
JAARVERSLAG
2020



                                      Inhoudsopgave

Voorwoord

Hoogtepunten vanuit de Strategische Koers 2016 – 2020

	 I.	 Innovatief	jeugdbibliotheekwerk	en	talentontwikkeling

	 II.	 	‘Een	leven	lang	leren’,	participatie	en	zelfredzaamheid

	 III.		 Het	terugdringen	van	en	omgaan	met	laaggeletterdheid	 	 	

	 IV.	 Kunst	&	cultuur:	de	bibliotheek	als	podium	voor	ontmoeting	en	debat

Wij zijn een ondernemende organisatie

	 Personeel	en	Organisatie	

	 Publieksservice	tijdens	corona	

	 Leescafé	

	 Openingstijden	

	 Bestuur

	 Blik	op	de	toekomst

	 Ondernemingsraad

Colofon

2

3

6

7

9

13

14

14

14

15

16

17

18

1  | Jaarverslag 2020  de Bibliotheek Hoorn



Voorwoord
Wij kijken terug op een bijzonder 2020.

Lezers, leners en bezoekers wisten ons te vinden en maakten gebruik van

ons aanbod. De bibliotheek als levendige ontmoetingsplaats voor iedereen, 

maar ook als expert voor samenwerkingspartners…... Totdat we door de pandemie 

werden afgeremd en ons moesten aanpassen aan nieuwe omstandigheden. 

Alle vormen van alternatieve dienstverlening zijn het afgelopen jaar gepasseerd, 

van beperkt open tot algehele sluiting tot het opzetten van de AfhaalBieb, maar 

niets was meer hetzelfde. Het meest schrijnend was het gebrek aan reuring in 

de bibliotheek, het stoppen van zowel het Leescafé als dagbesteding als de 

contacten met leesclubs en vrijwilligers. Maar ook de (school) kinderen die niet 

meer zelfstandig in onze vestiging een leuk boek konden uitzoeken. 

En de eindexamenkandidaten die dankbaar gebruik hadden willen maken

van de mogelijkheid om in de bibliotheek te focussen op de studie omdat dat 

thuis lastig is.

Ondanks dat zijn we, net zoals vele andere organisaties, doorgegaan met wat 

wel mogelijk is voor onze leden en bezoekers. We zijn bij een aantal activiteiten 

overgestapt naar digitale opties. Het succesvolle online Taalcafé en de virtuele 

stedentrips waren een knap alternatief voor het live met elkaar cultuur en 

ontwikkeling ervaren. Ook de Cultuurproeverij in september, de coronaproof 

opening van het cultureel seizoen, wat dit jaar navolging krijgt. 

Wij hebben goede hoop dat de dag in zicht komt dat wij als bibliotheek weer een 

centraal punt mogen zijn voor iedereen die ons wil bezoeken. Nog even volhouden 

dus. Jullie zijn dan weer van harte welkom! 

 

Paul Groot 

Directeur de Bibliotheek Hoorn
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I. Innovatief 
jeugdbibliotheekwerk en 
talentontwikkeling

Nationale Voorleesdagen & 
Kinderboekenweek
De twee grootste landelijke campagnes voor jeugd ter 

bevordering van het lezen, de Nationale Voorleesdagen 

en de Kinderboekenweek, hebben ondanks de corona 

uitbraak alsnog gezorgd voor grote interesse onder 

onze bezoekers. Via een aantrekkelijk aanbod in 

samenwerking met onze culturele partners, zoals o.a. 

de Blauwe Schuit, het Westfries Archief en 

Speel-o-theek de Zusjes, heeft een grote groep 

kinderen kennis gemaakt met jeugdboeken, digitale 

vaardigheden en onze bibliotheekvestigingen. Tijdens 

de Nationale Voorleesdagen hebben we ruim 600 

bezoekers bereikt met onze jeugdactiviteiten. De 

Kinderboekenweek met het thema ‘En toen? (de 

geschiedenis) heeft meer dan 500 kinderen en ouders 

naar de bieb gebracht. 

Read 2Me! wedstrijd voortgezet onderwijs
Read2me!, de voorleeswedstrijd voor brugklassers, 

was in Hoorn de afgelopen twee jaren een groot 

succes. Ook dit schooljaar was er volop belangstelling 

vanuit de scholen, maar helaas haalde de lockdown 

een streep door de rekening. Desondanks waren twee 

scholen zo enthousiast om toch voorrondes te houden 

met hun leerlingen. 

Op 16 februari werd de Hoornse ronde van Read2me! 

gehouden. Twee schoolkampioenen van het OSG 

Westfriesland en twee schoolkampioenen van de 

Praktijkschool Westfriesland streden in een digitale 

voorleeswedstrijd met elkaar om het Hoornse 

kampioenschap. De winnaar was Madelief Stout 

van het OSG. Helaas werd de wedstrijd niet verder 

gespeeld. Op landelijk niveau werd Read2me! afgelast 

vanwege corona.

Aaldert Goverts (l), Directeur OBS de Jules Verne, is blij 

met de installatie van een schoolbibliotheek.

De Bibliotheek op School in de Grote Waal
In 2020 bleek de Brede School Bibliotheek in de 

Grote Waal niet meer aan de wensen te voldoen 

en was het tijd voor een nieuwe samenwerking. 

Samen met de drie scholen: OBS de Jules Verne, 

Oecumenische basisschool Ichthus en OBS de 

Zonnewijzer is gezocht naar een manier om een 

nieuwe impuls te geven aan leesmotivatie voor alle 

kinderen, met als onderliggend doel het bestrijden 

van taalachterstanden. De oplossing werd gevonden 

in het landelijk succesvolle programma de Bibliotheek 

op School voor alle drie de scholen voor de komende 

acht jaar. Dit betekent: een nieuwe collectie, boeken 

die mee naar huis gaan, kinderparticipatie en een 

leesconsulent van de Bibliotheek Hoorn voor vier uur 

Hoogtepunten vanuit de Strategische Koers 2016-2020:
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in de school die leesmotivatie aanwakkert en expertise 

deelt met het schoolteam. De opening van de drie 

Bibliotheken op School vindt plaats in augustus 2021.

Coronatips voor het onderwijs in lockdown
Het team educatie heeft vanuit huis zoveel mogelijk 

het onderwijs ondersteund. Met de kern van het 

bibliotheekwerk in ons vizier hebben we veel 

gratis online bronnen van culturele instellingen 

verzameld, beoordeeld en op een aantrekkelijke 

manier aangeboden aan het onderwijs. Via een 

wekelijkse nieuwsbrief en een webpagina met onze 

aanbevelingen hebben we het primair en voortgezet 

onderwijs ondersteund met het geven van onderwijs 

op afstand.

 

Gezinsaanpak via samenwerkingsverband 
Samen van Start 
In augustus is het samenwerkingsproject Samen 

van Start begonnen. Een samenwerking tussen 

partners in de voor- en vroegschoolse educatie, 

scholenstichtingen Penta en Talent en de Bibliotheek 

Hoorn. Het doel van het project is om de overgang 

van peuter- naar kleuterwerk zo vloeiend mogelijk 

te maken en daarbij de ouders te ondersteunen. We 

bestrijden op die manier onderwijsachterstanden 

door een intensieve gezinsaanpak. De Bibliotheek 

Hoorn ondersteunt met een aantrekkelijke 

jeugdcollectie en biedt deskundigheidsbevordering 

aan pedagogisch medewerkers en leerkrachten. 

Elke week bezoekt een educatiemedewerker twee 

basisscholen met peutergroepen om de collectie tot 

leven te laten komen. Het project is succesvol door de 

gezamenlijke expertise van de verschillende partners. 

Naar verwachting breidt het project zich volgend 

schooljaar uit met twee basisscholen, naar het 

uiteindelijke aantal van de tien scholen die binnen het 

onderwijsachterstandenbeleidskader vallen. 

BoekStart en BoekStart in de Kinderopvang 
In 2020 konden verse ouders weer het 

BoekStartkoffertje ophalen na het gratis lid 

maken van de allerkleinsten. Binnen BoekStart en 

de kinderopvang werken we samen met diverse 

kinderopvangorganisaties. Samen creëren we een 

taalrijke omgeving waarin veel wordt voorgelezen. 

In 2020 hebben we twee nieuwe locaties mogen 

verwelkomen van Kinderopvangorganisatie Berend 

Botje: Berend Botje Flerefluiter en Berend Botje 

Centrum. Alle medewerkers kregen de training 

interactief voorlezen en van elke locatie hebben 

we een leidster opgeleid tot voorleescoördinator. 

Daarnaast zijn we bij Kinderopvang het Herdertje 

en SKH Al Alamana begonnen met het project 

voorleesconsulent, waarbij een educatiemedewerker 

wekelijks de groepen bezoekt met diverse 

voorleesactiviteiten. Helaas hebben we deze reeks van 

tien bezoeken niet af kunnen maken vanwege corona. 

Zodra de situatie het weer toelaat wordt het project af 

gemaakt. 
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Doorstart cursus Open Boek: opleiding tot 
leescoördinator in het basisonderwijs
We zijn weer begonnen met het geven van de 

cursus Open Boek, bedoeld om leerkrachten in het 

basisonderwijs op te leiden tot leescoördinator. De 

leescoördinator is op school de spil op leesgebied 

en legt het leesbeleid vast in het leesplan. Zo 

worden de doelstellingen en de bijbehorende 

activiteiten geborgd. De cursus Open Boek bestaat 

uit vier bijeenkomsten in de bibliotheek, waarbij de 

leerkrachten kennismaken met onze collectie, en hoe 

men de collectie in kan zetten om het lezen op school 

een solide plek te geven. We zijn in 2020 begonnen 

met tien cursisten uit het basisonderwijs én het 

praktijkonderwijs en ronden de cursus af in 2021. 

Speel-o-theek De Zusjes in de bibliotheek in 
de Kersenboogerd
De Bibliotheek Hoorn is de samenwerking aangegaan 

met Speel-o-theek de Zusjes in onze vestiging in de 

Kersenboogerd. De geplande feestelijke opening kon 

in maart helaas niet doorgaan. Desalniettemin heeft 

Speel-o-theek de Zusjes veel leden verwelkomd. Beide 

organisaties hopen binnenkort meer kinderen in de 

bibliotheek te ontvangen en gaan elkaar versterken 

door gezamenlijke activiteiten.  
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II. ‘Een leven lang leren’, 
participatie en zelfredzaamheid

De bibliotheek 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. Deze 

vaardigheden werden nog meer van belang door de 

verschillende coronamaatregelen.

Project: Voorleeskrachten en voorleeskring
Ook in 2020 heeft de Bibliotheek Hoorn met 

behulp van gemeentelijke subsidie het project 

Voorleeskrachten kunnen doorzetten. Een belangrijk 

project, want mensen met dementie worden zelf 

ook nogal eens vergeten. Onze gespecialiseerde 

vrijwilligers weten precies hoe zij deze mensen 

kunnen prikkelen met positieve verhalen uit de regio, 

zodat zij zich even geen patiënt hoeven te voelen. 

Vanwege corona hebben de vrijwilligers in beperkte 

mate kunnen voorlezen. Als alternatief bracht de 

Bibliotheek Hoorn in deze periode bezoek aan een 

zorginstelling in Hoorn waar een medewerker in de 

tuin, met versterking en op veilige afstand, gedichten 

heeft voorgedragen. 

Hoewel veel van onze voorleeskringen dit jaar 

niet konden plaatsvinden hebben wij wel de 

samenwerking met Geriant kunnen versterken. 

Met hun expertise op het gebied van dementie hopen 

we de komende jaren steeds meer informatie voor 

mantelzorgers te kunnen verstrekken. Ook hebben we 

een digitaal luisterabonnement kunnen aanbieden 

waar met veel plezier gebruik van is gemaakt. 

Cursussen, workshops en inloopspreekuren
Vanuit de landelijke convenanten en 

ontwikkelingen biedt de Bibliotheek Hoorn Hulp bij   

belastingaangifte. De belastingaangifte zelf invullen 

kan best ingewikkeld zijn. Met de spreekuren en een 

belastingklas heeft de bibliotheek burgers hierbij 

geholpen. 

De lokale samenwerking die in het verleden zijn 

gestart zijn enorm belangrijk gebleken voor ons 

aanbod. Zo helpt De Formulierenbrigade wekelijks 

veel inwoners die niet zelfstandig hun digitale 

overheidszaken kunnen regelen. Gelukkig hebben 

wij tussen alle lockdown-periodes door veel mensen 

kunnen helpen met hun digitale zaken. 

Mensen die zelf aan hun vaardigheden willen werken 

krijgen de kans om via ons digitale- en talige aanbod 

vaardiger te worden. Zo helpen onze cursussen 

Digisterker en Omgaan met de E-overheid met het 

opbouwen van deze basisvaardigheden. Ook hebben 

we dit jaar met hulp van onze gepassioneerde 

vrijwilligers veel leesclubs aangeboden die erg goed 

bezocht werden. Verder konden mensen met vragen 

over het donorregister ook bij ons terecht. Met 

hulp van een donordeskundige uit het Dijklander 

ziekenhuis hebben we mensen met onzekere 

vraagstukken kunnen helpen.
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III. Het terugdringen van en 
omgaan met laaggeletterdheid

Miljoenen Nederlanders hebben moeite met lezen, 

schrijven en/of rekenen. Vaak gaat dit onopgemerkt. 

Toch gaat het om ongeveer 1 op de 6 mensen in 

Nederland. Het is een vooroordeel te denken dat dit om 

mensen gaat die de taal (nog) niet kunnen spreken, 

want uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft 

van deze mensen al hun hele leven in Nederland woont. 

Ook in onze regio is dit probleem erg groot. Daardoor 

loopt ook 1 op de 4 jongeren risico op laaggeletterdheid. 

Dat betekent dat zij niet goed mee kunnen komen in 

onze kenniseconomie en ook de digitale wereld wordt 

steeds meer onbereikbaar voor deze groep mensen.

De bibliotheek stimuleert basisvaardigheden
Onze bibliotheek zet zich in om laaggeletterdheid 

tegen te gaan. In alle drie de vestigingen bieden 

wij basisvaardigheidscursussen en hebben we een 

NL-Plein ingericht met een actuele en aantrekkelijke 

collectie. Onze taalleerders maken enthousiast gebruik 

van het Taalcafé, dat dit jaar voor het eerst online 

ging. Dat was zo succesvol gebleken dat ook andere 

bibliotheken bij ons in de leer gingen. We hebben zelfs 

deelnemers uit Groningen mogen ontvangen. Ook 

onze leesclubs, de lessen van de taalcoaches en de 

taalmaatjes gingen tussen alle lockdowns door, door 

het ongebreidelde enthousiasme en de inzet van onze 

betrokken vrijwilligers. 

De digitale burger
Digitaal burgerschap is dit jaar enorm belangrijk 

geworden. Gelukkig zetten wij ons al geruime tijd 

in om inwoners digitaal vaardig te maken. Dat 

doen wij zowel voor mensen die al aardig met de 

computer om kunnen gaan, maar ook voor mensen 

die alles nog willen leren. Ook taalleerders hebben 

digitale vaardigheden bij ons kunnen opdoen. Wij 

hebben ook dit jaar succesvol samen kunnen werken 

vanuit projectsubsidies van de Gemeente Hoorn 

en WerkSaam Westfriesland om statushouders en 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 

helpen mee te kunnen doen in de samenleving. 

Ook zijn we van start gegaan met het Digicafé. Op 

donderdag 12 maart vond het eerste Digicafé plaats 

bij Bij Bosshardt. Dat was een geslaagde middag, 

waar we direct al mensen hebben kunnen helpen. 

Buurtbewoners schoven aan voor vragen of een 

praatje. In november zijn we gestart met de Digitale 

Donderdag. Vanaf dat moment organiseren wij 

iedere donderdagavond een Zoomsessie rondom 

een actueel digitaal onderwerp zoals phishing en 

hacking. Deelnemers worden geïnformeerd over 

digitale ontwikkelingen en praten daarover mee. Want 

de digitale wereld verandert snel en ook criminelen 

worden steeds inventiever. 
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IV. Kunst & cultuur: de 
bibliotheek als podium voor 
ontmoeting en debat

Privacy Café  in samenwerking met
Bits of Freedom
Op 13 februari vond het Privacy Café plaats. Van jong 

tot oud, van ervaren tot absolute beginner, iedereen 

kan bij het Privacy Café iets nieuws leren. Tijdens 

deze workshop zetten deelnemers met behulp van 

vrijwilligers van Bits of Freedom belangrijke stappen 

om online veiligheid en vrijheid te versterken. De 

workshop was vol. Zo’n 40 gasten luisterden naar een 

interessante lezing over de gevolgen van achteloos 

internetgebruik en de macht van de grote partijen als 

Apple, Facebook en Google en natuurlijk de overheden 

die graag over alle data willen beschikken. Er werd 

flink gediscussieerd! Maar er werden ook oplossingen 

geboden om je online privacy zo veel mogelijk in de 

hand te houden. Al met al een interessant en leerzame 

middag.

Literaire vooravond Boekenweek met 
Özcan Akyol
Schrijver en columnist Özcan Akyol schreef het essay 

van de Boekenweek 2020 met als thema ‘Rebellen 

en dwarsdenkers’. Op zaterdagavond 7 maart liet hij 

zich in de bibliotheek interviewen door journaliste 

en presentatrice Liesbeth Staats over onder andere 

het thema van de Boekenweek. Het was een levendig 

gesprek tussen Eus, Liesbeth en het publiek. 

Eus vertelde met tomeloze energie over de misstanden 

in de literaire wereld: recensenten die hun macht 

misbruiken en een elite die neerkijkt op populaire 

boeken. Ook kwamen we meer te weten over zijn 

jeugd in Deventer als kind van twee analfabete 

ouders, hoe hij van school werd gestuurd en er later 

terugkeerde als rolmodel. Een succesvolle avond met 

veel vragen uit het publiek waarop Eus zonder enige 

terughoudendheid antwoord gaf. 
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Cultuurproeverij Cultuur Hoorn 
Meer dan twintig culturele instellingen in Hoorn 

werken samen onder de naam Cultuur Hoorn. Een 

van de activiteiten is de opening van het culturele 

seizoen dat gewoonlijk plaatsvindt tijdens het 

jaarlijkse grootste culturele evenement van Hoorn: 

Cultuurweekend Hoorn. Dit jaar was er extra aandacht 

aan de opening besteed zodat deze coronaproof 

plaats kon vinden. Inwoners van Hoorn konden op 

verschillende locaties in Hoorn kijken, luisteren en 

genieten van diverse culturele activiteiten. 

Tijdens de Cultuurproeverij waren er 135 activiteiten 

op 30 locaties, waaronder de Bibliotheek Hoorn. Bijna 

alle voorstellingen waren uitverkocht en de middag 

werd heel positief ontvangen. 



Digitale kunstlezingen 
Kunst en cultuur gaan hand in hand met de 

bibliotheek. Tijdens de tweede lockdown zijn we 

gestart met het programmeren van digitale lezingen 

met als thema kunst in wereldsteden. Zo kunnen 

mensen vanaf huis zich laten betoveren door de kunst 

van culturele steden in Europa. De eerste stedentrip 

ging naar Rome en werd goed bezocht. Dit was het 

begin van een geslaagde reeks stedentrips waarbij het  

aantal deelnemers nog steeds oploopt. 

‘Tasjeblieft’ verrassingstas 
De ‘Tasjeblieft’ verrasingstas was het idee van vijf 

kunstenaars, gefaciliteerd door de Bibliotheek Hoorn. 

STHOM,  Lotte Laan, Jaap Stiemer, Eefje Verdonk en 

Levi Noë zijn nauw betrokken bij de bibliotheek. Zij 

wilden iets leuks doen voor anderen voor de donkere 

dagen in december en kwamen met dit concept. 

Mensen konden twee tassen kopen: eentje voor 

zichzelf, de ander voor iemand die wel een lichtpuntje 

kon gebruiken in de donkere dagen van december. De 

tas (met opdruk) was gemaakt van linnen met daarin 

bruikbare, grappige, lieve en tot nadenken stemmende 

uitingen in de vorm van kleine kunstwerkjes. Het 

project was een groot succes. De tassen waren binnen 

vier uur uitverkocht. 
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Personeel en Organisatie
Het jaar 2020 vergde veel van de medewerkers. Een 

deel van de medewerkers werkte vanuit huis en 

contact houden met elkaar was een uitdaging. In 

deze ‘afstandelijke’ periode hebben we geleerd om 

te vergaderen via Teams, om elkaar te spreken via 

videobellen en zelfs met het voltallige personeel vlak 

voor de kerstperiode te borrelen via Zoom. 

Alle teams toonden enorme veerkracht; waar 

aan de ene kant werk wegviel doordat scholen 

ook moesten sluiten en we geen publiek meer 

mochten ontvangen, pakten we aan de andere 

kant projecten en een nieuwe invulling van onze 

taken op. Alle boeken zijn uit de kast gehaald, 

kasten schoongemaakt, jeugdafdelingen uitgemest, 

achterstallige onderhoudswerkzaamheden opgepakt 

en werkprocessen geactualiseerd. Er was tijd om 

onze oudere klanten te bellen vanuit sociaal oogpunt 

om te vragen hoe het met hen ging, maar ook of 

we ze konden ondersteunen bij het online lezen. 

De gesprekken waren soms kort, maar vaak lang en 

diepgaand. Het werd ontzettend op prijs gesteld dat 

de bibliotheek van zich liet horen. De collega’s kregen 

veel te horen; mooie en leuke verhalen, maar ook 

verdrietige. Als het paste in het gesprek dan verwezen 

we ze door naar het Rode Kruis voor ondersteuning. 

Ondanks de coronaperiode hebben we een 

medewerkersonderzoek gehouden. Met een respons 

van 94% en een rapportcijfer van 8 zijn we beoordeeld 

als een prettige werkgever met een goede werksfeer. Er 

komen ook verbeterwensen naar voren in het rapport.  

Daarom gaan we in 2021 aan de slag met de aanpak 

van de aandachtspunten. Hierbij hebben we de 

wederzijdse inzet nodig, zowel van de werkgever als de 

werknemer.

Wij zijn een ondernemende organisatie
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Publieksservice tijdens corona 
Op 14 mei 2020 mochten we na negen weken sluiting 

weer open! Alles werd in gereedheid gebracht om 

het publiek op een veilige manier gebruik te kunnen 

laten maken van de bibliotheek: kuchschermen en 

afstandslijnen werden geplaatst, winkelmandjes, 

handschoenen, handgels en gezichtsschermen 

werden ingekocht. Met onze oproep voor vrijwillige 

gastvrouwen en -heren hadden we succes. In korte 

tijd meldden zich vrijwilligers die ons wilden helpen 

bij het ontvangen van bezoekers en het deurbeleid 

goed uit te voeren. Het was hartverwarmend dat de 

inwoners van Hoorn zich zo wilden inzetten voor de 

bibliotheek in deze moeilijke tijd. En wat kwamen 

er ongelooflijk veel boeken terug. Nog nooit in ons 

bestaan hadden we zo’n enorme boekenberg van 

ingeleverde materialen.

Opnieuw moesten we in november onze deuren twee 

weken sluiten en vervolgens weer vanaf 15 december. 

Vanaf november hadden we voor onze klanten een 

AfhaalBieb; er konden boeken worden gereserveerd of 

een genretas kon worden samengesteld. Er is massaal 

gebruik van gemaakt. We ontvingen veel positieve 

reacties van onze klanten. 

Leescafé 
Helaas moest de horeca in onze centrale vestiging 

voor een lange periode dicht. Met een korte 

onderbreking in de zomer en in het vroege najaar, 

konden we de medewerkers en cliënten van 

de WilgaerdenLeekerweidegroep niet meer de 

dagbesteding in het Leescafé bieden. Gelukkig heeft de 

WilgaerdenLeekerweidegroep een oplossing gevonden 

waardoor de groep medewerkers en cliënten hun 

dagbesteding, weliswaar in een andere vorm, konden 

voortzetten.

Openingstijden
In dit jaar waren we door de drie lockdowns totaal 

ruim 13 weken gesloten. In de tussenliggende 

periodes hebben we onze openingstijden aangepast, 

zodat we de veiligheid van onze medewerkers konden 

garanderen. Het opruimen van de materialen vroeg 

om een stille of een lege bibliotheek, zodat de 1,5 

meter afstand gegarandeerd kon worden. Tevens 

moesten we rekening houden met collega’s die corona 

gerelateerde symptomen konden krijgen en (tijdelijk) 

zouden kunnen werken in afwachting van een test. 

Op deze manier hebben we onze dienstverlening op 

een verantwoorde manier kunnen voortzetten. 
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Bestuur
Het bestuur en directie werken samen aan de 

bestendiging en toekomst van de stichting 

Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn. 

Het bestuur vergadert minimaal vijf maal per jaar 

in een regulier overleg en eenmaal per jaar voor de 

zelfevaluatie. Het bestuur heeft in 2020 een nieuwe 

penningmeester aangetrokken en benoemd. Het 

bestuur is voornemens de stap naar Raad van Toezicht 

te maken met een directeur/ bestuurder als eerste 

aanspreekpunt voor de organisatie, stakeholders en de 

Raad van Toezicht als toezichthouder op afstand. 

De Bibliotheek Hoorn past de principes en 

aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 

toe. Governance is de manier waarop organisatie, 

directie en toezicht zich tot elkaar verhouden. 

Het gaat over besturen, beleid maken, besluiten, 

uitvoeren en toezicht houden. Maar ook over gedrag, 

verantwoordelijkheid en integriteit. De Code helpt 

de bibliotheek om haar Governance goed in te 

richten. Zo kunnen betrokkenen erop vertrouwen 

dat de organisatie goed wordt bestuurd, dat toezicht 

goed functioneert en dat de directie en het bestuur 

(maatschappelijke) verantwoordelijkheid neemt. 

Tevens is de Bibliotheek Hoorn een door de stichting 

Certificering Openbare Bibliotheken geauditeerde 

organisatie met een geldig certificaat tot maart 2024.
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75.872
bezoekers

3.386
personen deden mee aan

454
activiteiten

135.239
uitleningen

26.678
uitleningen e-books

10.730
nieuwe boeken

16.823
ledenaantal

9.710
0 - 18 jaar

7.113
18+ jaar

23% van de inwoners van Hoorn is lid van de 
Bibliotheek Hoorn. Landelijk was dit in 2019 20%.

34
werknemers

16,8
FTE

71
vrijwilligers

Blik op de toekomst
Het afgelopen jaar heeft het beleidsteam gewerkt 

aan het bepalen en uitschrijven van het nieuwe 

vierjarige beleidsplan. Dit was tevens de basis voor 

de subsidieaanvraag voor de komende vier jaar die 

ingediend is in het tweede kwartaal. De gevraagde 

subsidie is gedeeltelijk vastgesteld maar helaas niet 

toereikend om al onze ambities voor een volwaardige 

bibliotheek waar te maken. 

Wij blijven de komende jaren in gesprek met de 

gemeente en vertrouwen op een consequente 

samenwerking, ook met onze huidige en toekomstige 

stakeholders. Wij volgen hierbij de WSOB en erkennen 

het landelijk geaccordeerde bibliotheekconvenant 

2020-2023. Om leesachterstanden terug te dringen en 

het leesplezier te bevorderen trekken we samen op.
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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 met de directie 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. Door een wisseling in samenstelling 

van leden en de maatregelen rondom corona heeft 

de OR minder overleg gehad dan voorgaande jaren. 

De Ondernemingsraad is altijd vertegenwoordigd 

geweest tijdens de bestuursvergaderingen van de 

Bibliotheek Hoorn. 
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