de bibliotheek als
MAATSCHAPPELIJK HART
VAN DE SAMENLEVING

Jong en oud
verleiden met
plezier te leze
n,
te leren en zic
h
te informeren
.

Bibliotheek VANnU staat midden in de samenleving. Op een
laagdrempelige manier brengen we mensen, informatie, educatie
en cultuur samen. Natuurlijk door onze collectie, maar ook door
de organisatie van activiteiten, trainingen en workshops. We
benutten onze rol in maatschappelijke netwerken om oplossingen
te bieden voor lokale vraagstukken op het gebied van lezen, leren
en informeren. Dat doen we in onze bibliotheken, maar ook in
de wijk- en dorpshuizen, op scholen, in de kinderopvang en bij
ouderenhuizen. De bieb is overal en altijd dichtbij!
Bibliotheek VANnU levert, samen met haar
partners, een bijdrage aan:
• Kansen voor jeugd
• Meedoen, zelfredzaamheid en participatie
• Blijven leren en ontwikkelen
• Digitale vaardigheden en laaggeletterdheid
• Eenzaamheid en ontmoeten

Wat doet de bibliotheek
in uw gemeente?
Lezen en de jeugd
De bibliotheek is de leesmotor van de regio want meer
lezen is beter in taal. De bibliotheek biedt programma’s die
laaggeletterdheid helpen voorkomen: met Boekstart
en de doorlopende leeslijn in de Bibliotheek
op school en in de bibliotheek creëren we
een positief en uitdagend leesklimaat.
De bibliotheek is te vinden
daar waar de jeugd is: op
school. Leesconsulenten van de
bibliotheek ondersteunen het
schoolteam met voorlees-, leesen mediaprojecten en betrekken
ook de ouders daarbij. Want
kinderen die per dag een kwartier
vrij lezen, scoren beter op school.

van collectie tot connectie

Basisvaardigheden
De wereld om ons heen verandert snel. Om mee te kunnen
blijven doen is goed kunnen lezen en schrijven van het
grootste belang. Voor mensen zelf, maar ook voor werkgevers,
dienstverleners en de maatschappij als geheel. Van de
Nederlandse beroepsbevolking (16-65 jaar) is ongeveer 12%
laaggeletterd. In West-Brabant zijn dat zo’n 56.000 mensen.
De bibliotheek stimuleert een leven lang leren op verschillende
manieren, onder andere door:
• te fungeren als wegwijzer via de Taalpunten
• workshops taal- en digitale vaardigheden voor volwassenen
(Digisterker en Klik & Tik)

Taalpunt

de bibliotheek als MAATSCHAPPELIJK
HART VAN DE SAMENLEVING
In de bibliotheek
Alle bibliotheken in Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Zundert
en Rucphen maken deel uit van het netwerk van VANnU. Via dat
netwerk kan van de stad tot in de kleine kernen een volledig
pakket aan diensten verzorgd worden.
De bibliotheek geeft toegang tot kennis, informatie en cultuur
door onze collectie en activiteiten. Het is een plek waar mensen
een leven lang kunnen leren in een informele omgeving.
In de bibliotheek is ruimte om te ontdekken door exposities,
lezingen, debatten en workshops. De bibliotheek is laagdrempelig. Iedereen is welkom in de bibliotheek voor studie,
workshops, het lezen van de krant of een praatje bij een kop
koffie. Het is een goed toegeruste studieplek voor scholieren
en studenten. De bibliotheek helpt werkzoekenden bij het
schrijven van sollicitatiebrievenen en het vormen van een
netwerk bij de Walk & Talk bijeenkomsten.

In de wijk

De bieb in cijfers

Met een regionaal netwerk van 3 kernvestigingen,
2 vestigingen, 7 servicepunten en 15 uitleenpunten in wijk-,
verzorgingstehuizen en scholen, meer dan 40 basisscholen met
een Bibliotheek op school en 3 Taalpunten staat Bibliotheek
VANnU in het hart van onze samenleving. Er werken
70 medewerkers en ruim 80 vrijwilligers.
1 op de 5 inwoners van ons werkgebied bezoekt de bibliotheek
regelmatig. Ruim 36.000 mensen hebben een abonnement en
daarvan zijn er 26.000 jonger dan 18 jaar. 75% van de kinderen
en jongeren is dus lid van de bibliotheek. Onze leden lenen
jaarlijks ruim 570.000 boeken en andere materialen. Daarvan
worden ruim 77.000 boeken via de scholen uitgeleend.
De bibliotheek organiseert jaarlijks honderden activiteiten,
in de klas of in de bibliotheek, voor jong en oud, educatief of
gewoon voor het plezier.

De bibliotheek biedt collecties en programma’s op plaatsen
waar veel mensen komen. De bibliotheek omarmt burgerinitiatieven met betrekking tot lezen, leren en informeren.
Van Boekspots en afhaalpunten tot voorleesmiddagen
en themacollecties in het buurthuis. De bibliotheek biedt
ondersteuning. Deze initiatieven spelen een belangrijke rol
op het gebied van leesplezier, leefbaarheid, bestrijding van
eenzaamheid en andere maatschappelijke thema’s.
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Vast personeel en vrijwilligers vormen een goede basis van de
bibliotheek in de lokale gemeenschap. Steeds meer vrijwilligers
werken in en met de bibliotheek. Daarmee biedt de bibliotheek
tientallen mensen een plek om maatschappelijk actief te zijn
en mee te (blijven) doen in de samenleving.

Bron: Bibliotheek VANnU

Activiteiten in 2016

Taalpunten Trainingen voor
professionals 2016

75 klassebezoeken
50 jeugdactiviteiten
Ruim 60 activiteiten voor volwassenen
Trainingen taal- en digitale vaardigheden: 186 deelnemers
Leerkrachten: 25 deelnemers
Herkennen laaggeletterdheid voor professionals: 55 deelnemers

De bibliotheek is de plek waar
mensen kunnen Ontwikkelen,
Ontmoeten, Ontspannen en
Ontdekken. Welkom!
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