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Inleiding 
In dit Productenboek wordt verslag gedaan van de in 2019 geleverde prestaties. Het is onderdeel van het op 24 juni 2020 door het algemeen bestuur 
vastgestelde Directieverslag, samen met de cijferbijlage, het online publieksverslag en de jaarrekening en samen geeft het een compleet beeld van ons 
dienstverleningsjaar 2019. 

Fysieke Bibliotheek 
Dienst Omschrijving Doelgroepen Doelstelling/Thema’s Geleverde prestatie Innovatie 

Collectie Het beschikbaar stellen van 

grafische, digitale en audiovisuele 
materialen voor raadpleging en 
uitleen uit eigen collectie en uit  
eigen en andere collecties.  

 
Het opbouwen, beheren en 
exploiteren van eigen collecties die 
afgestemd zijn op de behoeften van 

de gebruikers. 
 
Het  toegang verschaffen tot de 
lokale bibliotheekcatalogus. 

 
Het toegang verschaffen tot andere 
digitale catalogi en databanken, die 
alleen in de bibliotheekvestigingen   

toegankelijk zijn. 
 
In netwerkverband digitaal 
bereikbaar maken en houden van 

de totale in collectie Nederland 
beschikbare literatuur en informatie. 
 
Collectie bestaat ook uit kennis in 

de hoofden van medewerkers en 
inwoners van Wijchen die gedeeld 
wordt. 
 

Aanwinstenlijsten en  attenderingen 
versturen, beschikbaar stellen van 
ebooks 
 

 
 
 
 

 

Alle inwoners van de 

gemeente 
 
Specifiek: 

• Kinderen van 0 – 18 

jaar en hun ouders 

• Mensen met een lees-, 
taal- en 
informatieachterstand 

• Minder mobiele 
mensen  

• Ouderen 

• Leesgehandicapten 

• Anderstaligen 

• Het bevorderen van actieve deelname 

aan de samenleving.  

• Het bevorderen van lezen, het 
ontwikkelen van leesplezier, het 
stimuleren van de fantasie. 

• Het bevorderen van levenslang leren. 

• Het aanbieden van betrouwbare 
informatie. 

• Het stimuleren van zelfstudie en 

maatschappelijke participatie. 

• Het drempelloos beschikbaar stellen 
van informatie en kennis. 

• Het bevorderen van de sociale 

redzaamheid 

• Tegengaan van de beperkingen van 
(stille) armoede en sociale uitsluiting. 

• Het stimuleren van het lezen en 

bibliotheekgebruik. 

• Bevorderen van actieve participatie in 
cultuur/literatuur 

• Vergroten cultureel bewustzijn 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Collectie: 1,3 band/inwoner 

Collectieplan 
 
 
 

 
Lokale bibliotheek-catalogus, 
inclusief “mijnbibliotheek” 
beschikbaar via internet en 

tablets in de bibliotheek. 
 
Via de app Iguana Bibliotheek 
catalogus en diverse Mijn 

Bibliotheek functionaliteiten 
beschikbaar. 
 
Diverse apps beschikbaar, 

waaronder E-books, 
Vakantiebieb en Luisterbieb. 
 
Attendering o.b.v. actualiteit en 

vraag via digitale nieuwsbrief, 
flyers, displays, narrow casting, 
medewerkers publieks-team en 
mijnbibliotheek. 

 
Inzetten van Facebook, 
Instagram en Twitter om aanbod 
onder de aandacht te brengen 

en om met klanten in contact te 
komen. 
 
Landelijk aanbod databanken 

beschikbaar.  
Regiocollectie beschikbaar. 
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De collectie voor laaggeletterden en 
anderstalige is toegankelijk bij het 
DigiTaalhuis 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Samen met lokale partners van het 
DigiTaalhuis wordt de Taalpuntcollectie 
uitgebreid voor het DigiTaalhuis 

Nationale Bibliotheek Catalogus, 

Collecties Gelderse 
samenwerkende bibliotheken, e-
books collectie en muziekweb 
ontsloten via onze catalogus als 

onderdeel van de digitale 
infrastructuur.  
 
 

 
De taalmethodes waarmee de 
taalaanbieders in de gemeente 
Wijchen werken zijn 

beschikbaar.  
 
Nieuwe methodes van de 
stichting Lezen en Schrijven 

voor alle basisvaardigheden dus 
ook rekenen en digitale 
vaardigheden zijn beschikbaar 
gemaakt voor Wijchen. 

 
Voor laaggeletterden zijn er op 
elk niveau voldoende boeken 
beschikbaar. 

 
Digitale oefenprogramma’s 
gratis beschikbaar. 
 

Bergharen: collectie voor jeugd 
en volwassenen beschikbaar. 
Jan van Gelder collectie 
beschikbaar. 

Informatie-

voorziening 

Fysieke informatiefunctie: 

Het fysiek en digitaal beantwoorden 
van vragen van gebruikers 'op 
maat" en indien nodig doorverwijzen 
naar andere instellingen 

 
 
 
 

 
 
 
 

Alle inwoners van de 

gemeente 
 
Specifiek:  

• De doelgroepen vd 

informatiepunten 

• Kinderen van 0 – 18 
jaar en hun ouders 

• Mensen met een lees-, 

taal- en 
informatieachter-stand 

• Minder mobiele 
mensen  

• Het aanbieden van betrouwbare 

informatie. 

• Het stimuleren van maatschappelijke 
participatie. 

• Het drempelloos beschikbaar stellen 

van informatie en kennis. 

• Het bevorderen van de sociale 
redzaamheid 

• Tegengaan van de beperkingen van 

(stille) armoede en sociale uitsluiting 

• Het bevorderen van de sociale 
cohesie 

 

Centrale: 

Alle openingstijden: 1 vaste 
medewerker en 2 gastvrouwen 
voor vragen. Op piektijden een 
tweede vaste medewerker 

aanwezig voor inhoudelijke 
informatie. 
 
Bergharen: 

1 gastvrouw tijdens 
openingstijden ondersteund 
door gespecialiseerde back-up 
in de centrale. 
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De Tafel van.. die uitnodigt tot 

gesprek. 
 
De iPadtafel die uitnodigt tot 
discussie.   

• Ouderen 

• Leesgehandicapten 
 

 

 
 

 

Gedeeltelijk onbemand open. 

Makkelijk 

Lezen Punt     
 
 

Verzamelen en beschikbaar stellen 

van (speciale) materialen ten 
behoeve van kinderen met 
leesmoeilijkheden  
 

Jeugd 8-14 jaar  

 
Specifiek: 
kinderen met 
leesproblemen, dyslexie 

Zelfde als de collectie en 

informatievoorziening 
 
 

In beide vestigingen een 

collectie Makkelijk Lezen 
aanwezig. 

 

Digi-Taalhuis  Werknemers en vrijwilligers zorgen 

voor de informatie voorziening en 
toeleiding naar onze partners. 
 
Verzamelen en beschikbaar stellen 

van (speciale) materialen  in het 
kader van basisvaardigheden en 
laaggeletterdheid. Ook inburgering 
kan een onderdeel zijn. 

 
Er worden verschillende activiteiten 
georganiseerd vanuit de visie van 
het Digitaalhuis 

Mensen met een lees-, 

(digi)taal- en 
informatieachterstand 
vanaf 14 jaar of hun 
kinderen (VVE) 

 
Specifiek: 
 

• Ouderen  

• Inburgeraars 

• ROC-leerlingen  
NT1, NT2 

• Intermediairs en 

begeleiders 
 

Zelfde als de collectie en 

informatievoorziening 
 
 

• aanpak van laaggeletterdheid 

effectiever maken en het bereik 
vergroten.  
 

• aanpak van laaggeletterdheid 

effectiever en breder in te zetten over 
de drie domeinen werk, gezin en 
gezondheid.  
 

• Het taalhuis brengt met partners het 
taalaanbod in de regio in kaart.  

 

•  

• Het taalhuis ondersteunt opleidingen 
voor taalmaatjes, vrijwilligers en 
trainers en helpt de kwaliteit ervan 

goed te houden. 

• Leesgroep anderstaligen  

• Digitale Inloop Ochtend 

• Digisterkercursussen 

• Klik & Tik 

• Oefenen.nl 

• Boekstart 

• Boekstartcoach 

• BoekStartuurtje 

• VoorleesExpress 

• Taalhuiscollectie 

• Aangepast lezen 

• Boek aan huisdienst 

• ROC oefengroep 
 
i.s.m. partners: 

• taalcoaching  

• taaloefengroepen  

• taalcafé 
 
 

 

Aangepast 
Lezen  
 

Verzamelen en beschikbaar stellen 
van speciale  materialen en 
apparatuur ten behoeve van 
blinden, slechtzienden, dyslectici en 

anders leesgehandicapten. 
Doorverwijzen naar dienstverlening 
van passendlezen.nl 

Leesgehandicapten van 
alle leeftijden   
 
 

 

Zelfde als de collectie en 
informatievoorziening  
 
 

In centrale vestiging een 
Collectie voor Aangepast Lezen 
aanwezig. 

 

De Digitale 
Bibliotheek  

 
 

Digitale toegang bieden tot 
informatie op het Internet en 

speciale databanken door het 
beschikbaar stellen van internet-
werkplekken. 
 

 

Alle inwoners in de 
gemeente 

 
Specifiek: 

• Leerlingen 
basisonderwijs 

• Leerlingen VO 

• Actieve deelname aan de samenleving  

• Bereikbaar maken van objectieve 

informatie en mogelijkheden tot 
zelfstudie 

• Behoud en beschikbaarheid van 
cultureel erfgoed in woord, beeld en 

geluid 

Door Wifi overal digitale 
werkplekken mogelijk. 

8 internetwerk-plekken met 
Officemogelijkheden aanwezig 
en gratis te raadplegen 
databanken. 
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De mogelijkheid bieden gebruik te 
maken van Officeprogramma’s voor 
leer- en studiedoeleinden. 
 

De mogelijkheid bieden tot het 
scannen en printen van 
documenten. 
 

Het via narrow casting onder de 
aandacht brengen van activiteiten 
van de bibliotheek en organisaties 
in de gemeente. 

 
Het aanbieden van een landelijke 
collectie e-books. 
 

Ondersteuning bij digitale 
belastingaangifte, alles rondom 
gebruik van Digi-D. 
 

Trainingen op het gebied van 
digitale vaardigheden. 
 
Het verspreiden van digitale 

informatie over (het gebruik van) de 
bibliotheek, nieuwe titels, actuele 
thema’s en digitale attenderingen 

• Ouderen 

• Mensen die thuis geen 
computer en/of 
internetmogelijk-heden 
hebben 

• Individuele bezoekers 
van de bibliotheek 

 

 
 

 

Meerdere fysieke 
studiewerkplekken aanwezig. 
 
5 narrow casting schermen voor 

digitale informatievoorziening. 
 
Digitale nieuwsbrief die o.b.v. 
actualiteit uitkomt  

 
447 adressen 
Nieuwsbrief voor 
Boekstartouders 

 
Diverse apps beschikbaar voor 
e-books en luisterboeken. 
 

Mijn bibliotheek beschikbaar via 
website en app. 
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Publieks-

ruimte en 
leenvoor-
ziening 

Het bieden van een drempelloze 

toegang tot een publieke en 
onafhankelijke (Unescomanifest)  
ontmoetingsplaats en studieplek, 
ingericht als de Bibliotheek van 100 

talenten. 
 
Mogelijkheid bieden tot het lenen 
van bibliotheekmaterialen, studeren 

en het delen van informatie en 
kennis. 
 
Programmeren van activiteiten op: 

- De Inspiratiewand 

- De Tafel van… 

- Ipadtafel 

- Het Lokaal 

- De Vloer 

- Het Werkatelier 

- De Mooie Dingen Wand 

- De Weide 

Alle inwoners in de 

gemeente 
 
 
Specifiek 

• mensen met weinig 
financiële 
mogelijkheden  

• Mensen met een lees-, 

taal- en 
informatieachter-stand 

• Inburgeraars 

• Jeugd 0 – 16 jaar 

• Ouderen 

• Actieve deelname aan de samenleving 

• Sociale redzaamheid 

• Tegengaan van de beperkingen van 
(stille) armoede en sociale uitsluiting 

• Verantwoorde participatie in de digitale 

samenleving 

• Tegengaan sociaal isolement 

Centrale vestiging: 

46 uur per week geopend, 
daarnaast regelmatig 
avondactiviteiten. 
 

Bergharen: 
10 uur per week geopend. 
 
Zelfservice in beide vestigingen. 

 

Gratis of gere-
duceerd 
bibliotheek 
abonnement 

De mogelijkheid bieden om gratis of 
tegen een gereduceerd tarief 
materialen uit de collectie te kunnen 
lenen onder andere in 

samenwerking met de Stichting 
Vluchtelingenwerk. 
Meedoen met provinciale en 
landelijke acties. 

• Jeugd  (tot 14 jaar) 

• Jongeren (tot 18 jaar) 

• Inburgeraars 

• Laaggeletterden 

• Volwassen ROC-
leerlingen NT1,NT2  

 

• Tegengaan sociaal isolement  

• Stimuleren bibliotheekgebruik 

• Stimuleren taal- en leesontwikkeling  

• Voorkomen/verhelpen 

taalachterstanden 

• Actieve deelname aan de samenleving 

• Stimuleren van het lezen in de 
thuissituatie  

Contributievrijdom tot 18 jaar 
 
Betaald 18+jaarabonnement 
+ Tijdelijke abonnementen 

+ Mini-abonnement voor weinig-
leners 
+ Gereduceerd abonnement 
voor ROC-doelgroep 

+ Gastlenen voor onze leden in 
alle bibliotheken 
+ Abonnement als cadeau 
Deelname aan Gelderse 

ledenacties, acties voor nieuwe 
inwoners, bij speciale 
gelegenheden eigen ledenacties 

 

Presentatie 
collectie-

onderdelen 
 

Presenteren materialen uit de 
collectie om te inspireren en in te 

spelen op de actualiteit. 

Alle inwoners in de 
gemeente 

• Het bevorderen van lezen 

• Het ontwikkelen van leesplezier 

• Stimuleren bibliotheekgebruik 

• Betrouwbare informatie beschikbaar 
stellen 

 
 

 

Collectie wordt aantrekkelijk 
gepresenteerd op 

themameubels en in 
wandkasten en door middel van 
programmeerplekken.  
 

Resultaat van deze plaatsing is 
dat er zo veel mogelijk gebruik 
wordt gemaakt van de collectie. 
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Ook klanten worden betrokken 

bij het presenteren van 
collectieonderdelen (co-creatie 
door bijvoorbeeld De 
Inspiratiewand en de Mooie 

Dingen Wand) 

De Inspiratie-
wand 

Laat zien wat mensen inspireert, 
daagt uit en verwondert door middel 
van presentaties op de Wand, 
combinatie van fysiek en digitaal.  

Alle inwoners van de 
gemeente 
Specifiek: volwassenen 

• Stimuleren bibliotheekgebruik 

• Bevorderen van actieve deelname aan 
de samenleving 

• Inspireren 

• Kennis delen 

Presentaties: 
-Postcrossing 
-Wereldvrouwen 
-Carnaval schilderijen en 

buttons, Hans van Mameren 
-Schilderijen Leontien van Pelt 
-Verhalen van Wijchenaren over 
WOII en de bevrijding 

-Veteran’s View met verhalen 
moderne veteranen 
-Vakantiebiebkiekjes 
- Intuition Paper Art 

- Digitale tekeningen 
- Lang op reis met een gezin 
- Historie 75 jaar bibliotheek 

 

De tafel van.. Nodigt uit tot gesprek. Een middel 
voor organisaties om zichzelf te 

presenteren en met gasten in 
gesprek te gaan. Presentatie met 
collectie en digitale middelen. 

Alle inwoners van de 
gemeente 

Specifiek: volwassenen 

• Bevorderen van actieve deelname aan 
de samenleving 

• Beschikbaar stellen van betrouwbare 
informatie 

• Kennis delen 
 

 

Activiteiten: 
-Wereldvrouwen 

-Taalcafé 
-Internetcafé 
-WOII verhalen 
-Handlezen Nicole van Staveren 

-Leesgroepen 
-Eindpunt Wiegges Koffieloopje 
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De Vloer Een mogelijkheid bieden om 
voorstellingen van beginnende 
(lokale) artiesten te programmeren 

samen met ’t Mozaïek. 
 
Eigen activiteiten, zoals 
groepsbezoeken en dergelijke 

 
Faciliteit bieden aan derden om 
eigen activiteiten uit te voeren. 
 

Alle inwoners van de 
gemeente 
 

 
 
 
Alle inwoners van de 

gemeente 

• Actieve deelname aan de samenleving 

• Bevorderen van actieve participatie in 
cultuur 

• Inspireren 
 

 

Activiteiten: 
 
-Diabetes challenge 

-Talent in Wijchen.  

• Proeverij (60 
bezoekers) 

• Verschillende 

workshops (gemiddeld 
6 deelnemers per 
groep) 

o Zang 

o Dans 
o Toneel 
o Voorlezen 

• Opvoering (120 

bezoekers) 

• Fotogroep (5-15 
deelnemers per keer) 

-GGZ cafés elke 6 tot 8 weken 

-Fit in Fit out 
-Voorlichting 
-Belastingaangifte 
-Bewegend leren 

-Wereldvrouwen 
-Hooggevoeligheid 
-Het hooggevoelige kind 
-Mantelzorg 

-Chronische pijn 
-Stress naar ontspanning 
-Event Zichtbaar 
-Lezing magnesium 

-Lezing Mark Mieras 
-Meneer van Woord vertelt 
-VONK 
-Soroptimisten 

-Lezing leefstijl als medicijn 
- Lichtvoetig stappen maken 
-Wintervertellingen (Buiten) 
-Kampvuurvertellingen (buiten) 

 

iPadtafel Bedoeld voor gesprekken en 

discussies in klein gezelschap. 

Alle inwoners van de 

gemeente 
 
 
 

• Actieve deelname aan de samenleving 

• Kennis delen 
 

 

Activiteiten: 

-Wiegens koffieloopje 
-Wereldvrouwen 
-IederEen verhaal 
-Digitale inloopochtend. 
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-Spreekuur WijWijchen 

-Leesgroepen 

Het Lokaal Voor kleine bijeenkomsten en 
workshops. 

Alle inwoners van de 
gemeente 

• Actieve deelname aan de samenleving 

• Kennis delen 

• Inspireren 
 

 

Activiteiten: 
-Spaans vakantie  
-Spaans gevorderden 
-Spaans beginners  

-Frans conversatie  
-Engels Conversatie  
-Studiekring voor ouderen 
 

-Digisterkercursussen nieuwe 
opzet 
 
-Anton Honing LinkedIn  

 
-Henk Hulshof fotocursussen 
 
-Leesgroepen literatuur 

 
- Kunstgeschiedenis: 

• Monet 

• Chagall 

• Toorop 

• Vermeer 

 
 
 
 

 
 
 
 

P=€ 1080,- 

Het 
Werkatelier 

Waar kinderen zelf of onder 
begeleiding aan de slag kunnen met 

activiteiten. 

Jeugd 0-12 jaar • Inspireren 

• Stimuleren bibliotheekgebruik 

• Bevorderen van actieve participatie 
 

 

Activiteiten: 
-Oorkondes maken moeder- en 

vaderdag 
-Paaseieren zoeken (ook rest 
jeugdafdeling) 
-Kleurplaten met actuele 
thema’s 

 

De Mooie 
Dingen Wand 

Expositieruimte voor kinderen onder 
andere met werkstukken gemaakt in 
het Werkatelier 

Jeugd 0-12 jaar • Inspireren 

• Stimuleren bibliotheekgebruik 

• Bevorderen van actieve participatie 
 

Exposities: 
- Kinderjury 2019 
- Aangesloten bij 
theatervoorstellingen jeugd 

- Moederdag 
- Vaderdag 
- Pasen 

 

De Weide Voor kleine besloten activiteiten 
voor kinderen, zoals Kleintje Koffie. 

Jeugd 0-4 jaar en hun 
ouders 

• Inspireren 

• Stimuleren bibliotheekgebruik 

• Bevorderen van actieve participatie 
 

 

Elke week BoekStartuurtje- 
Voorlezen en iedere maand een 

extra activiteit: 
- Januari: Muzikale vertelling 
Fabrina Willemse 
- Februari: FysioFit Wijchen 

- Maart: Mindfulness voor 
kinderen door Femke Graveth 
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- April: Ergotherapie door Marian 

Polderdijk 
- Mei: Kleintje Muziek door 
Nadja Spooren 
- Juni: Ontdek de Speel-o-theek 

- Juli: Plezier in bewegen door 
Maartje Jolijn Postma 
- September: Zingen met 
peuters door Fabrina Willemse 

Oktober: Poppenspelvoorstelling 
door Patricia Vossenberg en 
Lea Pöttgens 
December: 

Poppenspelvoorstelling 
Sinterklaas door Patricia 
Vossenberg en Marieke 
Kokshoorn  
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Jeugd en Onderwijs 

Dienst Omschrijving Doelgroepen Doelstelling Resultaten Innovatie 

Leesbevordering en 
media-educatie activiteiten 

 

Leesbevorderingsnetwerk 
Voorschoolse Periode 

Het leesbevorderingsnetwerk 
bestaat uit de bibliotheek en 
voorschoolse instellingen. 

Kinderen 0 – 4 
jaar en hun 

ouders 

• Het stimuleren van het lezen en 
bibliotheekgebruik. 

• Bevorderen van actieve participatie 
in cultuur/literatuur 

• Vergroten cultureel bewustzijn 

• Bevorderen van actieve deelname 

aan de samenleving 
 

 

Wijchense Peutermaand 
i.s.m. de Eerste Stap en andere 

PSZ’en, MEERVoorMekaar, 
CJG, ROC, Speel-o-theek 
 
- Lezing Mark Mieras over het 

kinderbrein: 45 bezoekers 
 
- 45 nieuwe leden 0-4 jaar in de 
Peutermaand 

 
17 bezoeken aan Peuteropvang 
6 bezoeken aan 
Kinderdagopvang 

 
Voorleespicknick met 
Peuterinfomarkt 
- Opening Peutermaand: 

Voorstelling Loet en Harry 
verdwaald – 80 ouders en 
kinderen 
 

- Inspiratieavond voor 
Voorleescoördinatoren KDO-
locaties de eerste stap 
 

Boekstart 
 
Boekstart in de Kinderopvang, 
met aandacht voor de 

bouwstenen: 

- Netwerk en Beleid 

- Expertise 

- Collectie 

- Digitaal Portaal 

- Leesmedia-plan 

- Activiteiten 

- Monitor 
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Inspiratieavond 

Voorleescoördinatoren de 
eerste stap rond thema Muziek 
 
Start-met-Boekencollectie 

 
Functie Boekstartcoach bij de 
consultatiebureaus; Evaluatie 
met Manager 

Consultatiebureau. Tevreden 
met werkwijze BoekStartcoach. 
Samen acties plannen om taal 
en lezen ook in CB-gesprek op 

te nemen 
 
Project Ik Begrijp Je: opleiden 
van PM’ers om 

laaggeletterdheid bij ouders te 
herkennen; taalambassadeurs 
vertellen tijdens 
ouderbijeenkomsten over hun 

problemen met 
laaggeletterdheid en wat zij er 
aan gedaan hebben; managers 
kinderopvang worden 

bijgeschoold in eenvoudig 
communiceren met ouders 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

P: € 1083,- 
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Leesbevordering en 
media-educatie activiteiten 
 
 

Leesbevorderingsnetwerk 
Basisonderwijs 
Dit leesbevorderingsnetwerk 
bestaat uit de bibliotheek, de 16 

basisscholen in Wijchen. Het 
netwerk kan incidenteel worden 
uitgebreid met andere 
instellingen, afhankelijk van het 

onderwerp of de activiteit (denk 
hierbij bijv. aan 
Cultuurknooppunt of Marktplaats 
Sport). 

 
De binnenschoolse activiteiten 
en de Brede School activiteiten 
worden uitgevoerd binnen de 

Combinatiefunctie Literaire 
Vorming en Mediawijsheid (480 
uur per jaar. 50% uit 
Rijkssubsidie, 50% uit eigen 

exploitatie) 

Kinderen 4 – 12 
jaar 

• Het stimuleren van het lezen en 
bibliotheekgebruik. 

• Bevorderen van actieve participatie 
in cultuur/literatuur 

• Vergroten cultureel bewustzijn 

• Bevorderen van actieve deelname 
aan de samenleving 

 

 

Kinderboekenweek 
Voorstelling Het Astronautje  
3 voorstellingen (ca. 300 
leerlingen/kleuters) met 

Cultuurknooppunt 
 
Vliegensvlugge 
Verhalenverteller 

17 groepen (gem. waardering: 
8,2) 
 
Groep ¾ bezoeken 

14 groepen (gem. waardering: 
7,7) 
 
Schrijversbezoek Marte 

Jongbloed: 15 kinderen 
 
Iedere weekdag Voorlezen rond 
Kinderboekenweekthema 

Evening@thelibrary: 
15 kinderen 
- College Tijdreizen 
- Griezelverhalen 

- Laserquest 
 
De Nederlandse Kinderjury  
 

Nationale Voorleeswedstrijd: 
Winnaar: Janna Adel, niet door 
naar de Provinciale Finale 
Deelname: 6 scholen 

 
Nederland Leest Junior: 
- Bezoek Marloes Morshuis, 
schrijfster boek NLJ (15 

kinderen) 

- Plastic Soupbad 

- Zonnecelauto’s maken (12 
kinderen) 

- Borealis Leesclub (5 
kinderen) 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
P= € 1739,00 
M= 692,00 
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VoorleesExpress & 

VoorleesExpress Talent in 
Wijchen 
20 gezinnen doen mee aan 
VoorleesExpress 

 
Talentenatelier: 
Zelfdenktent (Intrapersoonlijk) 
verder ontwikkeld, eind 

december klaar en te koop voor 
bibliotheken, scholen en andere 
belangstellenden 
 

- Bijeenkomst Kinderdenktank 
rond Kinderjury, 
Kinderboekenweek en 
Zomerprogramma 

 
Voor binnenschoolse 
leesbevordering maakt de 
bibliotheek gebruik van de 

bouwstenen van de Bibliotheek 
op school: 

- Netwerk en Beleid 

- Expertise 

- Collectie 

- Digitaal Portaal 

- Leesmedia-plan 

- Activiteiten 

- Monitor 
 
Geheim Agent AAP 
(Informatievaardigheden) 

Speelhoeve: 2 bijeenkomsten 
voor 2 Groepen 6 
 
Kleuteratelier Viersprong: 

Botje Bij  
Wereldgodsdiensten: 4 
bijeenkomsten 
Ridders en Kastelen: 4 

bijeenkomsten 
Herfst/Anansi de Spin: 2 x 4 
bijeenkomsten 
 

 

P= € 2190,00 

M= € 2935,00 
 
 
 

 
P= € 1008,- 
M= € 1670,- 
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Vrijdagatelier Viersprong: 

Lekker Lezen en Verhalen 
Vertellen rond 
Wereldgodsdiensten 
4 bijeenkomsten voor leerlingen 

van Groep 4,5,6 
 
Collectieadvies en -
samenstelling Roncalli Balgoy 

Het Zuiderpad 
 
Collectieadvies en Programma 
Leesbevordering Schooljaar 19-

20 Basisschool Wingerd 
Nederland Leest Junior: boek 
Borealis van Marloes Morshuis 
besproken met  leerlingen 

Groep 7/8 (15 leerlingen) 
 
Pauzeprogramma Wijchens 
Kinderdictee 

 
Bijscholings- en 
Inspiratiebijeenkomsten voor 
leescoördinatoren  

Bijscholing team Wingerd:  
- soorten boeken 
- Leesgesprekken 

Leesbevordering en 
media-educatie activiteiten 

 
 

Leesbevorderingsnetwerk 
Voortgezet Onderwijs. Dit 

leesbevorderingsnetwerk 
bestaat uit de bibliotheek, 
Maaswaal College Oosterweg, 
Maaswaal College Veenseweg 

en ProCollege. Het netwerk kan 
incidenteel worden uitgebreid 
met andere partners 

Jongeren 12-18 
jaar 

• Het stimuleren van het lezen en 
bibliotheekgebruik 

• Bevorderen van actieve participatie 
in cultuur/literatuur 

• Vergroten cultureel bewustzijn 

• Bevorderen van actieve deelname 

aan de samenleving 
 

 

De bibliotheek op School VMBO 
wordt uitgevoerd op Maaswaal 

College via 
samenwerkingsovereenkomst. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de bouwstenen van de 

Bibliotheek op school: 

- Netwerk en Beleid 

- Expertise 

- Collectie 

- Digitaal Portaal 

- Leesmedia-plan 

- Activiteiten 

- Monitor 

 
Jonge Jury 
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Read2Me-voorlees-wedstrijd: 

Nina van Litsenburg winnaar 
Maaswaal College, niet 
gewonnen in Provinciale Finale 
 

Leerlingpas is tegelijk 
bibliotheekpas 
 
Sectievergadering Nederlands: 

Leesplan, nieuwe boeken en 
VMBO-kast 
 
Speciale kast voor VMBO-

leerlingen: klas 1 en 2 op de 
Jeugdafdeling; Klas 3 en 4 op 
Afdeling Volwassenen 
- Collectie voor de kast 

omgewerkt 
- Filmpje met uitleg opgenomen 
 
Aansluiten op 

landelijke/provinciale 
doorgaande lees- en 
mediawijsheid-lijn 

Stimuleren Mediawijsheid 
 

 

Allerlei soorten trainingen op het 
terrein van : 

• Het ontwikkelen van digitale 
vaardigheden 

• Het leren zoeken, vinden en 
beoordelen van (digitale) 

informatie 

• Het kennis maken met en 
bewust worden van de 
mogelijkheden en risico’s 

van de digitale samenleving 
 
Begeleiding bij het gebruiken 
van Officetoepassingen voor 

leer- en studiedoeleinden. 

Alle inwoners in  
de gemeente 

 
Specifiek:  

• Basisonder-
wijs 

o Leerlingen 
o Leerkrachte

n 
 

• Ontwikkelen van vaardigheden en 
begrip mbt de digitale wereld. 

• Zelfstandig leren zoeken, vinden en 
beoordelen van informatie 

• Verantwoorde participatie in de digitale 
samenleving 

 
 

Faciliteit leveren aan 
belangenorganisaties die 

mediawijsheid-cursussen voor 
specifieke doelgroepen 
organiseren. 
 

Landelijk ontwikkelde 
doorgaande mediawijsheid-lijn 
aanbieden aan onderwijs (wordt 
opgenomen in werkwijze de 

Bibliotheek op school) 
 
 

 

Digitale Nieuwsbrief 
specifiek 
 

Nieuwsbrief leerkrachten in het 
basisonderwijs  met informatie 
over leesbevordering en 
projecten van de bibliotheek 

 
 

Leerkrachten 
Basisonderwijs 
 
Docenten VMBO 

 
 
 

• Het aanbieden van betrouwbare 
informatie 

• Klantenbinding 

• Informeren over aanbod bibliotheek 

• Ontwikkelen Leesplezier 

• Promotie van een bestaande dienst 

10 nieuwsbrieven in 
kalenderjaar 
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 of product 

Maatschappelijke stages  
 

Specifieke inzet van jongeren in 
het kader van maatschappelijke 
stages op het terrein van lezen 

en leesbevordering , 
jongereninformatie  en 
mediawijsheid 

Jongeren 12-16 
jaar 

• Actieve deelname aan de 
samenleving  

• Kennismaken met vrijwilligerswerk, 
sociaal-cultureel werk enz. 

 
 

2 leerlingen vmbo  
4 leerlingen 3 Havo 

 

Workshops op het gebied 

van informatie zoeken en 
beoordelen en voorlezen 
 

• Interactief voorlezen 

voor ouders en 
beroepskrachten 

• Workshop voor 
bibliotheekouders van 

basisscholen 

• Workshop: Hoe vind ik 
geschikte boeken voor 
mijn kinderen ? 

• Help, mijn kind leert 
lezen: Eerste 
Leesboekjes in de 
bibliotheek 

Ouders van 

kinderen van 2-6 
jaar, 
beroepskrachten 
psz en onderbouw 

basisonderwijs 

• Ontwikkelen van vaardigheden op 

het gebied van interactief voorlezen 

• Cultureel en literair bewustzijn 

• Taal- en leesbevordering 

• Bestrijding van taalachterstanden 

 
 

Op basis van vraag  

Beroepsgerichte stages 

 
 

Inzet van scholieren en 

studenten in het kader van een 
beroepsgerichte stage. 

Scholieren en 

studenten 
• Actieve deelname aan de 

samenleving  

• Kennismaking met werkveld 
 

  

Beheer Onderwijs 

Productencatalogus mbv 
De G!DS 
 

Ontsluiten en beschikbaar 

stellen van producten voor het 
onderwijs en de voorschoolse 
periode via online 
productencatalogus met 

bestelmogelijkheid 

Leerkrachten 

basisonderwijs, 
docenten 
voortgezet 
onderwijs, 

pedagogisch 
medewerkers 
Kinderopvang 

 G!DS wordt bijgehouden  



Productenboek 2019 Resultaat de Bibliotheek Wijchen 

17 

 

Participatie en Zelfredzaamheid 
Dienst Omschrijving Doelgroepen Doelstelling Resultaten Innovatie 

Stimuleren 
Mediawijsheid 

 
 

Allerlei soorten trainingen op het 
terrein van : 

 

• Het ontwikkelen van digitale 
vaardigheden 

• Het leren zoeken, vinden en 

beoordelen van (digitale) 
informatie 

• Het kennis maken met en bewust 
worden van de mogelijkheden en 

risico’s van de digitale 
samenleving 

 
Begeleiding bij het gebruiken van 

Officetoepassingen voor leer- en 
studiedoeleinden. 

Alle inwoners in  de 
gemeente 

 
Specifiek:  

• ouderen 

• mensen met 

weinig digitale 
kennis en 
vaardigheden  

• Ontwikkelen van vaardigheden 
en begrip mbt de digitale wereld. 

• Zelfstandig leren zoeken, vinden 
en beoordelen van informatie 

• Verantwoorde participatie in de 
digitale samenleving 

 
 

Faciliteit leveren aan 
belangenorganisaties die 

mediawijsheid-cursussen voor 
specifieke doelgroepen 
organiseren. 
 

Digisterkercursussen 
 
Digitale Inloop Ochtend 
 

Aanbod klik en tik 
Tijdens openingstijden vragen bij 
internetpc’s beantwoorden door 
publieksteammedewerker 

 

Leesbevordering en 
media-educatie 

activiteiten 
 
 

Leesbevorderingsnetwerk 
Volwassenen. Dit netwerk bestaat uit 

de bibliotheek, ROC Nijmegen en 
incidenteel met andere partners 
binnen het netwerk van de 
bibliotheek. 

Volwassenen • Stimuleren van het lezen en 
bibliotheekgebruik 

• Bevorderen van actieve 
deelname aan de samenleving 

• Taal- en leesbevordering 

• Bestrijding van 

taalachterstanden 

Boekenweek 
 

Weken van het spannende boek  
 
Week van het luisterboek 
 
Zomerlezen 

 
Nationale Gedichtendag / 
Poëzieweek 
 

 

  Alle inwoners in de 
gemeente 
 
Specifiek: 

Volwassenen vanaf 
18 jaar 
 
Specifiek: 

Volwassenen vanaf 
18 jaar met een 
taalachterstand  

• Bevorderen van actieve 
participatie in cultuur/literatuur 

• Vergroten cultureel bewustzijn 

• Bevorderen van actieve 
deelname aan de samenleving 

• Tegengaan sociaal isolement 

• Taal -en leesbevordering 

• Stimuleren taal- en 
leesvaardigheden 

• Voorkomen/verhelpen 
taalachterstanden 

• Stimuleren bibliotheekgebruik 

• Vergroten mogelijkheden op 
arbeidsmarkt 

 
Leesgroepen voor laaggeletterden 
 
(Mee)leesgroepen opgezet i.s.m. 

ROC.  
 
 
Taalcafé  

 
Bibliotheek faciliteert ruimte, 
boeken en achtergrondinfo. 
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Wisselcollectie 

verzorgingshuizen en 
hospice 
 
 

Wisselcollecties aanbieden aan 

verzorgingshuizen en lokale hospice 

Bewoners 

verzorgings-huizen 
• Bevorderen van actieve 

deelname aan de samenleving 

• Samenbrengen ouderen 

• Taal - en leesbevordering 

Wisselcollecties uit eigen 

bibliotheekcollectie voor 3 
verzorgingshuizen en het hospice 
aangepast aan de vraag van de 
instelling. 

 

Internetcafé voor 

ouderen 
 
 

Bijeenkomsten voor ouderen rondom 

het gebruik van tablets, smartphones 
en social media realiseren 

Ouderen • Actieve deelname aan de 

samenleving 

• Ontwikkelen van 
computervaardigheden  

• Ondersteunen bij 

zelfredzaamheid 

• Tegengaan sociaal isolement 

• Kennis delen 

Iedere vrijdagmorgen Internetcafé 

voor ouderen in samenwerking met  
MEERVoorMekaar. Uitleg over 
gebruik internet en het gebruik van 
diverse devices 

 

Reïntegreren in 

arbeidsproces 
 

Mensen die willen reïntegreren in het 

arbeidsproces een tijdelijke 
arbeidsplek en ondersteuning bieden. 

Kwetsbare groepen 

 
 
Specifiek: 
Mensen die willen 

reïntegreren in het 
arbeidsproces 

• Actieve deelname aan de 

samenleving  
 

 

4 personen  

Taalstages 
 

Inzet van mensen die de Nederlandse 
taal willen leren. 

Volwassenen van 
niet-Nederlandse 
afkomst 

• Actieve deelname aan de 
samenleving 

• Tegengaan sociaal isolement 

• Bestrijden van 
taalachterstanden 

2 personen  

Groepsbezoeken 
 

Introductiebezoek waarbij het 
zelfstandig materiaal kunnen vinden 
centraal staat. 

Alle inwoners in de 
gemeente  

• Zelfstandig leren zoeken, 
vinden en beoordelen van 
informatie 

• Stimuleren bibliotheekgebruik 

Aanbod op maat voor ROC en 
vluchtelingenwerk  

 

Informatiebijeen-
komsten 

Organiseren en faciliteren van 
bijeenkomsten over lokale thema’s en 
thema’s in het kader  van Lezen, 

Leren, Informeren samen met 
mogelijke partners 

Alle inwoners in de 
gemeente 

• Actieve deelname aan de 
samenleving 

• Sociale cohesie 

• Lokaal (cultureel) bewustzijn  

Zie bij onderdeel Fysieke 
Bibliotheek 
 

 

Wereldvrouwen Het samenbrengen van vrouwen uit 
Wijchen met verschillende 
sociaal/culturele achtergronden 

Tijdens een ladiesnight. 
 
 

Alle vrouwen uit 
Wijchen vanaf 15 
jaar 

• Ontmoeting 

• Inspiratie 

• Sociale cohesie 

• Cultureel bewustzijn 

8 maart 2019 ladiesnight in het 
Mozaiek en bibliotheek.  
 

Samenwerking Mozaiek, 
MeerVoormekaar, VWON en 
Bibliotheek Wijchen.  
 

Ruim 500 vrouwen namen deel aan 
deze avond. 

 



Productenboek 2019 Resultaat de Bibliotheek Wijchen 

19 

 

Persoonlijke Ontwikkeling 
Dienst Omschrijving Doelgroepen Doelstelling Resultaten Innovatie 

Leesbevordering en 
media-educatie 

activiteiten 
 
 

Leesbevorderingsnetwerk 
Volwassenen. Dit netwerk bestaat uit 

de bibliotheek, ROC Nijmegen en 
incidenteel met andere partners 
binnen het netwerk van de 
bibliotheek. 

Volwassenen 
 

Alle inwoners in 
de gemeente 
 
Specifiek: 

Volwassenen 
vanaf 18 jaar 
 
Specifiek: 

Volwassenen 
vanaf 18 jaar met 
een ingelopen 
taalachterstand 

• Stimuleren van het lezen en 
bibliotheekgebruik 

• Bevorderen van actieve deelname 
aan de samenleving 

• Taal- en leesbevordering 

• Bestrijding van taalachterstanden 

 
 
 
 

 

• Bevorderen van actieve participatie 
in cultuur/literatuur 

• Vergroten cultureel bewustzijn 

• Bevorderen van actieve deelname 
aan de samenleving 

• Tegengaan sociaal isolement 

• Taal -en leesbevordering 

• Stimuleren taal- en 
leesvaardigheden 

• Stimuleren bibliotheekgebruik 

Boekenweek 
 

Weken van het spannende boek  
 
Week van het luisterboek 
 

Zomerlezen 
 
Nationale 
Gedichtendag/Poëzieweek 

 
 
Leesgroepen 
6 leesgroepen, max. 84 

deelnemers 
 
Bibliotheek faciliteert ruimte, 
boeken en 

achtergrondinformatie. 

 

Beheer digitale 

publieks-informatie 
mbv De G!DS 

Verzamelen, ontsluiten en 

beschikbaar stellen van digitale 
publieksinformatie tbv specifieke 
lokale portals 

Alle inwoners in 

de gemeente;  
afhankelijk van 
doelgroep portal 

Professioneel, onafhankelijk, 

betrouwbaar en structureel beheer 
informatievoorziening van 
(gemeentelijke) portals 

Wordt bijgehouden.  

Educatieve 
activiteiten 

 

Een programma voor alle volwassen 
inwoners van Wijchen voor het Non-

formele leren. 
 
Programmering wordt neergezet 
vanuit de visie van de Bibliotheek van 

de 100 talenten 

Alle inwoners van 
Wijchen van 18 

jaar en ouder 

•  De wensen en behoeften van de 
inwoners van Wijchen staan 

centraal.  

•  Het doel van het bibliotheekwerk 
staat centraal. We leveren een 
bijdrage vanuit onze inhoud.  

•  We blijven ruimte bieden aan de 
ontwikkeling van de specifieke 
talenten die in iedere inwoner schuilt. 
We kijken  breder dan de 

kernactiviteiten rond 
taalontwikkeling.  

•  In aansluiting op onze gemeentelijke 
opdracht hebben we speciaal 

aandacht voor kwetsbare groepen 
binnen Wijchen. Tegelijkertijd zijn we 

Zie bij onderdeel Fysieke 
bibliotheek 
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er nadrukkelijk voor alle 

Wijchenaren.  

•  Samenwerking met (lokale) partners  

•  We blijven innovatief en agenda-
settend, we dagen uit. 

Samenwerking 

Wijchen Gezond 

In 2019 willen wij samen met Wijchen 

gezond een programmalijn hebben 
ontwikkelt specifiek voor Wijchen rond 
om (preventieve) gezondheid en 
welbevinden. 

 
 

Alle inwoners van 

Wijchen 
• In de programmalijn is de 

samenwerking tussen bibliotheek, 
Wijchen gezond en gemeente 
Wijchen helder beschreven. Inclusief 
eigenaarschappen, opdrachtgevers 

en andere rollen. 
 
Andere doelen sluiten aan bij educatieve 
activiteiten. 

Zie bij onderdeel Fysieke 

Bibliotheek 

 


