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2021.
Het jaar waarin we dachten van 

de ergste coronamaatregelen 
verlost te zijn, maar het  

virus ons toch bleef uitdagen.  
Voor alle inwoners van Beesel en 
Peel en Maas en net zozeer voor de 
Bibliotheek Maas en Peel betekende 
het andermaal positief blijven. Dat 
is gelukt! Hoewel een deel van de 
activiteiten in onze bibliotheek door 
lockdowns niet kon doorgaan, hebben 
we daar samen met onze partners en 
de inwoners een mouw aan weten te 
passen: flexibel en wendbaar.

In contact 
Zo bleef de Bibliotheek in contact met 
de lezers dankzij de Afhaalbieb. Op 
deze manier konden we in de eerste 
helft van het jaar 6472 bezoekers 
tóch voorzien van het broodnodige 
leesvoer. Een andere mijlpaal was 
de opening van het Informatiepunt 
Digitale Overheid (IDO) in juni 2021. 
Dé plek voor inwoners om fysiek langs 
te komen voor hulp bij alle digitale 
vragen rond overheidsinstanties. Daar 
is veelvuldig gebruik van gemaakt. 
Sinds de opening van het IDO t/m 
december 2021 hebben we al 235 
mensen van dienst kunnen zijn. Zij 
klopten bij ons aan met uiteenlopende 
vragen. Vragen over bijvoorbeeld 
één van de uitvoeringsorganisaties 
in Nederland, maar ook hulpvragen 
met betrekking tot het installeren van 
de CoronaCheck-app (QR-code). En 
digitaal een afspraak plannen voor de 
boosterprik? Ook daar is het IDO voor 
bedoeld. Fijn om daarbij te kunnen 
helpen.

Mooi ook dat de Bibliotheek tijdens 
de laatste lockdown door de overheid 
werd aangemerkt als essentieel, 
waardoor we konden blijven helpen. 
Die waardering maakt ons trots, 
omdat we dagelijks zien dat we 
bij veel inwoners een belangrijke 
rol spelen in hun leven. Een pluim 
voor ons team van medewerkers 
en vrijwilligers dat iedere dag met 
enthousiasme voor hen klaarstaat. 

Vol ambities
De Bibliotheek Maas en Peel heeft 
begin 2021 haar meerjarenbeleid 
Zichtbaar & Verbonden 2021-
2024 opgesteld. Hiervoor hebben 
we ons verdiept in de trends en 
ontwikkelingen in Beesel en Peel en 
Maas. Maar nog veel belangrijker: 
we zijn breed in gesprek gegaan met 
onze belangrijkste doelgroepen: met 
stakeholders, samenwerkingspartners, 
medewerkers en vrijwilligers, met 
jong(eren) en oud. Tevens is er een 
enquête gehouden onder inwoners 
van Beesel en Peel en Maas. Hoe 
zien zij de Bibliotheek nu en in de 
toekomst? Wat hebben zij nodig van 
de Bibliotheek? Welke activiteiten 
vinden zij interessant? Uit de analyse 
van alle antwoorden én uit de 
gesprekken hebben wij onze ambities 
opnieuw bepaald. En uiteraard kun je 
iedere dag bij ons terecht met ideeën. 
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We zien dagelijks dat de 
Bibliotheek bij veel inwoners 
een belangrijke rol speelt in 
hun leven
Plannen zijn er om uitgevoerd te 
worden, dus we zijn direct voortvarend 
aan de slag gegaan. In dit jaarverslag 
lees je hoe en met welke resultaat. 
We nemen je mee aan de hand van 
onze drie speerpunten: een goede 
start, vitale gemeenschappen en 
een leven lang samen leren. 
Samen met alle partners, 
inwoners, het bestuur van de 
Bibliotheek, de medewerkers 
en vrijwilligers hebben we 
in 2021 al veel stappen 
gezet. Met bewondering 
voor de hele gemeenschap 
kijken we daarom, ondanks 
de coronategenslag, terug 
op een mooi jaar. Fijn dat 
we bij het schrijven van 
dit jaarverslag iedereen 
weer kunnen ontmoeten als 
vanouds. We zien je graag in 
een van de dorpen, op scholen, 
bij de kinderopvang of in een  
van onze bibliotheken in 2022: 
een jaar vol geluk!

Inge van Dongen, 
directeur de Bibliotheek Maas en Peel
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11.530
leden

8.358
telefoontjes naar de Afhaalbieb

van december t/m mei 2021

67.096
bezoeken op 

www.debibliotheekmaasenpeel.nl

2.330
volgers op sociale media

een plus van 

531 
volgers

22
medewerkers

12 fte. 
5

nieuwe collega’s 
startten in 2021

6.472
bezoekers aan 
de Afhaalbieb

130
vrijwilligers

waarvan 

45
gestart 
in 2021

26.037
uitleningen via 
de Afhaalbieb

7.834
jeugd

3.696
volwassen

220.483 
uitleningen 

uit de collectie 

18.183 
uitleningen 

bij de Online Bibliotheek

CI
JF

ER
S De Bibliotheek in cijfers
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Een goede start 
met taal en lezen
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Kinderen en jongeren enthousiast maken voor lezen en 
hen helpen mediawijzer te worden. Dát is het programma 
‘Goede Start’. Samen met ouders en professionals van 
consultatiebureaus, de kinderopvang, basisscholen en 
de scholen in het voortgezet onderwijs maken we lezen 
(weer) leuk. Dat is hard nodig; uit onderzoek blijkt dat 
jaarlijks 25 procent van de leerlingen de basisschool 
verlaat met een taalachterstand. Ze zijn onvoldoende 
toegerust om als zelfstandige en mondige burger deel  
te nemen aan de samenleving. 
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Kinderen die plezier hebben in lezen, 
lezen vaak meer en beter. Wie opgroeit in 
een leesrijke leeromgeving ontwikkelt zijn 
of haar taal beter en kan zo letterlijk een 
goede start maken in het leven.

De Bibliotheek Maas en Peel helpt de professionals 
in de kinderopvang, het basisonderwijs en op de 
consultatiebureaus om die leesrijke omgeving vorm 
te geven met onze dienstverlening op locatie. We 
komen letterlijk op de kinderopvang, school en het 
consultatiebureau om onze expertise te delen. Daarbij 
maken we de verbinding met Het Taalpunt, met lokale 
initiatieven en met de activiteiten voor ouders en 
kinderen in de bibliotheekvestigingen. 

Om kinderen op een laagdrempelige manier kennis 
te laten maken met de Bibliotheek en (voor)lezen 
hebben we in 2021 volop ingezet op leuke, informatieve 
en leerzame kinderactiviteiten. Met name tijdens de 
Kinderboekenweek met het thema “Worden wat je 
wil” en tijdens onze activiteiten in de herfstvakantie 
mochten we – de coronamaatregelen lieten het toen 
toe – veel kinderen begroeten in de vestigingen. 
Tijdens de Kinderboekenweek vroegen 52 kinderen 
brandweermannen, politieagenten, het team van 
Omroep P&M en de veerman van het veer tussen Beesel 
en Kessel de oren van het hoofd. Ook bezochten veel 
jonge kinderen de voorleesuurtjes. In de herfstvakantie 
genoten 20 kinderen van de band Net oet Bèd in de 
Bibliotheek Reuver en namen 93 kinderen deel aan 
de wetenschappelijke proefjes van MadScience in alle 
vestigingen in Peel en Maas. 

Goede Start werkt vanuit vier programmalijnen: 
  BoekStart (kinderen van 0 tot 4 jaar);
 De Bibliotheek op school (kinderen van 4 tot 12 jaar);
  De Bibliotheek op school in het voortgezet 

 onderwijs;
 Taal voor het gezin: preventie en bestrijding 

 van leesachterstanden. 
 
Op de volgende pagina’s lichten we de 
programmalijnen uit.

Ouders van baby’s en jonge kinderen hebben vaak niet in de 
gaten hoe belangrijk voorlezen is voor de taalontwikkeling 
van een kind. De Bibliotheek wijst hen erop dat voorlezen 
al kan vanaf 0 jaar en welke positieve effecten dit heeft op 
hun kinderen en hun kennismaking met lezen. Voorlezen 
stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van kinderen, 
zo blijkt uit onderzoek. Ook verhoogt het de concentratie. 
Al na vijftien maanden zijn er positieve effecten op de 
woordenschat. 

Positieve efecten
Wij informeren ouders over al deze positieve effecten van 
voorlezen via het consultatiebureau in de gemeente Beesel 
en via al onze bibliotheekvestigingen. Dat doen we in beide 
gemeenten met behulp van BoekStart en in de gemeente 
Beesel met onze eigen BoekStartCoach Miriam Ambaum. 
De BoekStartCoach informeert niet alleen, ze stimuleert 
ouders ook om thuis voor te lezen én om deel te nemen aan 

BoekStart: kennismaken met (voor)lezen

Meer informatie 
op onze website
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voorleesactiviteiten in onze vestigingen. Ouders kunnen 
hun kindje al vanaf de geboorte gratis lid maken van onze 
bibliotheek. Ook krijgen ze het speciale BoekStart-koffertje 
met informatie en voorleesmaterialen. Wanneer de 
coronaregels het toelieten, is onze BoekStartCoach in 2021  
op het consultatiebureau in Beesel aanwezig geweest.  
Op de momenten dat dat niet mogelijk was, hebben de 
medewerkers van het consultatiebureau de ouders  
verwezen naar de bibliotheek. Ook hebben zij de koffertjes 
voor ons uitgegeven toen de bibliotheek vanwege corona 
gesloten was. De BoekStartCoach heeft een filmpje 
opgenomen dat te zien was in de wachtruimte.

Belang van samenwerking
Juist in deze coronatijd bleek hoe waardevol de 
samenwerking met het consultatiebureau (GGD Noord-
Limburg) is. Via hen zijn ouders vroegtijdig en direct te 
bereiken en te informeren.  

Hedi, onze projectleider doorontwikkeling educatie, vertelt: 
“In 2021 zijn in gemeente Peel en Maas gesprekken gevoerd 
om op de vier consultatiebureaus ook te gaan werken 
met een BoekStartCoach. Alle partijen willen graag de 
samenwerking aangaan. We onderzoeken nu hoe we dat 
kunnen vormgeven.”

De ambitie is dat de BoekStartCoach haar werkzaamheden 
ook op de kinderopvanglocaties kan vervullen. Er lopen 
gesprekken met de kinderopvangorganisaties en een 
gezamenlijke ambitie is uitgesproken. In 2021 zijn de 
kinderopvangorganisaties al voorzien van themacollecties 
boeken om voorlezen te stimuleren en daarmee de 
taalontwikkeling van kinderen te vergroten.

BoekStart: kennismaken met (voor)lezen
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De Bibliotheek Maas en Peel heeft in de gemeente Beesel 
en gemeente Peel en Maas met achttien van de twintig 
basisscholen een structurele samenwerking. Deze is 
vastgelegd in een overeenkomst die is gebaseerd op 
het concept ‘de Bibliotheek op school’ (dBos). Dat is een 
landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin 
bibliotheek en basisschool structureel samenwerken aan 
verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en 
informatievaardigheden van kinderen. Het doel is kinderen 
te stimuleren om meer te lezen, zowel op school als thuis. 

In 2021 zijn alle achttien overeenkomsten met de scholen 
vernieuwd en voor minimaal drie jaar afgesloten. Het 
vergroten van leesplezier en het bevorderen van lezen 
en mediawijsheid is volgens ons alleen te bereiken door 
structureel samen te werken met het onderwijs.
Onze lees-mediaconsulenten in de scholen ondersteunen 
de school en leerkrachten op maat bij de uitvoering van het 
lees- en taalbeleid. Zij geven bovendien nét dat extra zetje 
om gestructureerd met leesbevordering aan de slag  
te gaan.  

De aanwezigheid van schoolbibliotheken met een 
uitgebreid, gevarieerd en actueel boekenaanbod hangt 
positief samen met de leesprestaties op scholen. Wij 
zijn erg verguld met het vertrouwen van de scholen om 
samen te werken en ervoor te zorgen dat kinderen meer 
plezier krijgen in lezen.  
De vernieuwde overeenkomsten zijn de onderbouwing 
daarvan. 

Impuls op scholen
Heel mooi is dat de bouwstenen van de Bibliotheek op 
school een impuls hebben gekregen in 2021. Zo zijn 
de collecties op de scholen opgenomen in Schoolwise, 
een compleet en eigentijds systeem voor het beheren 
van de eigen schoolbibliotheek door vrijwilligers of 
leerlingen. De Bibliotheek heeft daarnaast een online 
Educatieshop gekregen waar scholen activiteiten, project- 
en themacollecties met één druk op de knop kunnen 
bestellen. Ook bieden we voor het eerst de Leesmonitor 
aan op de achttien scholen waarmee we samenwerken. 
Dat is een instrument dat het leesgedrag van kinderen in 
groep 4 tot en met 8 van de basisschool meet. 
De uitkomst van het onderzoek helpt de scholen – met 
begeleiding en advies van de lees-mediaconsulenten – 
om een concreet schoolleesplan op te stellen. Het doel: 
de taal- en leesresultaten van de school en kinderen een 
impuls geven. 

Inzicht in leesgedrag
In de samenwerking tussen de basisscholen en de 
Bibliotheek Maas en Peel is de Leesmonitor een 
nulmeting. Door het onderzoek structureel te herhalen, 
krijgen we inzicht in het leesgedrag van de kinderen en 
het effect van onze gezamenlijke inspanning om kinderen 
in Beesel en Peel en Maas te stimuleren meer te lezen.

Twaalf leerkrachten volgden in 2021 bij ons de cursus 
‘Open Boek’, een opleiding tot leescoördinator. “En”, zo 
voegt Hedi toe, “niet onbelangrijk: er is flink geïnvesteerd 
in de relatie op strategisch niveau met de besturen van 
scholenkoepels Prima, Kerobei en Akkoord.” Heel fijn is 
ook dat we rond ‘Goede Start’ in 2021 maar liefst vier 
nieuwe projecten zijn gestart: 

De Bibliotheek op school 
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Laagtaalvaardige ouders: 

In 2021 is het plan geschreven om ouders die laagtaalvaardig 
zijn – in Beesel en Peel en Maas is 8 tot 11 procent van de 
beroepsbevolking laaggeletterd – te informeren en te helpen 
om vanuit die kwetsbare situatie zelfredzaam te worden. In 
2022 starten we onder meer met bijeenkomsten voor deze 
ouders en met trainingen voor vrijwilligers, leerkrachten 
en pedagogisch medewerkers om laagtaalvaardigheid te 
signaleren en ouders door te verwijzen. 

BoekStart in de kinderopvang: 
(met Spring kinderopvang)

In 2021 is gezamenlijk met Spring het plan opgesteld om 
BoekStart in de kinderopvang te realiseren. In 2022 wordt 
gestart met onder meer het inrichten van een aantrekkelijke 
leesomgeving in de kinderopvanglocaties met een mooie 
collectie en inrichting. Ook komen er trainingen voor de 
pedagogisch medewerkers. Samen versterken we het 
voorleesbeleid.   

de Bibliotheek op school op 2 basisscholen: 

Met De Favoriet en SBO De Fontein in Panningen zijn 
afspraken gemaakt rond de Bibliotheek op school. In 2022 
gaan we daadwerkelijk starten.

Onze Jongens Lezen: 
(zie pagina 14)

Waar het kan trekt de Bibliotheek Maas en Peel op met 
de Bibliotheek Venlo en BiblioNu (Venray en Horst aan 
de Maas) om elkaar te versterken. Zo hebben alle lees-
mediaconsulenten in november een gezamenlijke 
inspiratiebijeenkomst gehad. Kennisuitwisseling rondom de 
aanpak van leesbevordering staat daarbij centraal. 

Je ziet de
kinderen plezier
krijgen in lezen

Juf Angèle Thijssen 

De Bibliotheek op school bij De Triolier is 
aan het begin van het schooljaar 2021/2022 
officieel geopend, maar al iets langer in 
gebruik. Angèle is niet alleen juf, maar ook 
leescoördinator op De Triolier. Ze werkt 
intensief samen met lees-mediaconsulent 
Miriam Ambaum van de Bibliotheek Maas 
en Peel. “We zijn écht goed gestart”, vindt 
Angèle. “Alle klassen – van kleuters tot groep 8 
– doen dit jaar mee aan twee leesprojecten uit 
de digitale Educatieshop van de Bibliotheek. 
Daarnaast kunnen de kinderen twee keer per 
week terecht in de Bibliotheek op school om 
boeken te lenen, met dank aan de ouders die 
de bieb als vrijwilligers bemannen. En ik ga 
samen met Miriam een workshop interactief 
voorlezen organiseren en werken aan een 
meerjarenplan ‘lezen’. De school heeft heel 
veel aan de hulp van de Bibliotheek.” 

Ze is ook erg te spreken over de 
Boekenbrigade op haar school: jongens van 
De Triolier die schoolgenootjes enthousiast 
maken voor lezen onder leiding van lees-
mediaconsulent Miriam. “Een geweldig 
project. De jongens presenteren boeken in de 
klas en dat steekt aan.” Eén van die jongens 
is Rayan (11). Hij vertelt: “Het is echt nodig 
dat er een Boekenbrigade is, want niet zoveel 
jongens op onze school lezen boeken.” Rayan 
vertelt hoe hij boeken mocht uitkiezen voor de 
schoolbieb en posters heeft gemaakt.  
“Ik ben zelf ook veel meer gaan lezen, net als 
alle jongens op school!”

Angèle beaamt dat: “In mijn groep merk 
ik echt dat het niveau van begrijpend 
lezen en technisch lezen stijgt. Je ziet het 
ook terug in de CITO-resultaten. Maar 
het allerbelangrijkste is dat je ziet dat de 
kinderen meer plezier krijgen in lezen. 
Daar doe je het voor!” 

1

3

4

2
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#OnzeJongens
Onze Bibliotheek is eind 2021 gestart met een 
opvallend en bijzonder project: #OnzeJongensLezen. 
Het doel is het leesplezier van jongens vergroten. 
Onderzoek wijst namelijk uit dat jongens vanaf 
groep 5 over het algemeen minder van lezen houden 
dan meisjes. Leesmotivatie en leesplezier zijn zeker 
niet vanzelfsprekend. Sterker nog, jongens zijn 
lastig(er) aan te zetten tot lezen en dat kan hun 
taalontwikkeling beïnvloeden.

Hulp van 3 boekenbrigades

Op drie basisscholen - OJBS De Triolier in Reuver,  
IKC De Kemp in Egchel en Basisschool Onder de 
Linden in Beringe - zijn daarom sinds november 2021 
boekenbrigades actief.  
De deelnemende jongens helpen ons:
  75 boeken te kiezen om de collectie in de 

Bibliotheken op school nóg leuker te maken voor 
jongens.

  2 kinderboekenschrijvers te kiezen voor een bezoek 
aan de scholen.

  andere jongens (en natuurlijk ook meisjes) 
enthousiast te maken om te lezen, onder meer met 
leuke vlogs met boekentips.

Daarnaast krijgen de leerkrachten 
een workshop over leesplezier en 
het bevorderen van leesmotivatie 
onder jongens. In 2022 wordt 
#OnzeJongensLezen afgesloten met 
een voorleeswedstrijd voor (groot)
vaders. Bewust is gekozen voor 
vaders, omdat zij een belangrijke 
voorbeeldrol hebben. Het project 
wordt grotendeels gefinancierd via de 
landelijke subsidie Leesoffensief.
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De Bibliotheek 
op school in het 
voortgezet onderwijs

Taal voor het 
hele gezin: 
preventie en 
bestrijding van 
leesachterstanden

De Bibliotheek Maas en Peel wil graag ook het 
voortgezet onderwijs versterken via de methodiek van 
de Bibliotheek op school. Net als op de basisscholen 
werken we samen met de middelbare scholen aan 
verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en 
informatievaardigheden van kinderen en jongeren. 
Onderzoek wijst uit dat één op de vier leerlingen met 
een taalachterstand op de middelbare school start. 
De aanpak kan en mag daarom niet stoppen bij de 
basisschool.

Om die ambitie te verwezenlijken zijn er in 2021 
gesprekken gevoerd met de drie middelbare scholen 
in het werkgebied van de Bibliotheek Maas en Peel.  
De scholen onderkennen de uitdagingen die er liggen
 en samen onderzoeken we hoe we in de toekomst 
stappen kunnen zetten. In de tussentijd  hebben we 
een aantal activiteiten georganiseerd voor de jongeren 
in Beesel en Peel en Maas (zie pagina 41).  

Met Buurtcollege Agora, dat in 2021 is gestart als school 
in Panningen, hebben we alle leerlingen tot 18 jaar 
gratis lid gemaakt van onze bibliotheek en hen 
wegwijs gemaakt in de vestiging Panningen. Ook na de 
basisschool zetten we zo het laagdrempelige contact met 
de bibliotheek en lezen voort. Dat is belangrijk om het 
leesniveau op peil te houden en geletterdheid 
te stimuleren.

De Bibliotheek zet niet alleen op de scholen in op 
preventie en het wegwerken van leesachterstanden,  
dat gebeurt ook met een gezinsgerichte aanpak.  
We verbinden diverse programma’s en projecten.  
Dat doen we samen met samenwerkingspartners als 
de gemeenten Beesel en Peel en Maas, de scholen en 
schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en -locaties, 
welzijnsorganisaties Synthese en Vorkmeer, de Provincie 
Limburg, Cubiss (provinciale ondersteuning van 
bibliotheekwerk) en de Koninklijke Bibliotheek. 

Een voorbeeld is vanuit de Bibliotheek op school en 
BoekStart de samenwerking zoeken met het Taalpunt 
in Beesel en in Peel en Maas. “We trekken samen op 
om ouders en kinderen optimaal te ondersteunen bij 
hun lees- en taalontwikkeling. Zo verminderen we 
laaggeletterdheid in ons werkgebied en kan iedereen 
meedoen. Concreet betekent dit dat we doorverwijzen 
naar de verschillende programma’s en projecten van de 
bieb en zorgen voor een warme overdracht.”
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Onze ambitie voor 2022
“Wat zou het mooi zijn als we in 2022 

de samenwerking met de kinderopvang 
structureel kunnen vormgeven. We wensen 

ook dat we de collectie in alle bibliotheken 
op school een impuls kunnen geven. En 

dat al die toffe boeken ook in bibliotheken 
staan die qua inrichting en uitstraling 

helemaal 2022 zijn! Met de scholen gaan 
we een inspirerend leesplan maken 

om samen alle kinderen nog meer te 
enthousiasmeren voor lezen.”

Hedi Egelmeers, 

projectleider doorontwikkeling educatie

CI
JF

ER
S Goede start in cijfers

16

18 

basisscholen 
waar we structureel 
mee samenwerken

740 

deelnemers 
bij 20 

kinderactiviteiten

156 

uitgeleende 
themacollecties 

aan scholen

144 

uitgegeven 
BoekStart-koffertjes

375 

verrassingstasjes 
voor kids 

in de zomervakantie
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Goede start
in beeld

01  Voorleesuurtjes voor de 
allerkleinsten, online in 
coronatijd en fysiek 

 (jaar rond)

02  Nationale Voorleeswedstrijd 
voor kinderen uit groep 7 en 8 

 (maart)

03  BoekStart-middag 
 (juni)

04  Vakantielezen: samen met 
scholen stimuleren we kinderen 
uit groep 3 en 4 om te lezen in 
de vakantie 

 (juni)

05  Het uitreiken van 375 (!) 
  verrassingstasjes in de 

zomervakantie, een groot succes 
 (juli)

06  Community Librarian Peggy  
promoot lezen én de bieb 
op het schoolplein in Meijel 
(september)

07  Kinderboekenweek met het 
thema ‘Worden wat ik wil’. 
Bezoek van de brandweer, politie 
en een veerman 

 (oktober)

08  Kinderactiviteiten in de 
herfstvakantie. Gekke professors 
van Mad Science in de bieb en 
de band Net Oet Bèd 

 (oktober)

09  Workshop over de prehistorie 
met archeologe Linda 
Dielemans in de Maand van de 
Geschiedenis 

 (oktober) 

03

07B

09B
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Een vitale 
gemeenschap: 
iedereen doet 
mee!
20  |  ONZE BIEB JAARVERSLAG 2021
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Beesel en Peel en Maas staan voor vitale inwoners en 
vitale gemeenschappen. Iedereen doet mee. Wij dragen 
als de Bibliotheek Maas en Peel graag ons steentje 
(of steen) bij aan een inclusieve samenleving. We 
stimuleren iedereen om zélf de regie te nemen en te 
houden, zowel offline als online. Daar waar nodig helpen 
we daarbij door middel van onze programmering van 
cursussen, trainingen en (digi)taalprogramma’s.  
Ook dit doen we in nauwe samenwerking met ons  
lokale netwerk en de partners.
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Samen met inwoners, vrijwilligers en 
partners voorkomen we onder meer 
financiële problemen, helpen we 
nieuwkomers om laagdrempelig in te 
burgeren én ondersteunen we bij het 
vinden én houden van werk. 
In samenwerking met welzijnsorganisaties 
Synthese (Beesel) en Vorkmeer (Peel en 
Maas) maken we mensen bewust van het 
bestaan van laaggeletterdheid en leren 
we hen hoe zij dit kunnen herkennen. Dat 
doen we onder meer met de Taalpunten 
in beide gemeenten, bijeenkomsten in 
de bibliotheek waar één op één of in 
groepjes wordt geoefend met onder meer 
spreken, lezen en rekenen. Iedereen die 
aan zijn digitale vaardigheden en/of 
taalvaardigheden wil werken, kan bij het 
Taalpunt terecht. Samen kijken we naar 
een passende manier om dit te doen.

Taalconsulent Hilde Stoffels vertelt: “In samenwerking 
met welzijnsorganisaties Synthese en Vorkmeer zijn onze 
Taalpunten nu anderhalf jaar in bedrijf en we merken dat 
het echt herkend en bekend begint te worden. Activiteiten 
tijdens bijvoorbeeld de Week van Lezen en Schrijven, 
waarbij we letterlijk de boer op gaan, helpen daarbij. Steeds 
meer mensen, bedrijven en instanties weten ons te vinden. 
Heel mooi, want zo kunnen we samen de gemeenschap 
vitaler maken. Wie de taal goed spreekt, kan beter meedoen 
in de maatschappij. Veel deelnemers krijgen al taallessen, 
maar spreken thuis toch hun moedertaal. Bij ons kunnen 
ze in een veilige, vertrouwde omgeving oefenen, de lesstof 
praktisch toepassen. Vaak spreken de deelnemers best al 
aardig Nederlands, maar durven ze het nog niet. Bij het 
Taalpunt horen ze van ons hoe goed het al gaat. Ook het 
sociale aspect is belangrijk. Het Taalcafé is een plek voor 
ontmoeting en cultuuruitwisseling.” 

Samen de taal leren
De Bibliotheek Maas en Peel heeft in 2021, 

ondanks de belemmeringen door het 
coronavirus, veel voor inwoners kunnen 

bereiken. En, nog belangrijker, ze een stapje 
verder kunnen helpen om de Nederlandse taal 

te leren. In groepsverband in het Taalcafé en 
één-op-één met de Taalmaatjes zijn veel mensen 

voor en met elkaar aan de slag gegaan. Samen 
oefenen ze in de Bibliotheek met onder meer 

spreken, lezen en rekenen in de praktijk. 
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Hulp van vrijwilligers
Hilde wijst erop dat de werkzaamheden vallen of staan 
met de hulp van de vrijwilligers. “We zijn enorm trots op 
onze grote groep vrijwilligers, die fantastisch werk doet. 
Reden om twee keer per jaar met ze bij elkaar te komen 
in zowel Beesel als in Peel en Maas om ervaringen te 
delen, van elkaar te leren en successen te vieren. Uiteraard 
bieden we onze vrijwilligers ook trainingen aan.”

Volgens de taalconsulent was er in 2021 een grote aanloop 
van inwoners van uit Beesel en Peel en Maas van wie 
Nederlands niet de moedertaal is. De groep inwoners die 
Nederlands wel als eerste taal heeft en tegen problemen 
aanloopt met bijvoorbeeld lezen, schrijven en rekenen 
(laaggeletterdheid), wist het Taalpunt nog niet zo goed te 
bereiken. Dit had vooral te maken met het feit dat we veel 
activiteiten niet door konden laten gaan in verband met 
corona. 
In Beesel zijn circa 1.400 inwoners in de leeftijd vanaf 
16 jaar laaggeletterd, in Peel en Maas gaat het om circa 
4.600 inwoners. 

Herkennen van laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is een hardnekkig verschijnsel 
dat aan de basis ligt van een opeenstapeling van 
andere problemen, zoals eenzaamheid, schooluitval, 
werkloosheid en armoede. Laaggeletterden lopen door 
lagere taal- en rekenvaardigheden jaarlijks inkomen 
mis. Bijna 100.000 mensen leven in Nederland in 
armoede door laaggeletterdheid. Omdat laaggeletterden 
moeilijker een baan kunnen vinden, komen zij vaker 
in de bijstand. “Deze groep bereiken is en blijft lastig”, 
vertelt Hilde. “Er heerst veel schaamte. We blijven dan 
ook flink inzetten op de bekendheid van de Taalpunten 
en op cursussen om laaggeletterdheid te herkennen en 
te signaleren. De informatieavond ABreeC in oktober 
2021 waarbij we met veel partners samenkwamen om te 
spreken over laaggeletterdheid en vooral ook hoe je het 
herkent, was erg waardevol. Als bibliotheek maken we de 
drempel om deel te nemen aan onze taalactiviteiten zo 
laag mogelijk.”

Als bibliotheek maken we
de drempel om deel te nemen 

aan onze taalactiviteiten
zo laag mogelijk
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‘Heel waardevol 
om een ander 
te helpen’

Desiree is sinds 2021 actief als 
taalmaatje voor het Taalpunt 
Peel en Maas. “Het leek me mooi 

om iemand de Nederlandse taal te 
leren. Om op die manier iets te doen 
voor een ander.” Ze reageerde op een 
oproep voor nieuwe vrijwilligers op de 
social media van de Bibliotheek Maas 
en Peel. Al gauw werd ze gekoppeld 
aan Gabriela, afkomstig uit Noord-
Macedonië. 

Met enige regelmaat bezoekt Desiree 
haar maatje thuis. “Ik krijg vooral 
veel praktische vragen. Bijvoorbeeld: 
hoe werkt een afspraak maken bij de 
huisartsenpost? Daarnaast praten 
we over van alles en nog wat, zoals 
vriendinnen dat doen, zodat Gabriela 
kan oefenen met de Nederlandse taal.” 
Desiree vertelt hoe dankbaar haar 
maatje is voor de hulp. “Ze vindt het 
heel fijn om een gesprekspartner te 
hebben bij wie ze haar verhaal kwijt 
kan. Voor mij is het ook heel waardevol. 
Je hebt echt het gevoel dat je iets kunt 
bijdragen.”

Gabriela legt uit dat ze dolblij is met 
de hulp van het Taalpunt en Desiree 
om Nederlands te leren. “Je kunt ook 
in groepjes meedoen, maar ik voel 
me daar niet zeker genoeg voor. Ik 
schaam me een beetje. Het is daarom 
ontzettend fijn dat Desiree thuis 
langskomt. Ik spreek nog geen vloeiend 
Nederlands, maar heb in korte tijd wel 
al veel woorden van haar geleerd. De 
basis. Taallessen zijn erg duur, net als 
het vervoer naar de inburgeringscursus 
in Eindhoven. Ik probeer daarom zoveel 
mogelijk zelf te studeren. Elke hulp 
is welkom. Het is zo mooi en lief dat 
mensen van de bibliotheek bereid  
zijn je zomaar te helpen!”
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Taal voor het 
hele gezin
De coördinatoren, taalconsulenten en vrijwilligers 
van de Taalpunten in Beesel en Peel en Maas 
zoeken voortdurend de samenwerking op 
met de collega’s van de Bibliotheek op school 
en BoekStart. Over en weer verwijzen zij naar 
elkaar door, zodat ze samen ouders en kinderen 
optimaal kunnen ondersteunen bij hun lees- en 
taalontwikkeling. Het doel: het verminderen van 
laaggeletterdheid en preventie en bestrijding van 
leesachterstanden.

Digitaal vaardig zijn 
en blijven
In een samenleving waar burgers steeds meer praktische 
zaken online moeten regelen, lopen veel mensen vast. In 
2021 merkten we dat in onze bibliotheekvestigingen vooral 
tijdens de introductie van de CoronaCheck-app (QR-code). 
Inwoners wisten zich geen raad en meldden zich bij het 
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in onze Bibliotheek. 
Uiteraard is de concrete hulpvraag direct opgepakt. 
Daarnaast wijzen we de bezoekers op de cursussen bij de 
Bibliotheek om digitaal vaardig te worden: Klik en Tik.  
Er zijn verschillende groepen: van beginners die leren 
inloggen, dubbelklikken  en surfen op internet tot meer 
gevorderde deelnemers die wegwijs worden gemaakt in 
sociale netwerken en leren veilig te internetbankieren.  

In onze vestigingen in Reuver en Panningen vinden deze 
bijeenkomsten wekelijks plaats. Vanuit de hulpvraag rond  
de CoronaCheck-app is in 2021 zelfs een nieuwe groep 
cursisten voor Klik en Tik gevormd. Helaas is de start van  
de cursus door de lockdown uitgesteld naar maart 2022.  
Hilde: “In 2022 leiden we maar liefst acht vrijwilligers 
en twee medewerkers op tot Digisterker-docenten. Deze 
training is een logisch vervolg op Klik en Tik. Je leert er alles 
over het omgaan met de digitale overheid.” 

In maart 2021 hebben vrijwilligers van de bieb en een 
belastingadviseur in de Bibliotheek geholpen met het doen 
van de belastingaangifte. Inwoners van Beesel en Peel en 
Maas met een kleine portemonnee die het niet lukt om 
zelf aangifte te doen, krijgen hulp. Zo worden financiële 
problemen of hulpvragen snel onderschept.
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Het IDO-punt: 
vraagbaak voor 

digibeten
Huilende ouderen die in 

coronatijd zonder QR-code hun 
kopje koffie niet mogen drinken 

bij de lokale horeca en nieuwkomers 
die zich niet laten vaccineren omdat 
ze de informatie hierover niet goed 
begrijpen. Ons team van gemotiveerde, 
professionele werknemers en 
vrijwilligers maakte het in 2021 
dagelijks mee in onze vestigingen van 
de Bibliotheek Maas en Peel. We bieden 
altijd een luisterend oor en zetten onze 
deskundigheid in om samen naar een 
oplossing te zoeken. Eén op één. 
Dat deed de Bibliotheek altijd al, 
maar sinds juni 2021 ook als officieel 
Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO). Tegenwoordig kun en moet je als 
burger van alles regelen via internet. 
Ook het contact met de overheid gaat 
steeds vaker digitaal. Veel mensen 
vinden dit lastig, weten niet waar te 
beginnen of zijn bang om fouten te 
maken. Waar veel fysieke loketten 
van instanties zijn gesloten in de 
afgelopen jaren, helpt de Bibliotheek 
bij het IDO bij alle digitale vragen 
rond overheidsinstanties als het UWV, 

Wethouder Marcel Roelofs van de 
gemeente Beesel opende in juni het 

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
 in de Bibliotheek Reuver.

het CBR, de Belastingdienst, het CIZ, 
het CAK, de SVB, DUO en anderen. 
We denken met de bezoekers mee 
en geven informatie zodat zij verder 
kunnen. De medewerkers van de 
Bibliotheek Maas en Peel zijn daar in 
december 2020 speciaal voor getraind. 

Sinds de opening is er veel gebruik 
gemaakt van het Informatiepunt 
Digitale Overheid in zowel de 
gemeente Beesel als in Peel en Maas, 
zeker toen de CoronaCheck-app op de 
telefoon geïnstalleerd moest worden 
en het maken van een afspraak voor 
de boosterprik grotendeels digitaal 
verliep. Maar liefst 235 bezoekers 
wisten het nieuwe Informatiepunt te 
vinden. De bibliotheek ligt van oudsher 
in de dorpen en is bekend terrein voor 
veel inwoners. Iedereen is welkom. Dat 
maakt de bibliotheek voor veel mensen 
een veilige plek en de drempel om het 
IDO te bezoeken is laag. Doordat de 
medewerkers samen met de bezoeker 
naar een oplossing zoeken voor het 
digitale vraagstuk, leert de bezoeker de 
digitale weg te vinden en zelfstandig 

We bieden altijd een 
luisterend oor en zetten onze 
deskundigheid in om samen
naar een oplossing te zoeken 

Meer informatie 
op onze website
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zaken te regelen. Het maakt inwoners 
zelfredzaam en dat is ook belangrijk 
voor de eigenwaarde. Inwoners houden 
zelf de regie en zijn niet of minder 
afhankelijk van hulp.
Dat ook de overheid het belang van 
deze hulp inziet, bleek wel tijdens 
de laatste lockdown vanwege het 
coronavirus. Alle niet-essentiële 
winkels moesten dicht, maar de 
bibliotheken bleven open, juist 
vanwege het IDO.

Community Librarian Ellis van Megen 
van de Bibliotheek Reuver vertelt hoe 
mooi en dankbaar het is om mensen 
te helpen: “Blijdschap, ontroering of 
zelfs tranen bij degenen die geholpen 
zijn bij het oplossen van hun probleem, 
het ontwikkelen van hun taal, het 
uitbreiden van hun digi-vaardigheden 
of een IDO-bezoek.”

Ellis van Megen, 
Community Librarian
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‘Je moet aan de computer’. 
De vrouw van Piet Fleuren (65) uit 

Grashoek windt er geen doekjes 
om. Altijd had Piet het te druk 

met zijn werk en dus kwam het 
er maar niet van om de digitale 
wereld te verkennen. “Je wordt 

zo afhankelijk van anderen, want 
bijna alle overheidszaken moet je 

via de computer regelen.”
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De opening van het 
Informatiepunt Digitale 
Overheid, kortweg IDO, noemt 

Piet dan ook een zegen. “Ik durf het 
best te zeggen: ik kreeg de computer 
tot voor kort nog niet eens aan. Ik kan 
er niets van. En ik ben heus niet de 
enige van mijn leeftijd. De jeugd groeit 
tegenwoordig op met de computer, 
maar mijn generatie heeft het nooit 
geleerd. Dat is lastig, alles moet digitaal. 
E-mailen, de belastingaangifte, je 
bankzaken regelen. Het is ontzettend 
fijn dat je nu bij de bibliotheek kunt 
aankloppen voor digitale hulp. Zeker 
bij al die belangrijke zaken die met 
de overheid te maken hebben. Je wilt 

‘Zelf de regie 
dankzij 
digitale hulp’

geen fouten maken. Het is fijn dat de 
drempel om bij de bibliotheek binnen te 
stappen laag is. Dat is nodig, want veel 
mensen schamen zich voor hun gebrek 
aan digitale kennis. Nou mensen, de 
sfeer in de bieb is gemoedelijk en je 
wordt altijd goed geholpen mét een 
kopje koffie erbij. Geen vraag is te gek.”

Altijd afhankelijk
Nu heeft Piet het geluk dat zijn 
vrouw wel uit de voeten kan met de 
computer. Maar nu hij niet meer werkt, 
vindt Piet het – net als zijn vrouw – 
hoog tijd om actie te ondernemen. “Ik 
wil zorgen dat ik zelf mee kan en mijn 
vrouw ‘verlossen’ van al die digitale 

klussen. Voor elk printje moet ik haar 
vragen. Bovendien is het vervelend om 
bijvoorbeeld in mijn vrijwilligerswerk 
altijd afhankelijk te zijn van anderen.” 
Piet is onder meer al 32 jaar dé Sint van 
Grashoek en omstreken, actief voor de 
voetbalclub, oud-Prins en vrijwilliger 
bij Daelzicht. “Ik kan nog geen berichtje 
openen. Je hoopt natuurlijk dat het 
nooit gebeurt, maar wat als ik er ooit 
alleen voor kom te staan?”

Zelf de regie
Piet wil graag zélf de regie. Reden 
genoeg om zich aan te melden voor 
de nieuwe cursusgroep ‘Klik en Tik’, 
die is ontstaan vanuit de vragen 
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Digitale Overheid in cijfers

235 
bezoekers 

Baarlo: 4
Kessel: 5

Maasbree: 7
Meijel: 6

Panningen: 88
Reuver: 125

IDO-bezoekers

Bezoekers vinden het IDO via:Top 5 vragen:

8% is jonger dan 25 jaar
17 % tussen de 25 en 65 jaar
75% ouder dan 65 jaar

Posters, flyers of brochures: 56
Lokale krant: 36
Samenwerkingspartner: 29
Social media: 6
Website: 5
Anders: 89
Onbekend: 50

CoronaCheck-app (QR-code): 
153
DigiD: 30
Boosterprik of vaccinatie: 13
Belastingdienst: 9 
Toeslagen: 7

63 
uur in totaal besteed

aan hulpvragen

86% van de bezoekers heeft het 
Nederlands als eerste taal
14% heeft het Nederlands als 
tweede taal

van IDO-bezoekers rond de 
CoronaCheck-app. Trots vertelt 
hij dat hij al geleerd heeft in te 
loggen met een gebruikersnaam 
en wachtwoord. “We zijn met een 
klein groepje en leren stap voor stap 
hoe alles werkt. Heel rustig aan. Ik wil 
graag leren mailen en weten waar je 
op moet letten om niet in de val van 
internetcriminelen te trappen. Nu 
besef ik pas wat ik allemaal niet kan. 
Maar met de hulp van de bibliotheek 
komt daar verandering in. Ik hoop 
dat ik het gauw onder de knoet krijg. 
Ik ben erg dankbaar dat de bieb deze 
hulp biedt. Het is echt heel goed dat 
inwoners hier terechtkunnen.”  
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Het hebben van werk zorgt 
(hopelijk) voor voldoening. 
En vooral ook voor brood op 

de plank. Maar wat als je opeens 
werkloos wordt? Eén van de 
basisvaardigheden in het leven is 
werk vinden en houden. Wie de snelle 
veranderingen op de arbeidsmarkt 
wil bijbenen, moet zich blijven 
ontwikkelen en (leren) netwerken. 
De meeste inwoners solliciteren niet 
wekelijks of hebben zelfs nog nooit 
een sollicitatiebrief hoeven schrijven. 
Als je dan onverwacht je baan 
verliest, blijkt dat er allerlei nieuwe 
vaardigheden van je worden verwacht. 

Ik ben vorige week
65 jaar geworden en

ga officieel met pensioen. 
Heel graag wil ik jullie 

enorm bedanken 
voor alle inspirerende 

contacten, bijeenkomsten, 
presentaties, et cetera. 
Jullie hebben mij echt 
door een moeilijke en 

onzekere periode geholpen. 
Ik zal werkzoekenden uit 
Baarlo zeker naar jullie 

doorverwijzen.
Een oud-deelnemer aan de activiteiten 

voor werkzoekenden

Werk hebben 
en houden 

Hoewel er krapte is op de arbeids-
markt, is het vinden van werk toch 
niet altijd gemakkelijk. De vacatures 
die nog openstaan passen niet 
altijd bij de werkzoekenden en hun 
vaardigheden. En soms weet je als 
werkzoekende ook gewoon niet 
precies wat je nou écht wilt of bij je 
past. Dat geldt natuurlijk ook voor 
werkenden die zich niet helemaal 
(meer) op hun plek voelen in hun 
baan. 

Inspiratie en ontmoeting
Voor al deze mensen organiseert 
de Bibliotheek Maas en Peel 
ontmoetingsochtenden en 
inspiratiedagen. Tijdens deze 
bijeenkomsten wijzen onze 
medewerkers je waar je terecht 
kunt voor informatie. Ook wordt 
samen gewerkt aan het verwerven 
van de benodigde vaardigheden 
vanuit de community-gedachte. 
De deelnemers leren van elkaar en 
delen hun ervaringen. Projectleider 
werkzoekenden, Jannine van der 
Naald, vertelt: “Het is voor deelnemers 
vaak een opluchting te ervaren dat ze 
niet de enige zijn.” 

Vanwege de coronaregels zijn 
de maandelijkse bijeenkomsten 
in 2021 – op juni en augustus 
na – digitaal georganiseerd. Ook 
de buitenactiviteiten waren aan 
regels gebonden en zijn sporadisch 
doorgegaan. Jannine: “Als 
tegenactiviteit hebben we ingezet 
op webinars met onderwerpen 
die werkzoekenden raken en met 
interessante sprekers als 
bijvoorbeeld het UWV. 

Daarnaast zijn er extra workshops 
georganiseerd rond de ins en outs 
van Linkedin (februari en april) en 
een workshop in samenwerking met 
JobOn (december). De inspiratiedag 
is in 2021 helemaal digitaal 
georganiseerd. Bijna maandelijks 
ontvangen we uitschrijvingen 
van deelnemers. Ze hebben werk 
gevonden, stoppen met werken of 
gaan met pensioen. We krijgen vaak 
mooie reacties van oud-
deelnemers.”

Meer informatie
op onze website
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Slim ouder 
worden
De ambitie van de Bibliotheek Maas en 
Peel is om concrete actie uit te zetten 
rondom slim ouder worden. Dat staat 
voor 2022 op de planning. In 2021 zijn 
wel al de voorbereidingen gestart voor 
een behoeftepeiling onder ouderen 
en partners in beide gemeenten. 
Met de resultaten daarvan vormt de 
Bibliotheek een gedegen visie rond dit 
thema. 

Ook is in Meijel de samenwerking 
gezocht met KBO Meijel. De KBO 
gaat haar digitale trainingen en 
inloopmomenten verzorgen in de 
Bibliotheek Meijel. De KBO zou graag 
nog meer activiteiten ontplooien in 
onze vestiging in Meijel. Als dit op de 
rit is gezet, wordt ook in andere dorpen 
de samenwerking met KBO’s opgezet.

Een bijzondere activiteit voor ouderen 
is de Voorleeslunch op 1 oktober, 
Nationale Ouderendag. Ook in onze 
Bibliotheek en op locatie is op die 
dag voorgelezen. Nadine Knapen van 
de Bibliotheek  Panningen legt uit 
waarom: “Het voorlezen van een mooi 
verhaal geeft ontspanning en is vaak 
een aanleiding om herinneringen op 
te halen. Het kan een rol spelen in het 
doorbreken van het isolement waarin 
sommige ouderen verkeren.” Nadine 
wijst erop dat voorlezen aan ouderen 
met een visuele beperking die niet 
(makkelijk) meer zelf lezen een fijne 
manier is om tóch te kunnen genieten 
van verhalen. 

Jannine van der Naald,
Projectleider werkzoekenden

Het ondernemerscafé 
In samenwerking met Omroep P&M is de Bibliotheek Maas 
en Peel in oktober 2021 gestart met het Ondernemerscafé. 
Een tv-programma dat ondernemers, ZZP’ers, het MKB, LWV, 
UWV, gemeenten en KVK wil informeren, inspireren en 
motiveren. 

Onze bibliotheek en de omroep willen door bundeling van 
krachten met dit programma een verbindende rol krijgen en 
een netwerkfunctie op gang brengen. In het Ondernemerscafé 
praat projectleider werkzoekenden van de Bibliotheek, Jannine 
van der Naald, elke maand met ondernemers uit Noord-Limburg 

over actuele onderwerpen. Trends en ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt komen aan bod. Ondernemers kunnen 

online met elkaar in contact komen en reageren op de 
onderwerpen uit de uitzendingen. “Het bijzondere 
en vernieuwende aan het Ondernemerscafé is dat 
ondernemers uit verschillende branches met elkaar 
aan tafel zitten en elkaar inspireren. De meeste 
netwerkbijeenkomsten zijn op de eigen branche 
gericht”, vertelt Jannine.

Het programma wordt uitgezonden op Omroep P&M 
en is daarna te bekijken op de website en social media-
kanalen van de omroep en de Bibliotheek Maas en Peel. 
Tevens is de uitzending te beluisteren als podcast. Via 
LinkedIn is een platform opgezet waar ondernemers 

en geïnteresseerden vragen kunnen stellen en discussie 
kunnen voeren. “De deelnemers zijn enthousiast. Ze vinden 

het fijn om van elkaar te leren en ervaringen te delen. 
Daarom gaan we het concept in de loop van 2022 verder 

uitwerken.”
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263 
deelnemers aan 

ontmoetingsochtenden 
voor werkzoekenden

60
bijeenkomsten van 

Het Taalcafé in 
Beesel

12
werkzoekenden 

vonden een baan
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256
bijeenkomsten van 

Het Taalcafé in 
Peel en Maas

4
vrijwilligers-

bijeenkomsten

2
in Beesel en 

2
in Peel en Maas

Onze ambitie voor 2022
“We willen zoveel mogelijk mensen 

bereiken, ondersteunen en coachen bij hun 
basisvaardigheden. In een veilige omgeving 

zonder drempels leren van en met elkaar. 
 Dit doen we door verder te bouwen aan 

het Taalpunt Peel en Maas en het Taalpunt 
Beesel én aan ons aanbod cursussen 
en workshops. Ook vergroten we ons 

netwerk van samenwerkingspartners en 
vrijwilligers. De vrijwilligers zijn voor ons 

heel belangrijk. We faciliteren en zetten 
hun kracht volop in, zodat we steeds beter 

wortelen in onze gemeenten.” 

Hilde Stoffels, taalconsulent
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Vitale 
gemeenschap 

in beeld

04A

06

10

13

01  Taalcafé in de buitenlucht 
 in verband met corona

02  Voorleesuur voor ouderen op 
Nationale Ouderendag 

 (oktober)

03  Klik en Tik, samen digitaal vaardiger 
worden 

04  De afhaalbieb, ook in coronatijd 
blijven lezen 

05  Met een Levensgroot Scrabble-
spel de aandacht vragen voor het 
Taalpunt Beesel en haar activiteiten 
(september)

06  Community Librarian Mateusz 
Domagalski van de Bibliotheek 
Maasbree helpt migranten met 
vragen

07  Beesel Dementievriendelijk doneerde 
het boek ‘Op bezoek bij een dierbare 
met dementie’ 

 (augustus)

08  Bieb aan huis, vrijwilligers brengen 
boeken naar minder mobiele leden

09  Gezelligheid bij de Mobiele 
Ontmoetingsplekken, 

 de bieb komt naar je toe 
 (september)

10  Taalcafé Baarlo 

11  De Kletshoek, in gesprek over het 
belang van lezen en schrijven 

 (september)

12  Ondernemerscafé, een tv-
programma voor ondernemers 

 i.s.m. Omroep Peel en Maas 
 (sinds oktober)

13  ABreeC, een informatieavond rond 
het herkennen van laaggeletterdheid 
in Maasbree 

 (oktober)
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Een leven lang 
samen leren
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De wereld om ons heen is in beweging en verandert 
continu. Hierdoor is het fijn en nodig om jezelf te blijven 
ontwikkelen en om nieuwe dingen te blijven leren, 
ongeacht je leeftijd. De Bibliotheek Maas en Peel is een 
plek waar je anderen kunt ontmoeten om samen kennis 
en ervaringen te delen of waar je deelt kunt nemen aan 
trainingen en cursussen over interessante thema’s die 
spelen in de maatschappij. We moedigen de inwoners 
van Beesel en Peel en Maas aan om een leven lang te 
leren en vinden het belangrijk dat mensen van en met 
elkaar leren. Zo kan iedereen de ontwikkelingen bijbenen 
en zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij.
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Manager Bibliotheken Linda Fleuren juicht het toe dat steeds 
meer partners en inwoners de Bibliotheek weten te vinden 
als samenwerkingspartner: “Elke club of vereniging die een 
activiteit wil ontplooien is welkom. We staan open voor alle 
initiatieven, zeker als die passen binnen het vergroten van 
leesbevordering en leesplezier, taal- en talentontwikkeling, 
de inclusieve samenleving en de eigen regie houden. Een 
mooi voorbeeld is dat jongere Lila uit Reuver ons in 2021, 
samen met een jongerenwerker van Synthese, zélf benaderde 
om een gedichtenwedstrijd te organiseren. Of denk 
bijvoorbeeld aan poëzie-promotor en neerlandicus Pierre 
Wilms uit Helden die met het idee kwam om een cursus 
‘Maak kennis met poëzie’ op te zetten in de Bibliotheek 
Panningen. Helaas moesten we de start daarvan uitstellen 
naar 2022 i.v.m. de coronapandemie.”

In 2021 heeft de Bibliotheek Maas en Peel vanwege de 
geldende coronamaatregelen voornamelijk ingezet 
op online trainingen, bijvoorbeeld over fotografie, het 
donorregister, duurzaamheid, seniorenvoorlichting en 
de trainingsplatforms Soofos en GoodHabitz. Daarnaast 
hebben we in de tweede helft van het jaar ook enkele fysieke 
activiteiten kunnen organiseren, zoals een bijeenkomst 
over Naobersjap (gemeenschapszin en inclusie) met 
taalcreatieveling Wim Daniëls in samenwerking met het 
netwerk inclusieve samenleving in Beesel, de wekelijkse 
ontmoetingsochtend Laup ’s Binne in Maasbree, activiteiten 
voor het ruilnetwerk LET’S Kring in Panningen en de Repair 
Cafés in Baarlo, Maasbree en Reuver. Een belangrijke 
samenwerkingspartner, zeker in coronatijd, is Omroep Peel 
en Maas die regelmatig verslag doet van activiteiten in onze 
bibliotheken. Daarnaast zijn de omroep en de Bibliotheek in 
2021 gestart met het tv-programma Ondernemerscafé voor 
ondernemers (zie pagina 33) en geeft Community Librarian 
Ellis van Megen sinds oktober 2021 maandelijks boekentips 
in het programma Dwars door Limburg.

De Bibliotheek verbindt en faciliteert lokale 
initiatieven op het gebied van taal, lezen, 
kennis, ervaringen en informatie. Samen met 
inwoners, partners als de gemeenten Beesel 
en Peel en Maas, de welzijnsorganisaties 
Synthese en Vorkmeer, de KBO en andere 
plaatselijke initiatieven organiseren we een 
breed scala aan interessante, leerzame en 
interactieve programma’s die aansluiten 
bij vraagstukken die leven in het dorp of de 
wijk. Denk daarbij aan positieve gezondheid, 
diversiteit, erfgoed, duurzaamheid, inclusieve 
samenleving of streektaal. 

Samenwerking 
rond boeken 
uit de eigen regio
Door en over de inwoners van de gemeente Peel 
en Maas worden regelmatig boeken geschreven. 
Om ervoor te zorgen dat deze boeken voor 
iedereen in Peel en Maas beschikbaar zijn, 
hebben de gemeente Peel en Maas, het Regionaal 
Documentatiecentrum van Heemkundevereniging 
Helden en de Bibliotheek Maas een Peel de handen 
ineengeslagen. Dankzij deze samenwerking wordt 
elk boek dat in Peel en Maas wordt uitgegeven, 
ook opgenomen in de collectie van de Bibliotheek. 
Bezoekers aan de Bibliotheek kunnen zo alle 
lokale boeken inkijken of lenen en 
thuis lezen.
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Kinderen weet de Bibliotheek nog 
goed te bereiken. Ze komen met 
hun ouders naar de vestigingen 

of lenen boeken bij de Bibliotheek 
op school. Als ze naar de middelbare 
school gaan, raakt de Bibliotheek 
de jongeren (tijdelijk) kwijt. Pas als 
ze zelf weer kinderen krijgen, zien 
we deze doelgroep terug. Om daar 
verandering in te brengen ‒ lezen 
en je blijven ontwikkelen is immers 
in elke fase van het leven belangrijk 
‒ heeft in het voorjaar van 2021 een 
behoeftenonderzoek plaatsgevonden 
onder 99 jongeren (12 t/m 26 jaar) in 
Beesel en Peel en Maas. 

Input uit enquête
Uit de enquête en interviews is 
veel input gekomen. Het onderzoek 
geeft onder meer inzicht in de 
redenen waarom 50 procent van 
de respondenten geen lid (meer) is 
van de bibliotheek. De voornaamste 

redenen: ik haal mijn informatie 
ergens anders, ik houd niet van 
lezen, ik vind de bibliotheek niet 
aantrekkelijk en ik maak te weinig 
gebruik van het lidmaatschap; dat is 
dan te duur. Uiteraard is ook gevraagd 
wat jongeren zou motiveren om de 
bibliotheek te bezoeken of zelfs lid 
te worden. Van de respondenten 
gaf 54 procent aan gebruik te willen 
maken van stille studieplekken en 
46 procent wil gebruik maken van 
ruimtes om samen aan opdrachten te 
werken. Ook werden activiteiten zoals 
een CV maken en andere zakelijke 
workshops genoemd.

Nieuw jeugdactiviteit
Een aantal ideeën uit het onderzoek is 
nog hetzelfde jaar geïmplementeerd. 
De activiteiten helpen meer jongeren 
te bereiken, bij de bibliotheek te 
betrekken en te enthousiasmeren om 
te lezen en zich te blijven ontwikkelen. 
Er is namens de bibliotheek een groep 
jongeren gestart met een wekelijkse 

blog over het dagelijks leven van 
een jongere. Hier komen veel 

leuke reacties op. Daarnaast 
is samen met Omroep 

P&M gestart met de 
podcast ‘Eerste hulp 
bij…’, waarin een 
thema wordt uitgelicht 
dat speelt onder 
jongeren. Hiervoor 
worden telkens een 
expert en een jongere 

uitgenodigd. Thema’s 
zoals duurzaamheid, een 

eigen bedrijf beginnen en 
diversiteit zijn al voorbij 

gekomen. 

Ook is de Bibliotheek in het 
najaar van 2021 gestart met het 
jongerenkanaal@YoungBiebMP op 
Instagram. Dit kanaal is speciaal 
bedoeld voor jongeren van 16 t/m 26 
jaar. Zowel de blogs als de podcast 
worden op dit account geplaatst. 
Het doel is om een community op te 
bouwen, onze jongerenactiviteiten 
onder de aandacht te brengen en 
jongeren te binden aan de Bibliotheek. 

Laura over YoungBiebMP
Laura Simons (20) uit Beesel, één van 
de bloggers, vindt het slim dat de 
Bibliotheek inzet op jongeren. “Er zijn 
genoeg jongeren die houden van lezen, 
je moet ze alleen zien te bereiken. Als ze 
naar de middelbare school gaan, krijgen 
ze een stuk drukker leven, waardoor 
naar de bieb gaan erbij inschiet. Om 
jongeren naar de bibliotheek te trekken, 
moet je inspelen op hun behoeftes. Het 
is goed om via Instagram contact te 
leggen. Ik hoop dat er nog meer volgers 
bij komen en dat er interactie ontstaat, 
zodat je jongeren kunt wijzen op de 
mogelijkheden in de bieb. Je moet het 
maar net weten dat je er kunt studeren. 
Ik heb het zelf ook wel eens gedaan. 
Het is er rustig en er hangt een goede 
werksfeer waardoor je minder snel bent 
afgeleid en je kunt focussen op je (huis)
werk. Jongeren zijn een lastige groep 
om ergens bij te betrekken. Ik vind het 
fijn dat ik de bieb daarbij kan helpen als 
een soort ambassadeur.”

YOUNGBIEBMP: 

verbinding met 
en door jongeren

Scan de QR-code 
voor het beluisteren 

van de Podcasts
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Op initiatief van Lila Grijseels (13) uit Reuver 
organiseerde de Bibliotheek Maas en Peel samen 
met Lila en jongerenwerker Ilona Peeters van 

Synthese in juni een gedichtenwedstrijd voor kinderen 
van 10 t/m 18 jaar in de gemeente Beesel. Linda: “Een 
jongere die zichzelf meldde bij ons en ook nog eens met een 
activiteit die helemaal past binnen de speerpunten van de 
Bibliotheek… We zijn ontzettend blij om te merken dat Lila 
en jongerenwerker Ilona ons wisten te vinden als partner. 
Dit is precies wat de bibliotheek voor ogen heeft met een 
leven lang samen leren: samen met en door inwoners 
activiteiten organiseren, waarbij de bibliotheek faciliteert 
en ondersteunt op haar expertise. In de gedichtenwedstrijd 
kwam veel samen: leesbevordering, taalontwikkeling, 
talentontwikkeling en het bereiken van de doelgroep 
jongeren.”

Groot succes
De gedichtenwedstrijd was een groot succes. In totaal zijn 
er 39 gedichten ingestuurd die zijn beoordeeld door een 
vakkundige jury. De makers van de zes beste gedichten 
zijn uitgenodigd voor de prijsuitreiking in de Bibliotheek 
Reuver op 12 juli. Daar zijn de gedichten voorgedragen 
en twee winnaars bekendgemaakt. Wethouder Marcel 
Roelofs van de gemeente Beesel was aanwezig om de 
winnaars te feliciteren. Omroep P&M maakte ter plekke 
een live radio-uitzending. Alle ingezonden gedichten zijn 
afgedrukt op posters en sierden tijdens de zomerperiode 
een leegstaand pand in de Passage in Reuver. Daarnaast 
zijn er boekenleggers van de gedichten gemaakt die zijn 
uitgedeeld aan klanten van de Bibliotheek Maas en Peel.

Samenwerking zoeken
Lila kijkt met een fijn gevoel terug op de wedstrijd en de 
gezamenlijke organisatie ervan. Ze vertelt: “Het was het 
idee van Ilona om de samenwerking met de bibliotheek 
te zoeken. Een heel goed idee, want bij de bieb denk je 
natuurlijk meteen aan gedichten. Bij de bieb was iedereen 
heel lief en behulpzaam. We zijn meteen samen gaan 
brainstormen en gaan regelen. In april kwam ik met mijn 
idee en binnen een paar maanden vond de wedstrijd 

GEDICHTENWEDSTRIJD: 

een initiatief
van Lila (13)

plaats. Ik heb ontdekt dat er heel veel komt kijken bij het 
organiseren van zo’n wedstrijd, maar dankzij de hulp van 
Ilona en de bibliotheek is het gelukt. Ik ben zelfs geïnterviewd 
door de krant en ik ben op het NOS Jeugdjournaal geweest. 
Het was een hele leuke ervaring waar ik veel van heb geleerd. 
Het lijkt me heel leuk om nog eens samen met de bieb een 
activiteit te organiseren.”

Talent ontwikkelen
Jongerenwerker Ilona is ook enthousiast over de 
samenwerking: “Het was echt een succes! Ik ben heel trots op 
Lila.” Ilona vertelt dat het stimuleren van talentontwikkeling 
één van haar taken is als jongerenwerker. “Als jongeren 
iets willen dan helpen wij hen op weg. Het moet écht van 
onderop komen, zodat ze er zelf van leren. Wat jongeren 
zelf kunnen, laten we ze zelf doen.” Ilona vertelt dat ze via 
Instagram een berichtje kreeg van Lila. Daaruit vloeide een 
afspraak. “Ik vond Lila’s idee hartstikke leuk en heb haar de 
vraag voorgelegd: ‘wie kan je hierbij helpen?’. We proberen 
vanuit Synthese altijd de verbinding met netwerkpartners 
te maken. Lila dacht meteen aan de  bieb. Samen hebben we 
contact gelegd en de reactie vanuit de bieb was heel positief. 
Binnen een mum van tijd was er een plan de campagne. De 
samenwerking met de bieb is heel goed bevallen, de lijntjes 
zijn heel kort. Ik merk ook omgekeerd dat de Bibliotheek 
Synthese en mij weet te vinden. We doen het samen, zo 
versterken onze organisaties elkaar.”

Als jongeren iets
willen dan helpen

wij hen op weg. Het moet 
écht van onderop komen, 
zodat ze er zelf van leren.

Wat jongeren zelf kunnen, 
laten we ze zelf doen.

Ilona Peeters,
jongerenwerker Synthese

42  |  ONZE BIEB JAARVERSLAG 2021



ONZE BIEB JAARVERSLAG 2021  | 43

Gemis
Zo gewoon

En beeldschoon.
Zomaar uit je leven gerukt,

Alsof alles is mislukt.
Het is niet waar je voor koos.

Je voelt je zo machteloos.
Je voelt je zo alleen,

Maar er zijn toch genoeg 
mensen om je heen.

Ze doen je allemaal steunen.
Maar je kunt toch nergens echt 

op leunen.
Het lijkt alsof je hart bloedt.

En alsof je het zelf 
niet goed doet.

Je zult toch moeten doorgaan, 
hoe moeilijk 

dat ook is.
Want als iemand 
niet meer bij je is, 

is dat een groot gemis.
Je zult ‘m nooit vergeten, neem 

dat maar van me aan.
Want bij iemand die je lief hebt 
zal dat niet zo makkelijk gaan.

Bas

Bedankt
als baby in jouw armen

als peuter op jouw schoot
als kleuter aan je hand

als tiener al zo groot
als puber naar je zoekend
als 18 jarig trots naar jou

als volwassene
naar jou pratend

als dochter zeg ik jou
dat ik van jou hou

Kaylin
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Onze ambitie voor 2022
“Wij willen graag weer meer fysieke 

activiteiten en lezingen kunnen 
organiseren nu we de coronamaatregelen – 

hopelijk voorgoed – achter ons laten. 
De Bibliotheek is een ontmoetingsplek, een 
plek waar je met elkaar en van elkaar leert 

en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Dat kan 
natuurlijk online, maar veel liever willen 

we dat in 2022 meer met elkaar in de 
Bibliotheek doen. Met ons jaarthema Geluk 
hebben wij in elk geval veel inspiratie voor 

leuke activiteiten en workshops!” 

Linda Fleuren, manager bibliotheken

160 
gratis online cursussen
(GoodHabitz en Soofos)

39
gedichten ingestuurd

voor de gedichtenwedstrijd

16
deelnemers aan de 

online workshop 
fotografie 

met de smartphone

20 
boeken over of

geschreven door 
inwoners van Peel en Maas 
opgenomen in de collectie 

(sinds november 2021)

80 
bezoekers aan de bijeenkomst 
Naobersjap met Wim Daniëls

99 
jongeren namen 

deel aan een 
behoefte-
onderzoek

79 
volgers nieuw 

jongerenaccount 
YoungBiebMP
op Instagram
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Een leven lang 
samen leren

in beeld
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01  Samen kapotte spullen repareren, 
leerzaam én duurzaam. Dat is het 
Repair Café in onze biebs

02  In samenwerking met Museum Peel 
en Maas en Atelier Oet de Verf hield 
de Bibliotheek een Mondkapjesactie 
met als resultaat: 400 euro voor 
Stichting Leergeld

03   De lezing over Naobersjap 
(inclusieve samenleving) van 
Wim Daniëls in september in de 
Bibliotheek Reuver werd 
drukbezocht

04  De Bibliotheek heeft in verscheidene 
vestigingen leesclubs  (Op de foto 
leesclub Kessel)

05  Community Librarian Ellis van 
Megen deelt sinds oktober 2021  
elke maand boekentips in het 

  tv-programma Dwars door Limburg 
bij Omroep P&M

06  YoungBiebMP: 
  het nieuwe jongerenaccount van de 

bieb op Instagram vol informatie en 
blogs voor jongeren

07  De vestiging Maasbree deed mee aan 
de Heerlyck Bree Avond, een speciale 
‘koopavond’ van alle ondernemers in 
Maasbree

08  Sinterklaas en zijn hulpje kwamen 
enkele middagen langs in de 
Bibliotheek Reuver
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2021 is het eerste jaar waarin de Bibliotheek Maas en 
Peel het meerjarenbeleidsplan Zichtbaar & Verbonden 
2021-2024 in de praktijk brengt. Een jaar waarin we met 
het bestuur en de medewerkers hard hebben gewerkt om 
stappen te zetten, zodat de vijf ambities uit het plan in 
2024 ook daadwerkelijk zijn verwezenlijkt. 

DE VIJF AMBITIES IN HET KORT:

1  IN 2024… zijn onze collectie en programmering 
continu in beweging. Onze diensten sluiten aan bij de 
actuele behoeften van inwoners en partners.  
We vernieuwen en verrassen.

2  IN 2024… komen de identiteit en het imago van de 
Bibliotheek Maas en Peel overeen. Daarnaast zijn 
we bekend bij inwoners en partners en worden we 
gewaardeerd om onze inzet.

3  IN 2024… is de Bibliotheek – online en offline – een 
toegankelijke en aantrekkelijke ontmoetingsplaats. 
Het is een plek om te creëren en te recreëren.

4  IN 2024… is de Bibliotheek een echte netwerk-
organisatie. We zijn een verbindende schakel en 
ijzersterke partner in het domein van taal en lezen, 
digitale vaardigheden en een leven lang samen leren.

5  IN 2024… is de Bibliotheek een flexibele en wendbare 
organisatie. We pionieren en experimenteren. 
Onze medewerkers en vrijwilligers zijn trotse 
ambassadeurs.
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De stappen die in 
2021 zijn gezet:
  De Bibliotheek werkt veel meer vanuit de vraag van 

de samenleving. Door naar buiten te treden weten 
steeds meer samenwerkingspartners en inwoners 
de Bibliotheek te vinden. Directeur Inge van Dongen: 
“We merken dat we veel vaker worden gevraagd om 
hulp of om aan te sluiten bij initiatieven op het gebied 
van taal, lezen, digitale vaardigheden en hulp bij het 
vinden en delen van informatie en kennis.”

  Tijdens de Kinderboekenweek is groots uitgepakt 
met allerlei activiteiten, ook weer in samenwerking 
met organisaties uit Beesel en Peel en Maas zoals de 
brandweer, politie, scholen en kinderopvang. “Hiermee 
hebben we veel kinderen en hun ouders kennis laten 
maken met de Bibliotheek en wat die voor hen kan 
betekenen.”

  Er is werk gemaakt van communicatie. Er zijn flinke 
stappen gezet om de inwoners van Beesel en Peel en 
Maas te laten zien dat de Bibliotheek meer doet dan 
alleen boeken uitlenen. Dit is onder meer gebeurd 
op social media met een flinke groei van het aantal 
volgers ten gevolg. Ook het nieuwe jongerenkanaal 
op Instagram @YoungBiebMP wordt hiervoor ingezet. 
“We zijn meer bekend, dat merk je aan de groeiende 
verzoeken om samen te werken en verraste reacties als: 
‘hoort dat óók bij de bieb’.”

  Dat de Bibliotheek gewaardeerd wordt, blijkt 
regelmatig uit de dagelijkse praktijk. Uit het bosje 
bloemen na de heropening van een vestiging na de 
lockdown, uit de doos Merci die een bezoeker van het 
IDO komt brengen als dank voor de hulp. “Inwoners 
zijn blij dat ze in de bieb een mens van vlees en bloed 
aantreffen om een vraag aan te stellen. Fijn dat er 
veel gebruik wordt gemaakt van ons nieuwe IDO en 
dat hier in de coronatijd landelijk aandacht aan is 
besteed.”

  Mede door de coronamaatregelen zijn de online 
activiteiten van de Bibliotheek flink geïntensiveerd.  
“Het was experimenteren en pionieren, de successen 
bouwen we uit. Dat geldt ook voor onze activiteiten 
met en door jongeren. We proberen uit en leren 
ervan.”

  Alle bibliotheekvestigingen zijn onder de loep 
genomen. De concrete tips uit de enquête worden 
al zoveel mogelijk opgepakt. Onder meer zijn meer 
zit- en werkplekken gerealiseerd in de vestigingen. 
De bibliotheeklocaties moeten goed toegankelijk en 
laagdrempelig te bezoeken zijn. Dat heeft in Meijel 
geresulteerd in een verhuizing naar de begane grond 
van gemeenschapshuis D’n Binger. “In Meijel hebben 
we nu een compleet nieuwe bibliotheek. Helemaal van 
deze tijd en toegankelijk, in een gebouw met anderen. 
In al onze vestigingen – waar van toepassing – zijn 
de samenwerkingen met partners in het gebouw 
versterkt.”

  Het bestuur van de Bibliotheek Maas en Peel, 
bestaande uit Peter Wulms (voorzitter), Peter Peeters 
(portefeuille HR), Gwen Fleuren en Krijn Pansters 
(portefeuille cultureel ondernemerschap), is in 2021 
uitgebreid met Wim Timmermans (portefeuille 
financiën). Het bestuur is nauw betrokken 
geweest bij het opstellen en de uitvoering van het 
meerjarenbeleid, waarbij continu is teruggekoppeld 
met en door directie en medewerkers.

  In 2021 is geïnvesteerd in de formatie en de 
ontwikkeling van het personeel. Een aantal 
medewerkers bereikte de AOW-gerechtigde leeftijd 
en heeft de Bibliotheek Maas en Peel verlaten. Dat 
heeft geresulteerd in het aannemen van vijf nieuwe 
medewerkers. De formatie bestaat nu nog steeds 
uit 22 medewerkers, 12,1 fte. Het team educatie, 
bestaande uit de lees-mediaconsulenten, is in januari 
uitgebreid tot 4 medewerkers. Zij zijn volop in 
ontwikkeling, zodat de Bibliotheek Maas en Peel een 
ijzersterke partner is voor het onderwijs. 
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  Een aantal medewerkers is in 2021 gestart met 
het opleidingstraject tot ‘Community Librarian’. 
De medewerkers krijgen tijdens deze opleiding 
methodieken en technieken aangereikt, waarmee zij 
hun rol als Community Librarian in de gemeenschap 
goed kunnen vervullen. Denk hierbij aan 
projectmatig werken, samenwerken met partners 
en uitbreiden van een netwerk. Het doel is het 
opleidingstraject in december 2022 af te ronden. 
“Ook onze medewerkers blijven een leven lang 
samen leren.”

  De Bibliotheek Maas en Peel kan niet zonder haar 
vrijwilligers. Zij nemen steeds meer werk in de  
frontoffice over en krijgen een prominentere rol.  
“Na intensieve werving zijn in 2021 45 nieuwe 
vrijwilligers gestart. Doordat onze vrijwilligers in de 
haarvaten van de gemeenschap zitten, brengen zij 
veel goede ideeën mee. Door hun inzet krijgen de 
medewerkers meer ruimte voor programmering.” 
Omdat de Bibliotheek er wil zijn voor haar 
vrijwilligers, is in 2021 een Vrijwilligersbeleid 
opgesteld. Het doel: het voeren van een uniform 
beleid voor alle vestigingen van de Bibliotheek ten 
aanzien van vrijwilligerswerk. In samenspraak met 
het vrijwilligerspanel zijn richtlijnen opgesteld voor 
de omgang met elkaar in de bibliotheek. Dit nieuwe 
Vrijwilligersbeleid is in oktober 2021 gepresenteerd 
aan alle vrijwilligers tijdens de jaarlijkse 
vrijwilligersbijeenkomst. 

Onze ambitie voor 2022
“Dat de expertise van ons team nog verder 

groeit en de medewerkers in hun – vaak 
nieuwe – rol kunnen groeien op een prettige 

manier. De Bibliotheek is dé partner voor 
inwoners van Beesel en Peel en Maas van 

0 tot 100 jaar om zich een leven lang te 
ontwikkelen. Dat geldt net zozeer voor 

onze medewerkers en vrijwilligers. Ook zij 
moeten zich kunnen blijven ontwikkelen. 
Iedereen moet zich op zijn plek voelen in 

onze Bibliotheek. Voor ontmoeting, om de 
taal te leren of om digitale vaardigheden op 
te doen. Alles zodat je de ontwikkelingen in 

de maatschappij kan interpreteren en je een 
mening kan vormen. Zo ondersteunen we 

de democratie. En zo zorgen we samen voor 
een goede start. Zodat iedereen zijn rugzak 

blijft vullen met alles wat nodig is om zich 
goed te kunnen informeren.”  

Inge van Dongen, 
directeur de Bibliotheek 

Maas en Peel




