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INLEIDING

2020. Het eerste jaar na de fusie

Voor u ligt het jaarverslag van
Bibliotheek West-Brabant over het
jaar 2020: het eerste jaar na de fusie
van de Bibliotheken VANnU en
Het Markiezaat. Het jaar 2020
gaat de boeken in als het jaar
waarin alles anders verlopen is
dan verwacht. Corona heeft de
hele wereld op zijn kop gezet,
zo ook bij de bibliotheek. De eerste
lockdown van negen weken waarbij
alles gesloten werd. Daarna met
aangepaste openingstijden en
beperkte bezoekersaantallen,
gevolgd door opnieuw een totale
sluiting.

Ondanks dat een aantal zaken geen
doorgang konden vinden, hebben
de medewerkers en vrijwilligers van
Bibliotheek West-Brabant niet stil
gezeten. Met enorm veel creativiteit
en bevlogenheid is alles op alles gezet
om activiteiten coronaproof te laten
plaatsvinden en ook online is er een
enorme slag gemaakt met digitale
programmering. Aan ambitie en
enthousiasme is er geen gebrek.
Conform de Wet Stelsel Openbare
Bibliotheekvoorzieningen (WSOB) en
in opdracht van de acht gemeentes
Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen,
Woensdrecht en Zundert voert

gaat
u
mee?

Bibliotheek West-Brabant de vijf
algemene wettelijke kernfuncties uit:
1. het ter beschikking stellen van kennis
en informatie
2. het bieden van mogelijkheden tot
ontwikkeling en educatie
3. het bevorderen van lezen en het laten
kennismaken met literatuur
4. het organiseren van ontmoeting
en debat
5. het laten kennismaken met kunst
en cultuur
Deze zijn regionaal ingekleurd en
worden door de bibliotheek vertaald
naar de lokale situatie en netwerken. In
dit verslag nemen we u graag mee in het
verhaal van Bibliotheek West-Brabant!
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Bibliotheek
West-Brabant!
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OVER BIBLIOTHEEK WEST-BRABANT
Nadat de fusie per 1 januari is geformaliseerd kon het
samenvoegen van beide organisaties beginnen. Op het
gebied van ICT stonden in 2020, twee grote trajecten
centraal om zowel het bibliotheeksysteem als het
ICT-systeem voor de gehele organisatie te uniformeren.
Dit was een multidisciplinair en complex traject wat
succesvol is afgerond.

de bieb
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Met het samenvoegen van twee organisaties zijn er verschillen
in cultuur, werkwijzen en processen die aandacht vragen om de
organisatie efficiënt en effectief te kunnen laten functioneren.
Hierbij is het van groot belang om elkaar te kunnen ontmoeten.
Door corona is dit samenvoegingsproces in 2020 nog niet volledig
afgerond.
Er is in 2020 veel extra aandacht geweest voor scholing voor
medewerkers en vrijwilligers. Medewerkers konden via GoodHabitz
en de bibliotheekcampus online trainingen volgen. Medewerkers
hebben zich o.a. verdiept in het aanbieden van online alternatieven.
In september 2020 heeft directeur-bestuurder Frédérique AssinkAben in verband met pensionering afscheid genomen van
Bibliotheek West-Brabant. Op 1 september is Roos Herman gestart.
Zij gaat samen met alle medewerkers de organisatie verder door
ontwikkelen. Er is nog genoeg te doen maar met het enthousiasme,
flexibiliteit, deskundigheid en talent wat volop aanwezig is binnen
de organisatie gaat dit verder vorm krijgen in 2021.
Ook het samenvoegende traject na de fusie wordt in 2021 verder
vormgegeven. Daarin worden onder andere de ontwikkelingen
betreffende instroom en uitstroom van personeel meegenomen in
de vorm van transitievergoedingen. Door corona en de overgang
naar het bibliotheeksysteem is er in 2020 een achterstand op de
collectie ontstaan. In 2021 wordt een inhaalslag gemaakt om de
collectie te actualiseren en uit te breiden. De opgenomen reserves
worden in 2021 ingezet om de organisatie toekomstbestendig
te maken.

West-Brabant

extra aandacht voor
scholing medewerkers
en vrijwilligers
Jaarverslag Bibliotheek West-Brabant 2020

ict-systemen
samengevoegd

doorgegaan met
ontwikkelen
4

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn van grote waarde. Mensen met
een passie voor boeken en lezen, (nieuwe) media
en informatie. Vrijwilligers helpen Bibliotheek
West-Brabant haar missie te verwezenlijken door
zichzelf te ontwikkelen en anderen te stimuleren
dit ook te doen. Zij zorgen er samen met de
medewerkers voor dat iedereen zich welkom voelt
bij ons. Bovendien is de inzet van vrijwilligers een
manier om dicht bij deze samenleving te kunnen
staan. Een vrijwilliger brengt op actieve wijze kennis
in de organisatie en weet wat er in de gemeente
speelt zodat we het juiste aanbod kunnen doen.

Door de fusie wordt er een vrijwilligersbeleid ontwikkeld
en is er een vrijwilligers coördinator. In alle vestigingen
bieden we ruimte voor vrijwilligers en stagiaires.
Bibliotheek West-Brabant investeert in vrijwilligers om hen
te binden, maar ook om ervoor te zorgen dat hun kennis
up to date blijft. We zoeken naar slimme combinaties van
betaalde krachten en vrijwilligers, zodat ook zij van elkaar
leren. In 2020 werkten er maar liefst 279 vrijwilligers bij
Bibliotheek West-Brabant.
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279

vrijwilligers

NIEUWE CAO
Net voor de zomer hebben alle betrokken partijen
ingestemd met het akkoord dat de vakbonden en
werkgevers hadden bereikt. Dit betekent dat de
bibliotheekbranche weer een nieuwe cao heeft.
Voor de bibliotheekbranche gaat de cao in per
1 juli 2020, met een salarisverhoging van 3� die met
terugwerkende kracht ingaat op 1 januari 2020. Voor
2021 is een salarisverhoging van 2� afgesproken. Verder
zijn afspraken gemaakt over de overwerktoeslag voor
parttimers; worden de jeugdlonen afgeschaft; geldt
een beperking van tijdelijke arbeidsovereenkomsten;
wordt een verlaging doorgevoerd van de zondagtoeslag.
Met de nieuwe CAO zal er een functiehuis herziening
moeten plaats vinden. Dit is een omvangrijktraject.
Bibliotheek West-Brabant zal landelijk als één van de
pilot bibliotheken fungeren om dit goed vorm te geven.
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SAMENWERKINGSCONVENANT

Op 1 januari 2020 is het
vierjarige samenwerkings
convenant ingegaan wat
Bibliotheek West-Brabant
heeft afgesloten samen met de
8 gemeenten die gebruikmaken
van onze dienstverlening. Deze
samenwerking geeft ons de
mogelijkheid om een duurzame
doorontwikkeling te kunnen
maken ten behoeve van het
aanbod en de ontwikkeling van
de bibliotheekvoorzieningen en
innovatie slimmer vorm te geven.
We hebben gekozen voor de
ontwikkeling van de innovatieprojecten blended learning en
een mobiel medialab. Door de
coronabeperkingen konden de
activiteiten niet plaatsvinden en
worden deze uitgesteld naar 2021.
Deze regionale samenwerking
heeft ook toegevoegde waarde op
het gebied van bevordering van
kwaliteit, efficiëntie en continuïteit
van bibliotheekdiensten. Daarnaast
bevordert het ook de onderlinge

kennisdeling. In 2020 zijn er meerdere
ontmoetingen geweest tussen de
8 gemeenten en Bibliotheek
West-Brabant. We willen graag
gezamenlijk de effecten gaan
meten van onze producten en
dienstverlening op persoonlijk en
maatschappelijk niveau. Hiervoor
hebben we in 2020 diverse effecten
in beeld gebracht door middel van
o.a. vlekkenkaarten en hierin een
gezamenlijke prioritering gesteld.
Vanaf 2021 gaan we effectmetingen
uitvoeren op 2 onderdelen:
• Bestrijding Aanpak
laaggeletterdheid
• De Bibliotheek op school (dBos)
Daarnaast is de wens uitgesproken
om de subsidieaanvragen en
-verantwoordingen eenduidiger te
laten verlopen, hierover gaan we
in 2021 verder in gesprek. Wij zijn
hier erg blij mee, omdat we met
deze samenwerking een duurzame
doorontwikkeling kunnen maken
ten behoeve van het aanbod en
de bibliotheekvoorzieningen.
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ONTWIKKELINGEN VAN DE LEDENAANTALLEN
BIBLIOTHEEK WEST-BRABANT IN 2020

De bieb is voor iedereen
toegankelijk

De bibliotheek is voor iedereen toegankelijk, maar om
materialen te lenen moeten mensen, jong en oud, lid
zijn. Het aantal leden schommelt en al enkele jaren is
een geleidelijke afname te zien. Dat is landelijk zo en
Bibliotheek West-Brabant is hierop geen uitzondering.
In Bibliotheek West-Brabant is jeugd tot 18 jaar gratis lid en vanaf
18 jaar betaal je een jaarlijkse contributie. Contributievrijdom
tot 18 jaar is een belangrijk uitgangspunt om toegang tot de
bibliotheek zo laagdrempelig en kansrijk mogelijk te houden.
Bibliotheek West-Brabant volgt daarmee de WSOB (Wet Stelsel
Openbare Bibliotheekvoorzieningen).
In de verantwoording 2020 hebben we de jeugdleden en
kinderen die lid zijn van het programma De Bibliotheek
op school apart opgenomen. De AVG staat niet langer toe dat
kinderen die ingeschreven zijn op school automatisch ook lid
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zijn van de bibliotheek. Echter, we hebben geconstateerd dat de
rechtsvoorgangers van Bibliotheek West-Brabant verschillend
omgingen met hun jeugdleden op de vestiging en op school.
Bibliotheek Het Markiezaat registreerde jeugdleden en dBosleden apart, Bibliotheek VANnU deed dat niet. Dat levert nu ten
onrechte het beeld op dat het aantal jeugdleden is toegenomen.
In 2021 gaan we dit corrigeren zodat een zuiverder beeld ontstaat
t.a.v. de jeugdledenontwikkelingen.
Het aantal betalende leden nam af. Behalve dat dat in lijn is
met de landelijke trend, kunnen we hierbij vermelden dat de
coronamaatregelen als het langdurig moeten sluiten van onze
vestigingen hier de voornaamste oorzaak van is.
In 2021 zal Bibliotheek West-Brabant de ledenontwikkelingen
nauw volgen. We onderzoeken daarbij ook mogelijkheden om
meer leden te behouden of te werven.

7

CORONA
2020 was een ongekend jaar waarbij Bibliotheek
West-Brabant net als alle andere organisaties
voor behoorlijke uitdagingen is gesteld. Door de
verschillende lockdowns zijn we geconfronteerd met
sluitingen en vergaande beperkingen, wat invloed
had op de programmering en activiteiten.
Door deze omstandigheden hebben we een versnelde
overstap gemaakt naar digitaal aanbod en digitaal contact
met klanten. Denk hierbij aan:
• Online taaloefenen, o.a. via Whatsapp, Zoom of Teams
• Het ontwikkelen en aanbieden van webinars en online
workshops
• Het aanbieden van online cursussen
• Digitale koffie/vragenuurtjes
• Digitale hulplijn voor digitale- en taalvragen
• Digitale dienstverlening voor scholen
• Online spreekuren
Een belangrijke kanttekening hierbij is wel, dat het
fysiek ontmoeten essentieel blijft voor een deel van onze
deelnemers én vrijwilligers. Online toepassingen bieden
tal van nieuwe mogelijkheden, ook om een bredere
doelgroep te bereiken. Maar, we ervaren dat zeker voor het
leren van basisvaardigheden uitsluitend online activiteiten
niet voldoen.

Tijdens de lockdowns zijn zoveel mogelijk activiteiten
doorgegaan, passend binnen de geldende maatregelen.
Onze stakeholders hebben we het hele jaar door op de
hoogte gehouden van de stand van zaken door middel van
infosheets. Onze leden zijn we tegemoetgekomen met
2 maanden restitutie op het jaarabonnement.
Voor de boekenliefhebbers hebben we in de eerste
lockdown de boeken thuisbezorgd en is er in de tweede
lockdown gestart met de Afhaalbieb. Daarnaast hebben we
de Online Bibliotheek extra onder de aandacht gebracht,
digitaal zijn we altijd open! Er is fors meer gebruik van de
Online Bibliotheek.

Online bibliotheek

In totaal werden er vorig jaar in het werkgebied van
Bibliotheek West-Brabant 64.440 e-books uitgeleend,
tegen 52.298 in 2019. Het aantal uitleningen van e-books
steeg daarmee met 23�. Ook werden vanaf juli 2020
5.137 luisterboeken geluisterd. In december 2020 is de pilot
TijdschriftenBieb geïntroduceerd. Dit is een tijdelijke gratis
app voor bibliotheekleden waarin zij online een selectie
tijdschriften kunnen lezen.

64.440
e-books
uitgeleend

de bieb
online

Digitaal altijd open!
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Het landelijk
bibliotheekconvenant

Maatschappelijke opgaven
Razendsnelle digitale ontwikkelingen
en grote en ingewikkelde
maatschappelijke vraagstukken
vragen om een nieuwe invulling van
de bibliotheekfunctie. Het landelijk
bibliotheekconvenant 2020-2023 is
begin oktober 2020 door alle partijen
ondertekend.
Met dit convenant leggen bibliotheken
en de drie overheidslagen vast dat zij

zich gezamenlijk gaan inzetten voor
leesbevordering, digitale inclusie en
een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er
afspraken gemaakt om de toekomst van de
openbare bibliotheek te waarborgen.
We nemen u mee in de maatschappelijke
opgaven uit het landelijk bibliotheekconvenant waar de bibliotheek aan
bijdraagt. Deze maatschappelijke opgaven
zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen
niet los van elkaar gezien worden.

- Geletterde samenleving
- Participatie in informatiesamenleving
- Leven lang ontwikkelen
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GELETTERDE SAMENLEVING
De bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij het stimuleren
van het lezen. Een goede leesvaardigheid is een basisvaardigheid die essentieel is
bij het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. De bibliotheken doen dit
op grond van de algemene wettelijke bibliotheektaken in de WSOB, maar ook via
speciale programma’s als Tel mee met Taal, de Bibliotheek op school en BoekStart
binnen Kunst van Lezen. In 2020 werd ook het Leesoffensief gelanceerd: een
initiatief van de overheid om lezen onder jongeren en voorlezen aan kinderen te
stimuleren. Bibliotheken hebben hierbij de expliciete opdracht gekregen om een
extra impuls te geven aan lees- en taalstimulering. Daarmee sluit het Leesoffensief
aan op al bestaande programma’s als BoekStart en dBos.
Voor alle scholen organiseerden we digitale dienstverlening met verschillende werkvormen
zodat we goed met de leerkrachten en leerlingen in contact bleven. We merkten dat
de bijeenkomsten voor het onderwijs die we anders “in het echt” organiseerden,
online meer deelnemers opleverden en een veel groter bereik hadden. We voorzien
dan ook dat toekomstige bijeenkomsten een mix zullen zijn van fysiek en online. Onze
leesmediaconsulenten konden minder fysiek op hun scholen aanwezig zijn, maar het contact
intensiveerde wel zodat we konden blijven bijdragen aan het stimuleren van leesplezier en het
mede voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

bevorderen
leesvaardigheid
en leesplezier

de bieb
stimuleert

Programma's jeugd
> BoekStart

Bij BoekStart werken bibliotheek, gemeente en consultatiebureau samen. Wanneer een baby geboren is ontvangen de ouders binnen
3 maanden een brief van de gemeente met een waardebon. Met deze bon kunnen de ouders een gratis BoekStart koffertje ophalen
bij de bibliotheek. In dit koffertje zitten twee boekjes, voorleestips en een boekenlegger. Het kind wordt ook meteen ingeschreven als
lid van de bibliotheek. De enige voorwaarde is dat het kind tussen 0 en 2 jaar oud is. Doel van BoekStart is om ouders en kinderen het
plezier en belang van voorlezen te laten ervaren om zo een goede geletterde start te maken.

> BoekStart in de kinderopvang

Het doel van BoekStart in de kinderopvang is het stimuleren en bevorderen van het voorleesklimaat in de kinderopvang. Door middel
van netwerkbijeenkomsten die tweemaal per jaar georganiseerd worden door de bibliotheek wordt gezorgd voor binding met de
bibliotheek. Ook zijn digitale ouderavonden georganiseerd over voorlezen met baby’s.

> dBos PO

De doelstelling van dBos PO is door het vergroten van leesplezier de taalvaardigheid (en de algemene kennis) van de leerlingen
te vergroten. Om dit te bereiken wordt gewerkt met verschillende bouwstenen. De belangrijkste bouwsteen is de inzet van
de leesmediaconsulent die de school regelmatig bezoekt en daarbij de leerkrachten inspireert, ondersteunt en samen met de
leescoördinator zorgt voor professionalisering. Doel hiervan is dat leesbevordering een plaats krijgt in het reguliere onderwijs.
Het aantal uren dat de leesmediaconsulent hiervoor ter beschikking heeft, varieert van 1 tot 2 uur per week bij voormalig VANnU
tot minstens 4 uur per week bij voormalig Markiezaat.
Andere bouwstenen zijn collectie, monitoring leesgedrag, jaarlijkse voortgangsgesprekken met de directie en een leesplan dat
jaarlijks gemaakt en aangepast wordt aan de situatie op de school. De school benoemt een leescoördinator die samen met de
leesmediaconsulent verantwoordelijk is voor het vergroten van het leesplezier. Het volgen van de cursus Open Boek is voorwaarde
om leescoördinator te worden. Om ervoor te zorgen dat de leescoördinator enthousiast en geïnspireerd blijft, worden jaarlijks
4 netwerkbijeenkomsten georganiseerd door de bibliotheek.
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Collectie

De collectie van de dBos scholen in de Brabantse Wal-gemeenten bestaat op elke school uit tenminste 5 boeken per leerling. Aan scholen
wordt gevraagd daar zelf in te investeren, wat door een aantal scholen ook als bijna vanzelfsprekend wordt ervaren. In het werkgebied
van voormalig VANnU hebben scholen in Roosendaal en Halderberge de beschikking over de jeugdcollecties uit de voormalige
servicepunten. De scholen moeten zelf investeren in vernieuwing en een aantal scholen doet dat ook. In de scholen in de gemeenten
Moerdijk, Zundert en Rucphen staan al collecties die onderhouden worden, met uitzondering van scholen waar een kernvestiging is.

> dBos VO

De doelstelling van dBos VO is door het stimuleren van leesplezier de taalvaardigheid (en de algemene kennis) van de leerlingen te
vergroten. Leesbevordering krijgt zo een structurele plek in het lesprogramma. Bibliotheek West-Brabant werkt in alle 8 gemeenten
samen met het Voortgezet Onderwijs, maar het programma de Bibliotheek op school wordt nog niet overal uitgevoerd.

Om het lezen leuk te maken zijn er verschillende (landelijke) activiteiten.
Een greep uit de verschillende leesactiviteiten voor jeugd.
> Nationale Voorleesdagen

In januari stond het prentenboek Moppereend centraal. Groepsbezoeken, voorstellingen en activiteiten op de
vestigingen en voorlezen voor jonge kinderen stonden de hele maand in de schijnwerpers. Tijdens de bezoeken lieten
medewerkers zien hoe een prentenboek gebruikt kan worden om te praten over emoties met kinderen. De beste manier
om taalontwikkeling te stimuleren is door voorlezen, kijken, praten en verwerken.

> Kinderboekenweek

Het thema En toen van de Kinderboekenweek leende zich goed om leesplezier bij kinderen te stimuleren. Ze doken in het
verleden met kinderboeken, groepsbezoeken en speurtochten. In een coronaluwe periode gingen de meeste geplande
activiteiten door, soms met aanpassingen in tijd en plaats.

> Voorleeswedstrijd

In alle gemeenten zijn kinderen van groep 7 en 8 druk bezig geweest met voorlezen. De deelnemende scholen hebben
hun eigen kampioen deel laten nemen aan de plaatselijke voorleeswedstrijd. De landelijke finales werden afgezegd
vanwege corona. In Brabant is de provinciale finale ‘gewoon’ doorgegaan: maar dan digitaal.

> Digitale Voorleestas

In de Digitale Voorleestas zitten prentenboeken, doe-, zing-, speel- en praatopdrachtjes om samen te lezen en actief aan
de slag te gaan. Alle leden kunnen gebruikmaken van deze digitale voorleesmogelijkheid die landelijk wordt gevuld met
nieuwe prentenboeken.

de bieb
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LEVEN LANG ONTWIKKELEN
De maatschappij verandert razendsnel en dit lijkt steeds sneller te gaan.
Digitalisering, technologische ontwikkelingen, maar ook sociaaleconomische
ontwikkelingen leiden tot (nieuwe) uitdagingen voor grote groepen mensen.
Niet iedereen kan deze ontwikkelingen bijhouden en dit zorgt ervoor dat velen
de aansluiting naar o.a. werk, grip op geld en een goede gezondheid missen of
dreigen te verliezen. Daarnaast zijn er ook grote groepen die ten behoeve van
hun brede persoonlijke ontwikkeling willen blijven leren. De bibliotheek biedt
een diverse programmering voor al haar volwassen inwoners. Door budgetten te
combineren (met o.a. WEB, Belastingdienst, IDO) kunnen we een totaalprogramma
aanbieden. Niet alleen voor persoonlijke ontwikkeling, maar zeker ook voor
basisvaardigheden, activering en empowerment. De bibliotheek is hiermee de plek
waar alle volwassenen terecht kunnen - fysiek en online - voor non-formeel en
informeel educatieaanbod[1], ook als opstap en wegwijzer naar andere informatie,
dienstverlening en (formele) scholing in stad of dorp. Het is een plek waar iedereen
welkom is.
[1] Non-formeel aanbod bestaat uit cursussen die niet leiden tot een erkend diploma (er wordt geoefend). Onder informeel
leren verstaan we aanbod waarbij het eerste doel ‘vrijetijdsbesteding’ is, maar waarbij je (onbedoeld) toch bijleert.
Denk hierbij aan vrijwilligerswerk, een praatje op het schoolplein met een andere ouder of bijvoorbeeld diverse
bibliotheekprogrammering als een lezing of een webinar.

Binnen het brede speelveld van Leven lang ontwikkelen lichten we hier de inspanningen
die we verricht hebben op 2 gebieden eruit: de aanpak laaggeletterdheid en persoonlijke
ontwikkeling.

Aanpak laaggeletterdheid

basisvaardigheden
activering en
empowerment

de bieb
ontwikkelt
met je mee

durven dromen
doen

> De bibliotheek en basisvaardigheden

>	We investeren in onze (regie)rol in de lokale en regionale aanpak laaggeletterdheid,
we investeren in de lokale taalnetwerken, Taalhuizen/Taalpunten, taalspreekuren en
collecties en leermiddelen op maat voor de doelgroep.
>	Om ook voor het taalspreekuur/vragen een alternatief te kunnen bieden tijdens de
lockdowns hebben we gefaciliteerd in digitale koffie/vragenuurtjes. We zijn eind
2020 een pilot gestart met een lokale hulplijn voor het beantwoorden van digitale
vragen en taalvragen. Men kan 24/7 via whatsapp een bericht of spraakbericht sturen
met een vraag of 2 keer per week bellen met een van onze consulenten.
>	Op de website www.bibliotheekwb.nl is een speciale pagina ingericht met een online
digi-taalhuis. Hierop staat informatie in makkelijke taal over bijvoorbeeld corona,
hoe men met de digitale overheid kan werken, gezond eten, spelletjes en vragen over
je gezondheid.
>	We investeren in de bewustwording van maatschappelijke partners, bijvoorbeeld
door het geven van de training Herkennen en doorververwijzen laaggeletterdheid
en door onze promo-campagne in de 8 gemeentes tijdens de Week van Lezen &
Schrijven.

Om uitvoering te geven aan de
regionale samenwerking is in
2020 het regionale plan Durven,
Dromen, Doen! voor de periode
2020-2024 vastgesteld. In het plan
staat beschreven hoe we samen
(gemeenten, (taal)aanbieders,
bibliotheken, vrijwilligers en
bedrijven) laaggeletterdheid
aanpakken. Dit doen we met
2 speerpunten: De basis op orde
en Meer mensen bereiken.

>	We investeren in regionale netwerken en samenwerkingsverbanden: we participeren
actief binnen Taal voor het Leven West-Brabant en zijn partner van het Taalakkoord
van De6.
>	We voeren programma’s uit op het gebied van basisvaardigheden (taal, digitaal)
en programma’s die bijdragen aan activering en empowerment. Niet iedereen is
namelijk klaar om een taaltraject in te stappen, ook al heb je dat nodig. Vaak moet er
eerst geïnvesteerd worden in zelfvertrouwen. Hiermee stellen we de mensen met een
leerbehoefte centraal: niet iedereen het gelijke, maar iedereen het zijne.
>	We werven en begeleiden taalvrijwilligers en we zorgen voor
deskundigheidsbevordering voor hen.
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> Persoonlijke ontwikkeling

leermotivatie
persoonlijk

De bibliotheek is een vanzelfsprekende omgeving voor persoonlijke ontwikkeling.
We nodigen iedereen met een intrinsieke leermotivatie uit om mee te doen aan onze
programma’s die bijdragen aan kritisch burgerschap en een geïnformeerde samenleving.

 ieuw in 2020:
N
> Bijeenkomsten over online privacy, waar deelnemers werden geïnformeerd over de
eigen online identiteit, wat er online over jezelf bekend is en hoe je jezelf online kunt
beschermen.
> Een webinar over Delpher, de grootste historische database van Nederland Hoe zoek en
vind je informatie in de miljoenen gedigitaliseerde teksten uit kranten, tijdschriften en
boeken?
>	een online cursus Presenteer jezelf, speciaal voor werkzoekenden Deelnemers zijn tijdens
4 digitale bijeenkomsten aan de slag gegaan met het in beeld krijgen van hun eigen
kwaliteiten en hoe je daarmee het verschil kunt maken.

de bieb
inspireert

>	Met korte online cursussen van de Koninklijke Bibliotheek konden leden hun
persoonlijke en professionele ‘soft skills’ en digitale vaardigheden laagdrempelig
verbeteren. In 2021 wordt er een uitgebreid landelijk online cursusprogramma
gelanceerd.

PARTICIPATIE IN INFORMATIESAMENLEVING
Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact op ons
leven. Iedereen moet kunnen meedoen in de digitale samenleving.
Overheden en organisaties communiceren steeds vaker digitaal en
er wordt van uitgegaan dat iedereen hierin mee kan. Daarom is het
noodzakelijk dat mensen goed geïnformeerd worden en dat ze (nieuwe)
digitale vaardigheden aangeboden krijgen.

>

IDO

digitale
inclusie en
digitaal
burgerschap

(Informatiepunt Digitale Overheid)

In 2020 is de voorbereiding uitgevoerd voor de lancering van Informatiepunten
Digitale Overheid in de bibliotheek. Er zijn gesprekken gevoerd met
samenwerkingspartners (o.a. gemeente en welzijnsorganisaties). Medewerkers van
de bibliotheek zijn getraind en er zijn praktische voorbereidingen getroffen. In drie
gemeenten is er in 2020 gestart met de voorbereidingen voor Informatiepunten
Digitale Overheid: : Bergen op Zoom, Halderberge en Roosendaal.
In dit kader is in 2020 ook gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van het
webinar Werken met de digitale overheid. Deelnemers zijn geïnformeerd over
zaken die je zelf online kunt regelen en waar je e.e.a. kunt vinden, hoe je je DigiD
kunt aanvragen en gebruiken als je wilt inloggen op overheidswebsites.
Nieuw in 2020 op het gebied van digitale inclusie was de cursus Digitaal
integreren voor nieuwkomers. In 8 bijeenkomsten hebben deelnemers gewerkt
aan algemene computerkennis en digitale vaardigheden, die je heel hard nodig
hebt om goed je weg te kunnen vinden in Nederland. De cursus is gegeven in het
Nederlands, maar voor een zo hoog mogelijk leerrendement was er ook altijd een
tolk Arabisch en Tigrinya aanwezig. Deze cursus is gefinancierd uit WEBgelden.
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ERVARINGEN VAN DEELNEMERS EN VRIJWILLIGERS
Voor mij het hoogtepunt van de week.
Door de Corona-crisis afgelopen jaar
helaas heel wat keren moeten missen.
Allerlei mensen van verschillende
achtergronden en nationaliteiten
ontmoeten elkaar in een ongedwongen
sfeer. Dat maakt het zo leuk, de hele
wereld zit hier aan tafel zonder dat
je ervoor op reis hoeft. Geweldig dat
kennismaken met andere culturen en
beluisteren van persoonlijke verhalen.
Voor de deelnemers is het vaak een
eerste kennismaking, een opstapje
naar een gerichte cursus Nederlands.
Maar vooral gezellig, vrolijk en soms
ontroerend.

Walk
&Talk

Bijeenkomsten
voor werkzoekenden

Ik wil mij hierbij afmelden voor de
Walk & Talk. Ik ga volgende week
maandag bij mijn nieuwe werkgever
beginnen. Ruim 62 jaar oud en toch
weer een mooie baan gevonden.
(fysieke bijeenkomst oktober 2020).
Ik vond het een fijne onlinebijeenkomst, omdat het je ook het gevoel
geeft dat je niet helemaal alleen in je
zoektocht staat. Ik ga snel aan de gang
met het oefenen in beeldbellen enz. en
het sollicitatieplan.
(Onlinebijeenkomst juli 2020)

Taalcafé
Vrijwilliger Hans

de bieb
daagt
je uit
Fysiek
taaloefenen
Hans & Mohamed
bijeenkomsten

Het online taaloefenen doen wij al
vanaf maart en dat gaat heel goed. Wij
videobellen via whatsapp en gebruiken de
computer voor de startkrant.

Online
taaloefenen
Ervaring van
een vrijwilliger
bijeenkomsten

Ik merk nu echt dat we beter contact gaan
krijgen en dat zij steeds meer durft te
spreken. Ook zij vindt eigenlijk dit fijner
als in de bibliotheek omdat ze nu meer
aandacht krijgt. Dus wat ons betreft zeker
een verrijking van jullie aanbod! ;-)

er

De bedoeling van onze match was dat wij
natuurlijk het Nederlands zouden gaan oefenen.
maar al snel bleek dat hij graag hier hetzelfde beroep
zou willen uitoefenen als hij in Syrië had gedaan,
namelijk dat van buschauffeur. Hij had zelf al het
nodige werk verzet om dat via de gemeente en een
uitzendbureau mogelijk te maken.
Een mooi concreet doel om naartoe te werken en zijn
motivatie en doorzettingsvermogen maakten mij
ook enthousiast en hebben erin geresulteerd dat hij
na onze gezamenlijke voorbereiding zijn 3 examens
heeft gehaald. Nu kan hij zich in dit nieuwe jaar
op zijn praktijklessen gaan richten en ik heb er
alle vertrouwen in dat ik nog dit jaar bij hem in
de bus stap!
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Ik wil nog even een compliment maken
voor de makers van de lesbrief over het
donorregister. Het heeft erin geresulteerd
dat zij precies wist wat ze moest doen om
het formulier in te vullen.

14

de bieb
inspireert

Als letters soms een raadsel zijn
Lijken woorden ineens zo veel
Worden zinnen hindernissen
Verdwalen teksten in mijn keel
Letters worden woorden
En die zinnen me niet
Ik ben zeker niet zielig
Maar ken wel verdriet
Als teksten soms een raadsel zijn
Dan voel ik mij alleen
Ik ben bang en vast de enige
Voor de reacties om mij heen
Ik ben laaggeletterd en daarvoor schaamde ik mij het meest
Maar nu niet meer,
Want dit ben ik
Niet alleen een nooit geweest.
Sahil Amar Aïssa*
*Sahil Amar Aïssa is BNNVARA-presentator van het programma Make Holland Great Again. Hij is door Stichting Lezen en
Schrijven benaderd om dit jaar de speciale ambassadeur voor de ‘Week van Lezen en Schrijven’ te zijn. Een aflevering van het
programma stond dan ook in het teken van laaggeletterdheid.
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Samenwerken.
Samen doen.
Samen leren.
Samen inspireren.

de bieb
verbindt

West-Brabant
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