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Voorwoord
Wij kijken terug op een dynamisch 2019. Ondernemend zijn we verder gaan
werken aan de ontwikkeling van het bibliotheekaanbod voor de inwoners
van Hoorn. De borging en groei van ons aanbod liggen op koers. Lezers, leners
en bezoekers wisten ons te vinden en gebruik te maken van ons aanbod aan
vaardigheden. Als neutrale ontmoetingsplaats voor eenieder, maar ook als expert
voor samenwerkingspartners. Het zit ons mee, landelijk, maar ook in Hoorn,
worden wij gestimuleerd om als bibliotheek waarde te creëren voor iedereen die
wil leren.
2020 is voor de Bibliotheek Hoorn een uitdagend jaar waar we vol energie en
professionaliteit aan begonnen zijn. De organisatie staat voor een hercertificering
van de kwaliteit van het werk. Gemeente Hoorn wordt uitgedaagd ons duurzaam
financieel te steunen in ons werk voor haar inwoners. Het aanbod aan taal en
digitale ondersteuning voor o.a. nieuwkomers zal groeien, en zo ook de bevordering
van de 21e eeuwse vaardigheden. Uiteraard blijft de collectie de kern van ons werk.
En we zijn voorzichtig begonnen met het transformeren naar een ‘community
library’: een bibliotheek die mede wordt vormgegeven door (een deel van) de lokale
gemeenschap. Want uw bibliotheek draait niet (alleen) om collectie, maar ook om
de connectie met de kennis en kunde van de mensen in de gemeenschap.

Directie en beleidsteam
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Hoogtepunten vanuit de Strategische Koers 2016-2020:
I. Innovatief
jeugdbibliotheekwerk en
talentontwikkeling

kinderboekenschrijvers Hans en Monique Hagen

Read2Me! kampioen was Sophie Nieuweboer van het

iedereen op creatieve wijze aan hoe je poëzie kunt

Werenfridus. Uit de evaluatie bleek dat scholen de

inzetten bij leesbevordering. De belangstellenden

voorleeswedstrijd inhoudelijk goed vinden aansluiten

debatteerden met elkaar over het belang van lezen

bij de lespraktijk van het vak Nederlands. De wedstrijd

Symposium Alle kinderen aan het lezen
met Hans en Monique Hagen

en wat voor rol dit zou moeten innemen in onze

biedt een uitgelezen kans om extra invulling te geven

instanties. Tot slot hebben we ons vernieuwde

aan de samenwerking met middelbare scholen. Door

Op 17 januari ontvingen wij 55 professionals uit

educatieve aanbod gepresenteerd; een aanbod gericht

de positieve reacties is Read2Me! nu onderdeel van ons

het basisonderwijs, de kinderopvang, onze culturele

op structurele samenwerking tussen de bibliotheek

aanbod voor het voortgezet onderwijs.

partners en medewerkers van de Gemeente Hoorn

en het onderwijs. Dit sluit aan bij het in juni

voor ons symposium Alle kinderen aan het lezen.

uitgebrachte leesoffensief Lees! van de onderwijs- en
cultuurraad; structureel meer tijd en aandacht voor

Samir Bashara,

leesbevordering en leesplezier!

Wethouder Onderwijs,
inspirerend betoog

Primeur in Hoorn:
Read 2Me! wedstrijd voortgezet onderwijs

over het belang van

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers

lezen. Hoe gaan we

met als doel het lezen onder jongeren te bevorderen.

samen de uitdaging

De voorleeswedstrijd is al jaren landelijk een groot

aan om van kinderen

succes en wij deden op 14 februari voor het eerst

gemotiveerde lezers

ook mee met vier scholen in Hoorn: het Werenfridus,

te maken? Want het

het OSG, het D’Ampte en het Newton. Deze scholen

leesniveau waarmee

deden mee met de voorleeswedstrijd met 32

een leerling de

klassen. Van iedere school deden vervolgens twee

basisschool verlaat

schoolkampioenen mee aan de spannende finale

opende met een

is heel bepalend voor het verdere verloop van zijn

in de bibliotheek waarbij 55 mensen in de zaal

scholing en ontwikkeling. Vervolgens moedigden

muisstil zaten te luisteren. De eerste Hoornse
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Peuterbieb van start in september
(Interactief) voorlezen en samen zingen is
belangrijk voor jonge kinderen. Het is goed voor de
taalontwikkeling, het stimuleert de fantasie en is
vooral erg leuk.
In september startten we met de maandelijkse
Peuterbieb voor ouders met kinderen van twee tot
vier jaar. Hiermee voorzien we in een behoefte om
meer activiteiten voor deze doelgroep te organiseren,
en we bouwen aan een community van jonge ouders,
opa’s en oma’s en oppasouders. Maar ook de kennisen expertiseoverdracht staat centraal. De Peuterbieb
is een succes! Er komen veel (groot)ouders met hun
(klein)kinderen op af en ze doen enthousiast mee.

Nauwe samenwerking IBS Elif en SKH Elif

Door het verspreiden van flyers en posters van

Vanaf het schooljaar 2019/ 2020 werken IBS Elif,

bibliotheekactiviteiten in de moedertaal in de

SKH Elif en de Bibliotheek Hoorn nauw samen om

school, en het organiseren van de ouderbijeenkomst

leesplezier en leesmotivatie naar een hoger niveau

Interactief voorlezen, zijn we zichtbaar bij ouders.

te brengen en taalachterstanden tegen te gaan.

De leidsters van SKH Elif zijn opgeleid in het interactief

De schoolbibliotheek, waar zowel de school als de

voorlezen en samen met hen hebben we een

peutergroep van SKH Elif gebruik van maken, is nieuw

kwaliteitsslag gemaakt in de leesomgeving van het

leven ingeblazen.

peuterlokaal. Met het project Leesplezier begeleiden
educatieve medewerkers van de bibliotheek

De bibliotheek ondersteunt de school met expertise

individueel een aantal ongemotiveerde lezers in de

in de vorm van onder andere workshops voor

bovenbouw van de school. Door het koppelen van de

leerkrachten en brengt boeken naar de school.

collectie aan de interesses van deze kinderen wordt de

De leesvaardigheid wordt nauwkeurig gemonitord,

leesmotivatie van deze kinderen gestimuleerd.

zodat we behoeften goed in beeld kunnen brengen.
Verder hebben we samen de collectie boeken en de
leesomgeving geëvalueerd en punten voor verbetering
aangebracht.
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Reis mee tijdens de
Kinderboekenweek
De grootste nationale
leesbevorderingscampagne voor
kinderen is de Kinderboekenweek.
In 2019 hebben we met succes
groter uitgepakt dan het voorgaande
jaar. In samenwerking met de scholen
hebben we de Kinderboekenweek breed
onder de aandacht gebracht. In alle
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bibliotheekvestigingen vonden verschillende
019

van het basisonderwijs. Bezoekers werden

MAAK HET MEE
IN DE BIEB!

onthaald door onze publieksmedewerkers verkleed
als stewardessen wat interessante gesprekken

JEUGDLEDEN 0-18 jaar
10.377

opleverde. Met veel plezier maakten kinderen zelf
verhalen op de verkeerspleinen in de bibliotheek

BASISSCHOOL
48 groepsbezoeken
1.520 deelnemers

VOORLEESKWARTIERTJES
135 kwartiertjes
584 deelnemers

Joost Conijn
BSB EN
Superleuke
reisspeurtocht
BOEKSTART
BIBLIOTHEEK
JEUGDOP SCHOOL
ACTIVITEITEN
Poppenvoorstelling
‘Op reis’
VOORTGEZET
258 activiteiten
Wedstrijd verkeersbord ontwerpen
ONDERWIJS
3.380 deelnemers
24 groepsbezoeken
…. en nog veel meer!
483 deelnemers
4 kinderopvangorganisaties

9 scholen

14 locaties / 1.271 leden

3.188 leerlingen
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Voor informatie en kaartjes:
www.bibliotheekhoorn.nl/kinderboekenweek2019
www.bibliotheekhoorn.nl/kinderboekenweek2019

kinderactiviteiten plaats, voor alle leeftijden

DIVERSE
43 activiteiten
563 deelnemers

en deden ze mee met de tekenwedstrijd ‘wie kan
het meest originele verkeersbord ontwerpen?’
Kinderboekenschrijver André Nuyens presenteerde
zijn nieuwe boek De Belofte met een boekbindtentoonstelling in de publieksruimte. En als uitsmijter:

BOEKSTART
8 activiteiten
230 deelnemers

de ouder-én-kindlezing van Joost Conijn. Hij vloog in
een zelfgemaakt vliegtuig naar Afrika en deelde zijn
avonturen met ons in de bibliotheek. In totaal hebben
we 546 kinderen mogen ontvangen tijdens deze goed
bezochte Kinderboekenweek.

II. ‘Een leven lang leren’,
participatie en zelfredzaamheid
De bibliotheek anno 2019 speelt een belangrijke rol in
het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie
van inwoners. Hierbij richten wij ons op mensen die
zichzelf (nog) niet kunnen redden in de samenleving.
Het beheersen van basis- en 21e eeuwse vaardigheden
is belangrijk voor deelname aan de maatschappij.

Start Klooiplaats
en doorontwikkeling Coderdojo
In 2019 hebben we de succesvolle CoderDojo
bijeenkomsten voortgezet. We hebben ons
vrijwilligersnetwerk uitgebreid en verdieping
aangebracht door meer programma’s in te zetten
waarmee kinderen leren over en werken met
programmeren. Verder hebben we een start gemaakt
met onze ‘Klooiplaats’ door de wekelijkse vrije
inloop op woensdagmiddag. Hier kunnen bezoekers
kennismaken met allerlei 21e eeuwse vaardigheden
zoals het maken van StopMotion filmpjes en werken
met MicroBits.
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Voorleeskrachten en voorleeskring:
intervisie en vrijwilligers

Ook is er een voorleeskring in de Centrale

overheidszaken kunnen regelen. Ook hebben zij

Bibliotheek voor inwoners met beginnende

moeite met reguliere officiële post van overheid of

De Bibliotheek Hoorn is vanuit een innovatiesubsidie

dementie. De bibliotheek traint de vrijwilligers en

overheid gerelateerde instanties. Degenen die kunnen

in 2017 gestart met het lokale project

biedt ze inspiratie- en intervisiebijeenkomsten in

en willen, worden gestimuleerd om mee te doen aan

VoorleesKrachten: wekelijks worden inwoners

samenwerking met Geriant, de specialist op gebied

cursussen om hun digitale en talige vaardigheden te

met dementie van tien Hoornse woonzorglocaties

van dementie.

verbeteren. Deze inwoners doen mee met cursussen
Klik&Tik en Omgaan met de E-overheid. Ook kunnen

voorgelezen door vrijwilligers. Voorlezen aan mensen
met dementie prikkelt positieve herinneringen,

Cursussen, workshops en inloopspreekuren

zij meedoen aan een van de vele (mee)leesclubs in de

waardoor de mensen die voorgelezen worden zich

Vanuit de landelijke convenanten en ontwikkelingen

bibliotheek.

weer bewust zijn wie zij zijn. De Bibliotheek Hoorn

heeft de Bibliotheek Hoorn activiteiten ontwikkeld

geeft gespecialiseerde trainingen voorlezen aan

voor de Hoornse inwoners: actief zoeken naar een

mensen met dementie en intervisiebijeenkomsten

baan die bij je past dankzij de samenwerking met

om kennis te delen.

landelijk platform voor werkzoekenden De Broekriem
en hulp bij de digitale belastingaangifte.
De lokale samenwerkingen die in het verleden zijn

DIGISTERKER

gestart, zijn de afgelopen periode verder ontwikkeld

& KLIK EN TIK

en versterkt. De Formulierenbrigade helpt wekelijks

33 keer

inwoners die niet zelfstandig hun digitale

130 deelnemers

FORMULIERENBRIGADE
47 keer
168 deelnemers

LEVEN LANG
LEREN
330 activiteiten
1.016 deelnemers

DIVERSE
56 keer
439 deelnemers
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INLOOPSPREEKUREN
194 keer
279 deelnemers

III. Het terugdringen van en
omgaan met laaggeletterdheid

De bibliotheek draagt bij aan geletterdheid
In alle drie de vestigingen van de Bibliotheek Hoorn

De bibliotheek draagt bij aan
digitaal burgerschap

hebben we een NL-Plein ingericht: een leerplein

De Bibliotheek Hoorn werkt met verschillende

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en

met een actuele en aantrekkelijke collectie voor

organisaties in Hoorn samen om inwoners digi(taal)

ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak

taalleerders. Daarnaast hebben we het aantal

vaardig te maken. Digi en taal gaan hier hand in

hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat is

activiteiten voor taalleerders in alle vestigingen

hand, want bij de verschillende cursussen speelt taal

ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Meer dan de

uitgebreid. We zijn trots op de volwaardige

een belangrijke rol. Bovendien zijn digitale cursussen

helft van deze groep is autochtoon. Daarnaast loopt één

dienstverlening waar per week zo’n tachtig

een goede vindplaats voor laag-taalvaardigen van

op de vier vijftienjarigen risico op laaggeletterdheid.

taalleerders gebruik van maken: leesclubs, lessen

waaruit cursisten ook aan taalvaardigheid kunnen

Laaggeletterdheid is niet alleen kostbaar, ook staat het

van taalcoaches en taalcafés. Dit doen we met een

werken. We werken projectmatig voor Gemeente

haaks op de ambitie dat Nederland een kenniseconomie

grote groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

Hoorn (statushouders) en WerkSaam Westfriesland

heeft.

We hebben deze activiteiten ontwikkeld met andere

(mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). Daarnaast

taalaanbieders in Hoorn. We hebben de ambitie door

zijn er individuele inwoners die willen werken aan

middel van slimme samenwerkingen meer NT1-ers te

hun digitale vaardigheden. De Hoornse aanpak valt

bereiken.

op in de landelijke monitoring van de Koninklijke
Bibliotheek: door de samenwerkingen bereiken we

TAALCAFÉ

TAALLESSEN

24 keer

137 keer

165 deelnemers

DIVERSE

meer inwoners.

189 deelnemers

LAAGGELETTERDHEID
631 activiteiten
3.074 deelnemers

14 keer

DIGIVAARDIG
134 keer

94 deelnemers

545 deelnemers
LEESCLUBS
322 keer
2.081 deelnemers
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IV. Kunst & cultuur: de
bibliotheek als podium voor
ontmoeting en debat
Schrijfwedstrijd met samenwerkingspartners tijdens Boekenweek
Het thema van de Boekenweek in 2019 was ‘moeder
de vrouw’. Samen met het Noordhollands Dagblad
en de boekhandels van Hoorn organiseerden wij een
schrijfwedstrijd rond dit thema. De inzendingen
stroomden binnen, over trieste verhalen tot
hartverwarmende essays. De deskundige jury kwam
unaniem tot een winnaar: Lianne Wester, 26 jaar.
Haar prachtige verhaal werd gepubliceerd in de krant
en zij droeg haar verhaal voor tijdens de activiteit
Een Tafel vol Verhalen in de Centrale Bibliotheek op
zaterdag 30 maart.

Geweldige lezing Nico Dijkshoorn
Op donderdagavond 16 mei gaf Nico Dijkshoorn
een lezing in de bibliotheek. Het publiek genoot van
grappige en serieuze verhalen waar kwetsbaarheid
de boventoon voerde. Nico gaf een prachtige ode
aan Tim Knol, terwijl diens ouders in de zaal zaten.
Daarnaast droeg Nico voor uit zijn inspiratiebron
Cees Buddingh (dé uitvinder van de ready made),
maar natuurlijk vooral uit zijn eigen werk.
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Landelijke primeur met Leonard Pfeijffer

Eerste Human Library in Hoorn

Topauteur Ilja Leonard Pfeijffer is niet vaak in

In 2019 haakte de Bibliotheek Hoorn aan bij de Human

Nederland. De Bibliotheek Hoorn wist hem te strikken

Library, een van oorsprong Deens concept, dat mensen

en in september hadden we meteen een primeur

met elkaar in contact brengt om zo vooroordelen

tijdens zijn indrukwekkende optreden: de lancering

te onderzoeken. In de Human Library lees je geen

van zijn essay Ondragelijke Lichtheid. De avond ging

boeken, maar mensen. Interessante mensen, die je in

voornamelijk over zijn succesvolle roman Grand Hotel

het dagelijks leven niet snel spreekt. Op zaterdag 5

Europa, een liefdesverhaal in Venetië. Het boek heeft

oktober konden de inwoners van Hoorn tien levende

als belangrijk thema Toerisme (en dan vooral het

boeken ‘lenen’ en zo kennismaken met het verhaal van

massatoerisme) en in het decor van misschien wel

bijvoorbeeld de straatpastor, iemand met HIV of een

de mooiste stad van Europa kun je als lezer ervaren

depressie of een voormalig dakloze. Tijdens de Human

dat de stad zich heeft uitgeleverd aan het toerisme

Library ontstaat begrip voor verhalen van levens die

met alle gevolgen van dien. Het publiek stelde (zoals

net anders lopen dan wat de maatschappij verwacht.

altijd) mooie vragen waaruit bleek dat ze het werk van
Pfeijffer goed kennen.

Bijzondere samenwerking: Cultuur Hoorn
Twintig culturele instellingen in Hoorn werken
samen onder de naam Cultuur Hoorn. Een van hun
activiteiten is de opening van het culturele seizoen
tijdens het jaarlijkse grootste culturele evenement
van Hoorn: Cultuurweekend Hoorn. De opening vond
dit jaar plaats op vrijdag 6 september in Schouwburg
Het Park. Inwoners van Hoorn konden kijken, luisteren
en meedoen met het brede culturele aanbod in
Hoorn. De organisaties waren dat weekend allemaal
onder de vlag van Cultuur Hoorn vertegenwoordigd
tijdens de Kunst & Cultuurmarkt. Gedurende het
jaar organiseren de deelnemers van Cultuur Hoorn
gezamenlijk activiteiten in Hoorn om kunst en cultuur
nog beter op de kaart te zetten.
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Aaf Brandt Corstius praat over
duurzaamheid
Nederland Leest stond in 2019 in het teken van
duurzaamheid. Een van de essayisten van het
Nederland Leest-geschenk is columniste Aaf Brandt
Corstius. Op maandagavond 18 november was zij in de
bibliotheek. Met een knipoog besprak zij herkenbare
duurzame dilemma’s. We weten dat vliegen effect
heeft op het milieu. Boek jij die vliegreis naar de zon
wel of niet?

Totaal

2.950 2.250
In de bieb

Andere locaties

700
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Met partners

940

Scholierendebat onder
leiding van Gebroeders Meester
Douwe van der Vaart van Gemeente Hoorn
leidde op 21 november een levendig debat
rondom Duurzaamheid in. Hij ontvouwde de
duurzaamheidsplannen die de gemeente in het kader
van het programma ‘Duurzame Stad’ heeft ontwikkeld.
Aan de hand van stellingen wisselden scholieren en
inwoners van Hoorn hun standpunten uit. De avond
werd geleid door de Gebroeders Meester, filosofen en
schrijvers, die beiden telkens een andere kant kozen
en de deelnemers uitdaagden.

Gouden Eeuw:
Scholierendebat in bibliotheek
De stad Hoorn vierde in 2019 het jaar van de
Gouden Eeuw. Samen met welzijnsorganisatie
Stichting Netwerk wilde de bibliotheek juist de andere
kant van de Gouden Eeuw belichten: de slavernijkant.
Dankzij een projectsubsidie van Gemeente Hoorn
organiseerden we een scholierendebat, konden we
de collectie rond dit thema uitbreiden en werksessies
met een kerngroep vormgeven. Er zijn nieuwe
verbindingen in de stad ontstaan. Het Westfries
Museum gaat een lesprogramma voor het onderwijs
over het thema Slavernij opzetten. De bibliotheek
levert hier een bijdrage aan.
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Wij zijn een ondernemende organisatie
ICT
Halverwege het jaar zijn we, vanuit
de lenersadministratie, meer digitaal
gaan communiceren met onze klanten.
Reserveringsberichten, nota’s en herinneringen
worden per e-mail naar de klant gestuurd. De klant
is hiermee sneller op de hoogte van telaatgeld en zo
wordt een hoge geldboete op het niet inleveren van
materialen voorkomen. Het is niet alleen een snellere
manier van communiceren met de klant, maar ook
een kostenbesparing en een duurzamere oplossing.

Privacy
Het team Publieksservice bemerkte in 2019 een
hogere druk op hun tijd door de hulpvragen van de
bezoekers bij het gebruik van de internetpc’s. Vanuit
meerdere organisaties werden burgers doorgestuurd
naar de bibliotheek om documenten digitaal in te
vullen en te printen. Met de soms beperkte kennis
van deze bezoekers en de privacyregels is het complex
om ze op weg te helpen. Onze digitale cursussen
kunnen hier uitkomst bieden. Net als de spreekuren
van de Formulierenbrigade. Voor de toekomst is
het noodzakelijk dat er wordt nagedacht over meer
ondersteuning voor het publiek op dit gebied.
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Personeel en organisatie

Medewerkers van Publieksservice zijn vaak het

Arbo

Vanuit de ontwikkelgesprekken in december 2018 zijn

eerste aanspreekpunt voor bezoekers die nog niet

Om de veiligheid van de medewerkers en onze

er initiatieven opgepakt en is medewerkers de kans

bekend zijn met (sommige onderdelen) van onze

bezoekers te verhogen is er een brandmeldinstallatie

geboden om zich breder en team-overschrijdend in te

dienstverlening. Met de opgedane kennis kan dit

geïnstalleerd in de Centrale Bibliotheek. Samen met de

zetten in de organisatie. Het team Publieksservice is

team (kwetsbare) mensen goed op weg helpen.

brandweer plannen we ontruimingsoefeningen, zodat

gestart met een e-learning traject voor de educatieve,

we goed voorbereid zijn op calamiteiten. In de tweede

maatschappelijke bibliotheek. De bibliotheek wordt

Het bedrijfsbureau is in 2019 uitgebreid en

helft van 2019 heeft de preventiemedewerker een

steeds meer onderdeel van een netwerk dat mensen

verder geprofessionaliseerd; zij ondersteunen alle

nieuwe, complete risico-inventarisatie en -evaluatie

helpt om zich verder te ontwikkelen. Vooral voor

teams in uitvoerende taken, hiermee worden de

uitgevoerd. Hiermee hebben we een actuele stand

diegenen die moeite hebben met lezen, schrijven,

specialisten ontlast en borgen we de continuïteit van

van zaken van de arbeidsomstandigheden bij de

computeren en rekenen.

werkzaamheden en kennis.

Bibliotheek Hoorn. Met de maatregelen in het plan
van aanpak gaan we in 2020 gestructureerd aan de
slag.

Openingstijden
Vanaf 1 september 2019 zijn de openingstijden van de
vestigingen Risdam en Kersenboogerd verruimd. Beide
vestigingen hebben de vrijdagavond verruild voor
twee ochtenden. Met deze nieuwe openingstijden
kunnen we beter voldoen aan de behoeften van onze
bezoekers en hebben we meer mogelijkheden om
activiteiten te organiseren.

Mindervaliden
In de Centrale Bibliotheek is een integrale
toegankelijke toiletruimte (miva) gerealiseerd.
Bezoekers met een lichamelijke beperking kunnen
nu zonder hulp gebruik maken van deze aangepaste
toiletruimte.
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Bestuur

naar Raad van Toezicht te maken met een directeur/

verantwoordelijkheid en integriteit. De Code helpt

Het bestuur en directie werken samen aan de

bestuurder als eerste aanspreekpunt voor de

de bibliotheek om haar Governance goed in te

bestendiging en toekomst van de stichting

organisatie, stakeholders en de Raad van Toezicht als

richten. Zo kunnen betrokkenen erop vertrouwen

Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn.

toezichthouder op afstand.

dat de organisatie goed wordt bestuurd, dat toezicht

Het bestuur vergadert minimaal vijf maal per

goed functioneert en dat de directie en het bestuur

jaar in een regulier overleg en eenmaal per jaar

De Bibliotheek Hoorn past de principes en

voor de zelfevaluatie. Het bestuur heeft in het

aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019

verslagjaar 2019 een aantal wisselingen gekend.

toe. Governance is de manier waarop organisatie,

Tevens is de Bibliotheek Hoorn een door de stichting

Een voorzitter, penningmeester en secretaris zijn

directie en toezicht zich tot elkaar verhouden.

Certificering Openbare Bibliotheken geauditeerde

naast twee algemene bestuursleden aangetrokken

Het gaat over besturen, beleid maken, besluiten,

organisatie met een geldig certificaat tot maart 2020.

en benoemd. Het bestuur is voornemens de stap

uitvoeren en toezicht houden. Maar ook over gedrag,

Een nieuwe audit is gepland.
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(maatschappelijke) verantwoordelijkheid neemt.

17.713

453.918

ledenaantal

10.377

uitleningen

18.525

267.589
bezoekers

16,9

10.420

FTE

0 - 18 jaar

uitleningen e-books

personen deden mee aan

7.336

11.879

1.339

18+ jaar

nieuwe boeken

36

werknemers

59

vrijwilligers

activiteiten

24,3% van de inwoners van Hoorn is lid van de
Bibliotheek Hoorn. Landelijk was dit in 2018 21%.

Blik op de toekomst

leven lang leren pakken we in samenwerking met

de gemeente in gesprek om de beste plek voor een

In 2017 is de Strategische Koers geschreven voor een

partners op. We betrekken alle stakeholders dan

levendige, toekomstgerichte en zichtbare bibliotheek

tijdspanne van vier jaar. We staan voor een nieuwe

ook bij het richting geven en bevestigen van onze

te vinden. De Poort van Hoorn waar wonen, mobiliteit

periode waarin wij de bibliotheekactiviteiten en

visie op de bijdrage die een bibliotheek levert aan

en activiteit samen gaan komen, lijkt vooralsnog een

de verwachtingen van de inwoners van Hoorn zo

de samenleving in de nieuw uit te schrijven koers.

optie.

veel mogelijk op elkaar willen afstemmen. Ook het

Cultuur is van grote waarde en is belangrijk voor een

organiseren van activiteiten in relatie met een actuele

brede oriëntatie en welzijn.

Samen met onze stakeholders bouwen wij verder aan
het vooruitstrevend karakter van de Bibliotheek Hoorn.

collectie boeken willen we nog meer op elkaar laten
aansluiten. Maatschappelijke vraagstukken zoals

De centrale vestiging in de binnenstad voldoet niet

Met passie voor ondernemend innoveren willen wij

eenzaamheid, laaggeletterdheid, dementie,

meer aan de eisen van de tijd. De ruimte past niet

het verschil kunnen maken in de maatschappij, in een

de verminderende leesvaardigheid onder kinderen,

bij de huidige en toekomstige activiteiten en de

historisch rijke stad met grootstedelijke uitdagingen

de terugtrekkende overheid en de noodzaak tot een

brede functie van de bibliotheek. We blijven met

en ambities.
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Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) werkt vanuit de volgende
missie: de Ondernemingsraad van de Bibliotheek
Hoorn is er voor iedereen en is gericht op een
transparante samenwerking die bijdraagt aan de
toekomst van de organisatie.
Naast deze missie is de leidraad de Code Governance
Cultuur om met het managementteam en bestuur
samen te werken. De OR van de bibliotheek is in 2019
negen keer bijeengekomen voor een vergadering,
waaronder twee maal met het managementteam.
Onderwerpen waarbij de OR betrokken is geweest is
een nieuwe Arbodienst en de Wet Arbeidsmarkt in
Balans (WAB) en de gevolgen voor de organisatie.
Daarnaast is de Ondernemingsraad altijd
vertegenwoordigd tijdens de bestuursvergaderingen
van de Bibliotheek Hoorn.
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