
Om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving is zelfredzaamheid een vereiste.  

Dat begint bij goede taal-, lees-, reken- en digitale vaardigheden. In onze bibliotheek- 

vestigingen bieden we daarvoor passend aanbod voor jong en oud. Denk daarbij aan het  

Makkelijk Lezen Plein, luisterboeken, grootletterboeken en prentenboeken in diverse talen. 

Basisvaardigheden
De rol en bijdrage die de bibliotheek levert aan het vergroten van basisvaardigheden voor iedereen  

is de afgelopen jaren enorm gegroeid en past in de ontwikkeling tot maatschappelijk-educatieve  

bibliotheek. Voor volwassenen komt onze dienstverlening rondom basisvaardigheden samen in de 

Taalhuizen en in het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).

Taalhuizen
In alle drie de gemeenten in ons werkgebied maken wij als bibliotheek deel uit van het lokale  

Taalhuis. Dit doen we samen met de gemeenten, sociale partners, onderwijsinstellingen en  

landelijke organisaties als Stichting Lezen en Schrijven. We werken met elkaar aan de bestrijding  

van laaggeletterdheid door het vinden van laaggeletterden en het aanbieden van laagdrempelige  

informele en formele cursussen en bijeenkomsten. We brengen ons aanbod bij elkaar en zorgen 

ervoor dat dit via één ingang, het Taalhuis, laagdrempelig en overzichtelijk toegankelijk is voor  

professionele doorverwijzers en de laaggeletterde zelf.

TaaLhuIzen
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Taalmaatje: “Ik ben heel enthousiast over deze  
manier van werken, 1 op 1, met veel betrokkenheid”



Digitale cursussen 

De bibliotheek organiseert in alle drie de gemeenten de informele digitale cursussen Klik&Tik en  

DigiSterker. Als gevolg van de corona lockdowns liepen de wachtlijsten voor deze cursussen aan het 

begin van het jaar op. Juist in deze tijd bleek de behoefte aan het volgen van deze cursussen groot.  

Het belang van het beheersen van digitale vaardigheden dringt bij steeds meer mensen door.  

Met het draaien van dubbele lesgroepen hebben we de wachtlijsten in de periode waarin we weer  

bij elkaar mochten komen voor een groot deel kunnen wegwerken.

Jaarverslag 2021 | Bibliotheek De Lage Beemden

TaaLhuIzen

Cursist DigiSterker: “Fijn dat deze lessen zo georganiseerd worden. 
Hierdoor kan ik, zonder anderen te belasten, tóch werken aan  
mijn digitale vaardigheden. Top!”
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TaaLhuIzen

uitbreiding taken
Per gemeente verschilt de bijdrage van de bibliotheek aan het Taalhuis, afhankelijk van de samen- 

werking en het gezamenlijk aanbod. In de gemeente Gemert-Bakel hebben wij dit jaar de organisatie 

en vrijwilligers rondom het TaalCafé en de inzet van taalmaatjes overgenomen van de vertrekkende 

welzijnsinstelling. In Boekel viel de organisatie van het TaalCafé al onder onze hoede. Dit jaar namen 

wij daar ook de taalmaatjes over, die eerst ondergebracht waren bij Stichting Vluchtelingenwerk. 

Dankzij het onderbrengen van de taalmaatjes bij de bibliotheek is het mogelijk hen breder in te  

zetten. Ook andere taalvragers dan vluchtelingen, bijvoorbeeld arbeidsmigranten en taalvragers  

met een Nederlandse achtergrond, kunnen nu een beroep doen op een taalmaatje. De uitbreiding  

van deze taken in Gemert-Bakel en Boekel betekenden een grote uitbreiding van het aantal  

vrijwilligers voor de gehele bibliotheek. Er is dan ook veel tijd en energie gestoken in verdere  

professionalisering van ons vrijwilligersbeleid, het trainen en opleiden van alle nieuwe vrijwilligers  

en het inbedden van de nieuwe functies in onze dagelijkse organisatie.  

 

Meerjarenplan Laaggeletterdheid Gemert-Bakel
Dit jaar startten we ook met de uitvoering van het Meerjarenplan  

Laaggeletterdheid waarvoor de gemeente Gemert-Bakel voor de komende  

vier jaar subsidie beschikbaar heeft gesteld. De bibliotheek treedt hierin op  

als penvoerder voor de partners binnen het Taalhuis, vervult de coördinatietaak 

en is dit jaar gestart met het eerste project uit de gezinsaanpak, namelijk Voor 

jou en je Kind. Dit project is bedoeld om de taalvaardigheid en betrokkenheid 

van ouders van basisschoolkinderen te vergroten.

Conversatieles in De Eendracht in Gemert.



Koerswijziging Taalhuis Laarbeek
In Laarbeek vervulde de bibliotheek dit jaar tijdelijk de rol van Taalhuis- 

coördinator om samen met de partners aandachtspunten uit een evaluatie in 

2020 op te pakken. De gemeente heeft halverwege het jaar besloten de koers 

voor het Taalhuis aan te passen en deze in te passen in haar Leven Lang Leren  

strategie. De taken blijven in de basis hetzelfde, de overlegstructuur is per 

2022 aangepast.

Corona
Alle Taalhuisactiviteiten hadden ook dit jaar last van beperkingen door  

corona. Door de ervaring uit het vorige jaar konden we sneller  

schakelen en weer opstarten zodra het mogelijk was, en kon het TaalCafé deels 

online worden voortgezet. Maar opnieuw bleek voor deze kwetsbare groep 

deelnemers, die zich online minder makkelijk beweegt, dat ontmoeting en 

fysieke lessen en bijeenkomsten noodzakelijk zijn. 

TaaLhuIzen

Deelnemer Escapekoffer: 
“Het is confronterend en frustrerend om te ervaren  
hoe het voelt om vast te lopen in taal.”
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CIJfers TaaLhuIzen
TaalCafé activiteiten:

59
(2020: 51)

Klik&Tik activiteiten:

98
(2020: 67)

Digisterker * :

3
(2020: 2)

Koppelingen Taalmaatjes:

25
TaalCafé deelnemers:

345
(2020: 367)

Klik&Tik cursisten:

47
(2020: 37)

Digisterker cursisten:

20
(2020: 13)

 10 Boekel 
49 Gemert-Bakel

 23 Boekel 
44 Gemert-Bakel
31 Laarbeek

2 Gemert-Bakel
1 Laarbeek

 9 Boekel 
16 Gemert-Bakel

 11 Boekel 
334 Gemert-Bakel

9 Boekel 
21 Gemert-Bakel
17 Laarbeek

14 Gemert-Bakel
6 Laarbeek

Conversatielessen Gemert-Bakel: 13
aantal deelnames:     66

Training herkennen & doorverwijzen:
1  Workshop medewerkers Dorpsteam en gemeente  

Boekel
1  Workshop gezondheidszorgmedewerkers Boekel
1  Workshop medewerkers en vrijwilligers van Lumens
1x    Inzet escapekoffer medewerkers gemeente  

Gemert-Bakel

* In verband met corona is de geplande cursus   
in Boekel verplaatst naar februari 2022.

Taalhuisvrijwilligers: 52
26 Taalmaatjes
21  TaalCafé & conversatieles  

vrijwilligers
5  Vrijwilligers digitale cursussen
4  Vrijwilligers Voor jou en je Kind
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