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Voorwoord
We kijken terug op een bijzonder 2021. Een jaar waarin we weer met corona leefden. Ondanks alle maatregelen hebben wij gekeken naar wat er wél mogelijk was. Alle 

vormen van alternatieve dienstverlening zijn, net als het jaar ervoor, gepasseerd. Van beperkte openingstijden en algehele sluiting tot de AfhaalBieb. Fijn was dat de 

bibliotheek in de loop van het jaar werd aangewezen als essentiële voorziening. Het belang van een dynamische en dienstbare bibliotheek voor de lokale gemeenschap 

bleek niet te overschatten en dat belang zal in de toekomst toenemen:  een essentiële ontmoetings- en ontwikkelplek voor iedereen. 

Samenvattend kunnen we 2021 ondanks alles een buitengewoon leerzaam jaar noemen. We hebben gedaan wat we konden. De leidraad was, en is de komende jaren, onze 

Strategische Koers 2021-2024, het landelijk Bibliotheekconvenant en de daarbij uitgeschreven Netwerkagenda. In 2021 was er veel aandacht voor lezen en leesvaardigheid. 

We hebben een succesvolle start gemaakt met het landelijk model De Bibliotheek op School in drie scholen in de Grote Waal waarmee we een duurzame samenwerking 

zijn aangegaan op het vlak van leesbevordering en leesmotivatie.

Dit jaar stond ook in het teken van digitale inclusie. De Bibliotheek Hoorn helpt 

mensen met het aanleren van digitale vaardigheden. Door het aanbieden van 

cursussen, workshops, spreekuren en via het Informatiepunt Digitale Overheid. 

Zo maken we de waarde en impact van de bibliotheek zichtbaar.

De samenwerking met de Cultuur Hoorn-partners is verstevigd. Tijdens het 

openingsweekend van het cultureel seizoen in september hebben we samen de 

waarde van cultuur laten zien. Ook verkenden we met een aantal culturele en 

maatschappelijke organisaties – in goed overleg met de gemeente – het idee om 

in de Poort van Hoorn een plek te creëren waar we samenkomen.

Tot slot, we zijn ontzettend blij om jullie te kunnen ontvangen in onze bibliotheek. 

Graag tot ziens! 

Paul Groot 

Directeur de Bibliotheek Hoorn
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Missie, visie en WSOB 
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Missie 
De Bibliotheek Hoorn staat voor een leven lang leren, 

voor iedereen die wil leren.

Toekomstvisie
In een samenleving waar het gevoel van sociale 

ongelijkheid groeit en de polarisatie groter wordt, 

neemt de kennis over het algemeen af. Mensen 

lezen minder en minder breed en hebben daardoor 

minder kansen op de arbeidsmarkt. Onzekerheid over 

de toekomst en toenemende kansenongelijkheid 

zorgen voor grote verschillen. Een groeiende 

groep mensen kan niet meer meekomen, met als 

gevolg eenzaamheid, een gebrekkige gezondheid, 

schooluitval, werkloosheid en armoede. Dit druist in 

tegen het ideaal van een inclusieve maatschappij. 

De bibliotheek staat midden in de samenleving. Wij 

zorgen ervoor dat inwoners op eigen niveau kunnen 

meedoen, zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en 

vaardigheden aanleren, behouden of verdiepen 

die nodig zijn om te participeren. Dat doen we niet 

alleen, maar met onze maatschappelijke, culturele en 

educatieve samenwerkingspartners. Zo helpen we de 

kanskracht van de inwoners van Hoorn te vergroten. 

Onze professionele medewerkers, ondersteund door 

een groot aantal vrijwilligers, zetten hun kennis, 

ervaring en netwerk in om het verschil te maken in 

Hoorn.

Wettelijke functie openbare bibliotheek 
De maatschappelijke functie van openbare 

bibliotheken is steeds belangrijker geworden voor 

de Nederlandse samenleving. Daarom zijn deze 

taken in 2015 vastgelegd in de Wet Stelsel Openbare 

Bibliotheekvoorzieningen (WSOB). Hiermee draagt 

de openbare bibliotheek bij aan de maatschappelijke 

kansen en persoonlijke ontwikkeling van de inwoners. 

Uitgangspunt van de WSOB is dat iedereen toegang 

heeft tot de fysieke en digitale openbare bibliotheek.

 

 De vijf kernfuncties van een openbare 
 bibliotheek: 

 A. het ter beschikking stellen van kennis en 

  informatie;

 B. het bieden van mogelijkheden tot 

  ontwikkeling en educatie;

 C. het bevorderen van lezen en het laten 

  kennismaken met literatuur;

 D. het organiseren van ontmoeting en debat;

 E. en het laten kennismaken met kunst en

  cultuur.



Waar iedereen ertoe doet  

 Onze Strategische Koers 2021-2024 is
 uitgewerkt in drie thema’s:

 1. Het bevorderen van geletterdheid

  en leesplezier

 2. Digitale inclusie en digitaal burgerschap

 3. Een leven lang ontwikkelen 

Hoogtepunten van 2021

I. Het bevorderen van 
geletterdheid en leesplezier 

Nationale Voorleesdagen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen was onze 

bibliotheek in lockdown, maar ouders konden wel 

een leuke voorleestas bestellen voor hun kind. Onze 

medewerkers van publieksservice en educatie vulden 

de tas met vijf prentenboeken, een kleurplaat en het 

knuffeltje uit het prentenboek van het jaar Coco kan 

het! Wat een enthousiasme bij de ouders en kinderen! 

Er zijn maar liefst 789 tassen opgehaald. 

Ook hadden we een winactie op Facebook. 

De gelukkigen wonnen een voorleesontbijt aan 

huis van een medewerker van de bibliotheek op de 

BiebFiets. 

Zomerschool 
In de zomervakantie gaven we kinderen de kans om 

zich te ontwikkelen tijdens de Zomerschool. Door vele 

activiteiten konden ze een eventuele leerachterstand 

door corona proberen weg te werken, om zo wijzer 

weer naar school te gaan. 

De activiteiten waren op aanmelding via het 

gemeentelijke platform Hoorn beweegt. Ondanks de 

toen geldende maatregelen hebben we maar liefst 

37 workshops gepland en daarmee 164 kinderen 

verspreid over onze vestigingen mogen ontvangen. 
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De Bibliotheek op School in de Grote Waal 
In de zomer van 2021 hebben we feestelijk drie 

Bibliotheken op School geopend in de Grote Waal 

volgens het landelijke model De Bibliotheek op 

School. Basisscholen Universum (voorheen Jules 

Verne), Ichthus en De Zonnewijzer zijn daarmee 

een langdurige samenwerking aangegaan op het 

vlak van leesbevordering en leesmotivatie. In de 

schoolbibliotheek worden ouderejaars opgeleid tot 

bibliothecaris. Ze bemannen deze bieb en lenen 

boeken uit aan jongere leerlingen: een boek om op 

school te lezen en een voor thuis.  

Het schooljaar 2021-2022 monitoren we alle 

ontwikkelingen en effecten die met dit programma 

gepaard gaan. 
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Open Boek voor leescoördinatoren 
De cursus Open Boek biedt handvatten om het 

leesonderwijs op school goed op de kaart te zetten en 

een kwaliteitsimpuls te geven. Het was een goed jaar 

voor de cursisten van Open Boek. Zij konden met goed 

gevolg de cursus in 2021 afronden, na vele maanden 

moeten wachten door de coronamaatregelen. Zes 

leerkrachten van Het Kompas, Het Fluitschip, de Roald 

Dahl School en de Praktijkschool Westfriesland kunnen 

zich nu getraind leescoördinator noemen. 

Samenwerking Praktijkschool Westfriesland
Met behulp van de Stimuleringsregeling VO van Kunst 

van Lezen heeft de Bibliotheek Hoorn vanaf schooljaar 

2021-2022 een structurele samenwerking opgezet 

met de Praktijkschool Westfriesland. De collectie van 

de schoolbibliotheek is grondig opgeschoond: vele 

oude boeken gingen eruit. De school maakte ook 

budget vrij voor een aantrekkelijke collectie nieuwe 

boeken, die in samenwerking met het docententeam, 

team educatie en team collectievorming is uitgezocht. 

Leerlingen namen in 2021 deel aan de 

leesbevorderingscampagnes: Read2Me!, Boek en 

film (in samenwerking met Cinema Oostereiland) en 

Nederland Leest Junior.
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II. Digitale inclusie en digitaal 
burgerschap 

Gratis hulp bij online diensten 
Op 1 september 2021 is de Bibliotheek Hoorn gestart 

met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). 

Nederland telt zo’n vier miljoen mensen die moeite 

hebben met het gebruiken van computers en daardoor 

ook met de online diensten van onder andere 

overheidsinstanties. Bij het IDO kunnen burgers gratis 

terecht met vragen over de overheid rond huurtoeslag, 

AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg, 

toeslagen enzovoort. Bij persoonsgebonden vragen 

verwijzen we door naar de Formulierenbrigade, 

lokale partners, welzijnsinstellingen, Humanitas, 

vak- en ouderenbonden, cliëntvertegenwoordigers 

MEE, cliëntondersteuners van de gemeente en 

zorgkantoren.

Digitale Donderdag en Digivaardig
De afgelopen twee jaar is het belang van digitale 

vaardigheden steeds duidelijker geworden. Om 

contact te onderhouden of boodschappen te doen, 

maar ook om (gezondheids)zaken te regelen. En hoe 

afhankelijker we daar allemaal van worden, hoe 

interessanter het ook wordt voor criminelen. Daarom 

zijn we met de Digitale Donderdag gestart: elke 

donderdag delen we informatie over een digitaal 

thema. 

Met een post op social media, een Zoomsessie of 

nieuwsbrief. Inmiddels ontvangen maandelijks meer 

dan 300 mensen onze nieuwsbrief Hoorn gaat digitaal 

en volgen tientallen mensen jaarlijks onze cursussen. 

Om ons aanbod vollediger te maken zijn we Digivaardig 

gestart: een cursus die een mooi vervolg geeft op Klik & 

Tik. We kijken naar relevante thema’s, zodat de cursist 

zelfverzekerder digitaal aan de slag kan.
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III. Een leven lang ontwikkelen

CoderDojo Hoorn: leren programmeren
Bij een CoderDojo leren jongeren tussen de 7 en 17 

jaar om te programmeren. Dojo’s worden opgezet en 

georganiseerd door vrijwilligers. 

De CoderDojo Hoorn heeft zodra de Bibliotheek Hoorn 

moest sluiten de digitale deuren opengegooid. Met 

behulp van landelijke protocollen van CoderDojo 

Nederland zijn we via het digitale platvorm Jitsi 

verdergegaan. Maandelijks logden de jongeren in en 

hielpen we hen met coderen. 
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Schrijvers op bezoek 

Thomas Olde Heuvelt

We doken op zaterdag 30 oktober in de wereld van het 

boek Orakel met internationaal succesauteur Thomas 

Olde Heuvelt. Op de vooravond van Halloween nam 

hij ons mee in zijn leven als schrijver. In een klein 

gezelschap in het Leescafé werd het een intieme avond 

met spannende verhalen. 

Susan Smit

Op woensdag 24 november, tijdens Nederland Leest, 

was Susan Smit te gast bij ons voor een lezing. Zij 

vertelde boeiend over de totstandkoming van haar 

nieuwe historische roman De heks van Limbricht. Ook 

ging ze in op moderne hekserij en wat het vandaag de 

dag betekent om de voorchristelijke Europese religie 

als inspiratie te gebruiken. Ze vertelde over haar werk 

als schrijfster, beantwoordde vragen en signeerde 

boeken in de pauze. Een succesvolle avond met mooie 

(persoonlijke) vragen en reacties uit het publiek.
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Cultuur Hoorn en 
de Cultuurproeverij in september 
Meer dan 25 culturele instellingen in Hoorn werken 

samen onder de naam Cultuur Hoorn. Cultuur Hoorn 

opende op 3, 4 en 5 september 2021 opnieuw de stad 

met Cultuurweekend Hoorn. Dit weekend vormde de 

aftrap voor een nieuw cultureel seizoen. Wat er zoal te 

doen was? De Cultuurproeverij in samenwerking met 

alle culturele instellingen in Hoorn, de grote Kunst- en 

Cultuurmarkt, de Hoornse Havenconcerten en dit jaar 

ook het JITS-festival (Jungle in the Sky). 

Ondanks de coronaperikelen en de onzekerheid over 

de programmering was het weekend een succes. De 

stad leefde op en iedereen merkte dat de energie 

begon te stromen bij het publiek om weer kunst en 

cultuur te proeven. We ontvingen fijne reacties! De 

cultuurinstellingen in Hoorn, Stichting Hoorn Kunst & 

Cultuur en het JITS-Festival kijken met een goed gevoel 

terug op dit coronaproof weekend.



11 |  Jaarverslag 2021  de Bibliotheek Hoorn

AfhaalBieb
In 2021 werden we helaas weer geconfronteerd 

met lockdowns door het oplopende aantal 

coronabesmettingen; we konden 20 weken lang onze 

reguliere dienstverlening niet uitvoeren. 

Maar, de AfhaalBieb bracht uitkomst! Ons team 

Publieksservice heeft alles op alles gezet om de klanten 

te voorzien van boeken of vooraf gereserveerde titels. 

Of er werd een verrassingstas samengesteld. 

We verwelkomden vele blije klanten en hebben meer 

dan 2.500 tassen klaargezet.

Vrijwilligers
Door de coronaperiode was er voor onze vrijwilligers 

een lange periode weinig tot niets te doen. Een deel 

van de vrijwilligers is in het eerste halfjaar helaas 

gestopt. De laatste maanden van 2021 merkten we 

gelukkig weer een spontane toeloop.

Personeelshandboek
Om de interne organisatie verder te professionaliseren 

is er een uitgebreid personeelshandboek samengesteld. 

Hiermee zijn en blijven de medewerkers op de 

hoogte van alle protocollen: van arbo-gerelateerde 

zaken tot informele afspraken die we met elkaar 

hebben gemaakt. Daarnaast zijn we overgestapt 

naar een nieuwe organisatie voor onze personeels- en 

salarisadministratie. Medewerkers kunnen nu via een 

app eenvoudig declareren, verlof aanvragen of hun 

gegevens inzien. 

Medewerkersonderzoek
In 2020 hebben we een medewerkersonderzoek 

gehouden, met het prachtige rapportcijfer 8 als 

uitkomst. Maar er waren verbeterpunten en die 

hebben we in 2021 in een plan van aanpak met de 

medewerkers gedeeld. Het managementteam, maar 

ook de medewerkers zelf, hebben een rol te vervullen in 

mogelijke oplossingen. Samen komen we tot een nog 

beter resultaat!

De toekomstbestendige bibliotheek 
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Trots: nominatie Beste Bibliotheekspecialist 
van Nederland
Onze collega Milet Verberne werd in augustus 

samen met twee andere collega’s uit de branche 

genomineerd voor Beste Bibliotheekspecialist 

van Nederland 2021. Zij kwam helaas niet met de 

felbegeerde prijs naar huis, maar voor ons is zij een 

topper! Genomineerd worden is al een prestatie en 

voor onze bibliotheek is het geweldig om zo in de 

(landelijke) schijnwerpers te staan.

Make-over bovenverdieping Centrale 
Bibliotheek
In 2021 is de bovenverdieping van de Centrale 

Bibliotheek opnieuw ingericht. De boekenkasten zijn 

lager gemaakt en opgesteld in thema’s, waardoor de 

boeken beter zichtbaar en vindbaar zijn geworden. 

Ook zijn er meer werkplekken gecreëerd, waar mensen 

met meer privacy en afstand kunnen werken en leren. 

Er zijn nu in totaal 56 werkplekken. De Bibliotheek 

Hoorn vindt duurzaamheid belangrijk en daarom zijn 

bestaande materialen zo veel mogelijk hergebruikt. 

Uit de kunst

Om de bovenverdieping een nog mooiere, 

inspirerendere uitstraling te geven, hebben kunstenaars 

uit Hoorn de etage verrijkt met hun werk. STHOM, 

Lotte Laan, Jaap Stiemer, Eefje Verdonk en stadsdichter 

Levi Noë kregen de vrije hand om dit gedeelte van de 

bieb kleur te geven. Letterlijk en figuurlijk. Met een 

flinke dosis creativiteit en verbeeldingskracht gingen 

de kunstenaars aan de slag. Het resultaat is een mix 

van kunstvormen. Schilderingen, zwart-wittekeningen, 

gedichten, audiokunst, dekens met woorden, kussens 

met tekst… Kortom, de zintuigen worden geprikkeld: je 

kunt zien, horen en voelen. 

Lekkere leeshoekjes

Rustig lezen in je eigen “bubbel”, omgeven door kunst, 

kan nu ook op de bovenverdieping. Voor een groener 

gevoel zijn er op deze etage ook vele planten neergezet 

en opgehangen. 
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Metamorfose leesplein Risdam
Ook het leesplein in de bibliotheek in de Risdam 

heeft een metamorfose gekregen. Zo is er een 

huiskamersetting gecreëerd voor meer comfort en een 

gezelligere sfeer. Hierdoor wordt deze bieb een plek waar 

iedereen zich thuis voelt. Een plek waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. 

Het bestuur en de directie werken samen aan 

de bestendiging en toekomst van de Stichting 

Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn. 

Het bestuur, bestaande uit vijf gemotiveerde leden, 

vergadert minimaal vijf keer per jaar met de directeur 

in een regulier overleg en eenmaal per jaar voor 

zelfevaluatie. 

Het bestuur en de directie werken samen aan 

de bestendiging en toekomst van de Stichting 

Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn. 

Het bestuur, bestaande uit vijf gemotiveerde leden, 

vergadert minimaal vijf keer per jaar met de directeur 

in een regulier overleg en eenmaal per jaar voor 

zelfevaluatie. 

Het bestuur is in 2021 gestart met de oriëntatie op 

welke stappen er nodig zijn voor de overgang van een 

bestuur-model naar een raad-van-toezicht-model. 

Het bestuur is daarbij geadviseerd door een externe 

ervaren partij. De uitgangspunten van de Governance 

Code Cultuur worden meegenomen in dit proces. 

De overstap naar de nieuwe bestuursvorm wordt 

halverwege 2022 gemaakt.

De Bibliotheek Hoorn past de principes en 

aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 

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 nemen. 

De Bibliotheek Hoorn heeft een ANBI-status. Een 

ANBI is een algemeen nut beogende instelling. 

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich 

nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Bestuur
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Blik op de toekomst
De Bibliotheek Hoorn heeft haar vierjarige beleidsplan 

in 2021 gevolgd, maar in de loop van het jaar ook 

moeten bijstellen door de pandemie. In 2022 pakken 

we de draad weer op en volgen we de uitgangspunten 

die bij de uitgezette koers horen. De pijlers in het 

landelijke Bibliotheekconvenant vormen hierbij het 

uitgangspunt. Dit is een convenant tussen de drie 

bestuurslagen (Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, Provincie Noord-Holland en 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de 

bibliotheken. 

De uitdaging is om de gemeentelijke organisatie, de 

nieuw gekozen gemeenteraad en het college steeds 

opnieuw te blijven overtuigen van de impact en de 

waarde van de Bibliotheek Hoorn voor de inwoners. 

Om zo voldoende erkenning en financiering te krijgen 

voor al onze activiteiten. De Netwerkagenda, de 

praktische uitwerking van het Bibliotheekconvenant, 

biedt hiervoor een leidraad. Hiermee willen we laten 

zien wat we, op vele gebieden, betekenen voor de stad 

en haar inwoners.

Overheden blijven bibliotheken in staat stellen en 

ondersteunen om als robuuste voorzieningen hun 

bijdrage aan de gemeenschap te kunnen leveren én 

om zich de komende jaren te richten op drie grote, 

actuele en complexe maatschappelijke opgaven: 

 1. Geletterde samenleving

   (bevorderen geletterdheid en leesplezier); 

 2. Participatie in informatiesamenleving

  (digitale inclusie en digitaal burgerschap); 

 3. Leven lang ontwikkelen

  (basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid). 

Deze maatschappelijke opgaven, vastgelegd in 

de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB), 

houden niet op bij de grenzen van organisaties. 

Ze vragen om samenwerking. Samenwerking in 

de eigen directe omgeving, samenwerking tussen 

lokale organisaties en samenwerking tussen 

bibliotheekorganisaties. Het bibliotheekstelsel 

toont zich met het Bibliotheekconvenant een sterke 

samenwerkingspartner voor (lokale) overheden en 

derden om gezamenlijk bij te dragen aan de drie 

grote opgaven, mits een robuuste basis van alle 

bibliotheekvoorzieningen gegarandeerd blijft.

Dat vraagt ook om aanvullende investeringen, om 

extra middelen – andere dan de reguliere, vaak 

culturele, financieringsbronnen – landelijk, provinciaal 

en lokaal.
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Poort van Hoorn
Wij blijven met overtuiging de lobby voortzetten om 

onze vestiging aan de Wisselstraat in het centrum van 

Hoorn te verplaatsen naar de Poort van Hoorn. Samen 

met culturele en maatschappelijke organisaties 

bekijken we wat de mogelijkheden kunnen zijn. Het 

idee is om in de Poort van Hoorn een plek te creëren 

waar van alles op het gebied van kunst en cultuur te 

doen is. En daar mag de Bibliotheek Hoorn natuurlijk 

niet ontbreken. In goed overleg met de gemeente 

verkennen we de opties voor deze culturele plek. 

Bibliotheek in de wijken
De Bibliotheek Hoorn gaat meer de wijken in 

om aandacht te besteden aan digitale inclusie en 

laaggeletterdheid. We helpen hier mensen om zo 

veel mogelijk mee te doen in de samenleving. 

Hier kunnen mensen ondersteuning vinden, 

meedoen aan activiteiten en andere inwoners uit de 

wijk ontmoeten. Het doel is om de komende jaren een 

aantal BiebPunten in de Hoornse wijken op te zetten. 

De Bibliotheek Hoorn werkt hierin samen met diverse 

maatschappelijke samenwerkingspartners. 
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107.502
bezoekers

4.371
personen deden mee aan

459
activiteiten

281.208
uitleningen

27.083
uitleningen e-books

11.677
uitleningen luisterboeken

14.086
ledenaantal

7.181
0 - 18 jaar

6.905
18+ jaar

19% van de inwoners van Hoorn is lid van
de Bibliotheek Hoorn. Landelijk was dit in 2020 20%.

35
werknemers

17,8
FTE

60
vrijwilligers
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De Ondernemingsraad 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 Governance Code Cultuur om met het 

managementteam en bestuur samen te werken.

In 2021 bestond de Ondernemingsraad uit drie leden: 

Ilse Le Mair, Petra Meijer en Iris de Snaijer (voorzitter). 

De resultaten van het medewerkersonderzoek en de 

coronapandemie vormden de rode draad. 

De Ondernemingsraad is vier keer bij elkaar 

gekomen voor een vergadering. Daarnaast heeft de 

Ondernemingsraad twee overleggen gehad met het 

managementteam, waarvan één artikel 24-overleg. 

Verder was onze voorzitter aanwezig tijdens enkele 

bestuursvergaderingen in 2021. 

De Ondernemingsraad bracht advies uit over de 

nieuwe functie van Coördinator Publieksdiensten 

en over hoe je het medewerkersonderzoek onder de 

aandacht van het personeel brengt.  

Ondernemingsraad
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