DE BIBLIOTHEEK
Ik ben een boekenkind.
Ik kom uit een wereld van verhalen
en reis rond op de golven
van mijn fantasie.
Ik zeilde door een zee van woorden
om te vragen
of jij met me meegaat.

Uit: Een wereld van verhalen - Oliver Jeffers
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De

Openbare

afgelopen

Bibliotheek

jaren

is

de

getransformeerd

tot een maatschappelijk-educatieve

VOORWOORD

Bibliotheek die onderwijs, sociaal
domein en cultuur aan elkaar verbindt.
Ook in 2021 heeft de Bibliotheek tijdens
de aanhoudende coronacrisis haar
grote maatschappelijke betekenis laten
zien. We zijn zelfs erkend als essentiële
voorziening. Die waardering kregen
we niet alleen van onze bezoekers en de
overheid, maar kwam ook tot uiting in
de media-aandacht voor Bibliotheken
en hun uiteenlopende taken.
De uitbreiding van de dienstverlening
met

Informatiepunten

Digitale
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Overheid (IDO’s) is ook in de Noord
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Oost
succes.

Brabantse
Inwoners

Bibliotheken
kunnen

in

een
de

Bibliotheek rekenen op concrete hulp,
informeel cursusaanbod of een warme
doorverwijzing.

In het beleidsplan ‘Koers in beweging’ vertellen we hoe we de komende jaren
inzetten op de drie maatschappelijke opgaven uit de landelijke netwerkagenda:
•

de geletterde samenleving

•

participatie in de informatiesamenleving

•

een leven lang ontwikkelen

Openbare Bibliotheken spelen als ‘motor van een vaardige samenleving’ een
grote rol in het verkleinen van kansenongelijkheid. Voor steeds meer mensen
zijn Bibliotheken een oase waar je tot rust kunt komen. Voor anderen is de
Bibliotheek een ontmoetingsplek waar je verhalen, meningen en kennis deelt.
Een plek waar je jezelf aan, maar zeker ook uit kunt zetten.
De bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers, ook van het Stadsarchief, leveren
daaraan een unieke bijdrage. Zij geven toegang tot informatie, helpen om
nuances te zien en de wereld beter te begrijpen. Dat doen ze enthousiast,
bevlogen en vakbekwaam.
Het afgelopen jaar vroeg opnieuw veerkracht van ons allemaal.
Bibliotheekmedewerkers en bezoekers brachten samen veel moois tot stand.
We werkten, met partners uit verschillende branches, actief aan een robuust
netwerk dat kansen biedt aan de inwoners. Want iedereen mag meedoen.
De Bibliotheek maakt onze wereld een stukje rijker en laat ons
				LEZEN,

				LEREN,
				LEVEN.

Directeur-bestuurder Noord Oost Brabantse Bibliotheken
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Gio van Creij,
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TIJDLIJN VAN (WEER) EEN BIJZONDER JAAR

1 januari
Bibliotheken gesloten vanaf 14 december 2020.
Vanaf 21 december zijn afhaalpunten voor
gereserveerde materialen open. Geleende
materialen kunnen boetevrij worden ingeleverd.
13 januari
Bij de afhaalpunten worden nu ook
verrassingstassen uitgeleend.

JAN

FEB

19 juli
Medewerkers werken zoveel
mogelijk thuis.

AUG

JUL

26 augustus
Bibliotheken zijn essentiële,
algemeen toegankelijke
publieksvoorzieningen
en mogen geen
coronatoegangsbewijs
vragen.

SEP

OKT
25 september
De 1,5 meter verdwijnt, maximum aantal bezoekers
vervalt, geen gezondheidscheck of registratie nodig.
Alle zitplekken zijn weer beschikbaar.

8 maart
Bibliotheken nog gesloten voor publiek, maar in overleg
met scholen komen jongeren studeren op gereserveerde
werkplekken. Bibliotheekmedewerkers nemen
livestreams en digitale voorstellingen op.
15 maart
De kasten raken leeg: oproep om geleende boeken in te
leveren bij de afhaalpunten.

MRT

29 april
Bibliotheken nog gesloten
voor publiek, maar wel
toegang voor groepjes
die informeel leren
(basisvaardigheden) en
spreekuren van het IDO.
Verplicht reserveren en
gezondheidscheck.

APR

3 juni
Einde aan de boetevrije periode.
5 juni
Reguliere activiteiten weer toegestaan met
anderhalve meter maatregel en maximum
aantal bezoekers.
26 juni
Alles wat op 1,5 meter kan, mag weer. Geen
mondkapjes, tenzij de afstand niet te
garanderen is. Voor kort bibliotheekbezoek
geen gezondheidscheck of registratie nodig.
Medewerkers die dat kunnen, werken maximaal
50% van de tijd thuis.

20 mei
Bibliotheken gaan weer open! Actie met
cadeaubon voor alle leden, posters met
‘Welkom terug’ en filmpjes op social
media. Gezondheidscheck, registratie, 1,5
meter, placeren en mondkapjes voor 13
jaar en ouder verplicht. Maximum aantal
bezoekers. Landelijke socialmediacampagne
#mijnbibliotheek
Vanwege de verhuizing/verbouwing blijven
vestigingen Schijndel en Veghel nog wat langer
afhaalpunt.

JUN

MEI

6 november
Mondkapjes worden opnieuw verplicht, behalve voor wie
zit. Geen coronatoegangsbewijs nodig in Bibliotheken.
Dringend advies om 1,5 meter afstand te houden. Minder
plekken om te zitten.

NOV
13 november
1,5 meter afstand verplicht voor 13 jaar en ouder.
Thuiswerken tenzij het echt niet anders kan. Alleen
kunst- en cultuurvoorstellingen na 18.00 uur toegestaan.
Bibliotheken houden normale openingstijden, maar
starten voorlopig geen nieuwe programmering op.
28 november
De Noord Oost Brabantse Bibliotheken zijn geopend tot
uiterlijk 17.00 uur. Nauwelijks activiteiten. Maximaal één
persoon per vijf vierkante meter.

DEC
19 december
Bibliotheken blijven tijdens
de landelijke lockdown
open als essentiële
dienstverlening, tot uiterlijk
17.00 uur. Contactmomenten
worden beperkt en bezoekers
gestimuleerd het verblijf kort
te houden.
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De Bibliotheek:
een oase
aan gratis kennis.
Lale Gül
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agenda is een volwaardige, robuuste Bibliotheek het uitgangspunt. Die
Bibliotheek is voor iedereen dichtbij, toegankelijk, op peil en toekomstbestendig.
De Noord Oost Brabantse Bibliotheken zijn vaak ondergebracht in multifunctionele accommodaties. Maatwerk en samenspraak met gemeenten en
partners zijn van groot belang voor de lokale samenwerking.

Bernheze
In Heesch bleken de plannen voor De Nieuwe Instelling niet haalbaar. Daar
wordt nu onderzocht of de Bibliotheek, De Pas en het gemeentehuis samen
een multifunctionele huisvesting kunnen realiseren.

Landerd
De verhuizing van de Bibliotheek Zeeland naar dorpshuis De Garf verliep goed.
In afwachting van de nieuwbouw van het dorpshuis en de opening eind 2022
worden beheer, gebruik, inrichting en programmering besproken met de
toekomstige gebruikers.
In Reek wordt gesproken over verplaatsing van het bibliotheekpunt van
de basisschool naar het dorpshuis, waar meer mogelijkheden zijn voor een
bredere doelgroep. De school wil graag een schoolbibliotheek behouden. Met
de gemeente wordt gezocht naar een oplossing.
De partners van De Phoenix in Schaijk zijn het afgelopen jaar betrokken bij de
voorbereidingen om het gemeenschapshuis te moderniseren.
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HUISVESTING

In het landelijke Bibliotheekconvenant en de daaruit voortvloeiende netwerk-
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Meierijstad
De nieuwe Bibliotheek Schijndel werd in september feestelijk geopend. In het RAADhuis
zijn ook de kunstcollectie van Meierijstad, het Toeristisch Informatiepunt en het
klantcontactcentrum van de gemeente gevestigd.
De Bibliotheek Veghel onderging een verbouwing van zeven maanden. Het Raadhuis werd
van binnen en van buiten duurzaam gerenoveerd. De Bibliotheek kreeg een heel nieuw
interieur. Op 12 november was er een feestelijke heropening in kleine kring.

Oss
De Bibliotheek Oss verhuist in 2023 samen met onder andere het Stadsarchief, Global Goals
Oss, Centrummanagement en het Toeristisch Informatiepunt naar het Walkwartier. De
JAARVERSLAG 2021

sloop van het oude V&D-pand ging dit jaar officieel van start. Een strategische werkgroep

10

houdt zich bezig met de organisatievorm en programmering voor ‘Het Warenhuis’, zoals de
nieuwbouw gaat heten.

Papieren boeken
worden
net zo min
verdrongen
door
digitale boeken
als trappen

Stephen Fry
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door liften.
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Lezen is
1000 levens
leiden.
Adriaan van Dis
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Bibliotheken stellen alles in het werk om lezen en leren te stimuleren. Om een
divers publiek te trekken en kansen te vergroten wordt continu gebouwd aan
een brede en verdiepende collectie. Bovendien wordt die collectie met advies,
presentatie en programmering onder de aandacht gebracht.
De Noord Oost Brabantse Bibliotheken hebben een kennisteam van
collectioneurs die verantwoordelijk zijn voor het centraal collectioneren.
In 2021 legden zij de basis om met Rationeel Collectie Beheer (RCB) te gaan
bestellen; een data-ondersteund, maar zeker geen datagedreven systeem.
De collectioneurs bewaken de kwaliteit van de collectie. Binnen de budgetten
worden meer verschillende titels aangeschaft, zodat lezers voldoende keus
hebben en zich kunnen verwonderen binnen het aanbod. Zodat ze ook vinden
wat ze níet zochten: ‘Paradijs’ van Nobelprijswinnaar Abdulrazak Gurnah
bijvoorbeeld. Dit boek was in slechts drie Nederlandse bibliotheekcollecties te
vinden, waaronder die van de NOBB.
In het afgelopen jaar werd de collectie uitgebreid met manga; een wens van
het jongerenpanel. De strips rouleren tussen de verschillende vestigingen.
Voor dezelfde doelgroep schaffen de Bibliotheken Oss, Uden en Veghel sinds
het najaar ook sprinters aan. De populaire titels worden rechtstreeks bij de
lokale boekhandel gekocht en twee weken uitgeleend.
In 2021 werden door de Noord Oost Brabantse Bibliotheken meer exemplaren
geleverd aan het netwerk van Nederlandse Openbare Bibliotheken dan
gevraagd. De Bibliotheek was de op één na best leverende van de provincie.
Behalve waardering voor de collectie is dat positief voor de inkomsten. De
NOBB werd bovendien gevraagd voor het Kennisplatform Pluscollecties en
het Brabants Collectiebeleid. Een mooie kans om mee te denken over thema’s
als diversiteit en inclusie, maar ook over de afstemming van collecties.
JAARVERSLAG 2021

COLLECTIE EN PROGRAMMERING

Collectie

13

Landelijk werden steeds meer online diensten aangeboden aan bibliotheekleden, zoals
de TijdschriftenBieb, een gratis app om tijdschriften te lezen op een telefoon of tablet.
De online Bibliotheek bood meer dan 30.000 e-books en luisterboeken aan. Ook podcasts
werden steeds populairder. De Noord Oost Brabantse Bibliotheken speelden hierop in met
de serie voor jongeren ‘Je moet je BOEK houden!’. Ook rondom het 100-jarig bestaan van de
Bibliotheek Oss werden podcasts gemaakt.

Programmering
In 2021 hadden de coronamaatregelen opnieuw veel invloed op de dienstverlening en
de programmering. Veel activiteiten werden online uitgevoerd en door de gezamenlijke
Bibliotheken georganiseerd en gepromoot. Waar een jaar eerder nog vaak sprake was van
improvisatie, werd een alternatieve uitvoering nu veelal in de voorbereiding opgenomen.
Deze flexibiliteit kwam regelmatig van pas.
Kleinschalige activiteiten gericht op basisvaardigheden mochten al vanaf maart doorgaan.
En na de heropening op 20 mei wisten bezoekers hun weg naar de Bibliotheek weer te
vinden. Niet alleen tijdens de zomer, maar zeker ook in december, toen de Bibliotheken
open mochten blijven als essentiële voorziening.
Vooral in de zomermaanden waren bibliotheekmedewerkers op verschillende festivals en
evenementen te gast. Met de nieuwe boekenbakfiets en de pop-upbibliotheek maakten zij
een connectie met de collectie en schreven ze ter plekke nieuwe (jeugd)leden in.
In oktober zetten de Bibliotheken zich met workshops en presentaties in voor de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s). De themamaand BEAT
Plastic Waste was gericht op doel 13: het klimaat. Afsluiting vormden een lezing door prof.
dr. Ad Ragas en de muziekvoorstelling ‘Soundtrack of the Plastic Age’. Alle ervaringen zijn

JAARVERSLAG 2021

vermeld in het landelijke handboek ‘Programmeren voor een betere wereld’.
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Ik heb
mijn (taal)ontwikkeling,
mijn kennis
en mijn ‘brede horizon’
TOTAAL
te danken aan
de Bibliotheek!
Liefs,

Lale Gül, Veghel 30-9-2021, gesigneerd boek ‘Ik ga leven’
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Spelenderwijs
wijzer worden is
zoveel waard.
16

verliezers, volgens de Cultuurmonitor van 2021. Er werd meer (voor)gelezen
en de markt voor boeken pluste. De waarde van lezen en het belang van de
Bibliotheek werden bevestigd.
Negatieve gevolgen waren er voor onder meer fysieke boekwinkels, auteurs
en scholieren. Basisschoolleerlingen hadden na anderhalf schooljaar met
lockdowns een achterstand van zeven weken bij begrijpend lezen. In het
voortgezet onderwijs was de achterstand gemiddeld 27 weken, oplopend tot
een volledig schooljaar.

de Bibliotheek op school
Ook los van de corona-achterstanden holt de leesvaardigheid van kinderen
achteruit. Dat heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als
kenniseconomie en brengt hoge kosten met zich mee voor de bestrijding van
laaggeletterdheid.
In april was de aftrap van het Leesoffensief Brabant, een samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie, scholen, kinderopvang, Bibliotheken
en Cubiss dat het belang van goed leesonderwijs onder de aandacht brengt.
Veel instellingen onderschreven het manifest van het Leesoffensief Brabant
om kennis te delen en nieuwe projecten rondom leesbevordering te starten.
Binnen het werkgebied van de NOBB werd de landelijke lijn van ‘de
Bibliotheek op school’ verder uitgerold. Een externe projectleider onderzocht
het bestaande aanbod en de samenwerkingsverbanden met basisscholen.
Dat resulteerde in een nieuw programma voor intensievere samenwerking:
‘Inzetten op leesvaardigheid? Doen!’
Kern van de aanpak is de inzet van een leesconsulent van de Bibliotheek.
Die werkt samen met de leescoördinator van de school aan het duurzaam
verbeteren van de leescultuur op school en thuis. Het activiteitenplan
wordt op maat gemaakt. Als het nodig is, zorgt de Bibliotheek ook voor een
aantrekkelijk boekenaanbod in de school. Maatwerk blijft mogelijk.
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JEUGD EN JONGEREN

De coronacrisis zorgde binnen de letteren voor een jaar van winnaars en
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De Bibliotheek Uden detacheerde bijvoorbeeld medewerkers aan basisschool Bedir, om te
helpen bij het vormgeven van het leesonderwijs en het ondersteunen van ouders.
Verschillende basisscholen gaven het afgelopen jaar aan te willen starten met ‘de Bibliotheek
op school’. Vaak maakten zij voor de bekostiging gebruik van extra geld uit het Nationaal
Programma Onderwijs, voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en
na corona. Voor de Bibliotheek betekende de uitvoering van dit project een uitbreiding in
formatie.

Voortgezet onderwijs
Ook met het voortgezet onderwijs werd de samenwerking uitgebreid het afgelopen
jaar. Tijdens de lockdown was er onder jongeren bijvoorbeeld veel behoefte aan
studieplekken. Zowel in Oss als Uden zijn afspraken met scholen gemaakt over studeren
op locatie. In Oss gaf het Titus Brandsmalyceum lessen in de Bibliotheek. In Uden mochten
eindexamenkandidaten komen studeren. Daar werd veel gebruik van gemaakt.
Het Elde College in Schijndel had de primeur voor het nieuwe project Writers Meet-up.
Bovenbouwleerlingen lazen allemaal hetzelfde boek van Alex Boogers en gingen tijdens
workshops hierover met elkaar in gesprek. Hoewel de ontmoeting met de schrijver zelf
verviel door de coronamaatregelen werd het project als waardevol beoordeeld.
De eerste reacties op het nieuwe bibliotheekbezoek voor brugklassen waren eveneens
positief. Leerlingen gingen in groepjes op zoek naar QR-codes die verstopt waren in de
collectie. Spelenderwijs leerden zij zo de Bibliotheek kennen. De eigen docent gaf vooraf
een voorbereidende les op school.

Voor- en vroegschools
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Organisaties voor kinderopvang maakten kennis met een eigen aanbod in de webshop
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van de Bibliotheek. Naast workshops, verteltassen en collecties kunnen zij het nieuwe
Leesplezierpakket bestellen: een combinatie van een groepspas, materialen en expertise
van een bibliothecaris. Het aanbod wordt komend jaar bij kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen onder de aandacht gebracht met een boekje waarin collega’s zich
voorstellen en interessante tips geven.

De nieuwe nieuwsbrief voor samenwerkingspartners in de voor- en vroegschoolse educatie
werd enthousiast ontvangen. Na vier edities waren er circa 800 actieve lezers.

Jeugd
Behalve de programmering voor scholen werd het aanbod voor bibliotheekbezoekers in de
vrije tijd ook uitgebreid. Geregeld was dat met creatieve oplossingen en varianten om de
coronamaatregelen te kunnen waarborgen.
Naast het Peuteruurtje, Kleutertijd en enkele lokale varianten werd de doorgaande
voorleeslijn uitgebreid met Babybrabbels. Maandelijks kunnen ouders met een kind vanaf
vier maanden elkaar ontmoeten in de Bibliotheek en spelenderwijs de taalontwikkeling
van hun baby stimuleren. Ze krijgen voorleestips, leren de mooiste babyboekjes kennen
en doen activiteiten. Babybrabbels startte in Landerd, Oss en Uden. In 2022 sluiten ook

De Bibliotheek Uden hield in juni een BoekStart walk-through, coronaproof in de open lucht.
Kinderen tussen 0 en 2 jaar kregen een BoekStartkoffertje en een bibliotheekabonnement.
Naast de inschrijftafel stond een kraam met informatie voor ouders. In twee uur tijd
werden 25 nieuwe leden ingeschreven.
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Bernheze en Meierijstad aan.
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Tijdens de Nationale Voorleesdagen waren er verschillende online acties. Via social media
kreeg het Prentenboek van het Jaar ‘Coco kan het!’ van Loes Riphagen alle aandacht. Bij het
boek werden voorleesideeën, speeltips en knutselopdrachten gedeeld. In Oss en Landerd
werd de campagne nog uitgebreid met een spaarprogramma in het voorjaar. Tot slot
maakten de Bibliotheken verteltassen over Coco in het Arabisch, Nederlands, Pools en Turks.
Gemeente Meierijstad organiseerde met de Bibliotheek en de welzijnsorganisaties een
programma rond sport en taal voor in de zomervakantie. De Bibliotheek verzorgde
voorleesactiviteiten op locatie; in wijken en parken. De boekenbakfiets was elke dinsdag op
een andere plek voor een voorlees- en knutselactiviteit. Bezoekers kregen een prentenboek
cadeau. Elke donderdag werd er een verhaal-voor-het-slapen gelezen in het Julianapark.
Kinderen kwamen luisteren in hun pyjama.
De splinternieuwe boekenbakfiets stond in Berghem op de familiedag van het Hoessenbosch
Festival, begin september. Kinderen én ouders stonden in de rij om Dikkie Dik te knuffelen
en gingen met de rode kater op de foto. Bij de pop-upbibliotheek werd geknutseld, gekleurd
en voorgelezen. De boekenbakfiets reed ook naar kinderboerderij De Elzenhoek in Oss
die 50 jaar bestond. En op Vijver Fever, een feest voor de Osse Schadewijk, was de popupbibliotheek te gast.
Deze zomer deden ook weer veel kinderen uit groep 3 tot en met 8 mee aan Leesmiljonairs.
Op een poster noteerden ze hun leesminuten waarmee ze spaarden voor diploma’s en
duurzame cadeautjes. Op de website www.leesmiljonairs.nl en via social media deelden
bibliothecarissen hun leestips met de miljonairs. Op 17 september werd het project
afgesloten met in elke gemeente een Leesmiljonairsfeest in het thema ‘Films en sterren’.
De Kinderboekenweek stond met het motto ‘Worden wat je wil’ in het teken van beroepen.
In alle Bibliotheken deden kinderen mee aan een speurtocht met doosjes die leidde naar
de oplossing van een letterpuzzel. Curiosityworld gaf in elke gemeente een lezing met
workshop over de beroepen sterrenkundige en astronaut. Tot slot deden veel basisscholen
mee aan het schrijversproject. De vier winnende groepen ontmoetten auteurs Manon
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Sikkel en Marlies Slegers.
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Jongeren
Het jongerenpanel vergaderde het eerste halfjaar van 2021 veel online. In juni werd het
weerzien gevierd met een pizzabuffet. Het panel zette zich in voor de uitbreiding van de
collectie met Engelstalige young adult en manga. Daarnaast waren de leden betrokken bij
de opening van de Bibliotheek in Schijndel en de Halloween-editie van Meet the writer
met Daniëlle Bakhuis. Zij gaf in de Bibliotheek Oss een masterclass spannende verhalen
schrijven.
De Instagrampagina van het jongerenpanel werd vorig jaar een algemene pagina: de
Jongerenbieb. Het profiel voor en door jongeren staat vol boeken- en studeertips, nieuwtjes
en reels. Van 162 volgers in februari groeide het account naar ruim 500 aan het eind van het
jaar. Ook de korte filmpjes werden goed bekeken: soms meer dan 2.000 keer.
De Bibliotheek Meierijstad en Omroep Meierij startten samen de podcast ‘Je moet je BOEK
houden!’ om jongeren te helpen met hun boekkeuze. In de afleveringen schoven gasten
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(online) aan om te praten over hun favoriete boek.
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Die grote lach
op zijn gezicht
zegt genoeg:
het is elke keer
weer een feest!
En je moet opa en oma
eens zien als hij
weer nieuwe woordjes

Een moeder na afloop van het Peuteruurtje
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laat horen…
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De Bibliotheek
is een
toevluchtsoord.
Khalid Kasem
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maken: het belang van digitale vaardigheden nam het afgelopen jaar alleen
maar toe. De hulp die Bibliotheken daarbij boden werd gewaardeerd en
Bibliotheken zijn erkend als essentiële dienstverlening. Aan het eind van de
zomer kregen de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) fors meer vragen
over onder meer de CoronaCheck-app en het aanmaken van een papieren
vaccinatiebewijs.
Op het gebied van basisvaardigheden deden de Noord Oost Brabantse
Bibliotheken verder mee aan een proef van het ministerie van OCW en de
Koninklijke Bibliotheek: de Inloopschool. Doel is om volwassenen - vooral
mbo’ers - een leven lang te laten leren. Met gratis workshops en online
cursussen werd gemeten aan welk aanbod behoefte is. Op het lesprogramma
stonden onderwerpen als: gezonde voeding, brandpreventie, foutloos
schrijven en fotograferen met je telefoon.
Basisvaardigheden vergroten en laaggeletterdheid bestrijden zijn ook de
hoofddoelen van het DigiTaalhuis Maashorst in oprichting. Ketenpartners
NOBB, Vluchtelingenwerk, Capabel Taal, Stichting Vrouwen Samen, ONS
welzijn, IBN, Stichting Lezen en Schrijven en de gemeenten Uden en Landerd
tekenden op 8 september een convenant tot samenwerking in de Bibliotheek
Uden.
Het Taalnetwerk Oss liet in de Week van Lezen en Schrijven met een
virtualrealitybril ervaren hoe anders een dag eruit ziet als je laaggeletterd
bent. In september werden ook de cursussen Klik en Tik, Oefenen met de
Nederlandse taal, het Taalcafé en de Meeleeskring weer hervat.

Lezen en literatuur
Ondanks de coronamaatregelen zijn in 2021 veel activiteiten geprogrammeerd.
Dat gebeurde vaak online, voor de hele bibliotheekorganisatie.
In de Groene Engel in Oss waren op 13 januari Aafke Romeijn en Ewoud Kieft te
gast. De schrijvers - beiden ook muzikant - werden geïnterviewd en speelden
een aantal nummers. De avond was live te zien via YouTube.
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Contact houden met elkaar, overheidszaken regelen of een testafspraak
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In de Week van de Poëzie, eind januari, schreven de Bibliotheken een gedichtenwedstrijd
uit. Vanuit het hele land kwamen inzendingen. Sofie van den Krommenacker uit Uden
schreef het winnende gedicht ‘Samen’, tevens het thema van de poëzieweek. Wie wilde
kennismaken met poëzie, kon bovendien op blind date met een gedichtenbundel.
Als ‘Voorwoord van de Boekenweek’ waren schrijvers Özcan Akyol en Elle van Rijn op 13
maart te gast in de literaire talkshow van de NOBB. Zij gingen in gesprek met de Bibliotheek
in theater De Lievekamp. Voor poëzie zorgde Wout Waanders, de muziek was van Peaky en
het publiek speelde een online boekenquiz.
Schrijver en muzikant Auke Hulst ging op 24 maart op een literaire roadtrip met de
Bibliotheek. Hij sprak in de Groene Engel over zijn romans, reisboek en muziek en speelde
ook live. De avond werd opgenomen zonder publiek, maar was te volgen via livestream.
Op 11 mei stonden boeken en bier op het programma. Vanuit De Pul in Uden werd een avond
gestreamd met boekenpraat, het proeven van speciaalbieren en live muziek. Hoofdgast
was Ronald Giphart die met twee lokale brouwers en een bibliothecaris sprak over zijn
favoriete boeken en bier.
Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november
las heel Nederland daarom weer één boek: ‘De Wandelaar’ van Adriaan van Dis, over een
man in Parijs die zich over een hond ontfermt. De schrijver was te gast bij de Noord Oost
Brabantse Bibliotheken. De ontmoeting op de Noordkade in Veghel - een van de weinige
activiteiten die in het bijzijn van lezers kon plaatsvinden - was bijna volledig uitverkocht.
Paul Glaser gaf op 25 oktober een uitverkochte lezing in de Bibliotheek Oss over zijn boek
‘Dansen met de vijand’. Het verhaal gaat over zijn tante Roosje, een joodse danslerares die
in de Tweede Wereldoorlog door haar eigen man werd verraden. De lezing in het kader
van de Maand van de Geschiedenis was een samenwerking met toneelgroep BLUV die een
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Lezen doet een beroep
op je fantasie,
op je geestesziel.
Draagt bij
tot burgerschap,
je verplaatsen in de ander:
ik zou ook
een vluchteling
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Adriaan van Dis

Kennis en informatie
Op 24 februari werd in de Groene Engel in Oss de olympische talkshow ‘We gaan voor goud’
opgenomen. Jos de Louw interviewde drie sporters uit de regio die zich voorbereidden op
de Olympische Spelen. Ook zwemster Annemarie Janssen, die in Los Angeles (1984) drie
medailles won, was te gast. Kijkers mochten live vragen stellen via YouTube en er was
aandacht voor boeken over sport.
Veel mensen dromen ervan: een kinderboek schrijven. Maar hoe schrijf je een goed boek?
Waar moet je op letten en hoe kom je aan een uitgeverij? Kinderboekenschrijver Manon
Sikkel vertelde in haar workshop op 17 mei, online vanuit de Bibliotheek Uden, alles wat je
moet weten om een leuk en goed kinderboek te schrijven. De masterclass was uitverkocht
en werd erg goed ontvangen.
Global Goals Oss en de Bibliotheken presenteerden op 19 mei ‘De grote dataroof’: een
online avond over privacy en veiligheid op het internet. Hans de Zwart, oud-directeur van
burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, en Tieme Goedendorp van Tau Omega, gingen
in gesprek over het onderwerp. Ook werden er boeken besproken en konden kijkers vragen
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stellen.
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Ontmoeting en dialoog
De Bibliotheken besteden ook aandacht aan ontmoeting en debat, of liever: ontmoeting
en dialoog. Onderwerpen mogen wel schuren, maar niet polariseren. Bibliotheken bieden
toegang tot kennis en helpen mensen om nuances te zien en een mening te vormen. Om te
luisteren naar elkaar en te zien dat er tussen alle tegenstellingen ook veel overeenkomst zit.
In de online edities van de MensenBieb, op 13 en 15 april, gingen bezoekers via Zoom eenop-een in gesprek met mensen met een bijzonder verhaal. Aan de MensenBieb deden
onder andere een vluchteling, een transgender, een blinde en een ex-gevangene mee. Deze
activiteit was een samenwerking tussen de NOBB, Stichting De MensenBieb en Europe
Direct Eindhoven.
In het kader van de Maand van de Filosofie was filosoof Eva Meijer op 21 april te gast. In
de Groene Engel in Oss gaf ze een lezing over het essay dat zij schreef voor de campagne.
Ze werd geïnterviewd door Robert-Jan Gruijthuijzen, filosofiedocent op het Udens College.
Omdat er geen publiek bij kon zijn, is ook deze bijeenkomst live gestreamd.
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In de nieuwe reeks ‘Met open blik’ ging Lale Gül, schrijfster van ‘Ik ga leven’, op 30
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september in de Bibliotheek Veghel in gesprek met advocaat en gemeenteraadslid Ülkü
˘
Ögüt.
De twee vrouwen, met dezelfde religieuze achtergrond, gingen in gesprek over hun
zeer uiteenlopende levens. Gül noemde de Bibliotheek een oase aan gratis kennis, waaraan
ze haar (taal)ontwikkeling, kennis en brede horizon dankt.

Vanwege de coronamaatregelen is ook het verkiezingsdebat eind november, voor de
herindelingsverkiezingen in Maashorst, online uitgezonden. Met UOV De Kring, Misfits,
Compass Uden, Brabants Dagblad en DTV Nieuws werden zowel een jongerendebat als een
lijsttrekkersdebat georganiseerd.

Kunst en cultuur
In de serie ‘Kijk! Kunst.’ verzorgde kunsthistorica Marie Christine Walraven een uitverkochte
lezing over Marc Chagall in het Udense Museum Krona. De tentoonstelling ‘Tussen
Werelden’ koppelde zijn werk aan dat van hedendaagse kunstenaars. Lokaal werd met
Taalrijk Uden en het museum een begeleid bezoek aan de expositie georganiseerd. Het
doel? Kunst bekijken door de ogen van iemand met een andere culturele achtergrond.
De Mexicaanse Frida Kahlo is zonder twijfel een van de bekendste kunstenaars ter wereld.
Haar indrukwekkende kunstwerken, opvallende verschijning en bijzondere levensstijl
maakten haar tot een icoon. Marie Christine Walraven gaf over Kahlo twee uitverkochte
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mensen beschikbaar te stellen. Dat doen ze sinds een aantal jaar ook op
het terrein van toerisme, recreatie, cultuur en erfgoed. Informatie wordt
geïnventariseerd en vindbaar gemaakt, onder meer op websites en social
media.
Het verleden verbindt het heden met de toekomst. Veel mensen zijn benieuwd
naar hun wortels en er is aandacht voor lokale geschiedenis. Medewerkers
van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken namen daarom in 2021 deel aan
workshops over storytelling door Erfgoed Brabant.
De drie zomerwandelingen ‘Buiten je Boekje’ in Uden en Landerd, Meierijstad
en Oss waren populair. Steeds liepen tientallen wandelaars de route.
Onderweg deden zij mee aan creatieve workshops, zagen ze voorstellingen en
werd voorgelezen door onder andere de burgemeester en natuurbeschermers.
Voor veel wandelaars en passanten vormde de wandeling een kennismaking
met de Bibliotheek.

Meierijstad
In Meierijstad zorgde de Bibliotheek voor het contentbeheer van de website
Bezoekmeierijstad.nl. Met verschillende partners zijn verhaallijnen ontwikkeld
om de historie en cultuur van de gemeente bij een groot publiek onder de
aandacht te brengen. Hierdoor ontstaat synergie tussen toerisme, erfgoed en
educatie.
In de Bibliotheek Sint-Oedenrode werd het eerste Toeristisch Informatiepunt
(TIP) van Meierijstad geopend. Daarna volgden TIP’s in de Bibliotheken
Schijndel en Veghel: informatiepunten voor alles op het gebied van vrije tijd.
Hiermee kwam een einde aan het tijdperk van het UITpunt.
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Van oudsher verzamelen Bibliotheken informatie om die aan zoveel mogelijk
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Oss
Met de gemeente Oss, Stichting Maasmeanders, Centrummanagement Oss, Toeristisch
Informatiepunt Oss en Maashorst Ondernemers verzorgt de Bibliotheek het contentbeheer
van de site Trefhetinoss.nl. Dit jaar werd veel tijd gestoken in het verbeteren van de digitale
toegankelijkheid die wettelijk vereist is voor overheidswebsites. De website werd beter
vindbaar en bruikbaar; ook voor mensen met een functiebeperking.
Genealogisch Bureau van Erp, het Stadsarchief en de Bibliotheek Oss verzorgden in
februari en maart drie online workshops over stamboomonderzoek. Met 93 deelnemers
waren ze alle drie uitverkocht en veel deelnemers gaven de maximale vijf sterren op het
evaluatieformulier. Voor veel stamboomonderzoekers was dit de eerste kennismaking met
de Bibliotheek.
In november, de Maand van de Geschiedenis, organiseerden de Bibliotheek Oss, het
Stadsarchief en historische kring De Werkende Mens een uitverkochte avond in de Groene
Engel over de Osse industrie. Behalve een lezing en interviews stonden poëzie en muziek
op het programma.

Uden en Landerd
In het voorjaar van 2021 werd het Toeristisch Informatiepunt in de Bibliotheek Uden geopend.
Voormalige VVV-vrijwilligers voeren hun werkzaamheden voortaan uit in de Bibliotheek
en dat biedt een mooie basis voor samenwerking, vermenging van publieksgroepen en
ruimere openingstijden. Eind 2021 kreeg de Bibliotheek opdracht van de gemeenten Uden
en Landerd om samen met hen en het Toeristisch Platform Landerd het contentbeheer
te gaan verzorgen voor de website Exploremaashorst.nl. Dit ten behoeve van de nieuwe
gemeente.
Historicus Adriaan Sanders presenteerde in september zijn nieuwste boek ‘Getuigen van
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door 46 gasten.

Stadsarchief Oss
De gemeente Oss presenteerde in 2021 haar Erfgoedvisie. Het Stadsarchief speelde een
belangrijke rol in de totstandkoming. De visie vormt een goed uitgangspunt om het doel
en de taken van het Stadsarchief Oss in de gemeente te verduidelijken. Sinds 2016 maakt
het Stadsarchief onderdeel uit van de Bibliotheek en nemen de erfgoedmedewerkers deel
aan verschillende kennisteams.
Het Stadsarchief heeft een historische beeldcollectie en organiseert educatieve projecten,
lezingen, filmmiddagen en tentoonstellingen. De medewerkers enthousiasmeren bezoekers
over de geschiedenis en vertellen (online) historische verhalen. Ze delen hun deskundigheid
ook met de bibliotheekmedewerkers en een aantal projecten van het Stadsarchief is
opgenomen in de webshop voor het onderwijs van de Bibliotheek.
In 2021 had het Stadsarchief veel succes met een reizende tentoonstelling met fotobanners
speciaal voor Osse verzorgingshuizen. Fotograaf Daan Scholte - actief van eind jaren ‘40 tot
in de jaren ‘60 - legde herkenbare straatbeelden en scènes uit het dagelijks leven vast die
herinneringen oproepen. Verzorgers en bezoekers gingen via de foto’s het gesprek aan met
ouderen.
Het Stadsarchief organiseerde ook weer de Open Monumentendagen voor de gemeente
Oss. Er waren 45 monumenten gratis te bezoeken, met speciale activiteiten zoals een
wandeling, speurtocht, kunsttentoonstelling, kampement met kanonnen of live muziek.
Ondanks de anderhalvemetermaatregel waren er 4.500 bezoekers. Nieuw dit jaar was een
fotowedstrijd bij het landelijke thema ‘Mijn monument is jouw monument’.
Om actief bezig te zijn met de lokale geschiedenis en tijdens de lockdown toch naar
buiten te gaan, maakte het Stadsarchief nieuwe geocacheroutes, onder andere langs zes
Osse kerken. Bij elk monument is een geocache verstopt. In een app krijgen wandelaars
informatie over het monument en is een cijfer te vinden. De opgetelde cijfers vormen een
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100 jaar Bibliotheek Oss
‘Een opvoedingsplaats voor geestelijke verheffing.’ Zo werd honderd jaar geleden de
‘Openbare Leeszaal en Boekerij op R.K. Grondslag voor Oss en Omstreken’ omschreven.
Titus Brandsma, een van de Osse paters karmelieten, was de initiatiefnemer.
Op 31 maart 2021 gaf burgemeester Wobine Buijs, met het zetten van een laatste krijtstreep
in een kunstwerk, het startsein voor het jubileumjaar. Zij noemde de Bibliotheek ‘een
venster op de wereld’ en reikte een ‘Osje van Verdienste’ uit. Het was voor het eerst dat die
onderscheiding niet werd toegekend aan een persoon, maar aan een organisatie.
De opening van het jubileumjaar was live te volgen via Facebook en werd, ondanks de
coronamaatregelen, een feestelijke dag. De stadsdichter schreef een speciaal gedicht, leden
kregen een jubileumtas bij het afhaalpunt en voor niet-leden was er een kortingsactie.
Huis-aan-huis werd een jubileumkrant verspreid met aandacht voor verleden, heden en
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toekomst van de Bibliotheek.
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Het jubileum werd het hele jaar door gevierd, met onder andere een speurtocht en
creatieve wedstrijden. In samenwerking met lokale ondernemers werd een speciaal
anderhalvemeterzitbankje met zwerfbibliotheek geplaatst op het grasveld naast de
Bibliotheek. Een duurzame buitenexpositie wees voorbijgangers op het honderdjarig
bestaan. Bankjes met boekenkasten kwamen er ook in NME-centrum De Ruwaard en
De Schadewijk. In de podcastserie ‘De eeuw van mijn bieb’ schoven deskundigen en
bibliotheekbezoekers aan.
Collega’s en oud-collega’s waren in juni bij een talkshow over de Bibliotheek. Hoofdgast was
Aat Vos, ontwerper en architect van de nieuwbouw in het centrum. Bij het Walkwartier
in aanbouw werd een tijdlijn gemaakt die in woord en beeld de geschiedenis van de
honderdjarige Bibliotheek laat zien.
De titel van het congres in september was ‘In de voetsporen van Titus, een goede voorouder’.
Roman Krznaric sprak er online over zijn boek ‘De goede voorouder: langetermijndenken
voor een kortetermijnwereld’. Ook Daan Roovers, Wouter Sanders, Hans van Duijnhoven en
Gershwin Bonevacia waren te gast. Het congres, waarbij weinig publiek aanwezig mocht
zijn, werd gestreamd en is terug te kijken via YouTube. Alle aanwezigen ontvingen een
exemplaar van de speciale uitgave over de Osse Bibliotheek in de serie ‘Verhalen uit het
Stadsarchief’.
De publieksdag eind september werd bezocht door ruim 500 mensen. Precies op die dag
verviel de anderhalvemetermaatregel. In het Osse centrum verleidden twee actrices op
de boekenbakfiets het winkelend publiek om ook naar de Bibliotheek te komen. Literaire
stadswandelingen, een Buitenbios en de Bibliotheek in Minecraft sloten het bijzondere
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net zo normaal worden
als tandenpoetsen.
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online geregeld wordt, goed. Kennisteams nemen hun verantwoordelijkheid
en binnen het kernteam zijn de taken goed verdeeld. Er is gekeken naar
mogelijkheden om het aantal overleggen te beperken en efficiënter te maken.
Het nieuwe kennisteam beleidsinnovatie moet zorgen voor focus en meer
samenhang tussen de kennisteams en hun jaarplannen. Zo kunnen de teams
de ambities uit het Beleidsplan 2021-2024 ‘Koers in beweging’ realiseren.
Ook de vertegenwoordiging van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken bij
landelijke initiatieven en innovatie van het bibliotheekwerk worden steeds
meer benadrukt.

Eindejaarsgesprekken
In december werden online eindejaarsgesprekken gevoerd, met als leidraad
het nieuwe beleidsplan en de daarin opgenomen praatplaat. In groepen
werd gesproken over de organisatie- en overlegstructuur, de taken van de
kennisteams en de beleidsplanning. Ook de eigen bijdrage van collega’s aan de
organisatie kwam aan bod. De groepsgesprekken krijgen een vervolg in 2022.

Communicatie
Op 1 maart werd de oude website van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken
vervangen. Met de WaaS (Website as a Service) en landelijk beschikbare content
realiseerde de NOBB haar nieuwe site. Het contentmanagementsysteem, de
vormgeving en functionaliteit zijn landelijk geregeld; de inhoud bepaalt de
Bibliotheek zelf, zodat lokale aandachtspunten gewaarborgd blijven. In de
site werd een webshop geïmplementeerd voor activiteiten en het educatieaanbod.
JAARVERSLAG 2021
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De nieuwe structuur van de organisatie werkt, zelfs in een tijd waar veel
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BibliotheekSchool
Ook het afgelopen jaar werden, via Zoom, inspirerende en informerende webinars
gehouden voor medewerkers publieksservice en bibliothecarissen. Aan bod kwamen onder
meer: lezen door jongeren, pr en marketing, projectformulieren en basisvaardigheden.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage over 2021 was 7,38%. Vorig jaar lag dit percentage op 5,29%.
De stijging wordt veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim en corona.

Ondernemingsraad
In 2021 vergaderde de Ondernemingsraad zeven keer met elkaar, zes keer met de bestuurder,
één keer met de Raad van Toezicht en één keer met de arbodienst. De Ondernemingsraad
is voltallig en bestaat uit: Maaike van der Burgt, Marianne Dekkers, Gertrude van den Elzen
(secretaris), Marjan Kouwenberg, Maartje Kroeze (plaatsvervangend voorzitter), Marie-José
Mathijsen (voorzitter) en Eefje van Waes.
Dit jaar zijn onder andere het nieuwe werken, de procedures rond vacatures en het format
van de voortgangsgesprekken aan bod gekomen. Extra aandacht is besteed aan contact
met de achterban. In december kregen de OR-leden een training om de deskundigheid te
bevorderen en speerpunten voor 2022 te formuleren.

Raad van Toezicht
Zowel voor de Bibliotheek als voor de Raad van Toezicht was Covid-19 ook in 2021 een factor
van belang. De Raad spreekt haar waardering uit voor directie en medewerkers. Zij waren
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maar hun leden en bezoekers zelfs te verrassen met creatieve acties.

De Raad van Toezicht werkt volgens de acht principes van de Governance Code Cultuur
2019. Zoals in de statuten, wet- en regelgeving is bepaald houdt de Raad toezicht op
het functioneren van de directeur-bestuurder, het bevoegd gezag. De Raad fungeert
als klankbord, adviseur en sparring partner. Bovendien vervult de Raad van Toezicht de
werkgeversrol.
De Raad van Toezicht van de NOBB kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie.
Beide commissies adviseren de Raad over relevante onderwerpen. De remuneratiecommissie
houdt jaarlijks een voortgangsgesprek met de directeur-bestuurder. Daarnaast is er
maandelijks een zogenaamd ‘benen-op-tafel-gesprek’ waar allerlei zaken die spelen
de revue passeren in een informele setting. Een vertegenwoordiging van de Raad heeft
jaarlijks een gesprek met de OR.
De Raad vergaderde in 2021 zes keer, veelal via Google Meet. Aan bod kwamen
onder meer de organisatievorm, de kwetsbaarheid van een eenhoofdige leiding,
samenwerkingsvraagstukken en de nieuwbouwplannen in Oss. Naast de reguliere
vergaderingen was er in juni de jaarlijkse werkbijeenkomst. Daar werd de Raad door
de kennisteams van de NOBB geïnformeerd over de plannen voor de komende tijd.
Vertegenwoordigers van de Raad waren aanwezig bij de opening van de nieuwbouw in
Schijndel en de heropening van de Bibliotheek Veghel.

Samenstelling
De leden van de Raad beschikken over verschillende en relevante kennis en netwerken. Ze
worden benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om nog twee keer
te verlengen. Benoeming gebeurt aan de hand van een profielschets en een vastgestelde
procedure. Er is een inwerkplan voor nieuwe leden en er is een rooster van aftreden. In 2021
werd afscheid genomen van een lid door het aanvaarden van een wethouderschap en per
31 december verliepen de termijnen van twee leden.

integriteitsverklaring in het kader van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen kon
door ieder lid van de Raad getekend worden. De Raad ontvangt voor haar werkzaamheden
jaarlijks een vergoeding van € 1700,-, de voorzitter ontvangt € 2000,-.
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De Raad was op 31 december 2021 als volgt samengesteld:
Voorzitter: mevrouw E.J. Brendel
Functie: eigenaar Transforta, coachen, trainen & ontzorgen
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Stichting Verkadefabriek ’s-Hertogenbosch,
lid Bestuur Praktijkschool De Rijzert ’s-Hertogenbosch, lid Raad van Toezicht Scholengroep
Scala Elshout, voorzitter Raad van Toezicht Jenaplanschool Antonius Abt Engelen
Vice-voorzitter: de heer J.M.M.E. van Amelsvoort
Nevenfuncties: vice-voorzitter Stichting MuzeRijk, secretaris Stichting Goeie Reis
Lid: mevrouw J.J. Lauwen
Functie: advocaat
Nevenfunctie: lid Raad van Toezicht AVEM Kinderopvang
Lid: de heer J.A.A. Megens
Functie: senior medewerker Financiën, Planning en Control Provincie Noord-Brabant
Nevenfunctie: geen
Lid: de heer R.C.G.M. Sanders
Functie: eigenaar consultancybureau Imbuto (improve business together)
Nevenfunctie: voorzitter Stichting MuzeRijk
Lid: de heer P.J.M.H. Vermeulen
Functie: CEO OPHTECS Europe BV
Nevenfuncties: non-executive board advisor & co-founder Azalea Vision B.V., member of
the board EFCLIN (European Federation of the Contact Lens and IOL Industries), recensent
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waarin je leest
is van onderschikt belang.
Het gaat
om het achterliggende doel:
genieten van lezen
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en je blijven ontwikkelen.
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Jakob van der Waarden,
directeur Raad van Cultuur
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