
Een bibliotheek 
voor iedereen!

JAARVERSLAG 2020



2020

Mede door corona was 2020 een bijzonder jaar. Een jaar waarin niks meer
vanzelfsprekend is. Een jaar waarin natuurlijk ook Bibliotheek Meerssen haar deuren

verschillende keren moest sluiten om later weer gefaseerd open te gaan. Genoeg
hindernissen te nemen maar juist hierdoor is 2020 ook een jaar dat staat voor

vernieuwing, flexibiliteit en creativiteit. 

Als we terugblikken op 2020 dan denken we aan de
AfhaalBieb en BezorgBieb. Maar zeker ook aan de digitale mogelijkheden 

om te lezen via de online Bibliotheek. 
Zo snel als mogelijk hebben we als bibliotheek ingespeeld op de nieuwe situatie én de

behoeftes van leden en niet-leden. Juist nu zagen wij mogelijkheden in onze rol van
maatschappelijke bibliotheek. Het was vooral de tijd voor de kleinere maatschappelijke
en individuele vraagstukken. Lokale samenwerkingen werden verstevigd en er werden

voorbereidingen getroffen voor 2021.
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Ons verhaal
Maatschappelijke & sociale verbondenheid

De bibliotheek is van alle tijden en van ons allemaal. Een plek waar iedereen welkom
is. Of je nu wilt lezen voor je plezier, of wilt leren, voor inspiratie, een vraag of een
ontmoeting komt; het mag allemaal. Het is een (online) plek waar je antwoorden

vindt en waar je jezelf kunt ontwikkelen.

Als bibliotheek leveren we een bijdrage aan welzijn en welvaart. Het is onze ambitie
dat we er - samen met onze partners - voor zorgen dat iedereen taalvaardig is,

digitaal mee kan komen en de kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. Dat
iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden.

Dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder
mensen eenzaam zijn.

We sluiten in de gemeente hiervoor aan bij de lokale context, lokale netwerken en
lokale behoeften. We werken nauw samen met overheden, scholen, culturele 

en maatschappelijke organisaties.
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Het bevorderen van geletterdheid en leesplezier

Het bevorderen van de participatie in de informatiesamenleving

Het bevorderen van een leven lang ontwikkelen

Bibliotheek Meerssen transformeert van een klassieke uitleenbibliotheek naar een sociaal-maatschappelijke
en educatieve bibliotheek. We hebben daarbij de komende jaren nóg meer aandacht voor: 

Informatie- & taalvaardigheid

Doelgroep: 0-18 jaar

Doelgroep: laaggeletterden en andere kwetsbare volwassenen

Doelgroep: iedereen die zijn of haar horizon wil verbreden

Sociale verbondenheid
De bibliotheek is een laagdrempelige verblijfs- en ontmoetingsplek voor iedereen, in het
bijzonder voor mensen die extra steun kunnen gebruiken om ook volwaardig mee te kunnen
doen.

We sluiten daarmee aan op de gemeentelijke doelstellingen, op de provinciale strategie, maar zeer zeker ook
op het Bibliotheekconvenant 2020-2023 waarin de drie overheidslagen en de bibliotheken vastleggen dat ze
zich gezamenlijk gaan focussen op leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang leren (pag. 5).

Bibliotheek in het kort

04.



Begin oktober 2020 bekrachtigden vertegen-
woordigers van de drie overheidslagen en
van de Nederlandse openbare bibliotheken
het Bibliotheekconvenant 2020-2023. 
De partijen benadrukken met het convenant
het belang van een volwaardige lokale
bibliotheekvoorziening. Dit is een voorwaarde
om een bijdrage te kunnen leveren aan de
drie grote maatschappelijke opgaven waar ze
zich de komende jaren op gaan focussen: het
bestrijden van laaggeletterdheid, het
bevorderen van digitale inclusie en het
stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

Bibliotheekconvenant 2020-2023 

KORTE UITLEG BIBLIOTHEEKCONVENANT:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TGZ70IZXH24

Sleutelrol voor bibliotheken bij grote maatschappelijke opgaven

TIP

https://www.youtube.com/watch?v=tgz70iZXh24


Lezen start met BoekStart
Jong geleerd is oud gedaan. Na de geboorte van een
kind zoeken we het contact met ouders met behulp
van BoekStart. Ouders met baby's en peuters
ontvangen in onze bibliotheek een oranje
BoekStartkoffertje met boekjes cadeau, plus een
gratis lidmaatschap voor het kind tot de leeftijd van
18 jaar. BoekStart moedigt ouders aan zo vroeg
mogelijk boekjes én de bibliotheek te ontdekken. Het
stimuleert de taalontwikkeling bij baby's en peuters.
In 2020 maakten 32 ouders gebruik van dit aanbod.

Samenwerking jeugdpartners
Omdat het zo belangrijk is om kinderen zo vroeg
mogelijk kennis te laten maken met lezen en de
bibliotheek is samenwerking met partners
noodzakelijk. 2020 was het jaar van de
samenwerkingen. Naast het verstevigen van de
banden met bestaande partners zoals het
consultatiebureau, peuterspeelzalen en het onderwijs
bijvoorbeeld via de Bibliotheek op school (dBos), was
er veel aandacht voor nieuwe samenwerkingen o.a.
met de GGD, de schoolkok, de logopedistes in Bunde
en Meerssen maar ook met de kinderopvang en met
het jongerenproject HomeStart van Trajekt. Door het
verbreden van ons netwerk hopen we dat nog meer
ouders de weg vinden naar de bibliotheek. In het
bijzonder de gezinnen waarvoor lezen niet vanzelf-
sprekend is, krijgen op deze manier een extra zetje.

Vakantieleestas
In 2020 ontvingen alle kinderen van groep 3 en 4 in 
gemeente Meerssen voor de zomervakantie een vrolijke 
vakantieleestas met o.a. een vakantieboekje. Met deze 
tas hopen we kinderen die gestart zijn met lezen, te 
stimuleren om door te lezen in de zomervakantie. 
Doorlezen zorgt dat het leesniveau behouden blijft of 
zelfs verbetert.

VoorleesExpress
Begin 2021 zal de VoorleesExpress van start gaan. De 
VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2-8 jaar 
die moeite hebben met taal, een half jaar extra aandacht 
krijgen van een vrijwilliger aan huis. De vrijwilliger leest 
voor, speelt taalspelletjes en verkent samen met het 
gezin de bibliotheek. De vrijwilliger helpt daarbij ouders 
om taal en leesplezier een vaste plek in het gezin te 
geven. De VoorleesExpress wordt samen met scholen, 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven uitgevoerd. 
Eind 2020 startten de trainingen van deze partners en 
de werving van vrijwilligers. 

Online Bibliotheek en e-books
2020 was ook het jaar om de online Bibliotheek te 
ontdekken via www.onlinebibliotheek.nl. Kinderen 
kunnen met het bibliotheeklidmaatschap e-books en 
luisterboeken 24/7 gratis lenen. In 2020 werden 593 e-
books geleend. 

Meer lezen is beter in taal.
Door een kwartier vrij lezen

per dag, leert een
kind 1.000 nieuwe woorden
per jaar én scoort het beter

op school.

Jeugd & Onderwijs
Stimuleren van taal, lezen en voorlezen

Kinderen gratis lid



ILONA VAN REIJEN

PROJECTLEIDER
VOORLEESEXPRESS 
BIJ BIBLIOTHEEK  
MEERSSEN SINDS 
SEPT. '20

GETROUWD EN
MAMA VAN FYNN (7) 
EN MYCK (2)

Taalstimulering! Al op jonge leeftijd voorgelezen worden, met
taal bezig zijn en plezier beleven aan taal, is een verrijking voor
de ontwikkeling van een kind. 
Als VoorleesExpress Meerssen is het ons streven om ouders te
ondersteunen om taal en leesplezier thuis een vaste plek te
geven.
Ik ben blij om een bijdrage te mogen leveren aan dit mooie
project!

Wat betekent de VoorleesExpress voor jou?

'Het is niet
mijn feestje,

maar het feestje
van het gezin'

Vrijwilliger

Het is hartverwarmend hoeveel vrijwilligers zich willen inzetten
voor de VoorleesExpress en het aandurven om nu, in deze
lastige coronaperiode, met gezinnen aan de slag te gaan. De
gesprekken met vrijwilligers maken me nog enthousiaster. Het
zijn mensen met verschillende achtergronden en ervaringen
maar allemaal met een groot hart voor kinderen en
taalstimulering. 
Het geeft me voldoening als ik hoor hoeveel plezier de gezinnen
en voorlezers elke week hebben. Daar doen we het voor! 

Wat heeft je verrast?
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Taal-, informatie- en digivaardigheid is de basis om 
mee te kunnen doen aan onze snel veranderende 
samenleving. Samen met de gemeente en lokale 
partners verzorgen we als Bibliotheek Meerssen 
producten en diensten om deze belangrijke basis 
van mensen te vergroten. En dat gebeurt allemaal bij 
het DigiTAALhuis om mensen vaardiger en 
zelfredzamer te maken. 

Het DigiTAALhuis in de bibliotheek is er voor 
iedereen die beter wil leren, lezen, schrijven of 
rekenen, of wil leren werken met de computer. Je 
kunt er informatie, advies en begeleiding krijgen. 
Denk aan activiteiten zoals computercursussen, 
diverse spreekuren zoals juridische en 
belastingspreekuren maar ook taalbegeleiding in het 
wekelijkse Taalcafé. 

In 2020 waren het voornamelijk de kleinschalige en 
individuele activiteiten die wél plaatsvonden. Mensen 
vonden het soms juist prettig om een uitstapje te 
hebben in de vorm van bijvoorbeeld een wekelijkse 
(computer)cursus. Vooral de 1-op-1-taalbegeleiding 
liep in 2020 goed. Er werden niet alleen afspraken 
gemaakt in de bibliotheek, ook buitenshuis of zelfs 
online werd Nederlands geoefend.

Juridisch spreekuur

Inloopuur (hoog)begaafdheid

Contact met de wijkagent

Digicafé, voor digitale vragen!

Spreekuur donorregistratie

Taalspreekuur

Belastingspreekuur

Hulp bij CoronaMelder-app

Spreekuren 2020

Mijn partner heeft altijd
alles geregeld. 

Nu hij er niet meer is, 
wordt het tijd dat ik 

het zelf leer.

Participatie & Zelfredzaamheid
Iedereen digi-taal-wijs

In 2020 verzorgde Bibliotheek Meerssen drie trainingen
voor (jeugd)partners in Meerssen, te weten
'Laaggeletterdheid signaleren en bespreekbaar maken',
de workshop 'Verdiepende gesprekken' en de workshop
'Niet iedereen kan voorlezen' voor pedagogisch
medewerkers.

Inmiddels weten inwoners de weg te vinden naar onze
digitale cursussen. Bijvoorbeeld voor de wekelijkse
cursussen 'Klik & Tik' waar mensen oefenen met de
basis van de computer en het internet. Of voor de cursus
'Veilig online met DigiD' waarin deelnemers in drie
bijeenkomsten kennismaken met de digitale overheid. Zo
leren ze zelfstandig huurtoeslag aanvragen,
belastingaangifte doen of hun adres wijzigen.



NIEUW in 2020

In december hebben 10 ouder-kind koppels
meegedaan met het online project Zin In Koken.
Een online kookcursus voor ouder en kind over

samen gezond koken en eten. De koppels kregen
aan de hand van opdrachten tips over hoe gezond
te eten, het bewaren van producten en koken met

weinig geld. Zin In Koken Meerssen is een
samenwerking van de Universiteit Maastricht, GGD

Zuid-Limburg, Basisschool De WereldSter,
schoolkok Hanneke Philipsen en de bibliotheek.  

 
De koppels vonden het jammer 

dat het was afgelopen en zouden graag 
nog een keer mee doen. 

 
Voor herhaling vatbaar voor 2021!
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Naast bestaande spreekuren zoals het
taalspeekuur, het digicafé en het juridisch

spreekuur startte begin 2020 ook een
tweewekelijks inloopmoment met

wijkagent Roderich Gilissen in onze
bibliotheek.  

 
Een laagdrempelig contactmoment voor

alle vragen en zorgen van inwoners. 
 

Een mooie samenwerking die we hopelijk
weer snel kunnen voortzetten!

Project 'Zin In Koken' Contact met de
wijkagent

09.

Een gratis tijdelijke app voor leden! 
De app wordt een half jaar als proef

aangeboden. 
In de TijdschriftenBieb zitten als proef
zestien bladen, met populaire titels als:
AutoWeek, Eigen Huis & Interieur, Flair,

Happinez, Margriet, Nouveau, Psychologie
Magazine, Steden, Story, Viva, Vrij

Nederland en Yoga Magazine. 
 

De TijdschriftenBieb is een pilot van de
online Bibliotheek.

TijdschriftenBieb bezoekers in de 1e maand!
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(Invul)spreekuur
Donorregistratie

Wekelijkse gratis (invul)ondersteuning rondom
de nieuwe donorwet en donorregistratie. 



Fors meer uitleningen e-books en luisterboeken
Veel meer mensen leenden in 2020 e-books en
luisterboeken dan een jaar eerder. Corona heeft in 2020
gezorgd voor een flinke stijging in het gebruik van de
online Bibliotheek. In totaal werden er landelijk 5,6
miljoen e-books uitgeleend, tegen bijna 3,9 miljoen in
2019. Ook in Meerssen steeg het aantal uitleningen van
e-books met 44% (2019: 2.548, 2020: 3.678), terwijl in
eerdere jaren dit 10-15% was. Het gebruik van e-books
en luisterboeken nam niet alleen onder bibliotheekleden
toe. Door de ThuisBieb-app in de eerste lockdown en de
VakantieBieb-app in de zomer, werden ook niet-
bibliotheekleden bereikt. Beide apps waren zowel voor
bibliotheekleden als niet-leden gratis beschikbaar. 

Via www.onlinebibliotheek.nl of de app heb je als
bibliotheeklid 24/7 toegang tot 33.000 e-books en
4.400 luisterboeken. Gebruik jij al de online Bibliotheek
(app)?
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Als bibliotheek stimuleren we burgers om kennis en
vaardigheden op te blijven doen en te blijven leren in
deze snel veranderende wereld. De bibliotheek
verbindt mensen met kennis en informatie maar
bijvoorbeeld ook met kunst en cultuur. 

In 2019 stonden we op plaats nummer 5 van meest
actieve bibliotheken in Nederland. In 2020 waren er
door alle beperkingen en sluitingen minder
activiteiten mogelijk, zeker voor grote groepen. 

Activiteiten verzorgen we onder andere samen met
Computer Doe- & Leercentrum Beek, de Vrienden
van de Bibliotheek en met Stella Academia. Hopelijk
zijn er in 2021 weer meer mogelijkheden. 

In de zomerperiode waren er in 2020 twee
geslaagde zomerfilmavonden in het park, waar we
gelukkig even konden genieten van het samenzijn in
de openlucht.

Wat fijn dat Meerssen
een bibliotheek heeft

waar iedereen welkom is.

Persoonlijke ontwikkeling
Een leven lang leren 

Zijn er veel activiteiten bij Bibliotheek Meerssen? Dat kun
je wel zeggen! We staan op plaats nummer 5 van
Nederland. Daar zijn wij  trots op!



Bibliotheek & corona

Ondanks dat de bibliotheek gesloten is, toch
kunnen lezen en lenen? Dat kan met de

AfhaalBieb en BezorgBieb! Tijdens de eerste
lockdown zijn we gestart zodat het lenen van

materialen toch door kon gaan voor leden.
 

Kun je ook niet zonder een echt boek in je
handen? Maak gebruik van onze AfhaalBieb of

BezorgBieb. Wij zoeken je boeken bij elkaar
en geven een seintje wanneer jouw tas

klaarstaat.
 

Leden hebben inmiddels hun weg gevonden
en er wordt graag gebruikt gemaakt van onze

afhaaldienst.
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Ondanks dat onze deuren gesloten
waren, wilden we niemand in de kou laten

staan door te helpen waar nodig. 
 

De helpdesk was er voor alle vragen van
leden en niet-leden over lenen, de

AfhaalBieb, het online lezen van e-books
en luisterboeken via

www.onlinebibliotheek.nl, de ThuisBieb 
óf het lidmaatschap.

Helpdesk!
AfhaalBieb &
BezorgBieb Belactie

De kracht van onze kleine bibliotheek is
het persoonlijke contact met leden en

bezoekers.
 

Medewerkers namen tijdens de lockdown
de telefoon om contact met leden te

zoeken en zo nodig een helpende hand te
bieden. 

 
'Hoe gaat het én kunnen we iets

 voor je betekenen?'

11.

Hulp bij
CoronaMelder

Wekelijkse gratis ondersteuning en informatie
bij het gebruik van de CoronaMelder app. 

 
Zowel voor leden als niet-leden!
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De Bibliotheek is ook een ‘sociale plek’, van en voor
mensen. Wij zijn er voor ontspanning en verrijking,
wij bieden een plek om andere mensen te
ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en nieuwe
contacten op te doen. 

Ons Leescafé is een goedbezochte plek door jong en
oud. Maar ook onze wekelijkse cursussen,
spreekuren en bibliotheekbezoeken bezorgen veel
mensen een vast sociaal moment. 

In 2020 was er minder ruimte voor ontmoeting in
onze bibliotheek. Desondanks zochten we toch de
verbinding door bijvoorbeeld van onze afgeschreven
tijdschriften, cadeautasjes voor de bewoners van
zorgcentrum Beukeloord te maken. Ook met
Kerstmis werden mensen in Meerssen  verrast met
tijdschriftenpakketten. Leden werden tijdens de
eerste lockdown door ons gebeld met de vraag of
alles goed ging en of ze gebruik wilden maken van
de AfhaalBieb of BezorgBieb. 

In 2021 hopen we zeker ook de sociale activiteiten
weer op te kunnen pakken, bijvoorbeeld de
voorleeslunchen voor senioren en de
muziekmomenten in de bibliotheek.

Goh, je ziet steeds 
vaker nieuwe gezichten

in het Leescafé. 
 

Is ook gewoon gezellig!

Sociale verbondenheid
Ontmoeting & verbinding

MET BEHULP VAN DE REGENBOOGACTIE
HOOPTEN WE MENSEN EEN HART ONDER DE

RIEM TE STEKEN



JEANNETTE DUBUISSON
 

TAALVRIJWILLIGSTER
1-OP-1-TAALBEGELEIDING

BIBLIOTHEEK MEERSSEN

Het was de wens van mijn taalmaatje/student. Met een korte ondersteuning van de
bibliotheek over het gebruik van Zoom kon ik vervolgens zelf aan de slag. 
Want via Zoom is begeleiden tijdens corona ook veilig. 

Waarom heb je afgesproken in coronatijd? 

Het is vrij eenvoudig omdat mijn taalmaatje/student mij iedere week een link stuurt
en ik zo dus makkelijk kan inloggen in Zoom. In het begin hadden we contact via
beeldbellen, maar dan had ik niet beide handen vrij. Nu kan ik gemakkelijk met zijn
teksten meelezen en via chat correcties typen.
Het contact verloopt heel goed en mijn taalmaatje/student is blij dat het nu zo kan.

Hoe verliep het contact?

Als andere taalmaatjes de mogelijkheid hebben om op deze manier contact te
onderhouden, is het zeker aan te raden!

Wat zou je andere taalmaatjes willen meegeven?

Taalmaatjes tijdens corona
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Bibliotheek & cijfers

2020
 

2.256 leden
 
 
 

283 bestellingen 
AfhaalBieb & BezorgBieb

 
49.829 

fysieke uitleningen
 
 

 
3793 uitleningen 
online Bibliotheek

 
 

e-books en luisterboeken
boeken, tijdschriften, 

grootletterboeken & luisterboeken, 

 
93 

helpdeskvragen
 
 

 
613 Facebook volgers
235 Instagram volgers

 

44% stijging!
 

32 
BoekStartkoffertjes

114 
bezoekers spreekuren

 

25 
taalkoppels

 
2547 

dBoS uitleningen 

= de Bibliotheek op school



Bestuur Bibliotheek Meerssen

Ellen Schiffeleers | Voorzitter
Coen van Laer | Secretaris
Jo Michielsen | Penningmeester
José Gommers | Vice-voorzitter
Jean Clerx | Bestuurslid
Henk Hausoul | Bestuurslid
Henny van Hoorn | Bestuurslid
Marc Schats | Bestuurslid
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Team Bibliotheek Meerssen
Naast het team van 8 parttime medewerkers, zijn er maar liefst
60 vrijwilligers actief bij Bibliotheek Meerssen. 
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