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In het boek ‘De geschiedenis van de bibliotheek in
Nederland’ staat dat Hoorn als een van de eerste
gemeenten in de 15de eeuw al een bibliotheek had.
Zo’n 535 jaar bestaat deze maatschappelijke voorziening
inmiddels in de stad. Kennis, informatie en ontwikkeling
van mensen zijn in Hoorn van oudsher belangrijk.
Als nieuwe directeur van Bibliotheek Hoorn voel ik me
een rijk mens. Al die prachtige boeken, drie bijzondere
vestigingen, vier Brede School Bibliotheken, inspirerende
en zeer goed onderlegde medewerkers, enthousiaste
klanten, een kwalitatief goed aanbod aan producten en
diensten: allemaal stuk voor stuk zijn het schatten om te
koesteren.
Bibliotheek Hoorn is een organisatie die midden in de
samenleving staat en die veel rijkdom toevoegt aan het
leven van de inwoners van Hoorn. In een samenleving
die zo verandert als onze huidige maatschappij is het
een uitdaging om voortdurend balans te vinden tussen
meebewegen met wat nieuw is en behoeden van dat
wat haar waarde in het verleden al bewezen heeft en
ook nu nog van belang is. Het is de kunst om nieuwe
dingen te durven starten om nieuw publiek te bereiken
en tegelijkertijd het huidige publiek weten te behouden
met huidige en nieuwe activiteiten. Dit is een kunst die
we goed verstaan. Het zorgde de afgelopen periode

voor veel werkplezier en veel waardering van klanten.
Het succes van de bereikte resultaten, het enthousiasme
van de medewerkers en de positieve feedback van onze
huidige klanten maakt dat er veel vertrouwen is in de tijd
die voor ons ligt. Onze klanten gaven ons het rapportcijfer
8,1 in het klanttevredenheidsonderzoek dat eind 2015 is
uitgevoerd. We zorgen er met elkaar voor dat Gemeente
Hoorn een optimale bibliotheekvoorziening behoudt
waar iedere inwoner zich op zijn of haar eigen manier kan
ontwikkelen tot de mens die hij ten diepste is.
Kunst en cultuur is in al onze functies verweven met
taal en literatuur als centrale disciplines. Graag gaan wij
de uitdaging aan om de samenwerking met andere
culturele spelers te versterken in Hoorn.
De komende vier jaar gaan we hard en met veel plezier
verder bouwen aan de bibliotheek van de toekomst.
Een bibliotheek waar lezen, leren, informeren, ontmoeting en debat en kennismaking met kunst
en cultuur centraal staan. Dit doen we in onze drie
vestigingen in de stad: de Centrale, Kersenboogerd en
Risdam met en dichtbij de burgers en in de Brede School
Bibliotheken samen met de leerlingen en leerkrachten.
Maaike Deckers, juni 2016
Directeur
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MISSIE
Bibliotheek Hoorn stimuleert alle inwoners van de
gemeente Hoorn om hun verbeeldingskracht en
kennis te vergroten, zodat zij zich kunnen ontwikkelen
tot de mens die zij ten diepste zijn. Jezelf optimaal leren
ontwikkelen geeft betekenis aan je leven; bovendien
helpt het je om goed te functioneren in de maatschappij.
Dit doen we door ontmoeting, door kennisdeling en
kenniscreatie, met behulp van diverse informatiedragers en informatiebronnen en met de kennis
en expertise van de medewerkers. Laagdrempelig,
transparant en neutraal.

VISIE
De samenleving verandert in hoog tempo. Sluitingstijden bestaan niet meer dankzij internet. Alles is
altijd beschikbaar. We stellen steeds hogere eisen aan
snelheid en servicegemak. Het vertrouwen in overheid,
bedrijfsleven, wetenschap en journalistiek is afgenomen en burgers organiseren zich in toenemende mate
via moderne media in nieuwe netwerken. De overvloed aan informatie leidt niet vanzelfsprekend tot
een toename van kennis en inzicht. Bovendien hechten mensen vaak meer waarde aan voorkeuren en
meningen van vrienden en medegebruikers dan aan de
betrouwbaarheid van bronnen. Digitale boeken maken
hun opmars en mensen delen steeds vaker hun eigen
verhaal via hun blog, online netwerken of YouTube. De
rol van de bibliotheek als belangrijke bron voor lees-,
kijk- en luisterplezier staat daarmee onder druk. Dat
betekent dat Bibliotheek Hoorn duidelijke, nieuwe
speerpunten binnen haar kerntaken moet kiezen.
De bibliotheek van de toekomst is de toegangspoort
tot kennis en verhalen. Een van onze kerntaken blijft het
beschikbaar stellen en toegankelijk maken van informatiedragers en –bronnen aan burgers en ze leren hoe ze
hier gebruik van kunnen maken. Maar dat niet alleen.
Wij ondersteunen mensen ook bij het verkrijgen,
gebruiken, verrijken en delen van informatie. En we
bieden verdieping. Alles op maat en dichtbij de klant.
Zo maken wij het verschil in het leven van mensen.
Wij stimuleren hen om kennis te vergaren, te leren,
te ontdekken en zich te ontwikkelen. We verbinden
mensen met elkaar, waardoor zij effectief kunnen
functioneren als burgers van de toekomst. Dat is
onze visie.
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De nieuwe bibliotheekwet
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe bibliotheekwet,
de Wsob, van kracht. Een van de doelen is het
instellen van een netwerk van bibliotheekorganisaties. Daarbij is de positie van de openbare
bibliotheek essentieel. De openbare bibliotheek
is namelijk sinds jaar en dag een laagdrempelige,
toegankelijke voorziening waar jong en oud,
ongeacht achtergrond of opleiding vrije toegang
heeft tot informatie, cultuur en educatie.
In de Wsob zijn de vijf kernfuncties van de
openbare bibliotheek als volgt beschreven:
- het ter beschikking stellen van kennis en
informatie;
- het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling
en educatie;
- het bevorderen van lezen en het laten
kennismaken met literatuur;
- het organiseren van ontmoeting en debat;
- het laten kennismaken met kunst en cultuur.
Volgens artikel 5 van de wet dragen deze vijf
kernfuncties bij aan de persoonlijke ontwikkeling
van het algemeen publiek en aan de verbetering
van maatschappelijke kansen.

ONZE SPEERPUNTEN IN
VIER PROGRAMMALIJNEN
Voor de komende beleidsperiode hebben
we de speerpunten van ons beleid samengevat in
vier programmalijnen:

I
II
III
IV

innovatief jeugdbibliotheekwerk en		
talentontwikkeling;

‘een leven lang leren’, participatie en 		
zelfredzaamheid;
het terugdringen van en omgaan 			
met laaggeletterdheid;
kunst & cultuur: de bibliotheek als podium
voor ontmoeting en debat.
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I. INNOVATIEF JEUGDBIBLIOTHEEKWERK EN
TALENTONTWIKKELING
Doelstelling
Bibliotheek Hoorn is het kenniscentrum en de
inspiratiebron op het gebied van taal, lezen en
leesplezier. Van kinderen lezers maken doe je samen.
Leesbevordering voor kinderen vindt plaats in de
driehoek kinderen, ouders en professionals. Elke
leeftijdsfase kent een taalontwikkelingsfase waar we
bij aansluiten met een doorgaande leeslijn.
0-4 jaar: Je kunt niet vroeg genoeg beginnen
Voorlezen is essentieel voor taal- en woordenschatontwikkeling. Kinderen die vanaf jonge leeftijd
(baby) worden voorgelezen, lopen niet alleen voor
op taalgebied, maar ook op sociaal, creatief en
emotioneel gebied.
Professionele partners
Leesbevordering is ook een belangrijke taak van de
VVE-instellingen (Vroeg- en Voorschoolse Educatie).
Daarom werken wij nauw samen met diverse organisaties: het consultatiebureau, de peuterspeelzalen,
de VVE en de gemeente. Wij zijn van mening dat
leesbevordering pas blijvend effect heeft als het een
structurele plaats krijgt in alle betrokken instellingen.
Bibliotheek Hoorn heeft hierin een centrale rol voor
implementatie en kwaliteitsbewaking.
Ouders beginnen met voorlezen met BoekStart
De doorgaande leerlijn start met BoekStart voor
baby’s (0-12 maanden). Ouders vinden in alle vestigingen een babyhoek met een collectie boeken
geschikt voor baby’s en er is een activiteitenprogramma voor ouders en hun baby’s.
0-4 jaar: Wat gaan we doen?
• We realiseren een groei in babyleden van 18% in
2020 ten opzichte van 2015.
• Per jaar organiseren wij zes activiteiten in onze
vestigingen.
• Een structurele samenwerking met tien VVEinstellingen door de inzet van BoekStart in de
kinderopvang.
• Een aantrekkelijk en effectief trainingsaanbod voor
pedagogisch medewerkers.
5-12 jaar: Kinderparticipatie staat hoog in het
vaandel
Leesbevordering begint bij de kinderen zelf. Wij betrekken de kinderen al jaren door hen een rol te geven
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bij beleid, inrichting en activiteiten. Onze succesvolle
Brede School Bibliotheken (BSB), jeugdafdeling
Babel in de binnenstad en de Kinderstadsdichter zijn
daarvan goede voorbeelden. Kinderen moeten in de
bibliotheek niet alleen verhalen kunnen halen, maar
ook zelf kunnen creëren. Zo kunnen zij hun talenten
ontdekken en verder ontwikkelen. Dat is onze filosofie.
De bibliotheek als vanzelfsprekende partner
van het basisonderwijs
Kinderen leren lezen op de basisschool, maar een
lezer word je door het ervaren van leesplezier. De
noodzakelijke leeskilometers maken, vraagt om
structurele tijd en beleid op scholen voor (vrij) lezen
en een doorgaande leeslijn waarin leesplezier centraal staat. In ons educatief abonnement voor de basisscholen is dit allemaal gewaarborgd. Bovendien
leiden wij een netwerk van leescoördinatoren waarbij deskundigheidsbevordering centraal staat.
Ouders als motor achter het leesproces van
kinderen
Ouders die veel lezen, voorlezen, thuis praten over
boeken en veel boeken in huis hebben, dragen het
leesplezier over op hun kinderen. Wij adviseren alle
ouders en ouders met kinderen met leesproblemen
hoe zij het leesplezier van hun kind weer kunnen
aanwakkeren. Ouders en kinderen die nieuw zijn in
Nederland vinden bij ons in diverse talen een collectie tweetalige boeken waarin zowel de moedertaal
als het Nederlands kan worden geoefend.
5-12 jaar: Wat gaan we doen?
• De intensieve samenwerking met de basisscholen
wordt gecontinueerd. Bijna alle scholen zijn aan ons
verbonden middels het educatieve abonnement
(98%).
• We gaan een taal- en verhalenwerkplaats inrichten
waar kinderen met oude en nieuwe technieken
verhalen kunnen maken.
• De jeugdafdelingen van onze vestigingen in de
Risdam en de Kersenboogerd worden opnieuw
ingericht naar het succesvolle concept van jeugdafdeling Babel op basis van kinderparticipatie en
‘101 talenten’.
• We gaan het aantal leesclubs voor kinderen
uitbreiden.
• We introduceren ‘Uurtje avontuurtje’: een maandelijks activiteitenprogramma rondom boeken.

• We richten een expertisecentrum op bedoeld voor
professionals in diverse vakgebieden met als mogelijke
onderwerpen: jeugdliteratuur, mediacoaching, leesbevordering, taalontwikkeling, dyslexie en kinderparticipatie.
• Binnen het expertisecentrum wordt een afdeling
ouders gecreëerd. Ouders kunnen in de school en
in de bibliotheek deelnemen aan workshops, ouderavonden en lezingen.
12+ jaar: In gesprek blijven met jongeren
Bij aanvang van de puberteit breekt nogal eens de natuurlijke band tussen boeken en kinderen. Ze raken ontmoedigd door de verplichte leeslijsten van school en vinden
het moeilijker om boeken te kiezen die passen bij hun
nieuw verworven belevingswereld. Lezen is niet meer
vanzelfsprekend. Wij willen juist dat ze positieve leeservaringen blijven opdoen. Daarom zijn we in gesprek
met jongeren om samen met en voor hen de bibliotheek
aantrekkelijker te maken. Zo gaan we samen met onder
meer jongeren een FabLab realiseren (zie pag. 8).
Voortgezet onderwijs
Ook de samenwerking met het voortgezet onderwijs
staat hoog op de agenda, want 14% van de 15-jarigen
is laaggeletterd. Wij stimuleren scholen om laaggeletterdheid te bestrijden met het meest eenvoudige middel dat voorhanden is: lezen. Hiervoor ontwikkelen wij
producten waarmee scholen zelf een leerlijn op maat
kunnen samenstellen die aansluit bij de wensen van de
school en het niveau van de leerlingen.

• Ouders kunnen in de school en in de bibliotheek deelnemen aan workshops, ouderavonden en lezingen.

Wist u dat.....
- Kinderen die veel leeskilometers maken, niet 		
alleen beter lezen, maar ook socialer en creatiever
zijn? Ook hebben ze later meer kans hebben op
een succesvolle loopbaan.
- Hoe groter de woordenschat, hoe hoger de leessnelheid en hoe meer zin een kind heeft om ook
in de vrije tijd te lezen?
- Vrij lezen niet alleen goed is voor de woordenschat, maar ook voor begrijpend lezen, schrijfstijl,
spelling en grammatica?
- 25% van de kinderen aan de basisschool begint
met een taalachterstand?
- 25% van de leerlingen aan het einde van de 		
basisschool nog steeds een leesachterstand van
2 jaar heeft?

Ouders
De puberteit brengt weer nieuwe vragen: hoe kan
mijn dyslectische kind toch goed meekomen op het
voortgezet onderwijs? In de klas is mijn kind gepest via
WhatsApp. Wat kan ik hiertegen doen? Wij bieden ondersteuning in de mediaopvoeding.
12+ jaar: Wat gaan we doen?
• We organiseren jaarlijks een boekenweek voor
jongeren met programmering voor en door jongeren.
• Samen met jongeren maken wij de bibliotheek een
plek waar zij zich thuis voelen en waar lezen en leren
speels en plezierig blijft.
• We gaan intensief samenwerken met jongeren. Zij
gaan als ambassadeurs van de bibliotheek leeftijdsgenoten enthousiast maken.
• We ontwikkelen een bouwstenenpakket voor het voortgezet onderwijs over mediawijsheid en leesbevordering.
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II. ‘EEN LEVEN LANG LEREN’, PARTICIPATIE EN
ZELFREDZAAMHEID
Doelstelling
Investeren in mensen en mogelijkheden heeft een
preventieve werking en is goed voor de samenleving waarin wij met elkaar leven. Daarom dragen
wij bij aan de persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid van alle inwoners in de gemeente Hoorn.
Wij (stimu)leren inwoners om zoveel mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de samenleving en om
hun eigen bijdrage te leveren. In deze maatschappij
is het van groot belang dat iedereen zich gedurende
zijn leven blijft ontwikkelen.
Lees- en leerplezier gaan hand in hand
Ook bij volwassenen is leesplezier een van de belangrijkste drijfveren om te lezen. Door de expertise van onze medewerkers, onze grote collectie,
inspirerende lezingen en diverse projecten en evenementen dragen we bij aan het leesplezier in Hoorn.
FabLab
Wij nemen een voortrekkersrol om samen met
jongeren en met geschikte partners een FabLab
te realiseren in Hoorn. Een FabLab (Fabrication
Laboratory) is een kweekvijver voor innovatie. Het is
een openbare werkplaats waar mensen worden uitgenodigd om zelf dingen te maken door middel van
verschillende technieken en waar het openlijk delen
van ontwerpen en ideeën wordt aangemoedigd.
Een belangrijk kenmerk van FabLabs is dat zij hun
kennis delen met andere FabLabs.
De verhalenkeuken
Mensen die niet vanzelfsprekend participeren in de
samenleving kunnen diverse min of meer formele
leerroutes volgen, gegeven door heel veel verschillende aanbieders, om allerlei vaardigheden te leren.
Een groot deel van leren en toepassen van vaardigheden vindt echter plaats in een informele setting:
bijvoorbeeld op het schoolplein van de kinderen, bij
de bakker of op het voetbalveld. Mensen die moeite
hebben met meedoen in de maatschappij willen wij
helpen door de drempel om mee te doen zo laag
mogelijk te maken. We willen dat doen met en door
‘De verhalenkeuken’. Een keuken, met keukentafel, in
de bibliotheek waar mensen samen kunnen koken,
recepten kunnen uitwisselen en aan tafel met elkaar
in gesprek gaan over alles wat hen bezighoudt. Dat
kan voor tienermoeders over gezonde voeding voor
hun kindjes gaan, voor jongeren over de proble-
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men van het vinden van een baan, etc. Samen eten
en samen delen, om jezelf en elkaar beter te leren
begrijpen en de wereld een beetje mooier te maken.
Persoonlijke ontwikkeling voor iedereen
Wij bieden inwoners van Hoorn verschillende leermogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Cursussen en workshops met diverse onderwerpen
zoals historie van de stad (in samenwerking met
de erfgoedpartners), programmeren, omgaan met
nieuwe media en informatievaardigheden. Ook
thema’s als voeding en gezondheid, duurzaamheid
en politiek komen aan bod. Wij sluiten hierbij aan op
vraagstukken uit verschillende doelgroepen van de
maatschappij. Uitwisselen en delen is ons uitgangspunt, want ieder mens doet ertoe.
In onze samenleving is digitalisering aan de orde van
de dag, maar niet iedereen is in staat hier zelfstandig
mee te werken. Om die reden bieden wij cursussen
als Digisterker aan, een programma om mensen
te leren werken met de e-overheid. Ook organiseren
wij spreekuren waar mensen antwoord krijgen op
specifieke vragen zoals bij het e-book spreekuur.
In het tablet café van de bibliotheek krijgen mensen
praktische tips over werken met de tablet.
Wat gaan we doen?
• Afgestemd met andere organisaties, ontwikkelen
wij een duidelijke lijn van producten en diensten
ter bevordering van ‘een leven lang leren’,
participatie en zelfredzaamheid voor diverse
doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn Digisterker,
e-book spreekuur, tablet café, leesclubs voor
diverse doelgroepen, lezingen, debatten, etc.
• Wij spelen een verbindende rol in de optimale
samenwerking tussen de vraag van de burgers,
aanbiedende partijen en de gemeente.
• Wij nemen het initiatief voor een eigen FabLab voor
Hoorn waar innovatieve en creatieve producten en
diensten worden ontwikkeld.
• We realiseren een ‘verhalenkeuken’ in een van
onze vestigingen waar mensen via de keukentafel
elkaar en zichzelf beter leren begrijpen.

Belastingconvenant en convenant met UWV
Om mensen te helpen in het contact met de digitale overheid, hebben de Koninklijke Bibliotheek (KB) en
de Belastingdienst in 2016 een convenant afgesloten. De lokale openbare bibliotheken bieden de burgers
bijvoorbeeld werkplekken met computers en internetaansluiting. Zo kunnen inwoners zaken met de digitale
overheid bij hun eigen bibliotheek regelen. Daarnaast gaan de komende jaren ongeveer honderdvijftig
bibliotheken belastingspreekuren aanbieden in Nederland. Bibliotheek Hoorn sluit zich aan bij deze samenwerking.
Met UWV is een convenant gesloten waarbij UWV gebruik gaat maken van ruimtes en voorzieningen van
bibliotheken voor hun eigen werk. UWV’s sluiten veel eigen locaties en zoeken bij de lokale bibliotheken
‘regionale werkpleinen’, om cliënten te kunnen trainen.

STRATEGISCHE KOERS BIBLIOTHEEK HOORN 2016-2020
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III. HET TERUGDRINGEN VAN EN OMGAAN MET
LAAGGELETTERDHEID
Doelstelling
Het bestrijden van laaggeletterdheid is en blijft een
belangrijk thema voor de bibliotheek. Wie moeite
heeft met lezen en schrijven, komt moeilijker mee
in de samenleving. Wij willen laaggeletterden en
inburgeraars zoveel mogelijk ondersteunen bij hun
basisvaardigheden als taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dit doen wij samen met onze partners.

Partners bij de
bestrijding van
laaggeletterdheid
Vrijwilligerspunt
Gemeente Hoorn
Hoorn1.0
Gemeente Medemblik
De West-Friese Bibliotheken
Fiolet taaltrainingen
Stichting Netwerk
Horizoncollege
Werksaam
Stichting Lezen en Schrijven
Het Westfries Bondgenootschap heeft
inmiddels 28 aangesloten bondgenoten
waaronder alle West-Friese gemeenten, het
Voortgezet Onderwijs, diverse bedrijven zoals
een Woningbouwvereniging en de thuiszorg.

• We zijn een verbindende schakel tussen aanbieders,
doorverwijzende instanties en de diverse doelgroepen. Voor een goede toeleiding en doorverwijzing via een Taalpunt staat voorop dat laaggeletterden ons weten te vinden.
• We bieden een uitgebreide online portal, bestaande
uit o.a. oefenen.nl en slimme nieuwslezer.
• In samenwerking met relevante partners ontwikkelen we een functioneel dienstenpakket tegen
laaggeletterdheid. Sleutelwoorden hierbij zijn:
preventie, leren omgaan met laaggeletterdheid en
verbeteren van lees-, schrijf- en taalvaardigheden, en
van rekenvaardigheden en digitale vaardigheden.
Het centrale uitgangspunt hierbij is altijd talentontwikkeling.
• In Hoorn brengen we samen met anderen de
laaggeletterdheid terug in 2020 van 16% naar 12%
van de bevolking. We monitoren, meten en
analyseren de resultaten samen met de gemeente
en relevante partners.

Taalhuis
Om laaggeletterden beter te bereiken en te helpen, is het van belang dat er een match plaatsvindt tussen
taalvraag en taalaanbod (formeel en informeel). De bibliotheek is de ideale plek voor een Taalhuis: voor
iedereen toegankelijk, laagdrempelig en herkenbaar met haar taalrijke omgeving, leermiddelen en pc’s om
digitale vaardigheden te vergroten.
Welke faciliteiten verzorgt het Taalhuis:
- workshops om laaggeletterdheid op de agenda te krijgen en te houden;
- centraal aanspreekpunt met professionals of taalvrijwilligers voor het signaleren, ondersteunen en
doorverwijzen bij laaggeletterdheid;
- informatie taalinstrumenten (bijv. Taalmeter, Taalzoeker, Taal voor het leven, Vaders voor lezen);
- informatie regionaal taalaanbod (formeel en informeel);
- taaldiagnose en advies verbetering taalvaardigheid;
- opleiding eigen taalvrijwilligers en taalambassadeurs;
- delen van kennis en ervaring (best practices).

Het doorbreken van sociaal isolement
Veel mensen, waaronder volwassen laaggeletterden,
bevinden zich bovendien in een sociaal isolement.
Om bij te dragen aan hun ontwikkeling, zelfredzaamheid en zelfbewustzijn begeleidt Bibliotheek
Hoorn onder meer gespreksgroepen, leeskringen en
inburgercursussen op passend niveau. Ook bieden
wij fysieke en digitale programma’s aan om te
oefenen met taal. Dankzij deze activiteiten delen zij
ervaringen waardoor zij zich niet alleen voelen staan
in het dagelijks leven.
Wat gaan we doen?
• We versterken de samenwerking binnen het
Taalhuis waardoor de bibliotheek een expertisecentrum wordt waar taalvraag en -aanbod bij
elkaar komen.
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IV. KUNST & CULTUUR; DE BIBLIOTHEEK ALS PODIUM
VOOR ONTMOETING EN DEBAT
Doelstelling
In een samenleving die individualiseert en digitaliseert, bieden wij ruimte voor ontmoeting. Wij voegen een essentiële waarde toe: een laagdrempelige
en stimulerende omgeving om te leren of te lezen
of om gewoon onder de mensen te kunnen zijn. Een
plek waar je in aanraking komt met andere culturen,
leefwijzen en achtergronden en waar van alles wordt
georganiseerd. Iedereen is welkom!
Hoorn bepaalt mee wat er gebeurt
Wij kunnen niet zonder de betrokkenheid van de
Hoornse samenleving. Daarom betrekken wij verschillende doelgroepen bij onze activiteiten en programmering. Samen met andere partners worden
mensen uitgenodigd om aan te geven voor welke
activiteiten zij belangstelling hebben. Wij stimuleren
iedereen om zich te mengen in het lokale debat over
zaken als besluitvorming en gemeenschapskwesties.
Culturele samenwerkingen in cultureel
platform Hoorn
Vanuit haar stevig verankerde positie en fysieke aanwezigheid in de samenleving, en vanwege het laagdrempelige en betrouwbare karakter, is Bibliotheek
Hoorn een aantrekkelijke partner voor andere
organisaties. In maart 2016 is het cultureel platform
Hoorn opgericht: een structurele samenwerking
tussen een aantal culturele instellingen in Hoorn.

Voorlopige culturele
samenwerkingspartners
van Bibliotheek Hoorn
Schouwburg Het Park
Muziekschool Gerard Boedijn
Westfries Museum
Creatief Centrum De Blauwe Schuit
Theater Het Pakhuis
Vue Cinemas
Museum van de 20e Eeuw
Museumstoomtram
Westfries Archief
Cinema Oostereiland
Hotel Maria Kapel
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Uiteraard zijn alle culturele instellingen in Hoorn
welkom om toe te treden tot dit platform.
Platform voor kennisdeling
Meer dan ooit zijn mensen in staat om individueel
en thuis te leren en te studeren. Via het wereldwijde web hebben zij alles tot hun beschikking.
Bibliotheek Hoorn ontwikkelt zich tot een platform
voor social learning waar mensen, ondersteund en
gestimuleerd door hulpmiddelen van de bibliotheek, samen kunnen werken en studeren. Bezoekers
van de bibliotheek komen kennis halen en kennis
brengen. Wij gaan de komende jaren meer gebruik
maken van de aanwezige kennis in de maatschappij.
Kennis met elkaar delen en samen wijzer worden.
Bibliotheek Hoorn biedt meer dan je zoekt!
Wij bieden ruimte als vrijplaats voor lokale initiatieven, voor debat over maatschappelijke thema’s,
voor voorlichting over complexe en/of actuele
onderwerpen en voor discussie over onderwerpen
van lokaal, regionaal, landelijk of mondiaal belang.
De fysieke plek zorgt voor de lokale inbedding van
de bibliotheek. Alleen al door er te zijn voor de inwoners van Hoorn; te voorzien in een plek waar zij
elkaar kunnen ontmoeten en zich onderdeel kunnen voelen van de gemeenschap. Geïnspireerd
op onder meer Seats to Meet met de benodigde
faciliteiten. Zo dragen wij bij aan de vorming van de
lokale identiteit.
Wat gaan wij doen?
• Het vergroten van de zichtbaarheid van de centrale
vestiging.
• We verruimen de openingstijden van alle vestigingen.
• In de nevenvestigingen realiseren wij een buurthuisfunctie of wijksteunpunt in de bibliotheek, het
liefst met eenvoudige horeca.
• Ten minste vijf klantgroepen organiseren zichzelf in
communities en maken daarbij gebruik van de
mogelijkheden van de bibliotheek.
• Vanuit het cultureel platform Hoorn zetten we
samenwerking ten behoeve van de kwaliteit van
het culturele leven in Hoorn centraal.
• We zorgen voor goed geoutilleerde ruimtes en
stellen deze beschikbaar aan diverse klantgroepen.

STRATEGISCHE KOERS BIBLIOTHEEK HOORN 2016-2020
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WE ZIJN EEN ONDERNEMENDE ORGANISATIE
Optimaliseren van de dienstverlening
De komende jaren willen we groeien in onze
servicegerichtheid en dienstverlening op maat.
Om dit te realiseren gaan we alle aspecten van
de uitleenfunctie opnieuw kritisch bekijken en
verbeteringen aanbrengen, zowel fysiek als digitaal.
Vanaf januari 2017 hanteren we ruimere openingstijden, waar mogelijk gecombineerd met andere
functies zoals bijvoorbeeld een wijk- en buurtfunctie. Onze abonnementen en tarieven worden
herzien: gericht op gemak, eenvoud en gebruik. Dit
ook met het oog op de ontwikkeling van de Nationale
Bibliotheekpas waarbij leden met één pas in heel
Nederland kunnen lenen. We gaan inloopspreekuren
organiseren, geven gepersonaliseerd leesadvies en
bieden e-mail attendering aan onze klanten aan.

Deze organisatieverandering vraagt een andere aansturing door het management, gericht op afgesproken resultaten in doelen, tijd en middelen.

Structurele innovatie vraagt om organische
veranderingen
We staan voor een nieuwe uitdaging met nieuwe
doelstellingen die vragen om structurele innovatie.
Nieuwe diensten en producten, een meer
ondernemende bedrijfsvoering en ontwikkeling van
de bibliotheekmedewerkers. De komende jaren zal
de organisatie organisch wijzigen, aansluitend bij
de veranderende vraag. Wij vragen het personeel
om mee te groeien en zich op te stellen als medemakers, programmeurs, verbinders van partijen en
maatschappelijke initiatieven.

De komende beleidsperiode vraagt veel van ons
innovatieve en creatieve vermogen. In de nieuwe
koers staan stevige ambities genoemd. De afgelopen jaren hebben wij bezuinigingen op de subsidie en kostenverhogingen zelf kunnen opvangen
door een strak en consequent bezuinigingsbeleid.
Verdere daling van kosten gaat echter ten koste van
de kwaliteit van producten en diensten en van het
innovatieve vermogen van de organisatie. Om
nieuwe ontwikkelingen te faciliteren en verwachte
tekorten te kunnen opvangen hebben wij ons
beleid wederom aangepast. Desondanks blijft
er sprake van een tekort als er geen additionele
middelen gevonden worden. Er zullen duidelijke
beleidskeuzes gemaakt moeten worden. In goede
afstemming met de gemeente is het van belang
om steeds goed te monitoren wat binnen de
beschikbare middelen mogelijk is en wat niet.

DE MIDDELEN
Wij hebben de opdracht om onze dienstverlening
betaalbaar te houden voor iedereen en tegelijkertijd te zoeken naar mogelijkheden om extra gelden
te genereren Afgelopen jaren is de gemeentelijke
subsidie substantieel verlaagd door een ombuigingsoperatie. Deze hebben wij goed op weten te
vangen middels een interne reorganisatie. Een van
de consequenties hiervan was het verminderen van
de openingstijden.

Aandachtspunten en
dilemma’s
Inkomstenderving
• De opbrengsten van individuele gebruikers (leden)
blijven dalen. De daling van het aantal leden is een
landelijke trend, die in Hoorn minder sterk is dan
in de rest van Nederland.
• Wijzigingen in het boetebeleid zorgen voor
verlaging van de inkomsten (minder inkomsten
uit telaatgelden).

Innovatie en ontwikkelingen in het sociaal domein
Om onze vier programmalijnen inhoud te geven vanuit
onze wettelijke taken, houden wij onze brede collectie
in stand. Daarnaast zullen wij onze activiteiten aanzienlijk uitbreiden. In programmalijn I. ‘jeugdbibliotheekwerk’ en IV. ‘kunst en cultuur’ wordt allereerst doorgebouwd op succesvol beleid uit het verleden, daarnaast
wordt innovatieve groei gerealiseerd. De programmalijnen II. ‘een leven lang leren: het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid’ en III. ‘het terugdringen van
laaggeletterdheid’ liggen op het terrein van het sociaal
domein en zijn nieuw voor ons. Voor deze ontwikkelingen zijn additionele middelen nodig, naast de reguliere
subsidie. We hebben hier nog geen volledige dekking
voor. De verwachting is wel dat met name vanuit het
sociaal domein en educatie extra inkomsten gegenereerd kunnen worden, bijvoorbeeld via daartoe bestemde middelen vanuit de gemeente. Mocht dat niet, of
niet voldoende, lukken dan komen wij vanaf 2018 in de
rode cijfers.
Ontwikkelingen van de subsidie
De afspraak met de gemeente is dat de loonkosten
geïndexeerd worden conform de percentages zoals
de VNG vaststelt. Ook de overige kosten in de meerjarenbegroting zijn geïndexeerd, al geeft de gemeente
hiervoor geen prijscompensatie in de subsidie. In feite
betekent dit een verkapte inkomstenderving van ten
minste € 40.000,- vanaf 2012. Door bezuinigingen van
de afgelopen jaren is de subsidie per inwoner met 4%
gedaald: van € 23,60 per inwoner in 2014 naar € 22,70 in
2015. Dit komt zowel door een groei van de bevolking
als door een afname van de subsidie.
Uitname uit het gemeentefonds
De uitname uit het gemeentefonds in verband met de
kosten voor de digitale bibliotheek is een bron van zorg
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voor ons. Deze uitname wordt vanaf 2014 rechtstreeks gekort op de subsidie van de bibliotheek. Opgebouwd vanaf
2014 betekent dit vanaf 2018 een jaarlijkse vermindering
op de subsidie van € 31.500,-.
Opbouw eigen vermogen
Wij willen met de gemeente komen tot een passend
budget voor eigen vermogen - 15% van de totale
inkomsten (eigen inkomsten + subsidie) - waardoor onze
kwetsbaarheid vermindert en wij mogelijke tegenvallers
in de toekomst op een goede manier zelf kunnen
opvangen.
Huisvesting
Bibliotheek Hoorn heeft een hoofdvestiging en twee
nevenvestigingen, daarnaast zijn er vier BSB’s voor negen
basisscholen. In oktober 2015 is door de gemeenteraad
het plan voor een Centrum voor de Kunsten nabij het
stationsgebied afgewezen. Wij waren hier vanaf 2012
bij betrokken en gingen er vanuit dat dit plan door zou
gaan. Nu dit niet zo blijkt te zijn moet opnieuw naar de
huisvesting van met name de centrale vestiging gekeken
worden. In afwachting van een nieuw te bouwen
complex waar wij een belangrijke partner in zouden zijn,
is het groot onderhoud de afgelopen jaren slechts minimaal uitgevoerd. Huisvestingskosten komen nooit alleen;
ook herinrichting en advies maken daar onderdeel van
uit. Hiervoor is niet gereserveerd. Toch gaat de kost voor
de baat uit. Een haalbaarheidsonderzoek zal binnenkort
duidelijkheid geven over een mogelijke nieuwe locatie
van de centrale vestiging. Ongetwijfeld zal dit effect
hebben op de huisvesting van de nevenvestigingen.
Wij willen in nauwe samenwerking met Gemeente
Hoorn stap voor stap komen tot een verbetering van
de huisvestingssituatie. Extra investeringen vanuit de
gemeente zijn hierbij noodzakelijk.

STRATEGISCHE KOERS BIBLIOTHEEK HOORN 2016-2020
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Mogelijke oplossingen en positieve uitdagingen
Lagere kosten en toch meer service
• Waar mogelijk verlagen van de vaste (personeels)
kosten. Deze willen we realiseren door verschuivingen en wijzigingen in taken en verantwoordelijkheden.
• Verdubbeling van de openingsuren van de centrale
vestiging zonder uitbreiding van personeelskosten,
en mogelijke verruiming van openingsuren in de
andere vestigingen.

zijn tamelijk divers; soms zijn ze ingegeven door
bezuinigingen, soms om kwaliteit te verhogen en
efficiency te vergroten, soms vanuit heel nieuwe
en vaak innovatieve inhoudelijke ideeën. En soms
is het een combinatie van meerdere redenen.

Nieuwe inkomsten
• Het aanbieden van nieuwe producten voor huidige
en nieuwe doelgroepen.
• We ontwikkelen een acief fonds- en sponsorbeleid.
• In de komende jaren streven wij naar een stevige
groei van het aantal bezoekers. Wij kijken daarom
naar andere vormen van lidmaatschap.
• Wij onderzoeken de mogelijkheden tot extra
ondersteunende financiering voor diverse activiteiten. Met name voor activiteiten op het gebied van
preventie, participatie en ontmoeting en debat zal
extern geworven moeten worden.
• We gaan ons verdiepen in crowdfunding,
co-financiering en vriendenprojecten.

- ‘De Chocoladefabriek’ in Gouda:
Bibliotheek + Regionaal Archief + Horeca + 		
Drukwerkplaats;
- Idea in Soest:
Bibliotheek + Kunstencentrum + Theater +
Kunstuitleen + Cultuurpunt;
- ‘B+C’ in Leiden:
Bibliotheek + Centrum voor de Kunsten;
- ‘Het Cultuurgebouw’ in Hoofddorp:
Bibliotheek + Centrum voor de Kunsten +
Poppodium + Schouwburg.

Efficiencywinst door effectieve samenwerkingen
In meerdere gemeenten in Nederland zie je op cultureel gebied samenwerkingen ontstaan. De redenen
voor deze nieuwe vormen van samenwerking
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Een ijzersterk inhoudelijk concept ligt vaak ten
grondslag aan die samenwerkingen die succesvol
zijn. Vier goede voorbeelden hiervan zijn:

In Hoorn is op 14 maart 2016 het cultureel
platform Hoorn opgericht door tien culturele
partners in de stad, meer partners zijn welkom.
Doel van het platform is om samenwerking en
afstemming (inhoudelijk en organisatorisch) te
stimuleren. Bibliotheek Hoorn was één van de
initiatiefnemers voor dit cultureel platform.

STRATEGISCHE KOERS BIBLIOTHEEK HOORN 2016-2020
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(Inspiratie)bronnen
1. Wsob (wet stelsel openbare bibliotheken)
2. Bibliotheek van de toekomst, knooppunt voor kennis, contact en cultuur /commissie Cohen (SIOB,
januari 2014)
3. Hoorn, haven voor creativiteit, Uitgangspunten van Cultuurbeleid 2012-2020
4. De kracht van verbinding, coalitie-akkoord 2014-2018, Gemeente Hoorn
5. Rapport Onderzoek laaggeletterden, Marieke Buisman (Kohnstamm Instituut), Jim Allen (ROA),
Koninklijke Bibliotheek 2015
6. Minder personeel en andere taken, Samenvatting arbeidsmarktanalyse Openbare bibliotheken 2015
7. Website: www.lezenenschrijven.nl
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