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Mee(r) kunnen doen door ontwikkelen van kennis en vaardigheden  
Een Limburgse kijk op de rol van bibliotheken  
 
Het belang van een goede basis 
Als zoveel mogelijk Limburgers beschikken over voldoende taal- en leesvaardigheid wordt meedoen al 
een stuk makkelijker. Taalvaardigheid stelt mensen in staat zich ook digitaal beter te ontwikkelen, zich 
beter te informeren over gezond leven, hun financiën beter te beheren en hun sociale en juridische 
vaardigheden verder te ontwikkelen. Daarmee dragen ze bij aan de economische en sociale 
ontwikkeling van Limburg en zo worden ook de maatschappelijke kosten die samenhangen met de 
gevolgen van beperkte taal- en leesvaardigheid, zoals gemiste arbeidsproductiviteit en kosten voor 
gezondheidszorg, verder teruggedrongen.  
 
De Bibliotheek als ultieme netwerkpartner  
Bibliotheken zijn een belangrijke schakel om het kennisniveau in Limburg verder te versterken. De 
vijftien Limburgse basisbibliotheken vormen samen met Cubiss een netwerk dat er niet alleen voor 
zorgt dat er in Limburg een toegankelijk en gevarieerd aanbod is van informatie, maar ook dat er 
doorlopend wordt samengewerkt met tal van organisaties binnen het onderwijs, cultuur (soms een 
eigen afdeling van een cultuurinstelling of multifunctionele accommodatie), met maatschappelijke 
organisaties (welzijn, zorg, vrijwilligersorganisaties) en het Limburgse bedrijfsleven. De bibliotheek is 
al lang niet meer die uitleenorganisatie, maar steeds meer een partner die bijdraagt aan 
maatschappelijke participatie en de ontwikkeling van alle Limburgers. In deze transitie worden zij 
ondersteund door Cubiss. Samen werken wij aan innovaties voor de grote uitdagingen en kansen in 
Limburg. 
 
Jeanine Deckers  
Voorzitter Vereniging Limburgse Bibliotheken 
 
Verstuurd in november 2018 aan de kandidaat-leden Provinciale verkiezingen. 
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Landelijk 
 
“Persoonlijke ontwikkeling en kansen voor iedereen: investeer meer in een Leven Lang 
Ontwikkelen!” Dit is een van de belangrijkste conclusies uit de evaluatie van de bibliotheekwet WSOB  
2015-2019 door de leden van de VOB op basis van een gespreksnotitie door Peter van Eijk en Chris 
Wiersma, najaar 2019.  
 

Goed dat de bibliotheekwet er is 
 
De bibliotheeksector heeft baat gehad bij de invoering van de WSOB in 2015:  
a) De wet noemt vijf functies die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de 

maatschappelijke positie van het algemene publiek. Deze doelen geven een heldere 
maatschappelijke opdracht.   

b) De betrokkenheid van de drie overheden erkent het belang van het bibliotheeknetwerk en ieders 
rol daarin.   

c) De relevante taken van de voormalige stichtingen SIOB, Bibliotheek.nl en DBNL zijn effectief 
samengebracht en wettelijk verankerd bij de Koninklijke Bibliotheek. 

d) Voor het verwerven van licenties voor en het aanbieden van e-content is een collectieve 
onlinebibliotheek gerealiseerd met een groot en groeiend publieksbereik. 

e) De aandacht voor het belang van innovatie is toegenomen: het proces van samen innoveren is 
tussen de netwerkpartners op gang gekomen.  

 

Knelpunten in de praktijk  
 
Een korte terugblik leert ook dat er sprake is van praktische knelpunten die bij de wetsevaluatie 
betrokken moeten worden:  
a) Bij bezuinigingen op lokaal niveau zijn bibliotheken snel slachtoffer, omdat gemeenten geen 

wettelijke plicht hebben een openbare bibliotheekvoorziening in stand te houden. Het probleem 
van een mogelijke sluiting speelt medio 2019 weer voor tientallen vestigingen. 

b) De KB heeft de aansturing van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen als taak. 
Gezien de autonomie van lokale bibliotheken en POI’s, de eigenstandige positie van gemeenten 
en provincies roept deze term misverstanden op. Aansturing is een hiërarchisch begrip, dat niet 
past bij de bestuurlijke en financiële verhoudingen. Facilitering en regie op basis van gedeelde 
visies passen beter.  

c) De manieren waarop provincies en gemeenten hun rol in het netwerk vervullen, lopen flink uiteen. 
Dit bemoeilijkt de krachtenbundeling bij gezamenlijke initiatieven. Instrumenten voor aansturing, 
bijsturing of coördinatie heeft de KB in formele zin niet. De discussie in de sector over het 
convenant tussen de KB en de Manifestgroep illustreert dit.  

d) Gevolg is dat het  innovatief vermogen van het netwerk als geheel tekortschiet. De vele decentrale 
activiteiten hebben geleid tot vooral kleinschalige innovatieve toepassingen. Nieuwe, 
opschaalbare  bibliotheekdiensten die relevant zijn voor de miljoenen leden en bezoekers zijn nog 
onvoldoende van de grond gekomen. Dat de huidige wet nog een strikt onderscheid maakt tussen 
de fysieke bibliotheek en de landelijke digitale bibliotheek, is een deel van de verklaring hiervoor. 
Digitale innovaties vinden te geïsoleerd plaats. Bezien vanuit het perspectief van eindgebruikers is 
een meer geïntegreerde benadering nodig in combinatie met de ontwikkeling van de landelijke 
digitale infrastructuur. Alleen dan kan de bibliotheek haar maatschappelijke opdracht blijven 
vervullen.  



De oprukkende digitalisering grijpt diep in op samenleving, economie, democratie en cultuur. De 
gevolgen van digitalisering  voor ons werk en leven zijn groot. In een brede kring van beleidsmakers en 
politici is overeenstemming over de beste strategische optie: de nieuwe technologie accepteren en 
creatief inzetten en onze samenleving zo aanpassen dat we kunnen profiteren van de voordelen en de 
risico’s onderkennen en beheersen.   
 
Dit gaat niet vanzelf: een paar miljoen landgenoten slagen hier niet of nauwelijks in. Zij missen de 
noodzakelijke vaardigheden en zijn onvoldoende geletterd qua lezen, schrijven, digitale vaardigheden 
en mediavaardigheden. Het betreft uiteenlopende groepen, waaronder ouderen, allochtonen, mensen 
zonder werk, lager geschoolden, jongeren die vaak de informatievaardigheden missen om fake news 
van feiten te kunnen onderscheiden en om zich strategisch te positioneren in de digitale wereld. Als 
samenleving betalen we er een hoge prijs voor dat niet iedereen mee kan doen. Zo worden alleen al 
de kosten van laaggeletterdheid in 2018 berekend op 1,3 miljard euro. En bij ongewijzigd beleid stijgen 
ze alleen maar.  
Een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ is dus voor iedereen van toenemend belang. Blijven werken aan 
persoonlijke ontwikkeling stelt burgers in staat om langer mee te kunnen doen in de samenleving. In 
dit verband staat de overheid voor de grote maatschappelijke opgave om de mogelijkheden voor 
persoonlijke ontwikkeling en de versterking van de eigen maatschappelijke positie voor iedereen te 
vergroten. 
 

Convenant gesloten tussen de KB (Koninklijke Bibliotheek) en de Manifestgroep 
 
29 januari 2019 - Bibliotheken en acht uitvoeringsorganisaties van de overheid (de Manifestgroep) 
gaan samenwerken om burgers dicht bij huis te ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. 
Met het plan beogen de samenwerkende partijen twee hoofddoelen: 
- dat nog meer niet-digivaardige burgers deelnemen aan digivaardigheidscursussen in de 

Bibliotheek; 
- dat er informatiepunten komen in de Bibliotheek voor mensen die blijvend ondersteuning nodig 

hebben. 
 
Doelstelling is een landelijk dekkend netwerk 
Van 2019 tot en met 2021 bouwen de samenwerkende partijen een landelijk dekkend netwerk via de 
bibliotheken op voor deze ondersteuning. Medio 2019 starten de eerste vijftien ‘koploper-
bibliotheken’ die de weg plaveien voor de uitrol in de twee jaar daarna.  
 
Ook binnen het netwerk VOB bestaat gelijkgestemdheid over het belang van het uitbouwen van de 
maatschappelijke bibliotheek. Grote zorg hierbij is wel de financiering na de projectfase, met name als 
de gewenste groei naar een bereik van 1 miljoen burgers doorzet. 
 
Dankzij de samenwerking die de KB rondom digitale inclusie aangegaan is met de Manifestgroep 
komen er vanaf 2019 tot en met 2021 extra middelen beschikbaar: een bedrag per inwoner per jaar 
oplopend tot 8 cent per jaar in 2021. Dat is zeker niet voldoende, maar een goed begin. Ook de 
Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken heeft dit subsidieverzoek ingediend en heeft de intentie te 
starten met het Informatiepunt digitale overheid per augustus 2021. Inmiddels heeft meer dan 66% 
van de bibliotheken een aanvraag ingediend. 
 
9 februari 2019 - De KB en de Belastingdienst zetten hun samenwerkingsverband (gestart in 2015) 
voort. De Belastingdienst is een van de acht partners van de Manifestgroep, naast het CAK, CBR, CIZ, 
CJIB, DUO, SVB en UWV. De KB is van mening dat deze samenwerking van grote meerwaarde is bij de 
verdere uitbouw van de maatschappelijke bibliotheek. 

https://www.kb.nl/ob/nieuws/2019/bibliotheken-en-manifestgroep-ondersteunen-niet-digivaardige-burgers


Het smeden van landelijke allianties werd (en wordt) gezien als kans om bibliotheken te ondersteunen 
bij het vormgeven van haar rol als maatschappelijke bibliotheek.  
 
De branchevereniging VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken) en de KB, vormen samen de Nationale 
Bibliotheek van Nederland sinds de invoering van de bibliotheekwet (Wsob, 1 jan 2015). 
 
De aandacht en mogelijkheden voor één collectief landelijk bibliotheeksysteem lijken afgezwakt; men 
loopt voortdurend aan tegen nieuwe obstakels waardoor het draagvlak binnen de branche 
zienderogen afbrokkelt.  
 
Op 2 mei 2019 heeft SeniorWeb, de VOB en KB de samenwerking opnieuw bekrachtigd voor vijf jaar; 
we willen samen werken aan het vergroten van digitale vaardigheden en digitale participatie van 
ouderen.  

 

Provinciaal 
 
Provincie Limburg 
In de subsidieregeling die de Provincie voor de bibliotheken hanteert, staat de (preventieve) aanpak 
laaggeletterdheid bovenaan. Hier heeft bibliotheek Landgraaf goed op kunnen aansluiten door middel 
van het indienen van twee projectaanvragen: 
1. VoorleesExpress 

Een vrijwilliger bezoekt wekelijks, onder de begeleiding van de bibliotheek, twintigmaal een gezin, 
waar hij/zij interactief voorleest. De ouders worden hierbij betrokken, met als doel om de taligheid 
binnen het gezin te verhogen. Het betreft een landelijk format dat zijn effecten elders al bewezen 
heeft. 
Het project is inmiddels goedgekeurd door de Provincie Limburg; we ontvangen € 60.000,- voor 
drie jaar en onze eigen cofinanciering gaat naar een voorziening, waardoor we aansluitend 
nogmaals twee jaar de werkzaamheden kunnen voortzetten. 
De informatieavond vooraf aan de instellingen (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en primair 
onderwijs) is mede opgepakt door de Gemeente Landgraaf, waardoor breed draagvlak 
gegarandeerd is. Inmiddels hebben we al met drie organisaties uit Landgraaf (school, 
peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) een convenant gesloten, hebben een paar instellingen al 
aangeklopt in de hoop snel te kunnen aanhaken en hebben we een eerste reeks van twintig 
bezoeken aan negen gezinnen erop zitten en geëvalueerd.  

2. dBos (De bibliotheek op school) 
Ook de aanvraag voor het starten van drie dBos-scholen (Harlekijn, De schatgraver en ’t Valder) à 
€ 45.045,- is inmiddels door de Provincie gehonoreerd. Naast de realisatie van een 
schoolbibliotheek wordt ingezet op een schoolwerkplan, waarin met name de 
leespromotieactiviteiten zijn opgenomen en het monitoren van het leesgedrag. De 
schoolbibliotheken worden begin 2020 ingericht. 

 
Laagdrempelig en wijkgericht taalaanbod in Brunssum, Landgraaf en Onderbanken (BOL) 
In 2017 hebben de gemeenten Landgraaf, Brunssum en Onderbanken en de bibliotheken Brunssum en 
Landgraaf-Onderbanken bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend voor het project 
Laagdrempelig en wijkgericht taalaanbod binnen Landgraaf, Onderbanken en Brunssum. Naast een 
cofinanciering door de gemeenten is € 20.950,- verstrekt door de provincie. 1 december 2017 is het 
project gestart en is geëindigd per juni 2019. De beoogde resultaten zijn meer dan behaald, de 
eindrapportage is opgesteld en op basis van evaluatie en bijstelling zijn de werkzaamheden nu 
structureel ingebed. 
 
 



Provinciale Service Organisatie (PSO)/Cubiss 
Het werkplan Cubiss Limburg 2019 heeft als naam Samenwerken aan de bibliotheek voor nu!, met als 
pijlers ‘Jeugd en onderwijs’, ‘Participatie’, ‘Zelfredzaamheid’ en ‘Bibliotheekinnovatie en organisatie 
en diensten’. Het vast dienstenaanbod bevat de logistiek in kader van het Interbibliothecair 
Leenverkeer, digitale dienstverlening, veiligheid en strategische communicatie. 
De PSO’s hebben een rol in de vertaalslag van innovatieve plannen van de KB naar de lokale 
bibliotheken. Zo realiseerde Cubiss workshops over de AVG, het CMS WAAS en ondersteunde bij de 
introductie van de VoorleesExpress en Vlog City (een lespakket voor VO). 
 
Vereniging Limburgse Bibliotheken (VLB) 
Op 12 februari 2019 organiseerde de VLB samen met de gedeputeerde Hans Theunissen (D66) een 
bijeenkomst voor bestuursleden en leden van Raad van Toezicht in het kasteeltje te Grathem. Als 
onderwerpen werden Cultural Governance en de ontwikkelingen binnen de bibliotheekbranche 
besproken. 
 
Limburg is de enige provincie waar vergrijzing en vergroening niet samengaan. Senioren en jeugd zijn 
daardoor bij uitstek de doelgroepen waar de bibliotheken oog voor dienen te hebben. De 
ongeletterdheid is ronduit alarmerend. De bibliotheek is goed ingebed in de gemeenschap, maar het 
politiek bewustzijn en de financiën zijn zwak, zo blijkt uit het rapport Bibliotheekconcepten en bereik 
Limburgse bibliotheken in opdracht van de Provincie opgesteld. De vraag die de VLB-leden zich stellen: 
Wat moeten we daar als stelsel en individueel aan doen? Het antwoord dat we hierop hebben 
geformuleerd is als volgt: We dienen een gezamenlijk verhaal neer te zetten en te promoten via een 
goed communicatieplan. Hiervoor is een werkgroep ingericht hetgeen geleid heeft tot het visiestuk 
Meer doen door kennis en vaardigheden. 
Dit visiestuk is voorafgaand aan de provinciale verkiezing verstuurd naar alle provinciale fracties. Het 
pamflet met de 5 punten voor een geletterd en vaardig Limburg zijn na de verkiezingen verstuurd, in 
de wens dat deze meegenomen worden in het op te stellen coalitieakkoord.  
Robert Housmans (PVV) is de ‘nieuwe’ gedeputeerde voor bibliotheekzaken. Naast de Bibliotheek op 
School, worden twee nieuwe speerpunten door de gedeputeerde genoemd: Limburgensia en aandacht 
voor (het behoud van) streektaal. 
 
De VLB is in 2019 lid geworden van de Limburgse erfgoedcoöperatie van de Limburgse Werkgevers 
Vereniging en van Talep (Taal en LetterenPlatform Limburg).  
 
Venlo is in 2019 gestart als Voorleesstad. Het concept ‘Bibi gaat op reis’ willen wij als VLB handhaven. 
Na een pitch door twee directeuren is voor 2020 de bibliotheek Maas en Peel uitgeroepen als nieuwe 
Voorleesstad 2020. 
 

Regionaal 
 

Parkstad Limburg (bibliotheken) 
 
Binnen Parkstad Limburg werken zeven gemeenten samen met name op het gebied van economische 
structuurversterking, toerisme en architectuur (Internationale Bauaustelling/IBA). Het betreft de 
gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen.  
In 2017 was nog sprake van een mogelijke herindeling Heerlen-Landgraaf. In 2018 zijn deze kaarten 
volledig opnieuw geschud en zijn fusies van Parkstadgemeenten niet meer voorzien. Wel lijkt een fusie 
van de bibliotheken Kerkrade en omgeving en Brunssum in het vat te zitten. Binnen de Federatie 
Parkstad Limburg Bibliotheken kennen we het directieberaad PLB, een kennisuitwisselingsplatform en 
een podium voor harmonisatie. Dit directieberaad is afgelopen jaar viermaal bijeen gekomen. 



Vanwege de directiewisselingen die in 2019 hebben plaatsgevonden in Heerlen, Brunssum, Nuth én 
Kerkrade, wordt de samenwerking opnieuw tegen het licht gehouden. 
 

Beekdaelen 
 
De fusie van de voormalige gemeenten Onderbanken, Schinnen en Nuth per 1 januari 2019 tot één 
gemeente Beekdaelen heeft zich inmiddels voltrokken, hetgeen betekent dat elke burger vanaf 2021 
aanspraak moet kunnen maken op een gelijkwaardig bibliotheekwerk binnen de gemeentegrenzen. Er 
zijn momenteel drie bibliotheken actief binnen het werkgebied, namelijk de Domijnen, bibliotheek 
Nuth en bibliotheek Landgraaf-Onderbanken. De wens van B&W om te komen tot een verkenning tot 
samenwerking, gebruikmakend van ieders sterke punten, wordt momenteel opgepakt en verkend, 
onder begeleiding van een intermediair van de gemeente. We constateren een groot onderscheid 
tussen de sterke lokale verankering van de bibliotheek in de gemeenten Nuth en Onderbanken, 
tegenover het cafetariamodel dat de Domijnen hanteert in de voormalige gemeente Schinnen. Zoals 
aangekondigd tijdens de informatieavond voor raadsleden door de bibliotheken, heeft de bibliotheek 
Nuth en Landgraaf-Onderbanken in nauwe samenwerking al per 1 juli 2019 een visiedocument 2020-
2025 opgesteld. Dit proces is niet overbodig geweest, maar het resultaat is nu (vooralsnog) alleen 
bestemd voor intern gebruik en afstemming.  
 
De school in Jabeek (Innovo) is per augustus 2018 gefuseerd met de school van Bingelrade en aldaar 
gesloten. Zodoende heeft een naamwisseling van St. Gertrudis en De Spil plaatsgevonden naar De 
Zeveneik. De school van Doenrade (Kindante) is gefuseerd met de school van Merkelbeek (Movare). 
De school te Doenrade zal over de periode van een paar jaar worden afgebouwd richting het 
schoolgebouw te Merkelbeek.  
 

Lokaal 
 

Bibliotheek Landgraaf 
 
Drie jaar na de intrek van de bibliotheek in het Burgerhoes zijn eindelijk banners geplaatst aan de 
lantaarnpalen richting Beethovensingel waardoor de zichtbaarheid en vindbaarheid van de bibliotheek 
en de overige partners binnen het Burgerhoes iets vergroot is.  
Door de financiële ruimte, ontstaan door de verkoop van het oude pand Wilhelminastraat, kon  een 
herinrichtingsplan opgesteld worden, die de zichtbaarheid vanaf het Raadhuisplein meegenomen 
heeft. Prioriteit één bij de herinrichting is en blijft echter de akoestiek; de mogelijkheid scheppen om 
meerdere doelgroepen tegelijkertijd op een verantwoorde wijze gebruik te laten maken van de 
openbare bibliotheekruimte. Het voorontwerp van Aat Vos dat opgeleverd is, voldoet helaas hier niet 
aan, waardoor momenteel in overleg met de Gemeente gezocht wordt naar alternatieven. 
 
De bibliotheek is intensief betrokken bij de portal Burgerhoes. De uitbouw die gepland stond, gaat met 
vallen en opstaan, met name door de vele aanpassingen die de leverancier App Software dient te 
maken. Het product wordt momenteel herbouwd voor een multifunctionele biebomgeving.  
 
Zowel bibliotheek Landgraaf als Onderbanken werken hard aan zelfredzaamheid. Werken aan 
taalvaardigheden (lezen, schrijven, spreken) gebeurt via de vele activiteiten rondom het Taalhuis en 
de Taalcafés. In de bibliotheek in het Burgerhoes en in de Sjinskoel zijn een Taalhuis/Taalpunt en een 
Taalcafé te vinden, bij Welsun op het Sunplein en in het buurthuis het Eikske een Taalcafé. Het 
Taalhuis/Taalpunt en de Taalcafés staan nu als een huis: meer dan veertig vrijwilligers zijn hier rondom 
actief en er zijn weken dat meer dan vijftig taalmaatjes het Taalcafé bezoeken.  
 



Werken aan digivaardigheden gebeurt nu steeds meer met de ketenpartners Seniorweb (SW), de 
Gemeente Landgraaf en werkbedrijven (ISD BOL, Relim, Mens Ontwikkel Bedrijf en in Onderbanken 
met CMWW en Katarina Kasper(huis)). We hebben in nauw overleg een doorlopende leerlijn uitgezet, 
waar we de burger in laten landen. Na Klik & Tik biedt SW een paar modules aan, gefinancierd door de 
Gemeente en aansluitend biedt de bibliotheek weer Digisterker aan.  
Werken aan sociale en juridische en gezondheidsvaardigheden gebeurt indirect door workshops rond 
dit thema te integreren in het Taalcafé. Daarnaast vindt er maandelijks een juridisch spreekuur plaats. 
Ook zijn we betrokken bij het JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht. En is er maandelijks een spreekuur 
rondom dementie geleid door de stichting Alzheimer Parkstad Limburg: de Geheugentafel. 
 
Het bereik van scholieren, de groep 12-18 jarigen, was bedroevend laag. Vandaar dat de samenwerking 
met het vmbo, havo en vwo het afgelopen (half)jaar meer aandacht heeft gekregen. Er is met name 
aan formatie vier uur per week hiervoor vrijgemaakt, hetgeen geleid heeft tot een uitstekend breed 
Programma Leesbevordering VO 2019-2020, op maat per leerjaar per type middelbare school. De 
activiteiten lopen uiteen van actieve bibliotheekrondleidingen, het maken van stapelgedichten tot het 
organiseren van schrijversbezoeken, van deelname aan de pilot Vlog City tot de start van de leesclub 
Booktalk.  
 

Bibliotheek Onderbanken 
 
In kader van de beweging ‘van collectie naar connectie’ is in de Henkhof te Merkelbeek een JOGG-punt 
ingericht, met name omdat hier de buitenschoolse opvang gesitueerd is. In Schinveld is een 
geheugenpunt ingericht. Alzheimer Parkstad Limburg heeft hier haar tweemaandelijkse 
inloopspreekuur.  
 
Op 6 september 2018 heeft Hans Theunissen, de gedeputeerde, officieel het Taalpunt in de Sjinskoel 
geopend. Eind 2019 zien we en florerend taalpunt met 22 taalleerders en 15 vrijwilligers. De kinderen 
van de statushouders krijgen extra bijles, georganiseerd vanuit de school. De bibliotheek faciliteert in 
deze.  
 
De samenwerking met partners vanuit het Bondgenootschap, zoals het CMWW, verlopen voorspoedig. 
 

Gezamenlijk 
 
Zoals blijkt uit het gerealiseerd Activiteitenplan 2019 is ook dit jaar weer zowel in Landgraaf als 
Onderbanken volop ingestoken op samenwerking met lokale partners: met álle basisscholen, 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, de Vrijwilligerscentrale, PIT Cultuurwijzer, de lokale omroepen 
en de plaatselijke heemkundevereniging. In Landgraaf is daarnaast nog samengewerkt met het 
Servicegilde Landgraaf, de muziekschool, SeniorWeb, Welsun, Vrouwengilde Landgraaf, Vrije 
Academie Parkstad, dansschool Slide, Theater Landgraaf, JENS Landgraaf, JOGG Landgraaf, GGD en JGZ 
0-4 jaar. In Onderbanken is nog samengewerkt met CMWW en Katarina Kasper(huis). De jaarlijkse 
activiteitenkalender wordt met name met bovenstaande partijen vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De resultaten zijn gerangschikt naar de drie kerntaken van de bibliotheek: lezen, leren en informeren. 
De vierde kerntaak (ontmoeting en debat) en de vijfde (cultuur) zijn als een matrix verweven in de 
genoemde eerste drie kerntaken. Daarnaast wordt de taak ondersteunend gehanteerd. 
  

1. Lezen 
 In kader van leesbevorderingsactiviteiten biedt de bibliotheek regelmatig BoekStart-activiteiten 

voor jonge ouders aan en organiseert onder andere voorleesontbijten, Kinderjury en 
Kinderboekenweek. 

 Veel elementen van dBos en/of de doorgaande lees-leerlijn worden op alle scholen in het 
werkgebied Landgraaf-Onderbanken ingezet: werken met leesconsulentes en leescoördinatoren, 
schoolwerkplannen, de monitor, leesclub, leesbuddies enz. 

 Landgraaf werkt momenteel binnen het Taalhuis met meer dan vijftig taalvrijwilligers en werkt 
daarbinnen nauw samen met andere partners als Relim, ISD BOL, het gemeentelijk werkbedrijf 
RIMO, die alle hun specifieke activiteiten daarbinnen vervullen en/of taalmaatjes doorverwijzen. 
(Dit ook in nauw overleg met partners uit het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad.) 
Onderbanken werkt momenteel binnen het Taalhuis met vijftien vrijwilligers en werkt nauw samen 
met de school de Sjinskoel, ISD BOL en CMWW. 

 In 2018 is een minibieb geopend in de kantine van Relim. Maandelijks wordt tijdens lunchtijd hier 
door een vrijwilliger tijd en aandacht voor gevraagd. De deelnemers zijn nog steeds enthousiast. 

 De dienst Boek-aan-Huis voor de niet mobiele burger wordt aangeboden in Landgraaf en in 
Onderbanken. 
 

2. Leren 
 Op alle scholen in Landgraaf worden aan groep cursussen mediawijsheid gegeven met 

uitzondering van de Wissel en de Wegwijzer. Aan de scholen te Onderbanken wordt dit 
aangeboden en vindt sporadisch afname plaats. 

 Onder het motto ‘Van collectie naar connectie’ worden steeds meer deelcollecties ter 
ondersteuning van een levenslang leren ingezet. Zo zijn er verschillende taalcollecties en collecties 
rondom anders lezen, JOGG, dementie en de Limburgcollectie. 

 De bibliotheek faciliteert SeniorWeb door structureel ruimte ter beschikking te stellen voor de 
SOOS en incidenteel aan andere partners door hen uit te nodigen binnen de bibliotheek te werken 
aan zelfredzaamheid en burgerparticipatie.  

 Digitale vaardigheden en het omgaan met de e-overheid wordt gestimuleerd door het aanbieden 
van cursussen zoals Oefenen.nl/Klik & Tik en Digisterker.  
 

3. Informeren 
 De bibliotheek heeft samen met haar netwerkpartners lezingen, workshops en cursussen en 

andere activiteiten afgestemd:  
- Jaarlijks de lezingen met de heemkunde verenigingen van Landgraaf (LGOG) en Onderbanken, 

de muziekschool, VAZOM en het Vrouwengilde; 
- Maandelijks via het Gebruikersoverleg Burgerhoes de producten/diensten/activiteiten met 

SeniorWeb, Service Gilde, Lokale Omroep landgraaf, Klant Contact Centrum Gemeente (KCC) 
en de Vrijwilligerscentrale; 

- Jaarlijks met een vaste groep partners de Zomerschoolactiviteiten voor senioren; 
- Per kwartaal via Click(4Culture) de culturele educatieve activiteiten richting het primair 

onderwijs; 



- Twee maandelijks via het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad de taal- en 
leesbevorderingsactiviteiten ten behoeve van de laaggeletterden. Hierbinnen zijn partners van 
Onderbanken en Landgraaf actief; 

- Tweemaal per jaar via het leescoördinatorennetwerk de taal- en leesbevorderingsactiviteiten 
ten behoeve van de basisscholen; 

- Tweemaal per jaar het overleg in het kader van de organisatie van de week van de opvoeding 
en de peutermaand; 

- Afstemming programmering in kader van het IKC/dienstverleningsconcept de Sjinskoel met de 
school, KDV en buitenschoolse opvang (Humanitas) en PSZ (CMWW). 

 Via het redactieoverleg rondom de narrowcasting Burgerhoes en burgerhoes.nl; 

 Via Broadcasting: de lokale omroep maakt in overleg opnames van met name leesbevordering- 
promotie. Deze worden via kanaal 42 uitgezonden. 
 

Ondersteunend 
 Uitbouw burgerparticipatie: er werken momenteel 123 vrijwilligers op 15 medewerkers; deze 

worden onder andere ingezet voor individuele en groepsgewijze begeleiding van e-learning, 
aanpak laaggeletterdheid, in de schoolbibliotheken, voor toezicht tijdens zelfbedieningsuren en/of 
voor het leveren van boek-aan-huis-diensten. 

 In samenwerking met de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf is bij de provincie de 
projectaanvraag Laagdrempelig en wijkgericht taalaanbod ingediend. Dit project is gestart per 1 
december 2017 en is geëindigd per 1 mei 2019. De projectleider is geleverd door de bibliotheek 
Landgraaf. Na de projectperiode heeft de projectleider structureel 10 uur aangeboden gekregen, 
ter borging van de werkzaamheden. De doelstellingen van het project zijn ruim behaald.  

 Regelmatig wordt een digitale nieuwsbrief naar klanten en bezoekers opgesteld en verstuurd 
vanuit het bibliotheeksysteem. Er vindt een selectie uit de activiteitenkalender plaats. 
Daarnaast wordt indien wenselijk een folder over een nieuwe dienst/product opgesteld, hetgeen 
fysiek aan leden en bezoekers uitgedeeld wordt. Dit wordt in 2020 gebundeld samen met het 
activiteitenprogramma in een tweemaandelijks boekje. 
Ook wordt optimaal gebruik gemaakt van de plaatselijke deur-aan-deur kranten, de website en  
Facebook. Af en toe wordt de lokale omroep ingeschakeld. Sinds maart 2019 heeft een 
medewerker uren gekregen voor het vmbo, havo en vwo en is Instagram gelanceerd; sindsdien 
zijn er 280 berichten geplaatst (gemiddeld één per (werk)dag) en noteren we 2.559 volgers. 

 De biebapps, vele widgets en producten van de KB zijn geïmplementeerd binnen de 
bibliotheekwebsite. 

 Via werving door natuurlijk verloop heeft een personele professionaliseringsslag vorm gekregen: 
naast een literatuurspecialist en een marketing & pr-medewerker is er per december 2018 ook 
een coördinator basisvaardigheden aangetrokken.  

 Het vrijwilligersbeleid is vastgesteld, evenals het vrijwilligersprotocol en formats die te gebruiken 
zijn bij de aanname, voortgang en evaluatie.  

 

Kengetallen  
 
De bibliotheken maken een ontwikkeling door van collectie naar connectie, naar een brede 
maatschappelijke bibliotheek. Niet langer is het aantal leden of de uitleningen representatief voor een 
goed functionerende bibliotheek, maar het aantal bezoekers dat met meer kennis dan bij binnenkomst 
vertrekt, zich meer ingebed voelt in de lokale gemeenschap of meer (digi)taal vaardig is geworden. Dat 
doen we in een omgeving waar vergrijzing en ontgroening nog steeds hand in hand gaan.  
In een omgeving met een laag opleidingsniveau, een hoog percentage aan laaggeletterden, grote 
armoede, met name onder kinderen, waar de gezondheidssituatie dramatisch is en de eenzaamheid 
hoog.  



Volgens het rapport Bibliotheekconcepten en bereik Limburgse bibliotheken1 is gemiddeld 17% van de 
inwoners in Limburg lid van de bibliotheek tegenover een landelijk gemiddelde van 22%. Binnen 
Limburg tekent Parkstad negatief af. Landgraaf kent een gemiddeld bereik van 14%, Onderbanken 
11%. Daarom bieden bibliotheken steeds meer programma’s aan die toegankelijk zijn voor niet-leden; 
gericht op het leggen van een goede basis van vaardigheden bij kinderen en volwassenen die de taal 
onvoldoende beheersen of onvoldoende digitaal vaardig zijn om zichzelf te redden in het dagelijks 
leven. 
Laaggeletterdheid is geen stabiele factor. Door digitale en technologische ontwikkelingen wordt de 
problematiek van (digitale) geletterdheid van steeds groter belang. 
 
Preventieve bestrijding laaggeletterdheid begint bij baby’s; via de doorlopende leeslijn wordt gestart 
met BoekStart, overgaand in de Bibliotheek op school. Alle nieuwgeborenen worden hiervoor 
benaderd via de opvoeders en eenmaal op school krijgen alle leerlingen een gratis pas ter beschikking 
en worden in samenwerking met de scholen veel leesactiviteiten opgezet, verwoord in een leesplan. 
De noodzaak voor een goede preventieve aanpak is duidelijk als je het volgende leest in De Limburger 
van 4 dec 2019: 

 
“Tiener leest minder en snapt er weinig van”. Dat blijkt uit internationale leeronderzoek 
PISA, waaraan 77 landen meedoen. (…) Van de jongeren kan 24 procent niet op het 
gewenste niveau lezen. Het gevolg is dat ze teksten niet goed kunnen begrijpen. Ze 
hebben er moeite mee om de boodschap van berichten eruit te halen en conclusies aan 
een tekst te verbinden. In 2015 was die groep met 18 procent minder groot. 

 
Curatieve bestrijding laaggeletterdheid volwassenen wordt aangepakt via de Taalhuizen; inmiddels 
heeft Landgraaf rond de 43 taalvrijwilligers en Onderbanken 24. 
 
Taalhuis Landgraaf 2019 
 

 Cursisten Vrijwilligers  

  Gecertificeerd Niet gecertificeerd Totaal 

Man 48 6 11 17 

Vrouw 79 29 10 39 

Totaal 1271 35 21 562 
1 = 10 gestopt en 10 op wachtlijst, dus 107 nog actief eind 2019 
2 = 43 nog actief eind 2019 

 
Taalpunt Onderbanken 2019 
 

 Cursisten Vrijwilligers  

  Gecertificeerd Niet gecertificeerd Totaal 

Man 10 0 6 6 

Vrouw 12 7 11 18 

Totaal 223 7 17 244 
3 = 21 nog actief in Taalcafé of een-op-een  
4 = 15 nog actief eind 2019 

 

 

 

 

                                                
1 Ondertitel: Onderzoek naar de effecten van de door de Limburgse bibliotheken ingezette concepten op de 
ontwikkeling van de bereikresultaten, juni 2018 door Xentropics in opdracht van de Provincie. 



Cursisten en vrijwilligers Relim, Digisterker, Belastinginvulspreekuur en VoorleesExpress 
 

  Cursisten Vrijwilligers 

Belastinginvulspreekuur Man 24 1 

 Vrouw 11 1 

 Totaal 355 2 

Digisterker Man 2 3 

 Vrouw 8 0 

 Totaal 10 3 

Relim leeskring Man 6 0 

 Vrouw 5 1 

 Totaal 11 1 

VoorleesExpress Gezinnen 9 9 
5 = Vier mensen zijn twee keer geweest wegens een nieuwe afspraak. 

 
Deelnemers 2019 

 Deelnemers 

Geheugentafel Landgraaf 14 

Lezing Geheugentafel mei Landgraaf 25 

Geheugentafel Schinveld 5 

Juridisch spreekuur Landgraaf 18 

Juridisch spreekuur Merkelbeek 7 

JOGG Merkelbeek 19 

 
Klik & Tik Landgraaf 

 

 16-25 jaar 26-35 jaar 36-45 jaar 46-55 jaar 56-65 jaar 65+ jaar Totaal 

Man 0 15 9 6 2 12 44 

Vrouw 0 6 6 2 2 16 32 

Totaal 0 21 15 8 4 28 766 

Vrijwilligers 0 0 1 0 2 1 4 
6 = 25 cursisten werkten individueel (oefenen.nl) en 31 zijn reeds inactief, dus 45 zijn actief eind 2019. 
 
 

Klik & Tik Onderbanken 
 

 16-25 jaar 26-35 jaar 36-45 jaar 46-55 jaar 56-65 jaar 65+ jaar Totaal 

Man 0 0 1 0 0 8 9 

Vrouw 0 0 0 0 1 7 8 

Totaal 0 0 1 0 1 15 177 

Vrijwilligers 0 1 0 1 0 0 2 
7 = 1 cursist werkte individueel (oefenen.nl) en 3 zijn reeds inactief, dus 14 zijn actief eind 2019. 
 

Landgraaf 
 
Jeugd 
Alle basisscholen binnen Landgraaf en daarmee alle leerlingen maken gebruik van de bibliotheek of 
hebben een bibliotheek op school (dBos). Basisschool De Wegwijzer bezoekt in verband met de afstand 
tot de vestiging Waubach de bibliotheek niet fysiek, maar maakt gebruik van project- en 
themacollecties. Het aantal leden en het aantal uitleningen onder de jeugd PO t/m 12 jaar zijn dan ook 
uitstekend, ondanks de ontgroening. Met name door de ontgroening is het aantal jeugdleden toch 



gedaald in Landgraaf van 2.291 naar 2.128 leden en is het aantal leden van 14 tot 18 jaar juist door 
betere samenwerking met de middelbare scholen verhoogd van 940 leden naar 1.020 leden.  
 
Volwassenen 
De daling van 2,7% aan leden wijkt niet af van landelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd zien we dat het 
aantal uitleningen ‘slechts’ gezakt is met 1,5%, hetgeen betekent dat per lid gemiddeld meer geleend 
wordt dan het afgelopen jaar. 
 
Bezoekerspassen Burgerhoes 
Vanwege een forse uitbreiding van het aantal studie- en werkplekken, kopieer- en scanfaciliteiten in 
het Burgerhoes zijn per oktober 2016 bezoekerspassen ingevoerd. Deze passen, te verkrijgen voor € 
1,-, geven toegang tot deze faciliteiten. Vanaf oktober t/m december 2016 hebben 212 burgers een 
bezoekerspas aangevraagd, eind 2017 maakten 406 burgers hiervan gebruik: een verdubbeling. Eind 
2018 komt het aantal op 541 en eind 2019 659: een stijging van 20%. 
 
Taalhuisabonnementen Landgraaf en Onderbanken 
Onder de deelnemers van het Taalhuis zijn 35 abonnementen met een gereduceerd tarief (zoals 
afgesproken binnen de federatie PLB) verstrekt.  
 

Onderbanken 
 
Jeugd 
Alle basisscholen van Onderbanken, en daarmee alle leerlingen, maken gebruik van de bibliotheek 
(Sint  Jozef en Bs. Schinveld) of hebben een bibliotheek op school (De Zeveneik). Het aantal jeugdleden 
en uitleningen zijn licht gestegen. 
 
Volwassenen 
Het aantal volwassen leden is gestegen met 3%. 
 
Daarbij faciliteert de bibliotheek steeds meer dan voorheen de burger in haar zoektocht naar kennis 
en taalverrijking. 
 

Online bezoekers 

 
Parkstad Bibliotheken 
Sinds 2016 werken we binnen de Federatie PLB met het content management systeem WAAS en vindt 
analyse plaats met behulp van Adobe Analytics. Het aantal home benaderingen is rond de 30.000 
gestabiliseerd. Het getal is mede te danken aan de uitbreiding van het aantal leer- en werkplekken in 
de bibliotheek. Als mensen naar het internet surfen, opent de bibliotheeksite. De indeling van de 
website is sterk doelgroepgericht met een hierop afgestemd producten- en dienstenaanbod. Veel 
landelijke nieuwe widgets zijn ook in 2019 weer geïntegreerd. 
 
Facebook 
Het aantal volgers bedraagt 528, bijna een verdubbeling ten opzichte van het vorige jaar. Met name 
jonge ouders zijn de doelgroep en worden zo geattendeerd op kinderactiviteiten. 
 
Instagram  
Instagram is gelanceerd per maart 2019. Inmiddels zijn er 280 berichten geplaatst en zijn er 2.559 
volgers. Het succes hangt mede samen met de leesbevorderingsactiviteiten die vanaf het schooljaar 
2019-2020 opgepakt zijn richting het vo. 
 



Interbibliothecair leenverkeer (IBL) 
Leners kunnen gebruik maken van IBL en media aanvragen via de website. Uitgangspunt is dat de 
bibliotheek voor 99% haar klanten zelf kan bedienen en maximaal 1% weghaalt bij de buren elders in 
de provincie of het land. De leden kunnen ook muziek aanvragen via CDR. In totaal maakten in 2018 
een kleine 600 mensen gebruik van ‘aanvragen’ media of muziek. Het leveren van cijfers voor 2019 is 
onmogelijk, omdat het landelijke IBL halverwege het jaar een nieuw systeem in gebruik heeft 
genomen.  
 
E-book cijfers binnen het werkgebied 

 
 2016 2017 2018 2019 

Aantal webaccounts e-books 317 386 463 530 

Aantal geleende e-books 3.230 4.101 4.393 4.808 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. De basisbibliotheek als warenhuis van kennis en informatie 

 
Deze functie wordt als volgt ingevuld:  
- De inzet van de wimmer (wandelende informatie medewerker) tijdens de openingsuren. De 

medewerker voert vraagbemiddeling uit. Vanaf de invoering van de zelfbediening worden de 
medewerkers méér ingezet om de klanten op maat te bedienen. 

- Beheer en ontwikkeling van de collectie waarbij kwaliteit gegarandeerd wordt. Op basis van 
collectieprofielen en doelgroepbehoeften wordt gecollectioneerd. 

- Ter beschikking stellen van digitale databanken. 
- Naast een fysiek en digitaal media-aanbod zijn ook activiteiten in het kader van deze functie 

georganiseerd, onder andere lezingen/workshops over heemkundige en politiek maatschappelijke 
onderwerpen. 

- Uitleg over de bibliotheekcatalogus, de website, het downloaden van e-books aan nieuwe leden. 
- Vrijwel dagelijks maken de inlichtingenmedewerkers zowel nieuwe als oude leden vertrouwd met 

de catalogus van de bibliotheek en de vele biebapps, widgets en producten en diensten die via de 
website zijn te benaderen.  

 

2. De basisbibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie 

 

Mediawijsheid 
 
Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit om de burger bewust, kritisch en 
actief deel te laten nemen aan de complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.  
 
De programma’s die wij in het kader van MediaWijsheid in Landgraaf en/of Onderbanken aanbieden 
zijn:  
- opdrachten mediawijsheid die tijdens introductiebezoeken van scholen worden uitgevoerd, 
- lessen mediawijsheid op de basisscholen, 
- uitleg aan nieuwe leden van de functionaliteiten van de geautomatiseerde bibliotheekcatalogus 

en website, 
- Klik & Tik-workshops en Digisterker (omgaan met de e-overheid). 

 
Lessen mediawijsheid op de basisscholen 
In 2019 is de samenwerking tussen de bibliotheek en de basisscholen in Landgraaf op het vlak van 
mediawijsheid gecontinueerd. Er zijn twaalf lessen gegeven aan 260 leerlingen van de groepen 7 en 8. 
De lessen worden klassikaal in de scholen uitgevoerd door een mediacoach.  
 
Klik & Tik  
Iedere week staan er in Landgraaf vier vrijwilligers klaar om mensen te helpen bij het leren omgaan 
met de computer. Deze vrijwilligers samen hebben in totaal 51 cursisten begeleid.  
Zowel in Schinveld als in Merkelbeek is een vrijwilliger beschikbaar. In Schinveld wordt dit in 
samenwerking met Stichting Katharina Kasper gedaan. In Merkelbeek is de cursus in de kleine zaal 
naast de bibliotheek. Zestien cursisten hebben de cursus gevolgd.  
 
Cursus Digisterker  
Omgaan met de informatie van de e-overheid, het gebruik van DigiD, Mijn overheid, UWV, SVB etc.  
In totaal hebben er tien personen deelgenomen aan deze cursus. 



Taal- en leesbevordering 
 
Taalcafés 
De Taalcafés in de bibliotheek Landgraaf en op het Sunplein zijn verder uitgegroeid. Naast het gezellige 
kopje koffie en thee vinden er interessante gesprekken plaats, wordt er samen gelezen, speelt men 
taalspellen, maakt puzzels en leert schrijven en rekenen. Vooral in Landgraaf is het bezoekersaantal 
veel hoger geworden. Op het Sunplein geeft een oud-docent samen met vijf andere vrijwilligers het 
Taalcafé vorm. Dit Taalcafé wordt iedere donderdagochtend drukbezocht. Tussen de 15 en 20 mensen 
weten wekelijks dit Taalcafé te vinden. Naast deze twee Taalcafés is er in samenwerking met Wijk- en 
belangenvereniging Oud-Eikske een nieuw Taalcafé opgestart in het Wijkcentrum. De vrijwilligers uit 
de buurt van het Eikske geven zelf invulling aan dit Taalcafé. Om de twee weken komt een van de 
vrijwilligers naar de bibliotheek om nieuwe materialen te lenen. De bibliotheek faciliteert uitsluitend 
de media. 
In Schinveld is het Taalcafé vanaf maart echt opgestart. Dit heeft een redelijk lange aanlooptijd gehad. 
Eerst kwamen 1 à 2 bezoekers per week, vanaf september zijn dit er structureel 5 tot 6. Een nauwe 
samenwerking met ISD BOL heeft hier voor een grotere inloop gezorgd. Dit Taalcafé wordt iedere week 
door 2 à 3 vrijwilligers begeleid.  
 
Leeskring Relim (laaggeletterden) en minibieb 
Ook in 2019 is samen met SWV-bedrijf Relim de leeskring voortgezet. Een groep van 8 à 9 personen 
heeft een keer in januari/februari en een keer in september/oktober in groepsverband een boek 
gelezen dat herschreven is in makkelijk Nederlands.  
Daarnaast is de minibibliotheek nog maandelijks actief. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (en 
werkzaam bij Relim) kunnen een keer per maand tijdens de lunch terecht voor het lenen van een boek. 
Onder het motto Boek bij de boterham kunnen ze boeken uitlenen of vragen of er bepaalde boeken 
voor hen meegenomen kunnen worden vanuit de bibliotheekvestiging in het Burgerhoes.  
 
Taalkids 
In Schinveld begeleidt een tweetal vrijwilligers van CMWW acht kinderen met het leren van de 
Nederlandse taal. Iedere woensdag (behalve tijdens de schoolvakanties) komen de kinderen naar de 
bibliotheek om hier taalspelletjes te spelen. Deze bijeenkomsten zijn altijd in thema 
(feestmaand/seizoen). De vrijwilligers en begeleiding regelt CMWW, de bibliotheek faciliteert de 
ruimte.  
 
Week van de Alfabetisering  
In de week van de Alfabetisering waren er verschillende activiteiten. Zo was er tijdens het Taalcafé een 
letterspeurtocht in Op de Kamp en in de avond vond er een Taalborrel plaats in bibliotheek Schinveld. 
Op dinsdag hebben front office medewerkers een rondleiding gegeven door de bibliotheek. Op de 
woensdag heeft het reguliere Taalcafé in Schinveld plaatsgevonden. Tijdens het Taalcafé op donderdag 
is er een kookworkshop geweest en in de avonduren konden de taalvrijwilligers deelnemen aan de 
voorstelling van Theatergroep Basta! Op vrijdag is de week afgesloten met het reguliere 
Taalhuisspreekuur en het Taalcafé in wijkcentrum Eikske.  
 
Taalhuis 
In Landgraaf worden 127 taalmaatjes ondersteund door een taalvrijwilliger (inclusief Taalcafés) en in 
Onderbanken 22 (inclusief Taalcafé). 
Groepen taaldeelnemers: 
1. Het Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB) heeft in 2018 de taallessen stopgezet. Vanaf 2020 zullen er 

weer taallessen worden gegeven. 
2. Welsun ontfermt zich over de statushouders. De vrijwilligers worden gefaciliteerd met trainingen 

en bijeenkomsten.  



3. Leeskring Relim (Werkleerbedrijf voor mensen met psychische of psychiatrische beperkingen): elf.  
 
Op de deelnemers van de leeskring van Relim, en drie taalcursisten bij de een-op-een begeleiding na, 
zijn de mensen van allochtone afkomst: statushouders, vluchtelingen en inburgeraars. Het blijft 
moeilijk om autochtone deelnemers te vinden. Er hebben gesprekken met ISD BOL plaatsgevonden, 
wat geresulteerd heeft in aanmeldingen van hun kant, maar nog steeds betreft dit veel cursisten van 
buitenlandse afkomst.  
Vanuit het KCC van de gemeente komen weinig aanmeldingen. Er heeft in 2019 een cursus Herkennen 
en doorverwijzen plaatsgevonden, maar de doorverwijzing via deze balie is nihil.  
In 2019 werden vier netwerkbijeenkomsten voor taalvrijwilligers georganiseerd. We hebben er bewust 
voor gekozen om de taalvrijwilligers van Landgraaf en Onderbanken samen te laten deelnemen. 
Tijdens het wekelijkse Taalhuisspreekuur konden zowel taalvrijwilligers als taalklanten terecht met 
vragen. Ook kon men zich aanmelden. Van het spreekuur wordt goed gebruik gemaakt. 
 

Overig 
 
Belastingspreekuur en -invuluur 
In samenwerking met twee vrijwilligers (een oud-Belastingdienstmedewerker en een accountant) 
hebben in 2019 opnieuw het Belastingspreekuur en de -invuluren voor de belastingaangifte 
plaatsgevonden.  
 
Juridisch spreekuur 
Advocate Suzan Jongen heeft de bibliotheek benaderd om een Juridisch spreekuur te houden in de 
bibliotheek. Om de maand is het spreekuur afwisselend in Landgraaf en Merkelbeek. 25 bezoekers 
hebben gebruik gemaakt van dit spreekuur.  
 
Geheugentafel 
In samenwerking met Alzheimer Parkstad heeft in 2019 iedere maand de Geheugentafel 
plaatsgevonden. Iedere vierde donderdag van de maand kunnen mensen met geheugenproblemen, 
mantelzorgers en professionele hulpverleners terecht bij dit spreekuur over dementie. Alzheimer 
Parkstad zorgt voor een kundige vrijwilliger. Vanaf mei is er ook een tweemaandelijkse Geheugentafel 
in Schinveld opgestart.  
Daarnaast beschikt de bibliotheek in Landgraaf en Schinveld over een ‘geheugenkabinet’: een boeken- 
en spellencollectie over geheugen en dementie. Ook heeft Alzheimer Parkstad samen met de bieb een 
lezing in de Pinkpopzaal georganiseerd. De bezoekersaantallen van de Geheugentafels verschillen per 
maand. In totaal hebben we 18 mensen tijdens het spreekuur mogen verwelkomen en tijdens de lezing 
waren er 25 mensen aanwezig.  
 

3. De basisbibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur 

 
In 2020 heeft de bibliotheek Landgraaf-Onderbanken op de verschillende manieren invulling gegeven 
aan haar functie ‘de basisbibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur’. 
 
Displaytafels 
Op boekentafels worden over snel roulerende, actuele thema’s informatie gegeven met zoveel 
mogelijk aanwezige media. De bezoeker wordt hierdoor steeds zoveel mogelijk op deze actualiteit 
opmerkzaam gemaakt. 
 



Kunstlezingen 
In samenwerking met de Vrije Akademie ZOM en het Vrouwengilde organiseerde de bibliotheek drie 
kunstlezingen. Arjen van Prooijen gaf lezingen over Wenen (120 bezoekers), Rembrandt (110 
bezoekers) en de Barnes-collectie/Matisse (132 bezoekers). 
 
Luisteravonden klassieke muziek 
De bibliotheek organiseerde gedurende acht avonden een luistercursus klassieke muziek. Onder de 
bezielende leiding van Pierre Rietrae, voormalig directeur van de muziekschool, genoten 878 
bezoekers van klassieke muziek uit verschillende stijlperiodes. 
 
Zomeractiviteiten voor thuisblijvers 
Een zestal organisaties, te weten de Bibliotheek, de KBO, het SeniorWeb, het Service Gilde Landgraaf, 
het Vrouwengilde Landgraaf en de Vrije Akademie Parkstad, hebben de krachten gebundeld en hebben 
in de vakantiemaanden juli en augustus een gezamenlijk programma aangeboden aan thuisblijvers. 
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van deze aanbieders hebben een veelzijdig 
programma ontwikkeld. 
In de bibliotheek waren zeven lezingen. Maria Bonten gaf voor 60 bezoekers een lezing over keizerin 
Sisi en de Weense wals. Guus Reinartz nam ons aan de hand van dia’s mee naar Stubai (110 bezoekers). 
De muzieklezing Beroemde ouvertures, verzorgd door Leo Thomas, trok 85 belangstellenden en de 
presentatie over Picasso door Arjen van Prooijen werd door 133 personen bezocht. De luisterlezing 
Kleinkunst in Nederland trok 90 bezoekers. Thrillerauteur Michael Berg vertelde over zijn boeken en 
zijn leven voor 48 bezoekers. Tot slot verzorgde Cuna producties een presentatie over de Geleenbeek 
en Roode Beek (73 bezoekers).  
Op het programma stonden verder nog een natuurwandeling (18 deelnemers), de workshop Tekenen 
op je iPad (12 deelnemers), de workshop Van kiekje naar fotoboek (10 deelnemers), een workshop 
vogelhuisje decoreren (10 deelnemers (maximum aantal)) en een workshop vilten (13 deelnemers 
(maximum aantal)).  
De belangstelling was groot en het programma werd gewaardeerd door de bezoekers. Dit project 
wordt geëvalueerd met alle organisaties begin 2020 en krijgt in de zomerperiode van 2020 een vervolg. 
 
CLICK 
CLICK staat voor het Cursusaanbod Landgraafse Instellingen Cultuur en Kunst en is een 
samenwerkingsverband van Bibliotheek Landgraaf, Vrije Akademie ZOM, Muziekschool Landgraaf, 
Oefenbunker, Slide, Stichting Poëziefestival Landgraaf en Theater Landgraaf.  
Op 18 april werd wederom de sport- en cultuurdag georganiseerd voor 730 basisscholenleerlingen van 
de groepen 7 en 8 van de gemeente Landgraaf. Doel van deze dag is de kinderen te laten ervaren welke 
verenigingen en instellingen er in Landgraaf op het gebied van sport en cultuur actief zijn. De kinderen 
konden kiezen uit maar liefst 35 workshops. CLICK verzorgde het culturele aanbod. De bibliotheek 
organiseerde workshops rappen voor 60 leerlingen (maximum aantal). Alle activiteiten vonden plaats 
op Sportpark Strijthagen. 
In september werden 2500 enveloppen op de Landgraafse basisscholen bezorgd. Deze enveloppen 
waren bedrukt met kleurplaten en gevuld met het activiteitenaanbod van deze instellingen voor het 
nieuwe schooljaar.  
 
Creatieve workshops 
In 2020 organiseerde de bibliotheek in samenwerking met VAZOM twaalf creatieve workshops voor 
de jeugd van 6 tot 11 jaar. De workshops vonden plaats op woensdagmiddag. Het betrof beeldende 
workshops met boeken, letters, lezen etc. gecombineerd met feestdagen en jaargetijden. Deze 
middagen voorzien in een behoefte en waren een groot succes. 180 kinderen, het maximum, namen 
deel. 
 



4. De basisbibliotheek als inspiratiebron van lezen, literatuur en 
taalstimulering 

 
Hieronder volgt een opsomming van activiteiten rondom leesbevordering, taalstimulering en 
leesplezier. 
 
Leesadviezen 
Tijdens de openingsuren en tijdens schoolbezoeken kunnen klanten terecht voor lees- en romanadvies. 
Ook via de site zijn digitale bronnen te vinden: Literatuurplein, Leesplein, Lezen voor de Lijst en 
Boekensalon.   
 
Literatuurprijzen 
Via boektentoonstellingen, posters en websites werden de individuele klanten, zowel de jeugd als de 
volwassenen, geattendeerd op de volgende prijzen: Gouden en Zilveren Griffels en Penselen, de 
Gouden Zoen, De Gouden Uil, Libris-Literatuurprijs, Ako-Literatuurprijs en PC Hooftprijs. De bekroonde 
boeken worden in de collectie opgenomen ter uitleen. 
 
Leesclubs 
De leesclub van bibliotheek Landgraaf kwam onder leiding van Leny Ruiters met gemiddeld twaalf 
deelnemers acht keer bij elkaar. De literatuurclub van het Vrouwengilde onder leiding van Frans 
Verlaan kwam acht keer bij elkaar met gemiddeld tien deelnemers. De leesclub ten behoeve van het 
primair onderwijs onder leiding van Ellen Bastiaens kwam acht keer samen met gemiddeld zes 
deelnemers.  
 
Onderbanken 
De leeskring kwam in Schinveld onder leiding van meneer Goertzen met gemiddeld acht personen vijf 
keer bij elkaar. 
 
Nederland Leest 
In de maand november werd voor het veertiende jaar de grootste leesbevorderingsactiviteit ooit in 
Nederland gehouden, namelijk Nederland Leest. Naar Amerikaans voorbeeld werd aan leden van de  
bibliotheek het gratis boek Winterbloei van Jan Wolkers uitgedeeld. In het kader van Nederland Leest 
Junior ontvingen 155 brugklassers van het Eijkhagencollege het boek Borealis van Marlous Morshuis. 
 
Nationale Voorleesdagen 
 
Landgraaf 
In het kader van de Nationale Voorleesdagen organiseerde de bibliotheek een muzikale 
theatervoorstelling. Katiuscia Principato speelde deze interactieve voorstelling, die gebaseerd is op het 
prentenboek van het jaar 2019: Een huis voor Harry. Aansluitend was er voor alle deelnemers een 
gezonde wrap en een kleine smoothie klaargemaakt door voedingscoach André Mostard. Na afloop 
ontving ieder kind een goedgevulde goodiebag, gesponsord door supermarkt Plus. Deze zeer 
geslaagde activiteit is tot stand gekomen door samenwerking van de bibliotheek en JOGG Landgraaf. 
Het maximum aantal personen van 120 nam deel. 
 
Onderbanken 
In Onderbanken werd in Merkelbeek (één kleutergroep) en Schinveld (drie kleutergroepen en de 
kinderen van BSO het Kwetternest) voorgelezen uit het boek Een huis voor Harry en genoten de 
kinderen van een gezond ontbijt. 
 



In kader van taalstimulering en leespromotie zijn de folders voor doelgroepen (voorschoolse periode, 
PO, VO, ouders en leerkrachten) van zowel Landgraaf als Onderbanken aangepast. 
 
Voorleeswedstrijd 
In 2019 organiseerde de bibliotheek de kwartfinale (plaatselijk ronde met drie deelnemers) van de 
landelijke voorleeswedstrijd. IJzersterke deelnemers lieten hun verhaal horen, waarbij ze een goed 
luisterend oor vonden van meegekomen supporters. De jury, bestaande uit de wethouder en oud- 
leerkrachten, had de zware taak om de beste voorlezer te kiezen.   
 
BoekStart 
In het kader van het BoekStart-project organiseerde de bibliotheek negen ouder-met-baby-
dreumesen-bijeenkomsten.  
Veron Jongstra van de muziekschool Landgraaf gaf een workshop Muziek op schoot. Zij liet tijdens deze 
bijeenkomsten zien op welke manieren je kunt lezen, luisteren, kijken en zingen met baby’s. 24 ouders 
met baby (maximale aantal) kregen veel tips en ideeën aangereikt om de taalontwikkeling van hun 
baby te vergroten. 
Esther Sluijsmans, logopedist en cursusleidster verbonden aan Zing, speel en gebaar, gaf twee 
workshops babygebaren. Esther liet achttien (maximale aantal) ouders met baby ervaren hoe 
gemakkelijk babygebaren toegepast kunnen worden bij het voorlezen, spelen en zingen. 
Trees Verburg van de Stichting Oscar was te gast met een compilatie van liedjes uit haar voorstellingen. 
Kindjes werden uitgenodigd om mee te zingen en mee te spelen. Hierbij waren dertig kindjes en ouders 
aanwezig. 
Tot slot verzorgde Aukje Delnooz een aantal workshops dansen aan de hand van prentenboeken voor 
ouders en dreumesen. Er kwamen 72 deelnemers op af. 
 
VoorleesExpress  
Al sinds 2018 is de bibliotheek bezig om de VoorleesExpress in Landgraaf vorm te geven. Eind 2018 
hebben de projectleider en coördinator van de bibliotheek in samenwerking met VoorleesExpress een 
presentatie gegeven aan de gemeente, Landgraafse peuterspeelzalen en scholen. Meteen was er bij 
de instanties een groot enthousiasme. In juni is de subsidie door de provincie goedgekeurd, waardoor 
de instanties benaderd konden worden om te starten met de VoorleesExpress. 
In juli en augustus heeft vervolgens de werving van gezinnen plaatsgevonden. In de tweede week van 
september is tijdens de Week van de Alfabetisering de VoorleesExpress definitief gestart. 
Van de negen gezinnen die in september aan het project zijn begonnen, hebben acht gezinnen twintig 
weken lang een vrijwilliger op bezoek gehad die heeft voorgelezen en taalspellen heeft gespeeld. Bij 
één gezin is het project bij de tiende sessie gestopt wegens persoonlijke omstandigheden.  
In seizoen 2 (start februari 2020) gaan we meer hameren op ouderbetrokkenheid. Ouders moeten echt 
bij de voorleessessie of bij de taalspellen aanwezig zijn en meespelen. Het doel van de VoorleesExpress 
is immers dat de taalrituelen door de ouders worden overgenomen. In het tweede seizoen proberen 
we de instanties nog meer op de hoogte te houden van de voortgang bij de gezinnen.  
 
Voorleesvoorstelling We hebben er een geitje bij  
Katiuscia Principato was te gast met een voorstelling over het boek We hebben er een geitje bij. Er 
werd voorgelezen, gedanst en gezongen. 66 ouders en peuters genoten van deze avontuurlijke 
muzikale voorstelling. 
 
Read2Me! 
Op scholen voor voortgezet onderwijs krijgt het taalbeleid de laatste jaren meer nadruk. Een landelijk 
product dat ingezet werd is Read2Me!: een voorleeswedstrijd voor brugklasleerlingen van het 
voortgezet onderwijs. Read2Me! sluit aan bij een belangrijk doel van fictie-onderwijs in de 
basisvorming: het bevorderen van het plezier in lezen. 



Zes groepen van het Brandenbergcollege namen deel aan deze wedstrijd. De bibliotheek hielp bij de 
organisatie en leverde een collectie boeken op school. De schrijver Khalid Boudou bracht ter afsluiting 
van de voorleeswedstrijd een bezoek aan onze bibliotheek. Thema’s uit de boeken werden besproken 
en trailers van Pizzamaffia en Het schnitzelparadijs werden bekeken. Tot slot speelden twee leerlingen 
een scène uit Pizzamaffia na. Bij deze interactieve presentaties waren 121 leerlingen aanwezig.  
 
Schrijversbezoek Wieke Biesheuvel 
Auteur en Libelle-columnist Wieke Biesheuvel gaf een presentatie over haar boek Wieke in Zambia en 
beantwoordde vragen van het publiek. Na afloop was er nog een signeersessie. 104 bezoekers kwamen 
op haar verhaal af. 
  
Boekpresentatie 
Blanche Ortmans hield een druk bezochte (+/- 85 bezoekers) boekpresentatie van haar in eigen beheer 
uitgebrachte kinderboek Indianenmagie. Na haar voorleessessie was er voor iedereen een gezond 
hapje en drankje en aansluitend konden de kinderen een dromenvanger maken.  
 
Dyslexiemarkt 
Samen met oudervereniging Balans organiseerde de bibliotheek een drukbezochte inloopmiddag voor 
ouders en kinderen over leesproblemen en dyslexie. Op het programma stond de film Dyslexie, wat 
heb ik nodig, de presentatie Houvast bij leesproblemen, Taal in Blokjes en er was een doorlopende 
informatiemarkt met stands van onder andere Balans, ClaroRead en JENS. Kinderboekenschrijfster 
Esther Walraven organiseerde een leerzame quiz met vragen die allemaal te maken hadden met haar 
boeken. 
 
VVE 
De  ouders van de VVE groepen van peuterspeelzaal het Eikske werden op hun locatie voorgelicht over 
het belang van voorlezen. Tien ouders kwamen naar deze informatiemiddag. In 2019 is achtmaal aan 
vijftien groepen op de peuterspeelzalen voorgelezen door de bibliotheekmedewerker. 
 
Onderbanken 
Op initiatief van Cubiss is het plan opgevat om in Onderbanken een aantal activiteiten plaats te laten 
vinden voor het stimuleren van leesbevordering bij peuters. Cubiss heeft voor dit project  de 
activiteiten aangedragen en heeft gezorgd voor de betalingen, de bibliotheek heeft de lokale partijen 
benaderd en onderlinge afspraken gemaakt. 
In november werd de voorstelling Dribbel voor twintig peuters en acht ouders in de peuterspeelzaal 
van Schinveld gespeeld. Cubiss heeft daarnaast nog BoekStart-trommels uitgedeeld met informatie 
over de bibliotheek en voorlezen.  
Tevens heeft Cubiss een voorlichting over laaggeletterdheid gegeven aan de peuterspeelzaalleidsters 
van zowel Schinveld, Merkelbeek als Bingelrade. Hiermee zijn alle acht de leidsters bereikt. Tot slot 
heeft een bibliotheekmedewerker op haar beurt een voorlichting gegeven over laaggeletterdheid en 
interactief voorlezen. Hierbij waren acht ouders/verzorgers aanwezig.  
 
Snotje en Wratje 
Snotje en Wratje lazen een griezelig leuk avontuur Dit is een boek vol monsters voor aan drie groepen 
kleuters van Basisschool ‘t Valder. Na afloop van de voorleessessies konden de kinderen op de foto 
met de poppen en de cast. 72 kleuters waren hierbij aanwezig. 
 
Zomerdiplezen 
Kinderen oefenen gedurende het gehele schooljaar hun leesvaardigheid. Vaak lezen kinderen in de 
vakantie minder dan normaal. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na 
de vakantie een terugval hebben in de leesontwikkeling. Deze zomerdip is te voorkomen door 



regelmatig te lezen. In de bibliotheek in Schinveld en Merkelbeek kregen de kinderen van groep 3 en 
4 van de basisschool vlak voor de zomervakantie een goed gevulde tas met boeken mee naar huis.  
 
Leeslijn 
Kinderen brengen in klassikaal verband regelmatig een bezoek aan de bibliotheek. Op verzoek van het 
onderwijs kunnen zowel onderdelen van het media-educatieprogramma of leesbevorderings-
activiteiten worden geïntegreerd. 
Zes basisscholen maakten van dit programma-aanbod gebruik en bezochten de bibliotheek gedurende 
het schooljaar regelmatig in groepsverband. Deze bezoeken vinden veelal in de ochtenduren plaats. 
Zeven educatieve instellingen hebben in 2019 van het aanbod gebruik gemaakt. In de vestiging 
Burgerhoes kwamen: BS Op gen Hei, basisschool ’t Valder, BS Wereldwijs en SBO De Wissel. In de 
vestiging Ubach over Worms kwamen BS An d’r Put  en OBS De Speurneus. 
            

17 groepen hebben  1x dit schooljaar de bibliotheek bezocht 
12 groepen hebben     2x dit schooljaar de bibliotheek bezocht 
18 groepen hebben  4x dit schooljaar de bibliotheek bezocht (eens per 10 weken) 
28 groepen hebben  6x dit schooljaar de bibliotheek bezocht (eens per 6 weken)  
6 groepen hebben     10x dit schooljaar de bibliotheek bezocht (eens per 4 weken) 
5 groepen hebben     12x dit schooljaar de bibliotheek bezocht (eens per 3 weken) 

 
Het aantal groepsbezoeken in 2019 komt daarmee op 401 met gemiddeld 25 leerlingen per groep met 
in totaal 10.025. 
 
We kennen twee dBos-scholen in Landgraaf: OBS Harlekijn en BS De Schatgraver. Voor groep 1 t/m 4 
is een schoolbibliotheek ingericht, voor groep 5 t/m 8 is de dienst Boek1Boek ingeschakeld. Leerlingen 
maken minimaal eens per drie weken hier gebruik van.  
 
Voorlezen 
De leesconsulent leest structureel voor op deze basisscholen. In 2019 is tien keer voorgelezen aan zes 
groepen 1, 2 en 3 . 
 
De leerlingen van het voortgezet onderwijs brengen in klassikaal verband bezoeken aan de bibliotheek. 
Op verzoek van het onderwijs kunnen zowel onderdelen van het media-educatieprogramma of  
leesbevorderingsactiviteiten worden geïntegreerd. Twee scholen voor het voortgezet onderwijs 
hebben in 2019 van het aanbod gebruik gemaakt en bezochten de bibliotheek gedurende het 
schooljaar in groepsverband. Deze bezoeken vinden veelal in de ochtenduren plaats. Eijkhagencollege 
en Brandenbergcollege (beide vestiging Burgerhoes) maakten gebruik van het aanbod. 

 
  10 groepen hebben  1x dit schooljaar de bibliotheek bezocht 
   4 groepen hebben     2x dit schooljaar de bibliotheek bezocht 
  6 groepen hebben     3x dit schooljaar de bibliotheek bezocht 
 
Het aantal groepsbezoeken van het voortgezet onderwijs in 2019 komt daarmee op gemiddeld 20 
leerlingen per groep met in totaal 720. 
            
Onderbanken 
Onderbanken heeft eind 2018 nog één dBos-school, namelijk De Zeveneik. Voor groep 1 t/m 8 staat 
hier een omvangrijke schoolcollectie waar de leerlingen continu gebruik van kunnen maken. De 
scholen die hebben deelgenomen aan de leeslijn zijn BS Schinveld (vestiging Schinveld) en BS Sint Jozef 
(vestiging Merkelbeek). 
 

 



 9 groepen hebben 40x de bibliotheek bezocht (wekelijks) 
  3 groepen hebben 20x de bibliotheek bezocht (eens per twee weken) 
 
Het aantal groepsbezoeken in 2017 komt daarmee op 381.  
 
Project- en wisselcollecties 
De bibliotheek biedt scholen en culturele instellingen de mogelijkheid om de bibliotheek met een 
zekere regelmaat te bezoeken en om ter ondersteuning van en als aanvulling op het reguliere 
onderwijs project- en wisselcollecties te lenen. In 2019 zijn media in de vorm van een projectcollectie 
aan Landgraafse scholen en instellingen uitgeleend. Aan acht basisscholen, één school voor het 
voortgezet onderwijs, vijf peuterspeelzalen, twee kinderdagverblijven en één zorginstelling werden 
410 projectcollecties geleverd. 
 

5. De basisbibliotheek als podium voor ontmoeting en debat  
 
In kader van de functie ‘podium voor ontmoeting en debat’ zijn georganiseerd: 
 
Lezingen 
 
Landgraaf 
Ter gelegenheid van het 50 jarig-bestaan van Pinkpop was Pinkpopbaas Jan Smeets te gast voor 80 
bezoekers. 
In samenwerking met het Vrouwengilde Landgraaf organiseerde de bibliotheek de lezingen Reis door 
het oude Perzië door Pauline Goudsmit (80 bezoekers) en Noord-Korea door Marc Roth (41 bezoekers). 
De luisterlezing Oorlog en herinnering in muziek en poëzie door Pierre Rietrae en Liesbeth Vonhögen 
trok 50 belangstellenden. 
Naar de lezing De Joden in Aken door Jennifer Riemek die in samenwerking met het LGOG werd 
georganiseerd, kwamen 52 bezoekers. 
 
Onderbanken 
Cuna producties organiseerde ook een aantal lezingen. 

 
Kinderboekenweek 
 
Landgraaf 
Tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek in oktober organiseerde de bibliotheek in samenwerking met 
Theater Landgraaf de voorstelling Eureka door theatergroep Knars. De voorstelling werd gespeeld voor 
in totaal 80 bezoekers in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.  
 
Onderbanken 
In Merkelbeek en Schinveld was kinderboekenschrijver Benny Lindelauf in de bibliotheek te gast voor 
de groepen 7 en 8. Benny hield zijn lezing in het Limburgs. Hij heeft voorgelezen uit zijn bekroonde 
boek Negen open armen. De lezing werd afgesloten met een Zuid-Afrikaanse bodypercussie.  
 
JOGG 
 
Landgraaf 
In samenwerking met JOGG Landgraaf organiseerde de bibliotheek een aantal activiteiten voor de 
jeugd en de volwassenen. Samen met voedingscoach André Mostard hebben kinderen gezonde 
smoothies gemaakt. Daarnaast konden ze onder leiding van Voila Entertainment deelnemen aan 
beweegspelletjes. 45 kinderen hebben deelgenomen. 



De workshop Gezonde lunch maken door Mostard werd door 35 belangstellenden bezocht. Na afloop 
kreeg iedere deelnemer een gezond lunchpakketje mee naar huis. 
Ook tijdens de Nationale Voorleesdagen hebben we succesvol samen gewerkt met JOGG. Zie elders in 
dit verslag. 
 
Onderbanken 
In samenwerking met JOGG Beekdalen heeft een activiteit voor jongeren plaatsgevonden. Samen met 
André Mostard hebben 19 kinderen gezonde smoothies gemaakt. Daarnaast konden ze met de JOGG-
regisseur bewegingsspelletjes doen. 
 
Week van de Opvoeding 
Ter gelegenheid van de Week van de Opvoeding werd door de bibliotheek en Welsun een zeer 
succesvolle kidsmarkt in het Burgerhoes georganiseerd. Deelnemers waren Bibliotheek Landgraaf-
Onderbanken, Welsun, Stichting Peuterwerk, Kinderopvang Humankind, JENS Landgraaf, 
Kinderopvang Parkstad,  Jeugdgezondheidszorg, Gemeente Landgraaf, Stichting SMK, JOGG Landgraaf, 
Kidsflow, Oudervereniging Balans, PHDES, Slide, Theater Landgraaf en Vrije Akademie Parkstad. 
Tijdens de markt waren diverse gratis activiteiten voor kinderen en ouders. Daarnaast waren diverse 
instellingen met een informatiestand aanwezig. Tevens kon men deelnemen aan informatieve 
workshops. Madscience verzorgde een workshop Ruimte reizen, kinderen konden verder 
muziekinstrumenten uitproberen,  tattoos laten zetten, knutselen en deelnemen aan Nijntje beweegt 
en kinderyoga. Verder was er een drukbezochte Meet & Greet met Dikkie Dik. Baby’s en hun ouders 
konden deelnemen aan een muzikale babygebarenworkshop. De voorstelling Ik zou wel een kindje 
lusten werd massaal bezocht door jong en oud. 
 
Mama-café 
Het Mama-café, een samenwerkingsverband van Kind en Gezin Welsun en de bibliotheek vond 
viermaal plaats. Gemiddeld waren per ochtend tien personen aanwezig. In het Mama-café kunnen 
ouders samen met andere ouders praten en deelnemen aan diverse activiteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Het algemeen bestuur van de Stichting Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken vergaderde in het 
verslagjaar 2019 op 17 april, 19 juni en 12 december. Naast de vaststelling van het financieel en 
inhoudelijk jaarverslag 2018, de begroting en het jaarplan 2020 kwamen  de volgende zaken aan de 
orde: de positionering van de bibliotheek Onderbanken binnen Beekdaelen, de stand van zaken 
implementatie AVG, nieuwe (aanvragen voor) projecten en activiteiten in relatie tot onze visie, de 
eventuele herinrichting binnen het Burgerhoes en het rooster van aftreden. 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2019 
 

 Mevrouw dr. E. Bastiaens, secretaris, bestuurslid sinds 2006 

 J.M. Bons, penningmeester, bestuurslid sinds december 2017 

 Mevrouw A. Chodakowski-Smeets, vice-voorzitter (per 23 april 2014), bestuurslid sinds 1989 

 drs. A. Jacobs, bestuurslid sinds april 2013  

 A. Leers, vice-penningmeester, bestuurslid sinds 2004 

 mr. M.C.G. Nijssen, bestuurslid sinds oktober 2014 

 drs. M. van der Weerden, voorzitter (per 28 februari 2008), bestuurslid sinds 2006 
 

Nevenactiviteiten bestuursleden  
 
In kader van de aangescherpte cultural governance regels acht het bestuur het noodzakelijk om 
volledige transparantie te geven in de nevenfuncties die de bestuursleden bekleden. Vandaar dat we 
onderstaand overzicht jaarlijks publiceren. 
 

 Mevrouw dr. E. Bastiaens  
- Projectmanager Universiteit Maastricht 

 

 J.M. Bons 
- Voorzitter wandelgroep Euregio 

 

 Mevrouw A. Chodakowski-Smeets 
- Voorzitter toneelvereniging ’t Auwt durpstoniël Merkelbeek  
- Bestuurslid gepensioneerden arbeidsvoorziening 

 
 drs. A. Jacobs 

- Business Proces Manager bij Vodafone Ziggo 
 

 A. Leers 
- HRData4U, Medtronic BV 
- Penningmeester stichting je droomauto 
- Administrateur VVE Welten VI 

 

 Mevr. mr. M.C.G. Nijssen  
- Advocaat bij Thuis & Partners Advocaten te Heerlen 
- Bestuurslid Stichting Kamermuziek Limburg (Orlandofestival en CHC) 
- Bestuurslid Stichting Omroep Limburg (zendmachtiginghouder van L1) (beëindiging 

bestuursfunctie per 1-7-2019) 

 



 drs. M. van der Weerden 
- Docent geschiedenis Bernardinuscollege te Heerlen 
- Secretaris Federatie Parkstad Limburg Bibliotheken 
- Voorzitter Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap kring Parkstad Limburg (vanaf 

april 2013 hoofdbestuurslid van LGOG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Personeel op 31 december 2019 
 

Personele uren Landgraaf 
 

Personeelsbezetting uren per week op 31 december 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 343,5 326 326 273,5 306,5 320 328 

 

Personele uren Onderbanken 
 

Personeelsbezetting uren per week op 31 december 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 47 47 47 47 51 51 59 

 
      Totaal  387 
       10 fte 

Ziekteverzuim 
Er waren 11 ziekmeldingen, de meldingsfrequentie was 0,78 en het verzuimpercentage 1,30%. 
 

Deskundigheidsbevordering  
De volgende cursussen en kennisdelingsbijeenkomsten werden gevolgd door een of meerdere 
medewerkers rondom de onderwerpen: 

- AVG - Laaggeletterdheid  
- Basisvaardigheden - Mediacoach 
- Bedrijfshulpverlening - Participatie en zelfredzaamheid 
- Co-lab innovaties - Preventiemedewerker 
- Digitale overheid - VoorleesExpress 
- Functionaliteiten bibliotheeksysteem - Thuistaal en onderwijs 

 

Personeelssamenstelling op 31 december 2019 
 

Landgraaf 
 
Medewerker Informatie & advies: 

 Mevrouw M. Houben  35,0 uur  

 Mevrouw J. Kowalski  16,0 uur 

 Mevrouw I. Krasovec  30,5 uur 

 Mevrouw D. Senden  23,0 uur 

 Mevrouw M. Vermeulen       27,0 uur  

 Mevrouw L. Vroomen  28,0 uur 
 
Medewerker Klanten & leenservice: 

 Mevrouw S. Hafez   5,5 uur 

 Mevrouw M. Ploum-Quaden 23,0 uur 
 
Medewerker Communicatie & content: 

 Mevrouw drs. M. van den Broek 16,0 uur 
 
 



Coördinator Basisvaardigheden: 

 De heer J. Horbach, MA  24,0 uur 
 
Coördinator Personele zaken en educatie: 

 Mevrouw C. Voigtmann  36,0 uur 
 
Coördinator/staffunctionaris: 

 Mevrouw M. Loupias  36,0 uur  
 
Directeur:  

 Mevrouw drs. M. Eijdems  28,0 uur   
    
Totaal 9,1 fte 
Indien de 10 coördinatie-uren die ingezet worden vanuit de personeelsformatie van Landgraaf voor 
het werkgebied Onderbanken worden verrekend betreft het totaal 8,8 fte. 
 
Aantal vrijwilligers ten behoeve van de ondersteuning van: 

 Belastinginloop en -invuluur 2 

 Boek-aan-huis   3 

 de Bibliotheek op school  8 

 Digisterker/Klik & Tik/Relim 4 

 Frontoffice    2 

 Gastheer/gastvrouw  4 

 Leeskringen (Relim, PO)  2 

 Lezingen/activiteiten  1 

 Taalhuis    56 

 VoorleesExpress   9     + 
            Totaal 91  

 

Onderbanken 
 
Medewerker Informatie & advies: 

 Mevrouw J. Kleuters      24,0 uur 

 Mevrouw M. Vermeulen  5,0 uur 

 Mevrouw P. Wery   6,0 uur 
 
Medewerker Klanten & leenservice: 

 Mevrouw P. Wery   6,0 uur 
 
Coördinator Basisvaardigheden: 

 De heer J. Horbach, MA  12,0 uur 
 
Directeur: 

 Mevrouw drs. M. Eijdems  4,0 uur 
 
Totaal 1,6 fte 
Indien de 10 coördinatie-uren die ingezet worden vanuit de personeelsformatie van Landgraaf worden 
verrekend betreft het totaal 1,9 fte. 
 
 
 



Aantal vrijwilligers ten behoeve van de ondersteuning van: 

 Boek-aan-Huis    1 

 de Bibliotheek op school  8  (Deze contracten lopen via de school.) 

 Frontoffice    5 

 Klik & Tik    2 

 Leeskring    1 

 Taalpunt    15 
Totaal 32 

 
Ondersteuning personeel Landgraaf en Onderbanken 
 
De bibliotheek werkt met een minimaal aantal beroepskrachten (informatiemedewerkers) in 
combinatie met een groeiend aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden in toenemende mate 
ingezet bij de uitbouw van nieuwe producten en diensten in het kader van een brede maatschappelijke 
bibliotheek. 


