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2021 EN DE ESSENTIËLE
FUNCTIE VAN DE
BIBLIOTHEEK
Het tweede jaar dat onze samenleving werd geplaagd
door de coronapandemie begon in een periode van
lockdown. Theek 5 heeft haar uiterste best gedaan zoveel
mogelijk van haar dienstverlening aan te blijven bieden,
binnen de mogelijkheden van de regels. In de loop van
mei werden de maatregelen versoepeld en konden we
onze dienstverlening gedeeltelijk hervatten. En vanaf de
zomer bleek dat de rijksoverheid de openbare bibliotheek
plotseling beschouwde als ’essentiële dienstverlening’,
net als bijvoorbeeld apotheken en supermarkten.
Dit betekende dat bibliotheken vanaf dat moment
hun dienstverlening voor een belangrijk deel konden
uitvoeren, terwijl andere sectoren behoorlijk beperkt
werden. Dat was een grote opsteker.
Snel na de zomer werd het gebruik van het
coronatoegangsbewijs (CTB) verder ingevoerd. Alleen
hiermee kreeg men toegang tot diverse faciliteiten, zoals
horeca en theater. Veel mensen bleken hulp nodig te
hebben bij het gebruik van DigiD en het installeren van
de CTB-app op hun telefoon. Dit zorgde voor een grote
toeloop van mensen in onze bibliotheekvestigingen. Die
hulp hebben de Theek 5-medewerkers graag verleend en
dat leverde veel blijken van dankbaarheid en waardering
op. Een prachtig bewijs van de nieuwe maatschappelijkeducatieve rol die Theek 5 inmiddels vervult. Met recht
een essentiële functie!
Paul Adels
directeur-bestuurder
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Programmalijn

Theek 5 maakt een breed, pluriform aanbod van informatie (fysiek en
digitaal) voor iedereen toegankelijk en beschikbaar. Theek 5 helpt bij het
vinden van de juiste, betrouwbare informatie en zet de informatiebronnen
in om mensen te verrassen en te inspireren.

Theek 5 is de vanzelfsprekende plek waar mensen worden toegerust
of verrijkt op het gebied van lezen, taal en digitaal. Onze medewerkers
verzorgen dit niet alleen in de bibliotheken, maar ook op andere plekken,
zoals scholen, buurthuizen, activiteitencentra en zelfs bij mensen thuis.

Informatiepunt Digitale
Overheid

0-4 jaar

KENNIS & INFORMATIE

Bij het Informatiepunt Digitale
Overheid (IDO) kan iedereen
gratis terecht met vragen over de
digitale overheid.
In 2021 zijn vier nieuwe IDO’s
geopend:
28 mei: Rijen
3 jun:
Baarle-Nassau/-Hertog
17 nov: Raamsdonksveer
24 nov: Drimmelen
Binnen het werkgebied van Theek 5
zijn er nu in totaal zes IDO’s, in elke
gemeente één.
Tijdens corona honderden mensen
geholpen met het gebruik van
coronatoegangsbewijs en DigiD.

480

hulpvragen behandeld

TAAL, DIGITAAL & LEESPLEZIER

Heropeningsevenement

Op 13 juli organiseerde Theek 5
een feestelijk (online én offline)
heropeningsevenement voor leden
en inwoners van ons werkgebied,
met onder andere Guido Weijers
vanuit Theater de Bussel.

130

fysiek
aanwezigen

862

deelnemers
via livestream

Voorleespret en Mini-Theek in alle
vestigingen. Theek 5 organiseerde
een online inspiratieavond rondom
de Nationale Voorleesdagen en
publiceerde een digitaal magazine
voor professionals en ouders.

4-12 jaar

Lancering vernieuwd aanbod
de Bibliotheek op school,
inclusief digitale geletterdheid,
mediaopvoeding en cultuur
educatie. Onderdeel van landelijk
en provinciaal Leesoffensief.

69

deelnemende scholen
de Bibliotheek op school
in werkgebied

Nieuwe website ‘Proef
Oosterhout’

(Mede) gerealiseerd door team
VVV Oosterhout i.s.m. gemeente
Oosterhout.

33

scholen waar
2 of meer bouwstenen
zijn geïmplementeerd

Kinderboekenweekactiviteiten en
online magazine voor professionals
en ouders.

12-18 jaar

Start samenwerking met en dienst
verlening aan middelbare scholen.

18+ NT1

Start pilot ‘Taal op de werkvloer’:
onderzoek en training digitale
vaardigheden werknemers
schoonmaakbedrijf Perfekt.

18+ NT2

Uitbreiding en versterking aanbod,
mede met het oog op nieuwe Wet
Inburgering.

108

taalvrijwilligers

293
taalvragers

18+ NT1 & NT2

Start opdracht (Digi-)Taalhuis
coördinatie in Dongen, Gilze en
Rijen, Alphen-Chaam en BaarleNassau/-Hertog.

Tweede Kans Boeken

Start verkoop ‘afgeschreven boeken’
in alle vestigingen.
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PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Theek 5 biedt een veilige, stimulerende leeromgeving waar mensen terecht kunnen voor
het ontwikkelen van hun vaardigheden en talenten. Hiermee kunnen zij succesvol (blijven)
deelnemen aan de samenleving en gaan nieuwe werelden voor hen open.

Kindercolleges

5-10 jaar
In alle gemeenten werden Kindercolleges
georganiseerd in de vestigingen.
Daarnaast 2x een ‘Kindercollege online’:
Jam met Sem en De boswachter.

4-12 jaar
Verzorgd in alle gemeenten. O.a. Ontdeklab,
Coderdojo, TechDoeDag en activiteiten i.s.m.
Sjors sportief/creatief.

Bibendo

Twee toepassingen van serious gamingplatform Bibendo ontwikkeld en in gebruik
genomen; virtuele rondleiding + taalspel voor
laaggeletterden.

online cursussen
Sofos/Good Habitz

Divers aanbod van diensten in en met
de buurt en m.m.v. verschillende samen
werkingspartners. O.a. ‘Lees & Beweeg’.

1.024

gelezen boeken
Project Lees & Beweeg

Programma 21ste eeuwse
vaardigheden

150+

Brede Buurt Oosterhout
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Bijeenkomsten
Belastingaangifte
en toeslagen
(xxx deelnemers)

Cultuureducatie

4-18 jaar
Verzorgen en begeleiden van activiteiten
aanbod cultuureducatie bij PO- en VOscholen in Geertruidenberg, Oosterhout en
sinds 2021 ook in Drimmelen.
LIT
In de periode april t/m juni heeft Theek 5
in samenwerking met de intermediairs
cultuureducatie uit de verschillende
gemeenten ‘LIT’ georganiseerd; een drieluik
bestaande uit een online kick-off over
het Leesoffensief en Literatuureducatie,
een online inspiratiemagazine hoe je met
literatuureducatie op school aan de slag
kunt en fysieke lokale bijeenkomsten waarin
leerkrachten met kunstvakdocenten lessen
gingen ontwerpen.

Ontwikelingen Theek 5

FUNDAMENT
01

ICT-netwerk vervangen en verhuisd
‘naar de cloud’; ingebruikname
MS365.

01

Ingebruikname verbouwde café ‘Aan
Tafel’ en werkplekkenfaciliteiten in de
bibliotheek Oosterhout.

06

L ancering volledig nieuwe website
Theek 5.

25
SEP

 pening nieuwe bibliotheek Rijen in
O
De Boodschap.

NOV

01

Start Klankbordgroep Vrijwilligers.

Q4

Opstellen Collectiebeleidsplan.

Q4

Installatie nieuwe, gebruiksvriendelijke
software op de uitleen-pc’s in alle
vestigingen.

Q4

 rainingen BHV en brandveiligheid
T
voor alle vestigingsmedewerkers.

MRT

MRT

APR

2021

2021

2021

2021

Alle informatiemedewerkers
volgden het trainingsprogramma
‘Communitygericht werken’. Alle
bibliotheekmedewerkers volgden
diverse online trainingen.
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Dit jaarverslag is
een uitgave van
Bibliotheek Theek 5
Torenstraat 8

4901 EJ Oosterhout
T: (085) 744 10 52
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