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DE BIBLIOTHEEK IS DICHTBIJ, HERKENBAAR, 
LAAGDREMPELIG, VEILIG, TOEGANKELIJK 
EN BETROUWBAAR.
Bibliotheken hebben een bredere focus dan voorheen en verlenen nieuwe diensten in het 
sociale domein. Wij hebben de ambitie om een bijdrage te leveren aan het tackelen van 
complexe maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken rondom (digitale) geletterdheid, 
maatschappelijke participatie en een leven lang ontwikkelen.

De bibliotheek is een logische partner in de ondersteuning van het inburgeringsproces en 
wij zetten ons in om samen met lokale en landelijke partners hier een solide bijdrage aan 
te kunnen leveren. Mensen weten ons snel te vinden en komen vaak bij de bibliotheek uit 
als eerste informatiepunt. Wij bieden hulp met activiteiten rond participatie, digitaal en 
taal in de informele sfeer. Er is een goede afstemming met partners in het taalnetwerk 
nodig wanneer we ook vroeg in het proces extra ondersteuning bij taalverwerving willen 
bieden. In deze brochure staan de verschillende diensten en faciliteiten die wij aanbieden 
om de inburgeraar te ondersteunen en in sommige gevallen ook per groep afgenomen 
kunnen worden.

Uitvoering
De bibliotheek besteedt de uitvoering uit aan de Steunstichting van Bibliotheek Eindhoven. 
De Steunstichting werkt in opdracht van de Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven. 
De Steunstichting ondersteunt bij het inzetten van producten en diensten die worden 
aangeboden.



DigiTaalpunt
Het DigiTaalpunt is voor alle inwoners 
van Eindhoven die moeite hebben 
met lezen, spreken of schrijven in het 
Nederlands. Voor zowel mensen die 
Nederlands als moedertaal hebben als 
inwoners waarvan Nederlands niet de 
moedertaal is. Getrainde vrijwilligers 
geven graag informatie en advies over 
de mogelijkheden om de Nederlandse 
taal te leren. Het DigiTaalpunt biedt ook 
ondersteuning voor taalvrijwilligers en 
-maatjes.

Taalcafé 
In kleine groepjes van maximaal 5 
personen en een vrijwilliger, wordt er 
gepraat over allerlei onderwerpen. Op 
een gezellige plek, zonder de druk van 
een lesprogramma. Een bezoek aan de 
supermarkt, het oudergesprek op school, 
op verjaardagsbezoek bij de buurman -er 
wordt geoefend met veel verschillende 
situaties.

TAALONDERSTEUNING 

Taalcoaching met taalmaatje
Vrijwilligers bij de bibliotheek die 
de Nederlandse taal nog niet goed 
beheersen, kunnen worden gekoppeld 
aan vrijwilligers die de taal wel goed 
beheersen. Zo leren ze informeel tijdens 
het werken.



Hulp bij het afsluiten van een abonnement
Abonnementen t/m 18 jaar zijn gratis. Bij 
het Bieb Budget, Bieb Comfort en Bieb 
Deluxe abonnement horen ook digitale 
middelen, online aanbod en krijg je korting 
bij activiteiten. Met een Bieb deluxe 
abonnement ontvang je zelfs altijd 15% 
korting in het Bibliotheek Café. 

Uitgebreide NT2 collectie
We hebben een groot aanbod lesmethodes, 
eenvoudige leesboeken, woordenboeken, 
voorbereiding inburgeringsexamens en 
(online) oefenmateriaal. Ook bevat deze 
collectie boeken over Nederland en de 
Nederlandse cultuur.

ENGELSTALIGE MIDDELEN

PressReader
PressReader is een app en bevat meer 
dan 6000 kranten en tijdschriften uit 
100 verschillende landen in meer dan 60 
talen. Iedereen kan gebruik maken van 
PressReader, ook niet-leden. De app is te 
installeren via het wifi-netwerk van de 
bibliotheek. Met deze app kunnen kranten 
en tijdschriften worden gedownload om 
later thuis of onderweg te lezen. 

COLLECTIE BorrowBox
Een app met een grote collectie audio- en 
luisterboeken in het Engels. Je moet lid zijn 
van de bibliotheek om deze app te kunnen 
gebruiken. Uitgebreide Engelse collectie 
voor jeugd en volwassenen

Engelse leesclub 
The Wave Eindhoven houdt regelmatig 
bijeenkomsten voor hun Engelse leesclub.



DIGITAAL
Digisterker
In vier bijeenkomsten wordt 
kennisgemaakt met de digitale overheid 
en hoe je ermee kunt werken. In de 
lesruimte zijn computers of laptops 
aanwezig. We behandelen:

• Het gebruiken van een DigiD: Voor veel 
overheidswebsites is er een DigiD nodig.
• Het zoeken en vinden van informatie: 
Leer het vinden van informatie op 
websites van de gemeente en andere 
overheidsorganisaties.
• Inloggen op websites: Leer inloggen 
in persoonlijke omgevingen van 
overheidswebsites (zoals Mijn toeslagen, 
Mijn overheid en Werk.nl)
• Online regelen: Leer online toeslagen 
aan te vragen en afspraken te maken met 
overheidsorganisaties.
• Gemeente Eindhoven en Waalre: 
Inwonersplein, digitaal loket voor 
inwoners. Er wordt uitgelegd hoe je het 
Inwonersplein, het digitaal loket voor 
inwoners op de website www.eindhoven.
nl of www.waalre.nl kunt gebruiken. De 
digitale wegwijzer voor iedereen die een 
afspraak wil maken, iets wil aanvragen, 
regelen of melden.
Het is mogelijk deze cursus voor aparte 
groepen aan te vragen. Neem contact op 
voor de mogelijkheden en tarieven.

Digicafé
Voor iedereen die meer wil weten 
over het lenen van e-books of over 
e-readers, over handige apps en hoe 
je die installeert op je smartphone of 
tablet, of het aanvragen van een DigiD. 
Enthousiaste bibliotheekmedewerkers en 
vrijwilligers staan klaar om te helpen, het 
beantwoorden van vragen of zoeken ze 
samen naar een oplossing. Dit is een gratis 
inloopspreekuur.

Klik & Tik
Basiscursus internet, voor mensen die 
niet of nauwelijks met een computer 
hebben gewerkt. De cursus is vanuit 
huis te doen, maar voor begeleiding kan 
iedereen bij de bibliotheek terecht. Deze 
cursus helpt mensen beter gebruik te 
laten maken van de nieuwe mogelijkheden 
van de computer. Zo wordt behandeld 
hoe je websites kunt bekijken, e-mails 
kunt schrijven en hoe je bestanden kunt 
‘downloaden’. 
Het is mogelijk deze cursus voor aparte 
groepen aan te vragen. Neem contact op 
voor de mogelijkheden en tarieven. 

Informatiepunt Digitale Overheid 
Wegwijzer en doorverwijzing naar de 
juiste instantie voor alles wat met het 
regelen van digitale overheidszaken 
te maken heeft: DigiD, belastingen 
& toeslagen, AOW, rijbewijs, werk 
& uitkering, inburgering, zorg, 
studiefinanciering, verkeersboetes.

https://www.eindhoven.nl
https://www.eindhoven.nl
https://www.waalre.nl
mailto:L.Bekkers%40bibliotheekeindhoven.nl?subject=
mailto:L.Bekkers%40bibliotheekeindhoven.nl?subject=


Ontmoeting en oefenen
De bibliotheek is een ontmoetingsplek, de 
huiskamer van de stad met een bruisend 
café, veel beschikbare studieplekken, 
gratis te gebruiken computers, gratis wifi 
en de mogelijkheid tot (betaald) printen. 
Daarnaast zijn er genoeg leeshoekjes en 
is er een uitgebreid aanbod van kranten 
en tijdschriften, waaronder de Startkrant 
voor iedereen die bezig is met het leren 
van de Nederlandse taal. En er is een 
leuke jeugdafdeling waar kinderen 
kunnen spelen, lezen en ontdekken. 

Regelmatig worden er activiteiten 
specifiek voor en met nieuwkomers 
georganiseerd. Een aantal activiteiten 
is ook speciaal voor anderstaligen in het 
Engels. Wij werken hiervoor samen met 
veel verschillende organisaties, zoals Expat 
Spouses Initiative, International Creative 
Women en de Tu/e.

Groepsbezoeken/introductiebezoek
Het is mogelijk om rondleidingen aan te 
vragen. Wij vertellen de bezoekers waar 
alles te vinden is, wat we te bieden hebben 
en hoe je lid kunt worden. Eventueel zijn 
deze rondleidingen te combineren met 
een kinderactiviteit, zodat ouders rustig 
rondgeleid kunnen worden. Neem contact 
op voor de mogelijkheden en tarieven.

Werk en ontwikkeling
We organiseren verschillende activiteiten 
voor werkzoekenden onder de noemer 
Werk aan Werken en er zijn regelmatig 
spreekuren in samenwerking met 
Eindhoven Doet en Leerwerkloket 
Zuidoost Brabant. Er is de mogelijkheid 
vrijwilligerswerk te doen bij de bibliotheek 
(evt. gekoppeld aan een taalmaatje). 
De taken variëren van het sorteren van 
boeken tot het zijn van gastvrouw/heer 
bij activiteiten. Het regelmatige contact 
met andere vrijwilligers, collega’s en 
klanten heeft een positieve invloed op 
de eigen taalontwikkeling. Tevens zijn er 
online cursussen beschikbaar voor leden. 
Er zijn cursussen over het voeren van een 
sollicitatiegesprekken en werkgeluk, maar 
bijvoorbeeld ook over het werken met 
InDesign of tips voor fotografie.

ONTWIKKELING EN 
ONTMOETING

mailto:L.Bekkers%40bibliotheekeindhoven.nl?subject=


Programmering en gezin
Er is een uitgebreid programma met 
lezingen en workshops voor kinderen 
en volwassenen. De activiteiten sluiten 
aan op bepaalde thema’s die passen bij 
de visie van de bibliotheek. Daarnaast 
wordt ook veel geprogrammeerd op 
verschillende themaweken en maanden 
per jaar. Voorbeelden van programmering 
voor het gezin zijn: kindercolleges, 
(online) voorlezen in verschillende talen, 
MakersClub, BoekStart, babygebaren, 
muziek op schoot. Voor het actuele 
aanbod kun je terecht op onze website.

We hebben daarnaast een meertalige 
collectie kinderboeken; Tot nu toe 
bestaat deze uit Chinese, Franse, Engelse, 
Hongaarse en Poolse boeken. 

PROGRAMMERING EN
GEZIN

Samen Thuis in Taal 
Dit is een project dat de taalontwikkeling 
van kinderen stimuleert en ouders hierbij 
betrekt en ondersteunt. Het is gericht op 
laagtaalvaardige ouders en hun kinderen. 
Het project wordt onder schooltijd 
uitgevoerd op twaalf geselecteerde 
Spilcentra in Eindhoven; locaties waar 
sprake is van een hoog percentage 
kinderen uit laagtaalvaardige gezinnen. 
Voor meer informatie over dit project 
verwijzen we graag naar de Samen Thuis 
in Taal-brochure. 

https://www.bibliotheekeindhoven.nl/
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/dam/bestanden/folder-stt-21-22-online.pdf
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/dam/bestanden/folder-stt-21-22-online.pdf

