpersonage verplaatsen met een VR-bril. Waar de interesse voor
het geschreven boek onder jongeren afneemt,
passen deze nieuwe vormen van verhalen
vertellen én beleven beter bij hun belevingswereld. Daarom onderzochten we - met een
in Nederland uniek project - de mogelijkheden van digitale literatuur in de klas.

“Als bibliotheken willen we bijdragen
aan deze doelen, daarom kozen we ze als
‘kapstok’ voor Rondje Brabant Presenteert,”
vertelt programmamaker Marieke Vermeer. “Zo kwamen we uit bij interessante
sprekers als Teun van der Keuken, die sprak
over misleiding in de voedselindustrie. Of
Eva Burgers, die uitlegde welke rol zij ziet

voor een klimaat-burgerberaad.
”Alle webinars zijn opgenomen in aanwezigheid van een klein publiek, maar
via een livestream ook thuis te volgen.
“Door ook online te gaan, verbreed je je
publiek en bereik je meer.”

CORPORATE

FRONTCOVER

Het ontwikkelde lesprogramma wordt in 2022
op drie middelbare scholen in Tilburg,
Kaatsheuvel en Waalwijk aangeboden.
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Kruis naast het hoofd geheven in de ene hand,
de andere hand op de kruin van een geknielde
Surinaamse man. Peerkes standbeeld in het Wilhelminapark roept vragen op, de laatste jaren
steeds vaker. Termen als kolonialisme, racisme
en het Nederlandse slavernijverleden komen in
het debat terug. En waar een deel van de Tilburgers met trots naar het standbeeld kijkt, voelt
een ander deel schaamte of zelfs aversie.
Aanleiding genoeg voor het TijdLab - een
samenwerking tussen de Bibliotheek LocHal
en Stadsmuseum Tilburg - om een vijfdelige
dialoogreeks met inwoners te organiseren.
Petra Robben, stadsconservator Stadsmuseum
Tilburg: “In het TijdLab willen we prikkelen,
scherpstellen, kritisch maken. Erfgoed plaatsen in de historische, de hedendaagse én de
toekomstige context. Zodat er ook in een debat
over een beladen standbeeld als dit, naast ‘voor’
of ‘tegen’ misschien ook ruimte komt voor net
iets meer nuance.”

DE BIBLIOTHEEK: EEN PLEK WAAR JONGEREN
HUN TALENT ONTWIKKELEN

Een van de enthousiaste deelnemers van de
gamedevelopment bootcamp is Niek. Niet
alleen hij is enthousiast, maar zijn vader ook:
“Dit is echt geweldig! Normaal kijkt mijn
zoon uren naar hoe andere gamers onmogelijke levels spelen en nu leert hij zelf hoe
hij een game maakt en is hij daar uren mee
bezig geweest thuis!” Workshopbegeleider
Maarten vult aan: “Nu zien ouders in dat er

in cijfers en verhalen

Ook zijn docenten Nederlands en een vakdidacticus van Tilburg University betrokken. Docent
Jojanneke Feenstra: “Lezen is voor veel kinderen
vaak: moeten, moeten, moeten. Met dit project
hopen we de nieuwsgierigheid voor literatuur
opnieuw te prikkelen en scholieren uit te
dagen met iets dat ze nog niet kennen.”

TILBURG DRUKT ZICH UIT
OVER OMSTREDEN BEELD

Dat de Bibliotheek een plek is om boeken te
lenen en te studeren, is bij de meeste jongeren
wel bekend. Maar inmiddels weten ook steeds
meer jongeren de Bibliotheek te vinden om
hun talenten te ontwikkelen. Zo organiseerden we in 2021 onder andere een gamedevelopment bootcamp en schrijfworkshops
in de Bibliotheek LocHal, voor jongeren binnen
en buiten Tilburg.

By Farihah is zo’n verhaal dat zich ontvouwt
via Instagram. Deze Instanovel staat centraal
in het pilotproject Digitale Literatuur. Projectleider Coosje van der Pol: “Instagram past
goed bij de leefwereld van de doelgroep. Hier
volgen jongeren ook verhalen van vrienden en
bekende artiesten. De emotionele betrokkenheid neemt bij het ‘lezen’ waarschijnlijk toe.
Doet dat ook iets met de leesmotivatie?
Daar zijn we nieuwsgierig naar.”

Jaarverslag 2021

ook positieve effecten aan gamen zitten. Je
merkt echt dat de jongeren geprikkeld worden
tijdens dit soort workshops. Ze zien nu ook dat
bijvoorbeeld een carrière als gamedesigner
een mogelijkheid is.”

Deelnemer Savitri Bergraaf is afgestudeerd
als erfgoeddeskundige aan de Reinwardt
Academie. Vanuit die specialisatie kijkt ze met
bijzondere interesse naar het standbeeld in Tilburg, de stad waar ze opgroeide. “Ieder object
heeft meerdere lagen. Lagen van betekenis, van
verhalen maar ook van emoties”, zegt ze. “Het
is belangrijk om ruimte te geven aan al die
verschillende facetten. En dat gebeurde tijdens
deze reeks heel mooi.”

“Bij de sportschool kreeg ik van iemand de tip:
voor hulp bij de CoronaCheck-app moet je bij de
bieb zijn.” Dus stapte mevrouw De Leijer binnen
bij de Bibliotheek Moergestel. “Ik was alleen mijn
DigiD-pincode vergeten. Maar door de goede
uitleg, lukte het me daarna thuis om mijn boosterprik toch zelf toe te voegen. Mocht er nog een
vaccinatie bijkomen, dan weet ik nog steeds hoe
het moet. En anderen met dit soort vragen, verwijs ik nu ook meteen door naar de Bibliotheek.
Ik ben dik tevreden!”

We helpen mensen op weg door samen
de juiste informatie op te zoeken, mee
te denken of hen door te verwijzen naar
de juiste partner die kan helpen.”

Vanaf mei 2021 vind je in elke bibliotheekvestiging een Informatiepunt Digitale Overheid.
Tessa Persijn, specialist basisvaardigheden:
“Wij zijn als Bibliotheek steeds meer een soort
huiskamer, waar je gemakkelijk even binnen
loopt”, vertelt ze. “Bij ons vinden inwoners alles
om zich te ontwikkelen. Ook op digitaal vlak.

‘BIBLIOTHEEK OP SCHOOL’:
ZORGEN VOOR EEN GOED LEESKLIMAAT OP DE BASISSCHOOL
Zorgen dat álle kinderen die de basisschool
verlaten taal- en digitaal vaardig genoeg zijn om
zich te redden. Het klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar voor 1 op de 10 kinderen is het
dat niet.

Dat vraagt om actie en daarom hebben we in
2021 sterk ingezet op het intensiveren van de samenwerking met basisscholen. In Biezenmortel
openden we de eerste ‘Bibliotheek op school’ van
Midden-Brabant; later in het schooljaar volgen
nog zeven basisscholen in Tilburg, Oisterwijk en
Waalwijk.
Met deze aanpak werken bibliotheken, scholen
en gemeenten op strategisch niveau structureel
samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en
mediawijsheid. Lees- en mediaconsulent Grietje
Zemering: “Dat gaat dus veel verder dan alleen
zorgen voor een gevarieerde, actuele collectie
jeugdboeken. Zo meten we ook jaarlijks het
leesklimaat op school en stellen op basis van de
resultaten steeds nieuwe doelen. Ik help ook de
deskundigheid van leerkrachten te vergroten
en adviseer het schoolteam bij het opstellen en
uitvoeren van hun lees- en mediaplan.”

WIE WEET KUNNEN WIJ
EEN STEENTJE BIJDRAGEN
De Bibliotheek bouwt aan een MiddenBrabant waar iedereen zich een leven lang
kan ontwikkelen en waar we samen werken aan een betere samenleving. We willen de wereld van mensen groter maken.
Dit doen we altijd samen met inwoners
en met andere lokale organisaties. Heeft
onze ambitie raakvlakken met die van
jou of jouw organisatie? Sta je voor een
uitdaging waarin wij als Bibliotheek iets
kunnen betekenen? Laat het ons weten,
we denken graag met je mee.

