
De coronamaatregelen hebben het afgelopen jaar opnieuw invloed gehad op onze  

dienstverlening. De bibliotheken krijgen vanuit de branchevereniging protocollen en  

richtlijnen aangereikt voor de diensten die verricht worden, afgestemd op de landelijke 

RIVM-richtlijnen. Het aanbieden van die diensten is aan bibliotheken zelf en hangt af van  

lokale mogelijkheden, afstemming met de veiligheidsregio’s en met gemeenten,  

mogelijkheden in de multifunctionele accommodaties waar onze bibliotheekvestigingen  

zich bevinden en beschikbaarheid van medewerkers en vrijwilligers.

Bibliotheekvestigingen
Omdat de bibliotheken als essentiële voorziening werden aangemerkt, hebben we onze deuren in 

2021 niet hoeven sluiten. Het gebruik van voorzieningen zoals de leestafel en computers was wel 

lange tijd beperkt. Groepsactiviteiten en cursussen konden pas vanaf juli weer plaatsvinden in de  

bibliotheek, waarbij er beperkingen golden voor de groepsgrootte.

Inzet van medewerkers
De coronamaatregelen hebben in 2021 geen invloed meer gehad op de inzet van medewerkers. Daar 

waar werkzaamheden niet op de gebruikelijke manier of op locatie konden worden uitgevoerd, 

werden alternatieve werkvormen gevonden. De richtlijn om zoveel mogelijk thuis te werken, werd 

goed opgevolgd en zat de samenwerking tussen collega’s en met samenwerkingspartners niet in de 

weg. Iedereen was inmiddels gewend aan een nieuwe manier van werken.
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Inzet van vrijwilligers
Mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers was de AfhaalBieb een succes en 

hebben we onze werkzaamheden binnen de Taalhuizen in Gemert-Bakel en 

Boekel kunnen uitbreiden en waar mogelijk onze activiteiten en cursussen 

kunnen voortzetten. Door het annuleren van activiteiten, hebben wij opnieuw 

onze vrijwilligers een deel van het jaar moeten missen. We hebben hen steeds 

op de hoogte gehouden van wat er wel en niet kon volgens de richtlijnen, en 

zijn met iedere vrijwilliger in gesprek gebleven over zijn of haar inzetbaarheid.  

De persoonlijke situatie van vrijwilligers speelde daar vanzelfsprekend een 

belangrijke rol in; een deel van onze vrijwilligers behoort tot een risicogroep 

voor corona, of is mantelzorger voor iemand in een risicogroep. 
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activiteiten
De coronamaatregelen hebben de grootste impact gehad op onze activiteiten 

en programmering.

Veel georganiseerde activiteiten in de bibliotheekvestigingen of op locatie 

bij samenwerkingspartners, maar ook op scholen, consultatiebureaus en bij 

de peuterspeelzalen moesten worden geannuleerd. De activiteiten die wel 

doorgingen, hadden veelal een kleiner bereik dan gebruikelijk omdat mensen 

terughoudend waren met deelnemen of omdat er beperkingen golden voor 

de groepsgrootte. Activiteiten voor de jeugd zijn grotendeels wel doorgegaan, 

voor activiteiten op scholen hebben we goede alternatieve werkvormen  

kunnen vinden in samenspraak met de scholen.

Leerkracht: “Het is mooi dat jullie het biebproject  
via een filmpje kunnen introduceren, maar er gaat toch 
niks boven de aanwezigheid van de ‘biebjuf’ in de klas.”


