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2014
2014 gaat in de boeken als het jaar van de stabilisering en de groei 
(inhoudelijk) van de Bibliotheek op School (BoS) en BiblioPlus. In alle 
scholen in het werkgebied van BiblioPlus is nu een BoS. Ons leden-
aantal groeit, meer kinderen lezen meer, de uitleningen blijven vrijwel 
stabiel en steeds meer bezoekers vinden de weg naar BiblioPlus voor 
allerlei (leesbevorderende) activiteiten. 

BiblioPlus... dat smaakt naar meer!

Een beter leven 
Met zeven vestigingen, vier servicepun-
ten, drie leespunten, 66 Bibliotheken op 
School en op het internet zorgt BiblioPlus 
in het Land van Cuijk en de Maasduinen 
voor leesbevordering en leesplezier.

Dat doen we met:
•	 Een Bibliotheek op School op elke 

school in de regio. 
•	 Een Plusbibliotheek in Boxmeer en 

Cuijk met een regionale functie.
•	 Meerdere bibliotheken gericht op 

volwassenen, nul- tot zesjarigen en     
jongeren vanaf twaalf jaar. 

•	 Lees- en servicepunten in diverse 
dorpskernen. 

•	 Een Webbieb die overal en altijd 
bereikbaar is.  

De culturele, educatieve en sociaal 
economische waarde van de bibliotheek 
is groot. BiblioPlus bevordert lezen en 
schrijven, draagt bij aan mediawijsheid 
en biedt mensen de kans volwaardig 
deel te nemen aan het maatschappelijk 
leven, kortom een beter leven in een 
complexe wereld.     

0 t/m 12 jaar 13 t/m 17 jaar 18 jaar en ouder Instellingen
Aantal 14.544 7.034 9.764 1.768
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Leden  totaal  31.110

Bij de uitleningen volwassen zijn 6.063 uitleningen van e-books opgenomen. 

Jeugd Volwassenen Overige
Aantal 469.691 438.706 19.310
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Uitleningen  totaal 927.707

Jeugd Volwassenen Overige
Aantal 174.405 119.180 6.161
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Collectie  totaal 299.746

Website: 224.232 bezoekers voor www.biblioplus.nl
Nieuwsbrief: 24.630 ontvangers

Eerste boetevrije 
bibliotheek
Sinds 1 mei 2014 zijn alle vestigingen 
van BiblioPlus boetevrij. Klanten betalen 
geen boete meer als zij materialen te 
laat inleveren. Daarmee is BiblioPlus 
de eerste Boetevrije Bibliotheek van 
Nederland. Door de boetevrije biblio-
theek verbetert de dienstverlening van 
BiblioPlus nog meer. De medewerkers en 
de vrijwilligers in de vestigingen kunnen 
zich zo concentreren op hun eigenlijke 
taak: het helpen van de klant.



Lezen en literatuur
Het bevorderen van leesplezier en leeservaring is een belangrijke taak van de bibliotheek. Hierbij werkt BiblioPlus nauw 
samen met het onderwijs, culturele instellingen en lokale partners. In 2014 stond het voorlezen door (groot)vaders centraal. 

Functies en taken
BiblioPlus hanteert ook in 2014 de Richtlijn voor basisbibliotheken met de volgende functies en taken:
•	 het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
•	 ter beschikking stellen van kennis en informatie
•	 bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
•	 organiseren van ontmoeting en debat
•	 laten kennis maken met kunst en cultuur

Afsluiting Kinderboekenweek bibliotheek Boxmeer

Een greep uit onze activiteiten gericht op volwassenen:
•	 18 leesclubs voorzien van 1050 boeken
•	 Aangepast lezen
•	 22 inloopbijeenkomsten voor ouderen
•	 Gemeentelijke Dictees in Cuijk en Sint Anthonis
•	 Themakoffers voor verzorgingstehuizen
•	 Poetrynight in Sint Anthonis
•	 Lezing ‘Lezen kan altijd’ in Breincafé Bergen

Landelijke campagnes:
De	Boekenweek	•	De	Maand	van	de	Geschiedenis	•	
Week	van	het	luisterboek	•	De	Maand	van	het	
Spannende	Boek	•	Nederland	Leest	•	Gedichtendag	

Samenwerkingscontract IBN
Op 14 maart ondertekenen IBN en drie bibliotheken 
(BiblioPlus, NOBB en De Lage Beemden) een samen-
werkingscontract waardoor nog meer IBN-medewerkers 
gebruik kunnen maken van een goedkoop bibliotheek-
abonnement. Dit aanbod past helemaal in de aanpak van 
IBN en BiblioPlus op het gebied van laaggeletterdheid.

Preventie laaggeletterdheid  
BiblioPlus heeft speciale collecties voor mensen die minder taalvaardig zijn of een leesbeperking hebben. Deze collecties 
bevinden zich in het Taalpunt. De volledige fysieke collectie is aanwezig in Boxmeer en Cuijk. 

Een greep uit onze activiteiten gericht op de jeugd:
•	 314 Boekstartkoffers uitgereikt voor baby’s van 2-12 maanden
•	 539 leesbevorderingsprojecten uitgeleend aan kinderopvang-

organisaties en basisscholen: 281 projecten voor peuters en 
kleuters, 258 voor groep 3-8 van de basisscholen 

•	 6.000 kinderen van 40 basisscholen nemen deel aan het 
zomerleesproject ‘Duik met een boek de zomer in!’

•	 47 scholen doen mee met de Voorleeswedstrijden met ruim 
1500 bezoekers

•	 Gratis online voorleescursus voor ouders, in samenwerking 
met HEMA academie

•	 Jeugddictee voor kinderen van groep 8  in Sint Anthonis en 
Cuijk, met 300 online kijkers via de livestream in Cuijk

•	 280 leerlingen in het VO en VMBO van Metameer Boxmeer 
nemen	deel	aan	de	pilot	‘identificerend	lezen’	met	als	titel	
Geld moet rollen - Omgaan met geld (samen met Van Lier 
Onderzoek en Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen)

Cuijks jeugddictee via livestreaming Literaire lezing door Nico Dijkshoorn

Landelijke campagnes:
De	Nationale	Voorleesdagen	•	De	Nationale	Voorleeswedstrijd	•	De	Nederlandse	Kinderjury	•	De	Kinderboekenweek



Ontwikkeling en educatie
BiblioPlus biedt in alle vestigingen diverse vormen van educatie voor volwassenen aan. In 2014 met 23 interessante cursussen 
op het gebied van Taal, Media, Cultuur en Schrijven.  

Een greep uit onze activiteiten:
Mediabar	en	Makersbuzz	in	de	bibliotheken	Cuijk	en	Boxmeer	•	Taal-	en	vakantiecursussen	•	500	gebruikers	van	de	Hema	
Online Academy  

Ontmoeting en debat 
Ontmoeting is zichtbaar in onze bibliotheken. Mensen komen er bij elkaar om een krant of tijdschrift te lezen, te luisteren 
naar	muziek,	de	nieuwste	media	uit	te	proberen	of	om	zomaar	met	elkaar	te	praten	onder	het	genot	van	een	kop	koffie.	
Het feit dat bibliotheken openbare gebouwen zijn, creëert ontmoetingen. Daarnaast fungeren ontmoeting en debat als 
middel om andere doelen van de bibliotheek te bereiken. Zoals leesbevordering en educatie. 

Een greep uit onze activiteiten:
•	 Maandelijks Nieuwscafé in samenwerking met De Gelderlander
•	 Maandelijkse Tabletontmoetingscafés in Boxmeer en Cuijk
•	 Succesvolle Filmcyclus met 116 bezoekers
•	 Verrassende zomerontmoetingen met uiteenlopende thema’s in de     

bibliotheken Gennep, Bergen, Boxmeer, Sint Anthonis, Mill, Grave en 
Haps
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Kunst en cultuur 
In overleg met culturele en maatschappelijke instellingen maken we een jaarlijks cultureel programma. We sluiten daarbij 
aan bij lokale of landelijke acties. BiblioPlus is van iedereen en fungeert als podium voor de cultuuruitingen van mensen met 
een verschillende culturele achtergrond. Zo bieden wij een podium voor lokale schrijvers en kunstenaars.

Een greep uit onze activiteiten: 
24	lezingen	met	ruim	719	bezoekers	•	Opening	Expositieruimte	De	Verdieping	in	de	Bibliotheek	Gennep	•	51	exposities	in	
diverse	vestigingen	•	739	leerlingen	van	groep	7	en	8	nemen	deel	aan	het	project	‘Op	weg	naar	bevrijding’,	een	gezamenlijk	
project van  BiblioPlus en Oorlogsmuseum Overloon

Cursus Klik & Tik 
In verschillende bibliotheekvestigingen zijn inloopspreekuren 
Klik & Tik, waar in 2014 zo’n 384 bezoekers gebruik van maak-
ten. Dit is een speciaal programma waarmee mensen leren 
omgaan met het internet. Stapsgewijs leren zij bijvoorbeeld 
hoe een website werkt of hoe je digitaal formulieren invult.

Centrum van kennis 
De bibliotheek wil de drempel tot kennis zo laag mogelijk houden en burgers 
wegwijs maken in het overweldigende informatieaanbod. In alle vestigingen van 
BiblioPlus kunnen bezoekers terecht voor informatie. De bibliotheken beschikken 
over een basiscollectie boeken en andere media. 
 
Een greep uit onze activiteiten:
•	 Cursus iPad en Android voor beginners 
•	 Week van de Mediawijsheid 
•	 Introductie Bibliotheek Wise App
•	 Lancering Luisterbieb-app voor online 

luisterboeken

Start E-bookplatform
In januari 2014 is het Ebookplatform van 
de Bibliotheek gelanceerd. Tegen het eind 
van 2014 bevatte de portal 7000 e-books.  
 
Actieve webaccounts BiblioPlus: 930
Aantal e-bookuitleningen BiblioPlus: 6063

Tabletontmoetingscafé 


