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Wat	een	bijzonder	jaar	hebben	wij	meegemaakt.	
2017	was	het	jaar	dat	we	100	jaar	Bibliotheek	Venlo	
mochten	vieren	met	elkaar.	Een	hele	week	feest	
in	de	maand	oktober	met	als	bekroning	een	
koninklijke	onderscheiding.	Een	kers	op	de	taart	
voor	de	inwoners	van	Venlo	maar	zeker	voor	onze	
medewerkers	en	vrijwilligers	die	met	hart	en	ziel	
werken	en	betrokken	zijn	bij	deze	bibliotheek.	
Ik	ben	dit	jaar	gestart	als	directeur-bestuurder	
bij	de	Bibliotheek	Venlo.	Na	een	jaar	kan	ik	met	
recht	zeggen	dat	we	een	zeer	vooruitstrevende	
dynamische	organisatie	zijn.	We	werken	met	elkaar	
aan	het	elke	dag	een	beetje	beter	maken	van	onze	
stad	en	proberen	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	
ontwikkeling	van	de	Venlonaar	op	vele	gebieden.	
We	hebben	elke	dag	te	maken	met	klanten	van	
0	tot	100	jaar	die	ons	bij	de	les	houden	en	voorzien	
van	feedback	om	het	ook	in	de	toekomst	goed	te	
blijven	doen.	Het	plezier	in	lezen	en	de	voldoening	
van	jezelf	ontwikkelen	staan	voorop	bij	alles	wat	
we	doen	bij	de	Bibliotheek	Venlo.	

We	werken	daarbij	vanuit	twee	dromen:	
We	willen	alle	kinderen	(0	tot	18	jaar)	in	Venlo	
toegang	geven	tot	een	rijke	leesomgeving.	Dit	doen	
we	vanuit	de	scholen	en	kinderdagverblijven.	
We	willen	vanuit	de	Stadsbibliotheek	de	inwoners	
van	Venlo	een	Huis	van	Informatie	bieden	waar	
men	zich	persoonlijk	kan	ontwikkelen.	
Deze	dromen	gaan	we	ook	de	komende	jaren	nog	
verder	vorm	geven.	Dit	doen	we	in	samenwerking	
met	alle	daarbij	behorende	partners	in	Venlo.	
In	het	jaarverslag	dat	voorligt	willen	we	met	u	
terugblikken	op	een	fantastisch	mooi	2017	en	u	
alvast	een	kleine	blik	op	de	toekomst	geven.	
Heel	veel	plezier	met	lezen.

Geja	Olijnsma
directeur-bestuurder

Voorwoord
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Inleiding Als	expert	op	het	gebied	van	kennis	en	informatie	
speelt	de	Bibliotheek	Venlo	een	belangrijke	rol	in	de	
ontwikkeling	van	de	inwoners	van	Venlo.	Leren	en	
weten	maakt	sterker	en	zelfstandiger.	Samen	met	
onze	landelijke	en	lokale	partners	zorgen	we	ervoor	
dat	iedere	inwoner	een	leven	lang	kan	leren	en	
meetelt	in	onze	samenleving.	
We	doen	dit	door	invulling	te	geven	aan	de	
vijf	kernfuncties	die	in	de	Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen	(Wsob,	2015)	centraal	
staan:

➜	 Ter beschikking stellen van kennis en 
 informatie

➜	 	Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling 
 en educatie

➜	 	Bevorderen van lezen en het laten 
 kennismaken met literatuur

➜	 	Organiseren van ontmoeting en debat

➜	 	Kennis laten maken met kunst 
 en cultuur

Per	functie	geven	we	in	dit	jaarverslag	aan	wat	
we	het	afgelopen	jaar	hebben	bereikt	en	wat	
onze	ambitie	is.	Voorop	staat	dat	de	inwoners	
van	de	gemeente	Venlo	de	deskundigheid	van	de	
medewerkers	en	vrijwilligers	van	de	Bibliotheek	
Venlo	herkennen	en	waarderen.	We	zetten	onze	
deskundigheid	in	om	mensen	een	optimale	
toegang	te	geven	tot	informatie,	kennis	en	cultuur.	
We	maken	het	verschil	in	een	snel	veranderende	
wereld	waarin	de	Bibliotheek	Venlo	zich	blijft	
ontwikkelen	en	steeds	opnieuw	uitvindt.	Zodat	
zoveel	mogelijk	Venlonaren	kunnen	aansluiten	
bij	de	digitale	maatschappij.
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Vereniging
van Nederlandse

Gemeenten (VNG) |
KERNTAAK bibliotheken
Openbare bibliotheken hebben de rol 

om alle burgers vrije toegang tot 
informatie, kennis en cultuur te 

bieden, zodat zij zich bewust, 
kritisch en actief kunnen 

bewegen in de 
maatschappij.

MISSIE | 
de Bibliotheek Venlo

De BredeBieb Venlo is als schatkamer 
van informatie en als inspirerend 

ontmoetingscentrum
het maatschappelijk hart van Venlo.

De openbare bibliotheek Venlo is als BredeBieb een 
daadkrachtige, toekomstgerichte en verbindende 

organisatie. Wij leveren in samenwerking 
met onze partners een bijdrage aan het 

zelfstandig functioneren van mensen 
tot goed geïnformeerde en 

ontwikkelde burgers opdat ze 
kunnen meedoen in de 

samenleving.

VISIE
   Wij maken onze klanten door een persoonlijke benadering wegwijs in 

het zoeken en vinden van de juiste informatie.
   Wij coachen en inspireren mensen om zich verder te ontwikkelen en 

 te ontplooien om deel te nemen aan de samenleving.
   Wij bieden een Huis van Informatie en een bruisende 

 programmering.
   Wij zijn een aantrekkelijke werkgever en bieden onze medewerkers 

 een open en inspirerende werkomgeving.
   Wij werken als Huis van Informatie, als samenwerkende en/of 

coördinerende partij in de stad aan het voorkomen en bestrijden 
 van achterstanden op het gebied van basisvaardigheden 
 waardoor iedereen zich kan ontwikkelen.

   Alle kinderen van 0-18 jaar zijn lid van de Bibliotheek en 
 hebben toegang tot rijke informatie, ongeacht de 
 betrokkenheid van de ouders.

   Wij zetten de beschikbare middelen doelmatig en 
 effectief in.
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Ter beschikking 
stellen van kennis 
en informatie

Iedereen 
is welkom in de 

Bibliotheek Venlo waar we 
kennis en informatie delen. We 

besteden veel aandacht aan het 
ontwikkelen van basisvaardigheden 
op het gebied van lezen, schrijven, 

rekenen en digitale handigheid. 
We werken samen met partners 

en vrijwilligers om onze 
doelstellingen zo 
goed mogelijk te 

realiseren.

1

BASIS
vaardigheden

Digitale 
vaardigheden

Sociale en
juridische 

vaardigheden
Financiële
vaardigheden

Lezen, schrijven
en rekenvaardigheden

Gezondheids-
vaardigheden

Samenwerking: Taalhuis Venlo

Het	Taalhuis	Venlo	is	een	samenwerkingsverband	
van	de	gemeente	Venlo,	Gilde	Educatie,	Stichting	
Groen	Licht,	GGD/JGZ,	Stichting	Wel.Kom,	Stichting	
Lezen	&	Schrijven	en	de	Bibliotheek	Venlo.	
Het	Taalhuis	richt	zich	op	laaggeletterden	in	de	
gemeente	Venlo.	De	Bibliotheek	is	kartrekker	bij	het	
faciliteren	van	ruimte	en	het	beschikbaar	stellen	
van	een	coördinator	en	middelen	voor	activiteiten.	
Het	Taalhuis	is	gestart	in	maart	2017	en	we	hebben	
in	een	jaar	tijd	ca.	150	individuele	taalvragers	
ontvangen.	

Voortvloeiend	uit	het	Taalhuis	en	gerelateerd	
aan	de	Wet	Taaleis	zijn	in	samenwerking	met	
de	gemeente	Venlo	informatiebijeenkomsten	
georganiseerd	en	intakegesprekken	met	
bijstandsgerechtigden	gevoerd.

Verder	zijn	in	verschillende	wijken	taallessen	
gestart	en	begeleiden	taalvrijwilligers	van	het	
Taalhuis	taalvragers	in	Huizen	van	de	Wijk.

Informatie verstrekken en verwijzen
In	tegenstelling	tot	wat	vaak	wordt	aangenomen	
gaat	het	bij	laaggeletterden	niet	alleen	om	mensen	
met	een	migratieachtergrond.	Zowel	een	grote	
groep	anderstaligen	als	Nederlandstaligen	in	Venlo	
heeft	te	maken	met	een	taalachterstand.	Voor	deze	
mensen	is	het	Taalhuis	Venlo	een	laagdrempelige	
plek	waar	ze	informatie	krijgen	om	de	Nederlandse	
taal	(beter)	te	leren	spreken,	lezen	en	schrijven.	
Het	Taalhuis	heeft	vooral	de	functie	van	informatie-
verstrekker	en	verwijzer,	als	intermediair	tussen	
taalvrager	en	taalhulpverlener.	Verwijzing	is	
bijvoorbeeld	mogelijk	naar	taalaanbieders	zoals	
Taalcoaches	Venlo	en	Gilde	Educatie.

In	november	2017	is	in	Huis	van	de	Wijk	Boulevard 
Hazenkamp	het	Taalpunt	Blerick	geopend	als	
onderdeel	van	het	Taalhuis.	Dit	Taalpunt	biedt	
dezelfde	informatie	en	verwijzingsmogelijkheden	
als	het	Taalhuis	in	de	Stadsbibliotheek.

Laaggeletterdheid in de
gemeente Venlo

In	Venlo	is	minimaal	16%*	van	de	
beroepsbevolking	laaggeletterd.	
Dat	komt	neer	op	ten	minste	10.500	
laaggeletterden	in	de	leeftijd	van	16	tot	
65	jaar.	Als	ook	de	doelgroep	65+	wordt	
meegenomen	komen	er	naar	schatting	
nog	eens	4.400	laaggeletterden	bij.	
Daarmee	zijn	we	een	provinciale	en	
landelijke	koploper.	In	Limburg	is	
gemiddeld	12,8%	laaggeletterd	en	
landelijk	11,9%.

Tel mee met taal
In	2016	is	het	landelijke	programma	
‘Tel	mee	met	taal’	gestart	om	laag-
geletterdheid	op	een	laagdrempelige	
wijze	te	voorkomen	en	te	bestrijden	en	
lezen	te	bevorderen.	Het	programma	
helpt	gemeenten,	werkgevers,	
bibliotheken,	welzijnsorganisaties	en	
andere	partijen	om	de	doelgroep	te	
vinden,	door	te	verwijzen,	te	motiveren	
en	een	passend	cursusaanbod	te	doen.	
Met	als	resultaat	dat	meer	laag-
geletterden	aan	de	slag	gaan	met	taal,	
rekenen	of	computervaardigheden	en	
dat	kinderen	in	een	taalrijke	
omgeving	kunnen	opgroeien.
De	Stichting	Lezen	&	Schrijven	
ondersteunt	gemeenten	bij	deze	
aanpak	en	het	Taalhuis	vormt	
een	onderdeel	van	deze	inzet.

*Bron: Researchcentrum voor 
Onderwijs en Arbeidsmarkt (2016). 
Regionale spreiding van 
geletterdheid in Nederland.

Bron: Cubiss
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Samenwerking: Taalcoaches Venlo

Taalcoaches	Venlo	is	een	vrijwilligersorganisatie	
die	zorgt	voor	de	koppeling	tussen	taalcoaches	
en	taalvragers.	De	organisatie	is	onderdeel	van	
Stichting	Groen	Licht,	een	van	de	partners	in	het	
Taalhuis	die	mensen	helpt	om	beter	mee	te	doen	
in	de	maatschappij	waarbij	taal	de	sleutel	is.	
Taalcoaches	Venlo	is	er	voor	anderstaligen	in	de	
gemeente	Venlo	die	de	Nederlandse	taal	beter	
willen	spreken,	lezen	en	schrijven.
Samen	met	de	Bibliotheek	Venlo	is	het	succesvolle	
taalcafé-project	opgezet,	waarbij	iedere	eerste	
zaterdag	van	de	maand	taalvragers	en	taalcoaches	
bij	elkaar	komen	in	de	Stadsbibliotheek.	
Ze	drinken	samen	koffie	en	praten	met	elkaar,	
spelen	taalspellen	of	luisteren	naar	verhalen	over	
de	Nederlandse	cultuur.	Zo	helpen	bezoekers	elkaar	
om	de	Nederlandse	taalvaardigheid	te	verbeteren.

Sinds	november	2017	zijn	de	Taalcoaches	bovendien	
iedere	donderdagochtend	in	de	Bibliotheek	Venlo	

aanwezig	met	een	spreekuur.	Hier
zijn	anderstaligen	welkom	

voor	een	intakegesprek	om
vervolgens	een	taalvrager

en	een	taalcoach	zo	goed
	mogelijk	te	koppelen.

Ambitie: DigiTaalhuis

   Bij de verdere ontwikkeling van het Taalhuis 
ligt de nadruk naast taal en rekenen op 
computervaardigheden. We bieden mensen 
een zo goed mogelijke aansluiting bij de 
digitale maatschappij die zich razendsnel 
ontwikkelt. Dat betekent dat mensen 
zich blijven bekwamen en scholen en 
dat het aanbod van de Bibliotheek zich 
blijft vernieuwen om actuele kennis en 
informatie te bieden.

   Door meerdere Taalpunten en taalcafés in 
de wijken te openen zorgen we voor een 
sterkere verbinding van de wijken met de 
Bibliotheek.

   Bij het verhogen van de 
bezoekersaantallen besteden we 
extra aandacht aan taalvragers 
met een autochtone achtergrond. 
Ondanks het laagdrempelige 
karakter van de Bibliotheek 
merken we dat deze groep het 
om verschillende redenen 
moeilijk vindt om hulp 

 te vragen bij 
  taal- en digitale 

vragen.

Samenwerking: Informatie- en Adviespunt

Inwoners	van	de	gemeente	Venlo	kunnen	met	hun	
vragen	over	wonen	en	welzijn,	werk	en	inkomen	
en	jeugd	en	zorg	(sociale	domein)	terecht	bij	een	
Informatie-	en	Adviespunt	in	de	Huizen	van	de	
Wijk.	Ook	in	de	Bibliotheek	Venlo	is	een	Informatie-	
en	Adviespunt.

Huis van Informatie
De	Bibliotheek	Venlo	heeft	zich	in	dit	verband	
ontwikkeld	tot	Huis	van	Informatie	binnen	het	
partnerschap	Samen	zijn	wij	Venlo.	We	ondersteunen	
de	informatie-	en	Adviesteams	in	de	wijken	bij	het	
efficiënt	vinden	van	informatie	en	het	verbeteren	
van	digitale	vaardigheden.

Training informatievaardigheden
Op	verzoek	van	de	gemeente	Venlo	heeft	de	
Bibliotheek	Venlo	een	training	ontwikkeld	
voor	vrijwilligers	en	professionals	van	de	
Informatie-	en	Adviesfunctie.	Deze	
‘parel’	is	eind	2017	gereedgekomen.

Parel
De	training	voor	vrijwilligers	en	
professionals	van	de	informatie-	
en	adviesteams	is	als	een	parel	
van	Route	2020	ontwikkeld.	
Een	programma	van	de	de	Vereniging	
van	Openbare	Bibliotheken	waarbij	
het	gaat	om	de	herkenbaarheid	en	
positionering	van	bibliotheken	en	
het	delen	van	kennis.
De	parels	-	kleine	veelbelovende	
projecten	die	de	moeite	waard	zijn	om	
te	delen	-	maken	de	ontdekkingsreis	
naar	de	Bibliotheek	van	de	toekomst	
mogelijk.
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Samenwerking: UWV

In	juni	2016	hebben	UWV	en	de	VOB	
(Vereniging	van	Openbare	Bibliotheken)	een	
samenwerkingsovereenkomst	getekend	om	
via	kortdurende	pilotprogramma’s	in	vijf	
arbeidsmarktregio’s	te	verkennen	hoe	UWV	en	de	
openbare	bibliotheken	elkaar	kunnen	versterken.	
Ook	Noord-Limburg	participeerde	in	deze	pilot,	
Living	Lab	genoemd.	Als	resultaat	hiervan	verwijst	
UWV	ook	in	2017	werkzoekenden	die	laaggeletterd	
en/of	niet-digivaardig	zijn	actief	naar	cursussen	en	
activiteiten	in	de	Bibliotheek	zodat	zij	beter	kunnen	
participeren	op	de	arbeidsmarkt.

Samenwerking: 
Ontwikkeling Sociale Kaart

Op	verzoek	van	de	gemeente	Venlo	hebben	
we	als	Huis	van	Informatie	samen	met	
mijnbuurtje.nl	in	2017	de	sociale	kaart	opgezet.	
Op	www.socialekaartvenlo.nl	vinden	inwoners	
en	professionals	alle	informatie	rond	wonen,	
zorg,	welzijn,	werk,	inkomen	en	kind	en	gezin.
De	Bibliotheek	Venlo	coördineert	de	sociale	kaart	
en	zorgt	ervoor	dat	de	informatie	verder	wordt	
aangevuld	en	actueel	blijft.	

Samenwerking: Belastingdienst

De	Belastingdienst,	de	Koninklijke	Bibliotheek	
(KB)	en	de	openbare	bibliotheken	hebben	in	
februari	2016	een	driejarig	convenant	afgesloten	
om	mensen	te	helpen	in	hun	contact	met	de	
e-overheid.	Openbare	bibliotheken	ondersteunen	
burgers	bij	het	regelen	van	overheidszaken	zoals	
de	digitale	belastingaangifte.	In	de	Bibliotheek	
Venlo	zijn	sinds	2017	twee	computers	aanwezig	
die	speciaal	voor	dit	doel	zijn	ingericht.
Meerdere	keren	per	jaar	bieden	we	de	gratis	
cursus	‘Omgaan	met	je	DigiD’	aan	om	te	leren	
hoe	je	handig	en	veilig	informatie	opzoekt.	
In	2018	introduceren	we	de	‘invulhulp	bij	
belastingaangifte’	waarmee	mensen	in	maart	
en	april	gratis	hulp	krijgen	van	een	vrijwilliger	
om	de	belastingaangifte	in	te	vullen.

Samenwerking: Geheugenhuis 
‘Voor ik het vergeet’

Tijdens	de	viering	van	ons	100-jarig	bestaan	
knipten	we	het	lint	door	van	Geheugenhuis	
‘Voor	ik	het	vergeet’.	In	dit	informatie-	en	
ontmoetingscentrum	werken	we	samen	met	onze	
partners	Alzheimer	afdeling	Noord-Limburg,	Hulp	
bij	Dementie	Noord-Limburg,	Samen	zijn	wij	Venlo	
en	Dementievriendelijk	Venlo.

In	het	Geheugenhuis	kunnen	mensen	met	
dementie,	familieleden,	mantelzorgers	en	
professionals	elkaar	ontmoeten,	ervaringen	delen	
en	van	elkaar	leren.	We	bieden	een	collectie	boeken	
rondom	de	thema’s	en	organiseren	lezingen,	
boekpresentaties	en	workshops.	Hulp	bij	
Dementie	is	een	aantal	keren	per	maand	
aanwezig	voor	professionele	hulp.

Overige samenwerkingsverbanden

SeniorWeb:	een	Nederlandse	vereniging	die	ervoor	
wil	zorgen	dat	vijftigplussers	beter	meedoen	in	
de	informatiemaatschappij.	Bijvoorbeeld	door	
hen	kennis	te	laten	maken	met	computers	en	het	
internet.	Van	en	door	vijftigplussers.
Vrijwilligers	van	SeniorWeb	Tegelen-Venlo	bieden	
in	het	wekelijkse	Digicafé	hulp	bij	vragen	over	
nieuwe	media.

Humanitas Thuisadministratie: Humanitas	is	
er	voor	mensen	die	samen	met	een	vrijwilliger	
op	eigen	kracht	iets	willen	veranderen	aan	hun	
situatie.	Uitgangspunt	is	dat	mensen	de	regie	over	
hun	eigen	leven	behouden.	
Humanitas	Thuisadminstratie	is	een	onderdeel	van	
Humanitas	waarbij	vrijwilligers	mensen	helpen	
om	hun	financiële	zaken	op	orde	te	brengen	en	te	
houden.	Sinds	november	2017	is	een	vrijwilliger	een	
keer	per	week	in	de	Bibliotheek	aanwezig	met	een	
open	spreekuur.

Naast	landelijke	en	lokale	partners	werken	we	
samen	met	individuele	aanbieders	van	diensten.	
Voorbeelden	hiervan	zijn	het	Inloopuur solliciteren,	
waarbij	een	ervaringsdeskundige	op	persoonlijke	
titel	hulp	biedt	bij	vragen	rondom	succesvol	
solliciteren	en	het	ondernemersspreekuur, 
waarbij	adviseurs	van	Ondernemersklankbord	
ondernemers	gratis	adviseren.

Ook	voor	de	maandelijkse Walk & Talk,	dé	
koffiepauze	voor	werkzoekenden,	nodigen	
we	regelmatig	sprekers	uit	van	bedrijven	en	
organisaties	of	op	persoonlijke	titel.
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Bieden van 
mogelijkheden 
tot ontwikkeling 
en educatie

Jaarlijks verlaat in 
Nederland nog altijd 25% van 

de leerlingen de basisschool met een 
taalachterstand en gaat 15 tot 20% van de 

4-jarigen met een taalachterstand naar school. 
Met bijna 1 op de vijf Venlonaren die moeite hebben 
met lezen en schrijven onderschrijft de gemeente 

het belang van de Bibliotheek Venlo in de strijd tegen 
laaggeletterdheid. Onze visie is erop gericht dat alle 
kinderen van 0-18 jaar lid zijn van de Bibliotheek en 

toegang hebben tot rijke informatie, ongeacht de 
betrokkenheid van de ouders. We werken met 

onze partners in het voor- en vroegschoolse 
onderwijs, het basisonderwijs en het 

voortgezet onderwijs aan een 
doorgaande leeslijn van 

0-18 jaar.

2
Voor- en vroegschoolse educatie

Diverse	landelijke	onderzoeken	geven	aan	
dat	voorlezen	al	bij	baby’s	kan	beginnen	om	
woordenschat	en	lees-	en	taalontwikkeling	
te	stimuleren.	Kinderen	die	in	een	taalrijke	
leeromgeving	opgroeien	ontwikkelen	hun	taal	
beter.	Vooral	thuis	is	dit	van	belang,	daarna	pas	
op	school.	Taalontwikkeling	valt	of	staat	met	wat	
kinderen	in	hun	omgeving	horen.	

Boekstart	
Het	landelijke	Boekstartprogramma	is	gericht	
op	kinderen	van	0-4	jaar.	Nieuwe	ouders	krijgen	
van	ons	een	brief	met	een	waardebon	voor	
een	boekstartkoffertje	waarmee	hun	kindje	lid	
wordt	van	de	Bibliotheek.	In	2017	hebben	we	
322	boekstartkoffertjes	uitgedeeld	wat	betekent	
dat	we	ruim	1/3	van	de	baby’s	die	in	2017	in	Venlo	
zijn	geboren	als	nieuw	Boekstartlid	konden	
verwelkomen.		
De	Bibliotheek	Venlo	werkt	bovendien	samen
met	consultatiebureaus,	peuterspeelzalen	
en	de	gemeente	Venlo	om	Boekstart	in	de	
kinderopvang	te	promoten.	Op	16	locaties	is	
Boekstart	actief	waarvan	5	kinderdagverblijven	
en	11	peuterspeelzalen.	In	2017	hebben	we	voor	
nog	eens	16	locaties	subsidie	ontvangen	om	
hier	met	Boekstart	aan	de	slag	te	gaan.	
In	de	kinderopvang	werkten	we	in	2017	met	
26	voorleescoördinatoren.

Ambitie 

Voor- en vroegschoolse
educatie krijgt de komende

jaren extra aandacht, passend bij 
onze visie van een doorgaande leeslijn 

van 0-18 jaar. Ook worden nieuwe 
voorleescoördinatoren opgeleid. 

Dit moet leiden tot een 
structureel samenwerkings-

programma.
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Deze 21e eeuwse vaardigheden 
zijn de motor achter het 
hedendaags onderwijs
Bron: SLO en Kennisnet

‘De	Bibliotheek
is	een	

vanzelfsprekende	
partner	op	lees-	
en	taalgebied.’

Ambitie: de Bibliotheek op school
voor het primair onderwijs
De komende drie jaar investeren we in de verdere 
ontwikkeling van de Bibliotheek op school. Hiervoor wordt 
op alle niveaus – strategisch, tactisch en operationeel - de 
relatie met de scholen versterkt zodat de Bibliotheek Venlo 
een vanzelfsprekende partner is op lees- en taalgebied. De 
leesconsulenten ontwikkelen zich als adviseur en coach 
die leerkrachten op maat ondersteunen, ontlasten en 
deskundiger maken. 

Ouderbetrokkenheid
We willen ons sterker profileren als partner voor ouders bij 
de lees- en taalontwikkeling van hun kinderen. Een voorbeeld 
hiervan vormt de pilot Taal voor Thuis die in het voorjaar 
van 2018 start, een samenwerking tussen het Taalhuis en 
de Bibliotheek op school. Ouders met een taalachterstand 
worden door taaltrainers in hun taalontwikkeling 
gestimuleerd en kunnen hun kinderen beter helpen op school. 
De ouders worden tegelijkertijd meer betrokken bij school en 
hebben betere kansen in de maatschappij. 
Een ander belangrijk project voor de eerstvolgende jaren is 
het verbinden van de dBos met de Stadsbibliotheek. Hiervoor 
staat o.a. de inrichting van een Makkelijk Lezen Plein met een 
extra collectie voor de zwakke lezer op het programma. 

Buitenschoolse activiteiten
Voor 2018 staat de ontwikkeling van een 
zogenaamde Makerspace op onze agenda. Een 
ruimte in de Stadsbibliotheek waar je met digitale 
apparatuur en ‘ouderwets’ gereedschap bijna alles 
kunt maken. Hiermee kunnen we kinderen van 4 
tot 12 jaar na schooltijd een uitdagend programma 
aanbieden. Dit sluit aan bij onze ambitie om de 
Bibliotheek een aantrekkelijke plek te maken voor 
kinderen buiten schooltijd.

In het Beleidsplan Primair Onderwijs 2018-2020 
is de volledige strategie voor de komende drie jaar 
beschreven.  

Primair onderwijs: 
de Bibliotheek op school

De	Bibliotheek	Venlo	is	van	groot	belang	in	het	
bevorderen	van	lees-	en	taalontwikkeling	van	
kinderen	en	is	daarmee	dé	samenwerkingspartner	
van	het	onderwijs.	We	werken	samen	met	alle	
scholen	in	ons	werkgebied.	Het	belangrijkste	
instrument	in	deze	samenwerking	is	de Bibliotheek 
op school	(dBOS),	een	middel	om	de	taal-en	
leesontwikkeling	te	stimuleren.	Het	vergroten	van	
leesplezier	is	hierbij	de	drijvende	kracht.	Sinds	2016	
is	op	35	basisscholen	in	Venlo	een	dBOS	actief.	
De Bibliotheek op school	is	veel	meer	dan	een	
fysieke	schoolbibliotheek	met	een	collectie	
boeken.	

Leesconsulenten
Onze	gecertificeerde	leesconsulenten	zetten	hun	
expertise	in	om	leerkrachten,	leescoördinatoren,	
begeleiders	en	ouders	te	helpen	bij	de	lees-	
en	taalontwikkeling.	Ook	het	aanleren	van	
informatievaardigheden	en	het	vergroten	
van	mediawijsheid	hoort	hierbij.	Met	de	
monitor	dBOS	meten	we	het	leesplezier	en	de	
informatievaardigheden	en	hebben	we	zicht	op	
de	resultaten.
In	het	verlengde	van	de Bibliotheek op school	
promoten	we	activiteiten	zoals	de	Nationale	
Voorleesdagen,	de	Kinderboekenweek	en	en	de	
Nationale	Voorleeswedstrijd.	

21e eeuwse vaardigheden	
Bibliotheken	richten	zich	naast	taalbevordering	
op	kritisch	denken,	informatievaardigheden,	
mediawijsheid,	samenwerken	en	sociale	en	
culturele	vaardigheden.18 19



Voortgezet onderwijs

De	Bibliotheek	Venlo	en	de	Onderwijsgemeenschap	
Venlo	&	Omstreken	(OGVO)	staan	voor	een	rijke	
lees-	en	leeromgeving	voor	alle	leerlingen	die	
onderwijs	volgen	in	de	gemeente	Venlo.	We	hebben	
een	gezamenlijke	visie	op	het	belang	van	lezen	
en	het	ontwikkelen	van	informatievaardigheden.	
We	streven	ernaar	om	taalontwikkeling	en	
leerprestaties	te	verbeteren.	Hiervoor	werken	we	
met	de	OGVO	aan	een	gezamenlijke	strategie	om	
een	optimale	lees-	en	leeromgeving	voor	zoveel	
mogelijk	leerlingen	te	creëren.

De Bibliotheek op school - vmbo
De	in	het	basisonderwijs	zo	succesvolle	
Bibliotheek op school	is	uitgebreid	naar	het	
voortgezet	onderwijs,	in	eerste	instantie	voor	
vmbo-klassen.	In	de	gemeente	Venlo	participeren	
Onderwijsgemeenschap	Venlo	&	Omstreken	
en	de	Bibliotheek	Venlo	in	‘De	Bibliotheek	
op	School	-	vmbo’.	De	drie	campussen	slaan	
met	ons	de	handen	ineen	voor	een	duurzame	
samenwerking	op	het	gebied	van	leesbevordering	
en	informatievaardigheden.	Daardoor	vermindert	
het	risico	op	vroegtijdig	schoolverlaten	en	worden	
de	kansen	op	een	succesvolle	doorstroming	naar	het	
vervolgonderwijs	en	de	arbeidsmarkt	groter.
Hiervoor	hebben	we	een	producten-	en	
dienstenpakket	ontwikkeld	
dat	de	scholen	bij	deze	
opgave	ondersteunt.

Ambitie: de Bibliotheek op school 
voor het voortgezet onderwijs
Met de Bibliotheek op school voor het voortgezet 
onderwijs bieden we een strategische 
aanpak voor de invulling van de 
educatieve functie, inspelend op de 
ontwikkelingen in het voortgezet 
onderwijs. 

Optimale samenwerking
We stellen een gezamenlijk lees- 
en mediaplan op en monitoren 
de voortgang zodat we ieder 
jaar samen met het onderwijs 
kunnen evalueren en bijstellen 
waar dit nodig is. De Bibliotheek 
Venlo wil met haar expertise, 
producten en diensten het onderwijs 
vooral praktisch ondersteunen. De 
scholen dragen bij aan de samenwerking 
door (les)tijd en mankracht in te zetten 
op de ontwikkeling en optimalisatie van de 
samenwerking. Gezamenlijk dragen we bij aan de 
ontwikkeling van (digi-)taalvaardige leerlingen die 
voldoende bagage hebben om door te stromen naar 
een vervolgopleiding of om succesvol te zijn in onze 
maatschappij.

De aanpak levert een meetbare toegevoegde 
waarde door het verhogen van leesplezier, het 
vergroten van de lees- en mediavaardigheid en 
het verbeteren van leerresultaten van jongeren 
tussen 12 en 18 jaar. Het is onze ambitie dat in 
de toekomst alle schooltypes en klassen in het 
voortgezet onderwijs in de Bibliotheek op school 
participeren. 

StudyShare: 
Studyshare	is	een	service	die	scholieren	
ondersteunt	bij	het	studeren	en	is	
bedacht	en	ontwikkeld	door	OBA-
bibliothecaris	Frank	Verbeek.	Hij	
combineerde	een	aantal	beproefde	
traditionele	manieren	om	jezelf	bij	
de	les	te	houden	tot	één	ultieme		
methode	die	afleiding	geen	kans	geeft.	
Scholieren	die	voor	hun	eindexamen	
staan	hebben	de	mogelijkheid	om	
onder	toezicht	in	de	Bibliotheek	Venlo	
te	studeren	tijdens	gereserveerde	
studieblokken.

Ambitie: 
activiteiten en 

programmering 

De Bibliotheek Venlo legt de focus op jongeren 
van 12 tot 18 jaar. Vanaf 1 januari 2018 kunnen 

jongeren tot 18 jaar gratis lid worden en is de 
Bibliotheek boetevrij. Activiteiten zoals StudyShare, 

Literatuur & Film en Ontmoeten & Verbinden 
zorgen ervoor dat deze doelgroep haar weg 

naar de Stadsbibliotheek vindt. Met onze 
programmering willen we jongeren en 

studenten aan de Stadsbibliotheek 
verbinden.

‘De	Bibliotheek	is	
een	partner	voor	

ouderbetrokkenheid	
bij	de	lees-	en	

taalontwikkeling	van	
hun	kinderen.’

20 21



We maken het 
lenen van boeken voor 

kinderen, jeugdleden en volwassenen 
zo aantrekkelijk mogelijk. Al onze 

vestigingen hebben ruime openingstijden. 
In de Stadsbibliotheek zijn onze klanten ruim 

65 uur per week welkom. De vestigingen in Belfeld 
en Arcen zijn van maandag tot en met vrijdag tot 

22.00 uur geopend en in Blerick en Velden kunnen 
bezoekers en leden zeven dagen per week terecht. 

Vanaf 1 januari 2018 is een abonnement gratis 
voor jongeren tot 18 jaar en zijn leden geen 
boetegeld verschuldigd wanneer ze boeken 

te laat terugbrengen. De drempel om 
lid te worden en te blijven van de 

Bibliotheek maken we zo laag 
mogelijk. 

Bevorderen van 
lezen en het laten 
kennismaken 
met literatuur

3

Vestigingen in alle kernen

De	Bibliotheek	Venlo	heeft	vestigingen	in	
alle	kernen	van	de	gemeente	Venlo	waarmee	
we	ruim	100.000	mensen	kunnen	bereiken	

waarvan	27%	lid	is	van	de	Bibliotheek.	Naast	
de	Stadsbibliotheek	in	het	centrum	van	Venlo	

kunnen	leden	en	bezoekers	terecht	in	onze	
vestigingen	in	Arcen,	Belfeld,	Blerick,	Tegelen	en	

Velden.	In	al	deze	vestigingen	-	met	uitzondering	
van	Tegelen	-	is	zowel	een	collectie	voor	jeugdleden	

als	voor	volwassenen	aanwezig.	
Leden	kunnen	bovendien	gratis	materialen	
reserveren	bij	de	Stadsbibliotheek	en	deze	ophalen	
in	hun	dichtstbijzijnde	vestiging.	
Begin	2017	is	de	bibliotheek	op	de	tweede	etage	
van	modehuis	Berden	in	Blerick	opnieuw	ingericht.	
Hiervoor	hebben	we	advies	gevraagd	aan	onze	
klanten	en	is	hier	o.a.	een	leestafel	geplaatst.	

Passend lezen
Bij	een	lidmaatschap	van	de	Bibliotheek	krijgt	de	
klant	gratis	toegang	tot	een	collectie	van	45.000	
gesproken	boeken.	Deze	zijn	via	streaming	te	
beluisteren	en	anders	dan	de	reguliere	luister-
boeken	geschikt	voor	volwassenen	en	kinderen	
met	een	visuele	of	andere	beperking.	Passend	lezen	
maakt	het	mogelijk	om	boeken	op	een	andere	
manier	te	lezen.	

De	inrichting	van	de	bibliotheek	in	MFA	De	Schans	
in	Arcen	heeft	in	2017	eveneens	een	nieuwe	look	
gekregen.	Net	zoals	bij	de	Stadsbibliotheek	en	de	
vestigingen	in	Belfeld,	Blerick	en	Velden	is	hier	
een	nieuwe	opzet	toegepast	waarbij	we	met	de	
inrichting	verrassen	en	verleiden.	Alle	vestigingen	
hebben	ruime	openingstijden	en	sinds	2017	is	de	
Stadsbibliotheek	van	maandag	tot	en	met	vrijdag	
al	vanaf	08.30	uur	geopend.

Collectie

Onze	leden	en	bezoekers	hebben	toegang	tot	een	
ruime	collectie	boeken,	tijdschriften	en	dvd’s.	
We	sluiten	met	onze	collectie	aan	bij	de	landelijke	
en	lokale	actualiteit	en	kunnen	in	de	meeste	
gevallen	voldoen	aan	de	wensen	van	klanten	
om	specifieke	titels	te	bestellen.	Leden	kunnen	
bovendien	zonder	extra	kosten	boeken	lenen	bij	
collega-bibliotheken	in	heel	Limburg	en	buiten	
de	provincie	tegen	een	kleine	bijbetaling.	

Digitale bibliotheek
Landelijk	werkt	de	Koninklijke	Bibliotheek	met	de	
online	Bibliotheek	aan	het	beschikbaar	stellen	van	
een	steeds	grotere	collectie.	Via	de	online	Bibliotheek	
heb	je	als	lid	toegang	tot	gratis	cursussen,	ruim	
700	titels	in	de	LuisterBieb	en	ruim	20.000	e-books.	
Medio	januari	2018	gaat	jeugdbibliotheek.nl	
online	voor	kinderen	uit	de	bovenbouw	met	volop	
inspiratie	over	lezen	en	informatie	voor	werkstukken	
en	spreekbeurten.	In	de	loop	van	het	voorjaar	volgt	
een	uitbreiding	van	muziekweb.nl	met	filmbieb.nl	
waarmee	leden	toegang	hebben	tot	een	landelijke	
collectie	van	films.

Ambitie: 
bibliotheek 

Tegelen terug in centrum
In Tegelen hebben we op de eerste etage van 

basisschool PassePartout tijdelijk een bibliotheek 
ingericht. Deze huisvesting is verre van ideaal en 
bovendien te klein. Voor 2018 staat de verhuizing 
naar het centrum van Tegelen op het programma. 

In onze nieuwe vestiging op Wilhelminaplein 
119 wordt ook weer een jeugdbibliotheek 

ingericht. Cliënten van PSW – onze 
nieuwe buren – verzorgen de 

bemensing van de nieuwe 
bibliotheek.
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Lees- en literatuuractiviteiten

Met	de	programmering	van	onze	lees-	en	
literatuuractiviteiten	spreken	we	lezers	van	0	tot	
100	jaar	aan.	We	volgen	hierbij	de	belangrijkste	
campagnes	en	promoties	van	organisaties	die	
actief	zijn	in	de	branche.	Zoals	de	jaarkalender	van	
het	CPNB	(Stichting	Collectieve	Propaganda	van	
het	Nederlandse	Boek),	de	campagnekalenders	van	
de	Koninklijke	Bibliotheek,	Stichting	Lezen	en	de	
Vereniging	van	Openbare	Bibliotheken	(VOB).	
We	organiseren	bovendien	eigen	campagnes	
waarbij	we	naar	de	lokale	actualiteit	kijken.

Ambitie: 
Active Librarian

De medewerkers Publieke Dienstverlening 
gaan hun functie invullen als active 

librarians waarbij hun rol wordt uitgebreid. 
Zij zullen pro-actief kennis en informatie 

delen met bezoekers en op deze manier het 
aanbod van de Bibliotheek beter onder de 

aandacht brengen. Ook krijgen zij een 
grotere rol in de programmering 

van de Bibliotheek.

Kidzpanel en kinderdirecteur

In	de	nazomer	van	2017	zijn	we	op	zoek	
gegaan	naar	een	kinderdirecteur	die	
samen	met	een	kidzpanel	de	jeugdbibliotheek	
promoot	bij	basisschoolleerlingen.	De	elfjarige	
Timbe	van	Wersch	wil	graag	zoveel	mogelijk	
kinderen	laten	ervaren	hoe	leuk	lezen	is.	Samen	
met	Kidzpanelleden	Luca,	Julia,	Eef	en	Yanna	
organiseert	de	kinderdirecteur	activiteiten	in	
de	Bibliotheek	die	kinderen	spelenderwijs	laten	
kennismaken	met	lezen	en	literatuur.

Het Kidzpanel met van links 
naar rechts Luca, Julia, Eef, 
kinderdirecteur Timbe en 
Yanna

Ambitie: 
herinrichting 
Stadsbibliotheek

De twee etages van de Stadsbibliotheek 
in het hart van Venlo krijgen een nieuwe 
indeling waarmee de collectie voor de 
verschillende doelgroepen beter tot 
zijn recht komt. We creëren ruimte 
voor een Makerspace, voor het Taalhuis 
en het Geheugenhuis en voor onze 
workshops en cursussen. We bekijken 
de nieuwe inrichting vanuit de wensen 
van de klant en gebruiken de informatie 
die we het afgelopen jaar hebben 
verzameld. Zo weten we dat studenten 
de Stadsbibliotheek graag gebruiken 
om te studeren maar hiervoor niet 
altijd de geschikte ruimte vinden. De 
jeugdafdeling is in de huidige inrichting 
‘weggestopt’ aan de achterkant van 
het gebouw en ook het Taalhuis zien 
bezoekers graag op een meer centrale 
plek terug. Bij de herinrichting betrekken 
we alle medewerkers en denkt het 
Kidzpanel mee over de inrichting van 
de jeugdbibliotheek.
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Organisatie van 
ontmoeting en 
debat

4
De Bibliotheek 

Venlo is uitgegroeid tot 
een bruisende instelling met 

300.000 bezoekers per jaar en ruim 
27.000 leden, waarvan bijna twee derde tussen 

de 0 en 18 jaar oud is.
Het is een laagdrempelige plek om te leren en te 
ontwikkelen, te ontspannen, te ontmoeten en te 

ontdekken. Centraal gelegen in het hart van Venlo is 
iedereen hier welkom. Om materialen te lenen, de 

krant te lezen, te studeren, een workshop te volgen 
of een presentatie bij te wonen. Om af te spreken met 

vrienden, als vrijwilliger of om zomaar even rustig 
te zitten. Het is een openbare plek waar je de hele 

dag kunt verblijven zonder dat je iets hoeft te 
betalen of verantwoording moet afleggen. 

Die laagdrempeligheid in de huidige 
maatschappij is de grote kracht 

van de Bibliotheek. Collectie van kennis
In	de	Bibliotheek	komen	spontaan	ontmoetingen	
tot	stand	met	gesprekken	aan	de	leestafel	of	in	
het	Leescafé.	Bovendien	brengen	we	met	onze	
activiteiten	mensen	heel	gericht	bij	elkaar.	
We	organiseren	ontmoetingen	met	schrijvers	
en	dichters	en	met	kunstenaars	en	artiesten.	
We	hebben	een	collectie	van	kennis	met	de	
boekencollectie	als	uitgangspunt.	Daaromheen	
bedenken	en	organiseren	we	activiteiten.

‘We	hebben	een	
collectie	van	kennis	

met	de	boekencollectie	
als	uitgangspunt.	

Daaromheen	bedenken	
en	organiseren	we	

activiteiten.’

100 jaar
Bibliotheek Venlo

100 jaar Bibliotheek Venlo

In	de	week	van	21	oktober	2017	bestond	de	
Bibliotheek	Venlo	100	jaar	en	dat	vierden	we	een	
hele	verjaardagsweek	lang.	We	organiseerden	een	
prachtige	feestweek	waarin	ontmoeten	centraal	
stond	en	we	bijna	2.500	bezoekers	mochten	
verwelkomen.	De	vele	felicitaties	en	complimenten	
maakten	duidelijk	dat	de	Bibliotheek	ertoe	doet	
in	Venlo,	een	prachtig	verjaardagscadeau.	
Met	de	Koninklijke	Erepenning,	die	we	namens	
koning	Willem-Alexander	uit	handen	van	
burgemeester	Scholten	mochten	ontvangen,	
hebben	we	een	koninklijke	glans	gekregen.

Kinderboekenevent
Een	van	de	hoogtepunten	van	de	week	was	het	
grote	Kinderboekenevent	met	wel	1.800	kinderen	
en	hun	ouders	in	de	Bibliotheek.	Op	deze	
dag	werd	onze	allereerste	kinderdirecteur	
Timbe	van	Wersch	geïntroduceerd	met	haar	
Kidzpanel	en	konden	we	junior	huisdichter	
Anna	Titualaer	voorstellen.	
Als	jarige	hebben	we	een	mooi	cadeau	aan	
de	stad	Venlo	kunnen	geven	in	de	vorm	van	
een	mobiele	‘digitafel’.	Via	het	touchscreen	op	
deze	tafel	kan	jong	en	oud	taal-	en	rekenspellen	
spelen	maar	bijvoorbeeld	ook	in	de	geschiedenis	
van	Venlo	duiken.

De vijftienjarige Anne 
ontwierp de winnende 

poster voor onze 
100-jarige 

Bibliotheek

     De digitafel, 
    ons cadeau 
aan de stad

Junior 
huisdichter 

Anna was een 
‘extra cadeautje’ 

tijdens het
mooie feest
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Debat van de Stad

De	Bibliotheek	Venlo	stimuleert	uitwisseling	
van	kennis.	Leren	en	weten	leidt	tot	meedoen	
in	de	maatschappij.	Daarom	hebben	we	in	
2017	een	debattenserie	voorbereid	met	sociaal-
maatschappelijk	belangrijke	en	actuele	
onderwerpen.	Dit	Debat	van	de	Stad	vindt	in	de	
maanden	januari	tot	en	met	maart	plaats	in	
aanloop	naar	de	gemeenteraadsverkiezingen	
van	maart	2018.	

Leescafé ’t Begienke

Het	leescafé	is	een	fijne	plek	die	ons	als	Huis	van	
Informatie	verder	versterkt.	Hier	staat	ontmoeten,	
leren	en	verbinden	centraal.	Het	is	een	aangename,	
toegankelijke	ruimte	die	door	de	inrichting	met	
tijdschriften	en	boeken	als	een	aantrekkelijk	
verlengstuk	van	de	Bibliotheek	fungeert	en	mensen	
bij	elkaar	brengt.	Onze	bezoekers	waarderen	
het	Leescafé	vanwege	de	verse	producten,	de	
ontspannen	sfeer	en	de	mogelijkheden	om	er	te	
verblijven	met	verschillende	doelstellingen	
zoals	ontmoeten,	studeren	en	lezen.	In	het	
Leescafé	organiseren	we	activiteiten	
zoals	de	seniorenmatinees,	
boekpresentaties,	muzikale	
optredens,	het	schrijfcafé	
en	het	tabletcafé.

Ambitie:

We willen de rol van het Leescafé 
in onze programmering verder 

versterken.  Deelname aan activiteiten is 
extra aantrekkelijk door de aanwezigheid 

van een goede horeca. Ook kunnen 
we met een populair Leescafé 
meer doelgroepen aanspreken, 

waaronder passanten die via het 
Leescafé kennismaken met 

de Bibliotheek.
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Kennis laten maken 
met kunst en 
cultuur

5 Seniorenmatinees en optredens 
Steevast	succesvol	waren	de	seniorenmatinees	
met	o.a.	Adriaan	van	Dis,	Charles	Groenhuijsen	
en	Arthur	Japin.	Maar	ook	literaire	activiteiten	
zoals	de	schrijversbezoeken,	de	Week	van	de	Poëzie	
met	Ellen	Dekwitz,	de	Boekenweek	met	Nelleke	
Noordervliet,	Domani	Literair	met	Griet	op	de	
Beeck	en	Philip	Huff	en	Nederland	Leest	met	Koen	
Eijkhout.	We	hebben	dialect-	en	poëzieworkshops	
georganiseerd	en	de	schrijfwedstrijd	VenloNovel/
VenloAdult.	Het	hele	jaar	door	hebben	we	bezoekers	
laten	genieten	van	muzikale	optredens	zoals	de	
Vocalshop	Anya	Straatman,	Kitty	Roeffen,	Moksi	
Manis	en	de	Popronde	met	Levi	Manner.

Lezingen en leesclubs 
Met	onze	lezingen	spreken	we	een	breed	publiek	
aan	en	bieden	we	een	mix	van	(inter)nationale	en	
lokale	onderwerpen.	Zoals	‘Macron	en	de	nieuwe	
Franse	revolutie’	door	Niek	Pas,	de	boekpresentatie	
‘Mixtie’	door	Arnaud	Kokosky	Deforchaux,	
‘Vrijmetselarij’	naar	aanleiding	van	‘Het	verloren	
symbool’	van	Dan	Brown	en	‘Venlo	in	de	bewogen	
oorlogsjaren’	en	‘DNA	van	Venlo’	door	Sef	Derkx.	
Ook	actuele	thema’s	als	‘hooggevoeligheid’,	
‘dementie’,	en	de	“Dag	van	de	Rechten	van	het	Kind’	
kwamen	in	goed	bezochte	lezingen	aan	de	orde.
Tenslotte	mogen	we	in	onze	bibliotheek	
verschillende	leesclubs	verwelkomen	die	actief	zijn	
op	het	gebied	van	literatuur,	geschiedenis,	filosofie	
en	kunstgeschiedenis.
	
100 jaar Bibliotheek Venlo
Met	onze	feestweek	‘100	jaar	Bibliotheek	Venlo’	
hebben	we	jong	en	oud	laten	kennismaken	met	
kunst	en	cultuur.	Deze	prachtige	week	heeft	ons	
veel	inspiratie	gegeven	voor	de	programmering	
voor	de	toekomst.	Op	de	pagina’s	28	tot	en	met	
31	is	de	feestweek	in	foto’s	weergegeven.

Jeugd en jongeren
Peuters,	kleuters	en	kinderen	in	het	basisonderwijs	
weten	ons	met	hun	ouders	te	vinden	voor	
leuke	activiteiten	waarmee	ze	spelenderwijs	
kennismaken	met	kunst	en	cultuur.	Dit	zijn	
in	de	Stadsbibliotheek	jeugdactiviteiten	zoals	
poppenkastvoorstellingen,	theatervoorstellingen,	
musicalvoorstellingen,	voorleesuurtjes	en	
workshops,	activiteiten	rondom	het	Huis	van	de	
Kerstman	en	events	buiten	de	Bibliotheek	zoals	het	
Spijs	Food	festival	en	de	VenloopKids-middag.

Voor	jongeren	uit	het	voortgezet	onderwijs	hebben	
we	in	2017	kleinschalige	projecten	en	activiteiten	
georganiseerd	zoals	het	Kunstproject	met	de	
internationale	Schakelklas	van	het	Valuascollege,	
een	film-	en	literatuurproject,	een	auteursbezoek	
op	school	door	Theo	Danes	met	dichtworkshop	
en	een	opdracht	in	de	Bibliotheek,	stages	in	de	
Bibliotheek,	Literatour	,	de	voorleeswedstrijd	
Read2Me	en	diverse	workshops	o.a.	in	
samenwerking	met	Jongeren	Service	Point.

Kunst en cultuur 
leveren een belangrijke bijdrage 

aan de sociale cohesie en dragen 
eraan bij dat creativiteit en reflectie worden 

aangemoedigd. Met onze programmering maken 
we kunst en cultuur toegankelijk voor een breed 

publiek. De Bibliotheek Venlo is een sterke ketenpartner 
voor cultuur met een groeiend aantal bezoekers 

en leden. In 2017 hebben we een uitgebreid scala 
aan culturele en maatschappelijk informatieve 
activiteiten georganiseerd. Onze ambitie om 125 
publieksactiviteiten met gemiddeld 50 bezoekers 

te organiseren is ruimschoots bereikt: de teller 
stond aan het eind van het jaar op 55 unieke 

activiteiten met 4750 deelnemers, ofwel 
ruim 85 bezoekers per event, en 154 

terugkerende activiteiten met 
ruim 1000 deelnemers. 
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Ambitie: 
versterken positie 

ketenpartner cultuur   

De ambitie is om onze positie van 
ketenpartner voor cultuur verder te

versterken binnen een breed netwerk
en met een ijzersterke programmering. 

Hierbij kijken we heel gericht
naar de doelgroepen jeugd en 

jongeren.

Terugkerende activiteiten

Baby-	en	peutercafé (maandelijks)	 12	keer	 270	deelnemers

Voorleesuurtje (2 x per week)		 102	keer	 404	deelnemers

Tabletcafé	 12	keer	 40	deelnemers

Bijeenkomsten	filosofie	 8	keer	 80	deelnemers

Schrijfcafé	 8	keer	 40	deelnemers

Poëziebijeenkomsten	 8	keer	 120	deelnemers

Smartphonecafé	 4	keer	 50	deelnemers

Seniorenmatinees	 4	keer	 400	deelnemers

Partners & contacten 
Onder meer:

Gemeente	Venlo,	Theater	de	Maaspoort	
Venlo,	Het	Limburgs	Museum,	Museum
van	Bommel	van	Dam,	KunstenCentrum
Venlo,	Grenswerk,	De	Volksuniversiteit,	
Boekhandel	Koops,	Omroep	Venlo,	
Venloop,	Spijs	food	festival,	
De	Kunstbende,	Domani	Literair,	
Ouverture,	Dialectvereniging	Veldeke,	
Carnavalsvereniging	de	3Kes,	
Stichting	Culturele	Raad	Tegelen,	Theater	
de	Garage,	Kunst&Ko,		Archief	Venlo,	
Talenti	a	Casa,	Pithos	Kunst	en	cultuur,	
de	Kinderboerderij,	Anya	Straatman,	
Kitty	Roeffen,	Mariëlle	Billekens,	
Venlo-Poëziet,	Amnesty	International,	
Balletschool	Dorris	Titulaer,	Senia,	
Venlo	Partners,	gemeentearchief	Venlo,	
Vrijmetselarij	loge	Venlo,	Fontys,	Pabo,	
Valuascollege,	Blariacumcollege,	College	
den	Hulster,	Jongeren	Service	Punt,	
Gilde	Opleidingen,	Maastricht	University,	
Checkpoint	Studentservice,	Jan	&	Ko,	
Stichting	Lezen	&	Schrijven,	TedX	Venlo,	
LoopbaanAdviesbureau,	Humanitas,	
Kunst	uit	het	Vuistje,	UWV,	Cubiss,	
Innofun,	Wel.Kom,	De	Architectenwinkel,	
De	Zorggroep,	Hulp	bij	Dementie,	
BS	Morgen,	BCO,	ROC	Gilde	Opleidingen,	
Stichting	Groen	Licht,	GGD/JGZ,	
Gilde	Educatie,	Fortior,	Kerobei,	Akkoord,		
Onderwijs	Buitengewoon,	Montessori	
Onderwijs,	Rudolf	Steiner,	
BCO	Onderwijsadvies,	Proteion,	
Werkplein,	Spring	Kinderopvang,	
Beste	Kinderopvang,	Van	Harte,	Korein,	
St.	Kinderopvang	ALV,	Villa	Kakelbont,	
Koninklijke	Bibliotheek,	
collega-bibliotheken
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Medewerkers en 
vrijwilligers6

In de Algemene 
Personeelsvergaderingen is 

veel aandacht besteed aan nieuwe 
ontwikkelingen en welke invloed dit 

heeft op de organisatie en medewerkers. Net 
zoals we dit bij onze klanten doen, coachen en 

inspireren we onze medewerkers om zich verder 
te ontwikkelen. We benutten hun talenten en 

geven hen het vertrouwen en de ruimte om 
een bijdrage te leveren aan de Bibliotheek 
Venlo. Het bewust zijn van rol en gedrag 

ten aanzien van samenwerking en 
kennisdeling zijn belangrijke 

uitgangspunten in onze 
organisatiecultuur. 

Medewerkers
Per	31	december	2017	hadden	we	27	medewerkers	
in	dienst,	in	totaal	19,16	fte.	Onze	medewerkers	zijn	
werkzaam	in	de	publieke	dienstverlening	(leen-	
en	informatieservice),	als	consulenten	educatie,	
cultuur	en	informatie,	als	leesconsulenten,	in	de	
ondersteunende	dienstverlening	en	in	directie	
en	management.	Medewerkers	zijn	voornamelijk	
werkzaam	in	de	Stadsbibliotheek	in	hartje	
Venlo.	Met	uitzondering	van	de	leesconsulenten	
die	het	gros	van	hun	uren	aanwezig	zijn	op	de	
basisscholen	en	een	aantal	medewerkers	van	de	
Publieke	Dienstverlening	die	enkele	uren	op	de	
overige	vestigingen	ondersteunen.	Per	1	februari	
is	Geja	Olijnsma	gestart	als	nieuwe	directeur-
bestuurder	van	de	Bibliotheek	Venlo.	Gezamenlijk	
werken	de	medewerkers	op	betrokken	wijze	aan	
een	bibliotheek	die	onmisbaar	is	in	de	gemeente	
Venlo.

Vrijwilligers
Vanouds	maakt	de	openbare	bibliotheek	
veel	gebruik	van	de	inzet	van	vrijwilligers.	
De	Bibliotheek	is	immers	de	meest	publieke	
voorziening	die	we	kennen.	In	2017	waren	in	de	
Bibliotheek	Venlo	75	vrijwilligers	werkzaam.	
Het	zijn	onmisbare	collega’s	die	met	veel	passie	
en	plezier	hun	functie	invullen	en	zo	bijdragen	
aan	goed	geïnformeerde	en	ontwikkelde	inwoners	
van	de	gemeente	Venlo.	In	de	Bibliotheek	
Venlo	werken	we	met	taal(huis)vrijwilligers,	
voorlezers,	gastheren-	en	vrouwen	in	de	Publieke	
Dienstverlening,	digimaatjes,	vrijwilligers	beeld	
en	geluid	en	vrijwilligers	voor	de	Boekendienst	
aan	Huis.

Werkplein | SROI
Jaarlijks	reserveren	we	een	aantal	vacatures	voor	
mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	die	
we	via	Werkplein	een	werkervaringsplaats	bieden.	
Het	uitgangspunt	van	SROI	is	dat	iedere	bijdrage	
van	een	overheid,	fonds,	uitvoerder,	vrijwilliger	en	
doelgroep	aan	een	sociaal-maatschappelijk	project,	
feitelijk	een	investering	is	in	het	project.	
SROI	maakt	die	toegevoegde	waarde	zichtbaar.
In	2016/2017	hebben	we	3	mensen	een	
werkervaringsplaats	kunnen	aanbieden	waarvan	
2	mensen	zijn	doorgestroomd	naar	een	baan.

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
De	PVT	van	de	Bibliotheek	Venlo	telt	drie	leden.	
Medio	2017	is	één	lid	na	de	zittingsperiode	van	drie	
jaar	vervangen	door	een	nieuw	lid.	De	PVT	heeft	
vijf	keer	vergaderd	met	de	directeur-bestuurder	en	
twee	keer	met	de	Raad	van	Toezicht.	Agendapunten	
waren	o.a.	100	jaar	Bibliotheek	Venlo,	de	Active	
Librarian,	de	sollicitatieprocedure	voor	de	nieuwe	
directeur-bestuurder	en	de	herinrichting.	De	PVT-
leden	hebben	in	september	2017	de	basistraining	
PVT	gevolgd.
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Raad van Toezicht 
en bestuur7 Raad van Toezicht

De	Raad	van	Toezicht	heeft	tot	taak	toezicht	
te	houden	op	het	besturen	door	de	directeur-
bestuurder	en	op	de	algemene	gang	van	zaken	in	
de	organisatie.	
De	Raad	van	Toezicht	is	in	2017	vijf	keer	in	
vergadering	bijeengekomen.	

De	samenstelling	van	de	Raad	van	Toezicht	was	
per	31	december	2017	als	volgt:
De	heer	Huub	Platzbeecker,	voorzitter
Mevrouw	Saskia	Schrijen-van	der	Linden,	secretaris
De	heer	Luuk	Brüning,	lid
De	heer	Jo	Feron,	lid
De	heer	Henk	van	den	Heuvel,	lid

Directeur-bestuurder en management
Mevrouw	Geja	Olijnsma	is	per	1	februari	2017	
benoemd	tot	de	nieuwe	directeur-bestuurder	van	
de	Bibliotheek	Venlo.	Als	nevenfunctie,	gerelateerd	
aan	het	openbare	bibliotheekwerk	en	te	vermelden	
in	het	kader	van	de	Governance	Code	Cultuur,	is	
zij	bestuurslid	bij	de	VLB	(Vereniging	Limburgse	
Bibliotheken).	

Het	managementteam	van	de	Bibliotheek	Venlo	bestaat	uit	drie	personen:
Mevrouw	Geja	Olijnsma,	directeur-bestuurder
De	heer	Ben	Janssen,	manager educatie en plaatsvervangend directeur
Mevrouw	Marianne	Lenssen,	manager Publieke Dienstverlening (tot 1 juni 2017)
Mevrouw	Inge	van	Dongen,	manager Publieke Dienstverlening ad interim

Twee directeuren: 
Geja Olijnsma en 
kinderdirecteur 
Timbe van Wersch
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Netwerk |
Feiten & Cijfers8 Arcen

Velden

Venlo
Blerick

Tegelen

Belfeld
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27.339 leden 
waarvan 

16.650 jeugdleden

27%  
van	de	inwoners	van	de	gemeente	

Venlo	is	lid!	(landelijk	22,4	%)

61%
	van	de	leden	is	jeugdlid	(0-18	jaar)! 298.922

bezoekers

111.240 
websitebezoekers

602.933  
uitleningen

waarvan 
14.343 e-books

322 nieuwe Boekstartkoffertjes 
opgehaald

35x

Taalhuis 

>150 individuele
bezoekers 

210 

activiteiten, 
publieksbijeenkomsten

en workshops: 

ruim 5.750 bezoekers

196.151 
uitleningen 

via de Bibliotheek op school

Feiten & Cijfers
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BredeBieb Venlo 
is	als	schatkamer	van	

informatie	en	
als	inspirerend

ontmoetingscentrum	
het	maatschappelijke	

hart	van	Venlo
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