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Dit inhoudelijke overzicht van alle activiteiten en dienstverlening is onderdeel van de voortgangsrapportage die in het Directieverslag 2021 is 
samengevat. 
Er is ook een kleurrijk beeldverslag van gemaakt. Dit  is hier https://create.piktochart.com/output/57933250-jaarverslag-2021-de-bibliotheek-
wijchen  
te zien. Samen met de jaarrekening geeft het een compleet beeld van de inspanningen en behaalde resultaten in 2021. Het geheel is ter inzage 
via de website van de Bibliotheek Wijchen. 
 
 
Succes Boeken: verhalen en kennis dichterbij halen en brengen 
Het strategische beleid en de ambities voor de periode 2021 tot en met 2024 zijn als volgt geformuleerd: 
 
De Bibliotheek Wijchen maakt voor iedereen het halen en brengen van informatie, cultuur en verhalen mogelijk. We bieden alle kansen om te 
ontdekken, ontwikkelen, ontspannen en ontmoeten. Daarmee kan iedereen zijn leefwereld vergroten en verrijken en dus beter meedoen in de 
samenleving. De filosofie van ‘de Bibliotheek van 100 Talenten’  is daarvoor de basis. De werkwoorden Meedoen, Meemaken, Inspireren staan 
centraal. Dat doen we vanuit de visie dat ieder mens waardevol is vóór en bijdraagt áán de samenleving. Voorwaarde daarvoor is dat iedereen 
de mogelijkheid heeft om op zijn of haar manier mee te doen, eigen talenten te gebruiken én die te ontwikkelen. Door dat mogelijk te maken 
dragen wij bij aan een leefbare, geletterde, onafhankelijk geïnformeerde en onderling verbonden, culturele samenleving. 
 
Met de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) als basis hebben de drie overheidslagen en de bibliotheekbranche in een 
meerjarig Convenant een aantal afspraken gemaakt, zodat bibliotheken beter aan actuele maatschappelijke opgaven kunnen werken. Dat 
hebben we vertaald naar drie ambities die we willen waarmaken voor de inwoners van Wijchen: 
 

• Een geletterde samenleving: bevorderen geletterdheid en leesplezier 
Er zijn landelijk grote zorgen over de toenemende laaggeletterdheid bij volwassenen en de gevolgen voor deze groep en de 
samenleving. Langlopende onderzoeken laten een dalende leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier bij kinderen en jongeren in alle 
lagen van de bevolking zien. De Bibliotheek ondersteunt taalvaardigheid en stimuleert lezen bij jong en oud. 
Specifieke speerpunten: het Wijchens Leesoffensief realiseren, het (Digi-)Taalhuis voor volwassenen uitvoeren, inzetten op 
gezinsaanpak, voorlezen en verhalen vertellen specifiek aandacht geven, verhalen van inwoners een podium geven, ervaren lezers en 
veellezers uitdagen te (blijven) lezen. 
 

https://create.piktochart.com/output/57933250-jaarverslag-2021-de-bibliotheek-wijchen
https://create.piktochart.com/output/57933250-jaarverslag-2021-de-bibliotheek-wijchen
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• Participatie in de informatiesamenleving: digitale inclusie en digitaal burgerschap 
Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact op alle domeinen van ons leven. De burger die niet in staat is om 
digitale middelen te gebruiken, kan niet of minder goed meedoen in de samenleving. Dit heeft effecten voor de werkgelegenheid, voor 
het sociaal functioneren en voor het contact met de digitale overheid. Het is van belang dat iedereen kan meedoen en kan profiteren van  
digitalisering. De Bibliotheek speelt een grote rol op het vlak van digitale inclusie, digitaal burgerschap en digitale geletterdheid. 
Specifieke speerpunten: het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) voor volwassenen uitvoeren, het aanbieden van activiteiten op het 
gebied van  informatievaardigheden op scholen, digitale componenten toevoegen aan de lopende en nieuwe vormen van 
publieksdienstverlening. 
 

• Leven Lang Ontwikkelen: basisvaardigheden, blijvende inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling 
De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat zorgt voor een groeiende behoefte bij veel burgers in Nederland om kennis en 
vaardigheden op te blijven doen en te blijven leren. De Bibliotheek biedt voor iedereen een openbare, veilige en laagdrempelige leer- en 
ontwikkelplek. Het gaat daarbij om zowel non-formeel als informeel leren, om het opdoen van basisvaardigheden al som het 
doorontwikkelen van vaardigheden. De Bibliotheek is de verbindende partner om een Leven Lang Ontwikkelen mogelijk te maken. 
Specifieke speerpunten: Talentenatelier waar kinderen hun kennis en verhalen kunnen delen, actief partner in Brede Scholen, 
programma-aanbod voor volwassenen in samenwerking met inwoners, belanghebbenden en betrokken organisatie, participeren in 
relevante netwerken en communities, focussen op SDG-thema’s met lokale impact, platformfunctie voor lokale partners. 
 
 

Deze ambities en speerpunten zijn uitgewerkt in twee domeinplannen, één voor de jeugd en het onderwijs tot 18 jaar en één voor volwassenen. 
Met alle publieksdienstverlening en inzet en enthousiasme van het hele team richten we ons op het realiseren daarvan. 
 
Dat is niet wezenlijk anders dan in de vorige beleidsperiode, wel verdiepend en met duidelijkere keuzes. De in 2021 behaalde resultaten in dit 
overzicht zijn nog onderverdeeld op dezelfde manier als de voorgaande jaren. In 2022 wordt dit systeem verbeterd door het te laten aansluiten 
bij de drie genoemde ambities. Vanaf 2023 willen we in afstemming met de gemeente Wijchen toewerken naar een impactrapportage waarmee 
we meer inzicht kunnen geven in de publieke waarde die de bibliotheek in Wijchen heeft.
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Fysieke bibliotheekruimte 

Dienst Omschrijving Doelgroepen Doelstelling/Thema’s Geleverde prestaties in
n

o
v

a
ti

e
 

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 

Alle inwoners van de 
gemeente 
 
Specifiek: 

• Kinderen van 0 – 18 
jaar en hun ouders 

• Mensen met een 
lees-, taal- en 
informatieachter-
stand 

• Minder mobiele 
mensen  

• Ouderen 

• Leesgehandicapten 

• Anderstalige 
 

• 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 
 

Samen met lokale partners van het 
DigiTaalhuis wordt de 
Taalpuntcollectie met regelmaat 
aangepast en uitgebreid. 
 

De totale collectie is 1,3 band per inwoner en is afgestemd op 
wensen en behoeften inwoners van Wijchen, o.b.v. 
collectieplan en collectieprofielen via Gelders centraal 
collectioneren. 
 
Via wifi en Internet zijn de lokale, provinciale en landelijke 
bibliotheekcatalogus inclusief “mijnbibliotheek” beschikbaar  
in de bibliotheek. 
 
Via de Iguana app zijn de Bibliotheekcatalogus en diverse 
“Mijn Bibliotheek” functionaliteiten beschikbaar. 
 
De gezamenlijke landelijke online bibliotheek is beschikbaar 
met een collectie ebooks, tijdschriften en luisterboeken. 
 
Klanten worden geattendeerd via digitale nieuwsbrieven, 
flyers, thematafels, narrow casting, medewerkers publieks-
team en via aanwinstenlijsten. 
 
Sociale media worden ingezet om aanbod onder de aandacht 
te brengen en om met klanten in contact te komen. 
 
Er is een landelijk aanbod databanken beschikbaar via 
publiekswerkplekken en website. 
 
Er is een Regiocollectie beschikbaar. 
 
Collecties uit de Nationale Bibliotheek Catalogus, Collecties 
Gelderse samenwerkende bibliotheken, e-books collectie, 
bladmuziek, Filmbieb en muziekweb zijn ontsloten via onze 
catalogus als onderdeel van de digitale infrastructuur.  
 
De taalmethodes waarmee de taalaanbieders in de 
gemeente Wijchen werken zijn beschikbaar.  
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Fysieke bibliotheekruimte 

Dienst Omschrijving Doelgroepen Doelstelling/Thema’s Geleverde prestaties in
n
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gedeeld wordt. 
 
Aanwinstenlijsten en  
attenderingen versturen, 
beschikbaar stellen van 
ebooks 
 
De collectie voor 
laaggeletterden en 
anderstalige is 
toegankelijk bij het 
DigiTaalhuis 

Voor (anderstalige) laaggeletterden zijn er op elk niveau 
boeken beschikbaar 
 
Digitale oefenprogramma’s zijn gratis beschikbaar via de 
publiekspc’s. 
 
Bergharen: collectie voor jeugd en volwassenen beschikbaar. 
Jan van Gelder archief beschikbaar ter inzage. 
 
De Jongerencollectie is verplaatst naar een meer prominente 
plek en is uitgebreid met een Hiphopcollectie en Lezen voor 
de Lijstcollectie i.o.m. het Maaswaalcollege. 
 
Tijdens de lockdown werden boeken op verzoek 
thuisbezorgd. 
 
Onderzoek loopt naar het toevoegen van de collectie 
Speelotheek aan de bibliotheekcollectie via een shop-in-shop 
systeem 
 
I.s.m. GGZ, GGD, SWT en Meervoormekaar wordt het 
opstarten van een Geheugenbieb onderzocht, gericht op 
mensen die nog geen diagnose hebben maar wel 
geheugenproblemen hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
P: 
€3.240 
 
 
P: 
€1.050 
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Fysieke bibliotheekruimte 

Dienst Omschrijving Doelgroepen Doelstelling/Thema’s Geleverde prestaties in
n
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Informatie-
voorziening 

Fysieke informatiefunctie: 
Het fysiek en digitaal 
beantwoorden van vragen 
van gebruikers 'op maat" 
en indien nodig 
doorverwijzen naar 
andere instellingen 
 
De Tafel van die uitnodigt 
tot gesprek. 
 
De iPadtafel die uitnodigt 
tot discussie.   
 

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  

• Ouderen 

• Leesgehandicapten 

• 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, 2 gastvrouwen en 1 
receptiemedewerker 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. Eenmaal per week 
een vaste kracht aanwezig. 
 
In beide vestigingen wordt gewerkt met een combinatie van 
vaste krachten en vrijwilligers. Vaste krachten dragen zorg 
voor het inlichtingenwerk, vrijwilligers fungeren als gastvrouw 
en zorgen voor het verwerken van de ingeleverde collectie.  
 
Tijdens de lockdown periode waren beide vestigingen 
gesloten voor publiek, behalve voor dienstverlening rond 
basisvaardigheden, zoals het Taalcafé. Informatievoorziening 
werd via mail en telefonisch verzorgd.   

 

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 is 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 

Mensen met een lees-, 
(digi)taal- en 
informatieachterstand 
vanaf 14 jaar of hun 
kinderen (VVE) 
 
Specifiek: 
 

• Ouderen  

• Inburgeraars 

• ROC-leerlingen  

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, 

Het DigiTaalhuis beschikt over praktische instrumenten zoals 
screeningsinstrumenten om laaggeletterden te vinden, op te 
leiden en via toetsen hun voortgang op taal en sociale 
activering te volgen. 
 
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd of ontwikkeld: 

• QR code/Coronapas, vaccinatieafspraken 
De invoering van de QR code en de coronapas heeft 
veel vragen opgeleverd bij de inwoners van Wijchen. In 
de bibliotheek konden ze terecht voor hulp. 

• leesclubs,  

 
 
 
 
 
P: 
€700 
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Fysieke bibliotheekruimte 

Dienst Omschrijving Doelgroepen Doelstelling/Thema’s Geleverde prestaties in
n
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laaggeletterdheid. Ook 
inburgering kan een 
onderdeel zijn. 
 
Er worden verschillende 
activiteiten georganiseerd 
vanuit de visie van het 
Digitaalhuis. 
 
 

NT1, NT2 

• Intermediairs en 
begeleiders 

 

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. 

 
 
Personeel en Vrijwilligers zijn eind 
2020 allemaal opgeleid om 
herkenning en doorverwijzing goed te 
laten verlopen.  
 
Samenwerking Seniorweb wordt 
neergezet door (nieuwe) cursussen 
aan te bieden door vrijwilligers. 
 
Samen met het ROC wordt er een 
groep gestart om oud studenten 
structureel te laten oefenen. Ook na 
hun studie. 

De Leuk leren groep. Groep van peers die elkaar 
informeel helpen rondom laaggeletterdheid. 
 

• digitale leerplekken,  

• cursussen digitale vaardigheden Klik & Tik 
In 2021 zijn de Klik & Tik ochtenden gestart. Deze 
vinden plaats op de woensdag. Ze zijn gericht op het 
oefenen van vaardigheden, waar de DIO meer gericht is 
op vragen beantwoorden en problemen oplossen. 
Gemiddeld 20 personen per dag. Vanaf september 2021 
 

• Opening Informatiepunt digitale overheid. 19 november 
2021. 
Hiervoor hebben alle PT leden een opleiding gevolgd. 
Tijdens openingsuren kunnen korte vragen beantwoord 
worden. Bij meer complexe vragen wordt een vervolg 
afspraak gemaakt. 
 

• cursussen Digisterker  
Zijn nu ook standaard opgenomen in het programma van 
Bergharen 

• Boekstartcoach 

• BoekStartuurtje 

• VoorleesExpress 

• Taalhuis collectie is verder uitgebreid. 

• Aangepast lezen 

• Boek aan huisdienst 

• Digitale inloopochtend 
 

 
i.s.m. partners ontwikkeld en uitgevoerd: 

• taalcoaching  
VWON 

• taaloefengroepen  
VWON 

• taalcafé’s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: 
€8.030 
 
M: 
€900 
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Fysieke bibliotheekruimte 

Dienst Omschrijving Doelgroepen Doelstelling/Thema’s Geleverde prestaties in
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VWON deze hebben in kleinere setting ook 
plaatsgevonden tijdens de corona. 
 

• digiD workshops geen uitvoering door Corona 
 

Aangepast Lezen  Verzamelen en 
beschikbaar stellen van 
speciale collecties 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 beide vestigingen informatie beschikbaar over Aangepast 
Lezen. 

 

De Digitale 
Bibliotheek  

Digitale toegang bieden 
tot informatie op het 
Internet en speciale 
databanken door het 
beschikbaar stellen van 
internet-werkplekken. 
 
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 

Alle inwoners in de 
gemeente 
 
Specifiek: 

• Leerlingen 
basisonderwijs 

• Leerlingen VO 

• Ouderen 

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

• Individuele bezoekers 
van de bibliotheek 

• 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 internetwerkplekken aanwezig met: 

- Toegang tot Office  
- Databanken zoals Consumentengids; Theorie-

examen rijbewijs oefenen; Delpher; Worldcat; 
Uittrekselbank; Literom; Eregalerij; DBNL; Digitale 
etalages; Online erfgoed; Financieele Dagblad  

- Oefenen.nl met oefenprogramma’s over taal, 
rekenen, omgaan met geld en internetten gratis 
beschikbaar 
 

Vanwege corona en de anderhalve meter regel waren er 
maar 5 computerwerkplekken beschikbaar. 
 
Meerdere fysieke studiewerkplekken aanwezig. 
 
 
 
 
3 narrow casting schermen voor digitale 
informatievoorziening. 
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Fysieke bibliotheekruimte 
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n

o
v

a
ti

e
 

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 
 

 
Digitale nieuwsbrief met 805 leden die o.b.v. actualiteit 
uitkomt naar mailinglijst voor klanten en geïnteresseerden 
 
Nieuwsbrief voor 442 Boekstartouders  
 
Diverse apps voor e-books, luisterboeken en digitale 
tijdschriften geïntegreerd in 1 app: Online Bibliotheek.  
Iguana app beschikbaar speciaal voor collectie van de 
Bibliotheek Wijchen en "Mijn Bibliotheek”functies zoals 
verlengen, reserveren, verlanglijstjes en aanwinstenlijsten. 
 
Via www.bibliotheek-wijchen.nl is het volledige aanbod van 
de bibliotheek beschikbaar gesteld.  
 
Vier Digisterker cursussen aangeboden in beide vestingen 
met 15 deelnemers. Vanwege de 1,5 meter regel konden 
minder mensen deelnemen aan een cursus dan gewoonlijk.  

http://www.bibliotheek-wijchen.nl/
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Fysieke bibliotheekruimte 

Dienst Omschrijving Doelgroepen Doelstelling/Thema’s Geleverde prestaties in
n
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Publieksruimte en 
leenvoorziening 

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. 
 
Tijdens lockdownperiodes waren beide vestigingen gesloten. 
In de centrale was dienstverlening rond basisvaardigheden 
zoals Taalcafé wel mogelijk. 
 
Tijdens lockdowns was de bibliotheek via mail, telefoon en 
social media bereikbaar. Op verzoek werden boeken aan 
huis bezorgd of kon men ze via een boekenkar voor de deur 
van de bibliotheek ophalen. Via deze kar konden boeken ook 
worden ingeleverd.  
 
Er konden beperkt groepen worden ontvangen in de diverse 
bibliotheekruimtes vanwege coronamaatregelen. 
 
 
 
 

 

Gratis of 
gereduceerd 
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 

• 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 

Contributievrijdom tot 18 jaar 
 
Betaald 18+jaarabonnement 
+ Tijdelijk abonnement 
+ Mini-abonnement voor weinig-leners 
+ Gereduceerd abo. voor ROC-doelgroep en vluchtelingen 
+ Gastlenen voor onze leden in alle bibliotheken 
+ Gastlenen voor leden van andere bibliotheken 
+ Abonnement als cadeau 
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Fysieke bibliotheekruimte 

Dienst Omschrijving Doelgroepen Doelstelling/Thema’s Geleverde prestaties in
n

o
v

a
ti

e
 

en landelijke acties. • Stimuleren van het lezen in de 
thuissituatie  

+ Mogelijkheid abonnement per maand te betalen  
Deelname aan Gelderse ledenacties en 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 meer gebruik wordt 
gemaakt van de collectie. 
 
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: 

- Olympische Spelen 

- Week van Lezen en Schrijven 

- Maand van de Geschiedenis (Zorg in Wijchen) 

- Jubileum SpeelOtheek 

- Overzichtstentoonstelling werk Herman Kruis 

- Kerst 

- Zwamzakkententoonstelling 
 

 

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: 

- Week van Lezen en Schrijven 

- De Wonderwissel 

- Bijeenkomsten Wereldwinkel 

- Taalcafé 

 

De Vloer Een mogelijkheid bieden 
om voorstellingen van 
beginnende (lokale) 
artiesten te 
programmeren samen 

Alle inwoners van de 
gemeente 
 
 
 

• Actieve deelname aan de 
samenleving 

• Bevorderen van actieve 
participatie in cultuur 

Activiteiten: 

- VONK bijeenkomsten 

- Soroptimistenbijeenkomsten 

- Workshop familiegeschiedenis 
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Fysieke bibliotheekruimte 

Dienst Omschrijving Doelgroepen Doelstelling/Thema’s Geleverde prestaties in
n

o
v

a
ti

e
 

met ’t Mozaïek. 
 
Eigen activiteiten, zoals 
groepsbezoeken en 
dergelijke 
 
Faciliteit bieden aan 
derden om eigen 
activiteiten uit te voeren. 
 

 
Alle inwoners van de 
gemeente 
 

• Inspireren 
 

 

- Fysio Fit 

- Ruth Bakker Kinderboekenweek 

- GGZ cafe 

- Kampvuurvertellingen (Buiten goed weer) 

- Lezing hulphond week tegen de eenzaamheid 

iPadtafel Bedoeld voor gesprekken 
en discussies in klein 
gezelschap. 

Alle inwoners van de 
gemeente 
 
 

• Actieve deelname aan de 
samenleving 

• Kennis delen 
 

 

Activiteiten: 

- Taalcafé 

- Lichtvoetig stappen maken 

- Taalcursussen 
o Frans 
o Spaans 
o Engels 

- Internetcafe’s 

 

Het Lokaal Voor kleine 
bijeenkomsten en 
workshops. 

Alle inwoners van de 
gemeente 
B 

• Actieve deelname aan de 
samenleving 

• Kennis delen 

• Inspireren 
 

 

Activiteiten: 

- Taalcursussen 
o Frans 
o Spaans 
o Engels 

- Fotografie 

- LinkedIn 

- Literatuur leesgroepen 

- Leuk leren groep 

- Leesgroep anderstalige 

- Digitale inloopochtend 

- Klik&tik 

- Digisterkercursus 

- Workshops week van het atutisme (online) 
o Autisme, heel gewoon of toch bijzonder 
o Teken je kind tot rust 
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Fysieke bibliotheekruimte 

Dienst Omschrijving Doelgroepen Doelstelling/Thema’s Geleverde prestaties in
n

o
v

a
ti

e
 

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: 

- Auteursbezoek Pieter Koolwijk 

- Kindercollege Dronepiloot 

- Kindercollege Majoor Landmacht 

- Kindercollege Contactclown 

- Kindercollege Rockgitarist 

- Kindercollege Imker 

- Kindercollege Epidemioloog 

- Kindercollege Klimaatactivist 

- Opening Talentenatelier 

- Het hele jaar zijn er activiteiten die kinderen zelfstandig 
kunnen uitvoeren. Een aantal activiteiten is onderdeel 
van landelijke campagnes 

 

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: 

- Grote vriendelijke Podcast 

- Coco kan het: Peutermaand 

- EK Voetbal 

- Kindertheatervoorstellingen Mozaïek  

- Knutsels van kinderen 

- Zomerprogramma Olympische Spelen 
 

 

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 een Boekstartuurtje activiteit met interactief 
voorlezen. 
 
Elke maand een gastspreker met een themaprogramma rond 
bijvoorbeeld opvoeding; de Speelotheek of een 
kinderboekenschrijfster. 
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Jeugd en onderwijs 

 
Dienst Omschrijving 

Doelgroepen 
 Doelstelling 

  
Geleverde prestaties in

n
o

v
a

ti
e
 

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 

Leesoffensiefgesprekken. In opdracht van de LEA 
gesprekken gevoerd met Kinderopvang, Basisonderwijs en 
Voortgezet onderwijs over hoe het Leesoffensief 
vormgegeven kan worden 
 
Wijchense Peutermaand in juni. Dit jaar zonder 
Peuterinformatiemarkt vanwege Corona 
Tijdens de Peutermaand: 45 nieuwe leden 0-6 jaar (tov 34 in 
2020) 
 
Samenwerking op het gebied van activiteiten met andere 
Wijchense organisaties. 
 
BoekStartuurtje met speciale gasten 
- Speelotheek 
- Zangeres Fabrina Willemse 
- Vertelvoorstelling Coco kan het 
- Kindercoach Gitte Liebrand 
- Kinderyoga Linda Koop 
 
Bezoeken aan alle peuteropvanglocaties en 
kinderdagopvanglocaties met voorstelling rond het 
Prentenboek van het Jaar: 31 vertelkast-voorstellingen op 
KDO en PO van de eerste stap 
 
Start-met-Boekencollectie 
PO Lijsterbesstraat 
PO Oudelaan 
Het Zuiderpad 
De Viersprong 
 
Wekelijks BoekStartuurtje 
Maart: Digitaal BoekStartuurtje 
April: Digitaal BoekStartuurtje 
Vanaf mei weer ‘live’, eerst met beperkt aantal ouders en 

P: 
€5.040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultaten Productenboek 2021 - de Bibliotheek Wijchen 
vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 30 mei 2022. 

14 
 

Jeugd en onderwijs 
kinderen vanwege Corona-maatregelen 
 
Functie Boekstartcoach op het consultatiebureau. 
Maandag en Donderdag 10:30-12:00 uur. Was door Corona 
niet mogelijk 
 
SGB-projecten: Ik Begrijp Je/Meer Begrijpen (opleiden 
Pedagogisch Medewerkers in herkennen laagtaalvaardige 
ouders/ Leesbeestbakfiets: Camouflage-activiteit om met 
laagtaalvaardige ouders in gesprek te komen): 

- Bijscholing PM’ers om laaggeletterdheid te herkennen 
bij ouders: 120 PM’ers e-learning gedaan 

- Online workshop met trainingsacteur over het 
bespreekbaar maken van laaggeletterdheid bij ouders: 6 
PM’ers opgeleid 

- Schrijven op B1-niveau voor Managers Kinderopvang: 4 
medewerkers opgeleid 

- Aanschaf Leesbeest Bakfiets: fiets om op verschillende 
locaties en plekken in de gemeente voor te lezen en met 
ouders in gesprek te gaan over lezen en hun eigen 
taalvraag 

- Logo Leesbeest: bedacht door Julia Driessen, ontwerp 
door Studio Bont 

-  Peuterbon en Peuterboek bij inschrijven kinderen bij 
KDO en Peuteropvang: boek gemaakt door Renate 
Heerink 

 
Monitor BoekStart in de Kinderopvang uitgevoerd op 6 
locaties 
 

 
 
P:  
€ 2.020 
 
M: 
€4.620 
 
 
P: 
€7.925 
 
M: € 
18.038 

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). 

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: 
18 groepen Vliegensvlugge Verhalenverteller: gemiddelde 
waardering: 8,6 
 
6 Kinderboekenweekbezoeken Groep 5/6: gemiddelde 
waardering: 8 
 
7 Kindercolleges Worden Wat Je Wil: gemiddeld 15 kinderen 
 
Nationale Voorleeswedstrijd: 
Wijchens Voorleeskampioen: Juliëtte Liebregts (De 
Viersprong). Juliëtte won ook de Regionale Finale en de 
Provinciale Finale. In de Landelijke Finale viel ze buiten de 
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Jeugd en onderwijs 
 
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) 

prijzen. Alle rondes van de Voorleeswedstrijd werden online 
gehouden. 
In Wijchen namen 4 scholen deel aan de wedstrijd minder 
deelname door Corona) 
 
Talentariërs: Groep van kinderen die meedenken over en 
meewerken aan activiteiten van de bibliotheek. In 2021 
hebben ze meegewerkt aan  

- Bezoek Pieter Koolwijk (n.a.v. Leesclub Gozert) 

- Kindercolleges Kinderboekenweek 

- Opening Talentenatelier 
 
Gezinsaanpak: Door alle leden van het gezin te betrekken bij 
lezen en taalvaardigheid proberen we de cirkel van 
laaggeletterdheid te doorbreken. Voorbeelden activiteiten 
biinnen de Gezinsaanpak zijn VoorleesExpress en 
VoorleesExpress+ en de BoekStartcoach 
 
VoorleesExpress: 
Bereikte gezinnen: 11 
Aantal nieuwe vrijwilligers: 10 
 
Subsidie Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders ihkv VVE 
ontvangen voor VoorleesExpress+, waarbij de ouders van 
het kind dat wordt voorgelezen meedoet aan het programma 
Voor Jou en Je Kind van Stichting Lezen en Schrijven. In 
2021 gestart met de bijscholing van de vrijwilligers, in 2022 
worden de eerste gezinnen bezocht met het nieuwe 
programma. 
 
Talentenatelier: 
In het Werkatelier kunnen kinderen zelfstandig, met ouders 
of vrienden activiteiten uitvoeren rond de 8 intelligenties (MI 
van Howard Gardner). 
 
Talentenatelier is officieel geopend op 8 december. De 8 
activiteiten kunnen nu structureel worden ingezet. De 
activiteiten hebben eenzelfde vormgeving. 
Er zijn instructievideo’s gemaakt en een handboek voor het 
personeel 
 
Monitor de Bibliotheek op School uitgevoerd op Wingerd 
Bergharen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: 
€1400,- 
 
 
 
P: 
€3.115 
 
P: 
€2.800 
 
M:  
€ 3.084 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: 
€560,- 
 
P: 
€400,- 
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Jeugd en onderwijs 
 
Gesprekken met scholen over invulling Leesoffensief 
Wijchen 
 
Convenant Brede Scholen Bergharen getekend 
 
Leesclub Gozert (Wijchen): 4 deelnemers 
Jongensleesclub Gozert (Bergharen): 10 deelnemers 
24 juni: Auteursbezoek Pieter Koolwijk, voorbereiding door 
leesclubleden (15 kinderen hebben bezoek bijgewoond) 
 
 
Samenleesgroep Katvis (5 kinderen) 
(Samenleesgroep bestaat uit kinderen die te oud zijn voor 
VoorleesExpress, maar wel ondersteuning kunnen 
gebruiken) 
Nederland Leest Junior: 2 groepen (25 leerlingen) 
  

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 
 
Monitor de Bibliotheek op School uitgevoerd op Maaswaal 
College Oosterweg 
 
Gesprekken met Maaswaal College Oosterweg, Veenseweg 
en ProCollege over invulling Leesoffensief Wijchen 
 
Leerlingpas is bibliotheekpas voor alle leerlingen Maaswaal 
College 
 
Read2Me-voorlees-wedstrijd 
Door Corona heeft Read2Me niet plaatsgevonden 
 
Leerlingpas is tegelijk bibliotheekpas 
 
Brugklasbezoeken 
11 brugklasbezoeken 
 
Bijscholings- en Inspiratiebijeenkomsten 
Voor docenten VO: Bijdrage geleverd aan studiebijeenkomst 
Sectie Nederlands (online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Jeugd en onderwijs 
 
Speciale kast voor VMBO-leerlingen: klas 1 en 2 op de 
Jeugdafdeling; Klas 3 en 4 op Afdeling Volwassenen.  
Collectie Engelse leesboeken voor leerlingen Maaswaal 
College Oosterweg 
 
Hiphop in je Bieb: 
Aansluiten bij de dominantie cultuur bij jongeren: 
Urban/Hiphop. Met subsidie van de Koninklijke Bibliotheek 
 
- Startcollectie Hiphop/Urban 
 
- Studiobox Quardin (mobiele opnamestudio waarmee 
jongeren hun eigen rapteksten/spoken word kunnen 
opnemen. Ook te gebruiken door scholen) 

 
 
 
 
P: 
€1.400 
 
P:  
€ 500 
M:  
€ 900 
 
M: 
€5000 

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 Leerkrachten 

 
 
 
 
 
 

• Ontwikkelen van vaardigheden en 
begrip mbt de digitale wereld. 

• Zelfstandig leren zoeken, vinden en 
beoordelen van informatie 

• Verantwoorde participatie in de 
digitale samenleving 

 
 

Vanwege coronamaatregelen niet uitgevoerd in 2021.  

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 
of product 

7 nieuwsbrieven in kalenderjaar  

Maatschappelijk
e stages  
 

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

Jongeren 12-16 jaar 
 

• Actieve deelname aan de 
samenleving  

• Kennismaken met vrijwilligerswerk, 
sociaal-cultureel werk enz. 

2 stagiaires via Maaswaalcollege hebben een 
maatschappelijke stage gedaan.  
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Jeugd en onderwijs 
leesbevordering , 
jongereninformatie  en 
mediawijsheid 
 

 
 

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 
 

 

Geen workshops georganiseerd vanwege 
coronamaatregelen. 

 

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 
 

Geen stagiaires voor een beroepsstage in 2021.  

Beheer 
Onderwijs 
Productencatalo
gus 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 
 

 Is in 2021 actueel gehouden.  
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Participatie en Zelfredzaamheid 

 
dienst Omschrijving 

 
Doelgroepen 

 Doelstelling 
Geleverde prestaties 
 in

n
o

v
a

ti
e
 

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 
vaardighed
en  

• Ontwikkelen van vaardigheden en begrip mbt 
de digitale wereld. 

• Zelfstandig leren zoeken, vinden en beoordelen 
van informatie 

• Verantwoorde participatie in de digitale 
samenleving 

 
 

Zelf diverse cursussen verzorgen 
rondom digitale basisvaardigheden. 

• Digisterker 

• Corona-app 

• Workshop invullen 
donorregistratie 

 
Digitale inloopochtend op de Donderdag. 
 
Klik en Tik lessen elke woensdagochtend 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P:  
1600 

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  
 
NS Publieksprijs 
 
Week van het luisterboek 
 
Zomerlezen 
 
Nationale Gedichtendag / Poëzieweek 
 
Week van Lezen en Schrijven 

• Voorlichting door 
taalambassadeurs 
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• Start met het meeleesboek. 
Eerste schrijver Wethouder 
Loermans 

 
  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 

 
(Mee)leesgroepen opgezet i.s.m. ROC. 
(leuk leren) 
 
Taalcafé.  
 
Wel in beperkte mate door de 
coronamaatregelen. Gelukkig in 2021 
vrijstelling gekregen om in kleine 
groepjes te blijven oefenen en contact te 
houden. 
 
Bibliotheek faciliteert ruimte, boeken en 
achtergrondinfo. 
 
 

 

Wisselcollectie 
verzorgingshuizen  
 
 

Wisselcollecties aanbieden aan 
verzorgingshuizen  

Bewoners 
verzorgings-
huizen 
 

• Bevorderen van actieve deelname aan de 
samenleving 

• Samenbrengen ouderen 

• Taal - en leesbevordering 
 

 

Wisselcollecties uit eigen 
bibliotheekcollectie voor 3 
verzorgingshuizen 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 

Internetcafé voor ouderen in 
samenwerking met  MEERVoorMekaar. 
Uitleg over gebruik internet en het 
gebruik van diverse devices. 
 
Vanaf september opnieuw gestart. Leden 
durfden niet eerder bij elkaar te komen. 
 

 

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  
 

 

7 Medewerkers met re-
integratiedoelstelling werkzaam. 
Waarvan 3 doorstroomden naar betaald 
werk. 
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Stages 
 

Maatschappelijke stages en 
taalstages 
 
 

Jongeren 
 
Volwassenen 
van niet-
Nederlandse 
afkomst 
 

• Actieve deelname aan de samenleving 

• Tegengaan sociaal isolement 

• Bestrijden van taalachterstanden 

2 maatschappelijke stagiaires  

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. In 2021 geen gebruik 
van gemaakt. 
Via Taalcafé wordt hier wel aandacht 
aan geschonken. 
 

 

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  
 

 

Bibliotheek organiseert lezingen rond 
thema’s en lokale onderwerpen. 
 
Bibliotheek geeft instellingen en 
individuen de mogelijkheid zelf lezingen 
te organiseren op de Vloer. 
 
Zie voor een opsomming de diverse 
programmeerplekken zoals genoemd 
onder het hoofdstuk Fysieke 
Bibliotheekruimte. 
 

 

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 

Samenwerking Mozaiek, 
MeerVoormekaar, VWON en Bibliotheek 
Wijchen. 
Vanwege lockdown is er een online 
versie georganiseerd.  
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Persoonlijke ontwikkeling 

 
Dienst Omschrijving 

Doelgroepen 
 Doelstelling geleverde prestaties 

 

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  
 
NS Publieksprijs 
 
Week van het luisterboek 
 
Zomerlezen 
 
Nationale 
Gedichtendag/Poëzieweek met 
online gedichtenwedstrijd 
 
Nederland Leest 
 
 
Leesgroepen 
Er waren 5 leesgroepen actief met 
in totaal 56 leden. 
 
Bibliotheek faciliteert ruimte, 
boeken en achtergrondinfo. 
 
Vanwege coronamaatregelen zijn 
een aantal leesgroep 
bijeenkomsten komen te vervallen. 
De leden wilden niet online bij 
elkaar komen. 
 

 

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 
 
 

G!DS is actueel gehouden  

Educatieve 
activiteiten 

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

Alle inwoners van 
Wijchen van 18 

•  De wensen en behoeften van de inwoners van 
Wijchen staan centraal.  

 
Voor aantallen zie de cijferbijlage 
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 formele leren. 
 
Programmering wordt neergezet 
vanuit de visie van de Bibliotheek van 
de 100 talenten 

jaar en ouder 
 

•  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 
er nadrukkelijk voor alle Wijchenaren.  

•  Samenwerking met (lokale) partners  

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

en beschrijvingen bij de specifieke 
fysieke ruimtes eerder in dit 
document. 

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. 
 
 

Online ontmoetingen met 
community. Vooral over gezond 
door de Coronaperiode komen. 

 


