
Raad van toezicht 

 

Bibliotheek Hoorn heeft een Raad van Toezicht volgens de Code Cultural Governance. 

Deze Raad van Toezicht is de werkgever, toezichthouder en adviseur van de directeur/bestuurder. De 

betrokkenheid, de expertise en het netwerk van de leden dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de 

bibliotheek. 

 

Voor de Raad van Toezicht is een profiel opgesteld. Dit profiel is op aanvraag beschikbaar. 

 

We stellen de leden van de Raad van Toezicht graag aan u voor aan de hand van een drietal vragen. 

Ook worden hier de (neven)functies van de Raad van Toezicht vermeld. 

 

Henny van Haarlem, voorzitter 

Geen nevenfuncties. 

Wat doet u in dagelijks leven? 
Ik ben inmiddels gepensioneerd. Bij mijn laatste werkgever (ING Bank) heb ik 
37 jaar gewerkt in diverse functies. 
 
Waarom zit u in de Raad van Toezicht van de bibliotheek? 
Natuurlijk ben ik jarenlang met onze kinderen gebruiker geweest van de 
bibliotheek en al haar boeken. Dat was wel vaak ‘naar binnen, zoeken, 
kiezen, naar buiten’. Na mijn pensionering kwam ik tijdens wandelingen 
regelmatig  in het leescafé van de Centrale Bieb en ontdekte naast de 
interessante medewerkers én bezoekers de vele andere facetten van de 
bibliotheek. Toen er een advertentie langs kwam als lid raad van bestuur heb 
ik gesolliciteerd en heb daar nog geen dag spijt van gehad. 
 
Wat is uw favoriete boek? 
De rode draad is het lezen van thrillers, Karin Slaughter, Jens Lapidus, Jussie 
Adler, enz. Dat wissel ik dan af met literatuur. Als voorbereiding op onze reis 
naar Indonesië heb ik indertijd De Tolk van Java gelezen. Indrukwekkend en 
aangrijpend boek! 

______________________________________________________________________________________ 
Annabel Grooteman, lid 
Functie: HR Adviseur 
Nevenfuncties:  
*Voorzitter bestuur stichting Margriet 
*Bestuurslid Fondos Solidarios (Bietendag) 
 

 
 
Wat doet u in dagelijks leven? 
Ik ben Hr Adviseur bij een groot participatiebedrijf. Verder begeleid ik 
mensen met verlies en rouwervaringen. 
 
Waarom zit u in de Raad van Toezicht van de bibliotheek? 
Vanaf mijn 6e jaar kwam ik elke week in de bibliotheek. Bij de bibliotheek 
ervaar ik altijd een soort rust. Een plek van ontmoeting en onthaasting. Een 
locatie waarin iedereen welkom. Mensen die minder bijvoorbeeld minder 
goed kunnen lezen, maar juist ook de belezen mensen. Ik denk dat op geen 
enkele plek zo’n breed publiek komt als in de bibliotheek. Ik vind het fijn en 
belangrijk dat zo’n plek kan blijven bestaan en ik daarin iets kan bijdragen. 
 
 
 

 

 



Wat is uw favoriete boek? 
De heks van Limbricht van Susan Smit. De moed van deze vrouw om buiten 
de gebaande paden te lopen vind ik dapper en inspirerend.  
 

https://www.linkedin.com/in/annabel-grooteman-a3395418/ 
_______________________________________________________________________________________ 
Harm-Jan van der Horst, lid 
Functie: fiscalist 
Nevenfuncties: 
*Penningmeester HCSV Zwaluwen ’30 te Hoorn  
* Vervangend penningmeester en Administrateur Stichting Varend Erfgoed Hoorn 

 
 

Wat doet u in dagelijks leven? 
Tot 2019 was ik mede-eigenaar van accountants- en  
belastingadvieskantoor met een aantal vestigingen in Noord- 
Holland. Vanaf 2019 ben ik zelfstandig verder gegaan als  
fiscalist voor het midden- en kleinbedrijf. 
 
Waarom zit u in de Raad van Toezicht van de bibliotheek?  
De afgelopen 25  jaar ben ik als vrijwilliger actief geweest voor non-profit 
organisaties in sport en cultuur met een breed maatschappelijk draagvlak. 
De bibliotheek past prima in dit plaatje. 
 
Wat is uw favoriete boek? 
Nog altijd zijn dat de boeken van Heere Heeresma uit mijn middelbare 
schooltijd met als uitschieter Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp. Tijdloze 
satire van het dagelijkse leven. 

 

https://www.linkedin.com/in/harm-jan-van-der-horst-05499a11/ 

______________________________________________________________________________________ 

José Ursem-Kuilboer, lid 

Nevenfuncties: 

* Voorzitter Loge Ariana, Orde van Weefsters – afdeling Hoorn 

* Bestuurslid Louis Couperus Genootschap, Den Haag 

* Lid Commissie Communicatie van de VG-R, vereniging van oud-medewerkers Rabobank 

* Lid Adviescommissie Dinsdagmiddagvoorstellingen Schouwburg Het Park, Hoorn 

* Coördinator Huisgenoten, Huis van Hilde-Castricum. 

Wat doet u in dagelijks leven? 
Na lang bij de Rabobank gewerkt te hebben als communicatie- en 
coöperatieadviseur werk ik momenteel niet meer in loondienst. Wel ben ik 
actief voor diverse besturen en verenigingen/stichtingen, o.a. voor het Louis 
Couperus Genootschap in Den Haag, waarvoor ik naast bestuurslid ook 
webmaster ben en voor de vereniging van oud-medewerkers van Rabobank, 
waarvoor ik met veel plezier artikelen schrijf in het verenigingsblad. Ook bij 
Schouwburg Het Park, de Orde van Weefsters in Hoorn en Huis van Hilde in 
Castricum ben ik actief. 
 
Waarom zit u in de Raad van Toezicht van de bibliotheek? 
De bibliotheek hoort bij mijn leven. Ik ben inmiddels meer dan 50 jaar lid 
(vanaf mijn 8ste jaar) en lezen is een eerste levensbehoefte. Na mijn 
verhuizing naar Hoorn in 2017 heb ik gereageerd op een vacature in het 
bestuur; meedenken in een maatschappelijke organisatie die mij na aan het 
hart ligt: het geeft me veel voldoening.  
 
 

 

 

https://www.linkedin.com/in/annabel-grooteman-a3395418/
https://www.linkedin.com/in/harm-jan-van-der-horst-05499a11/


Wat is uw favoriete boek? 
Dat is een lastige vraag, want er is zoveel moois geschreven, maar ik kies 
toch voor het boek waar ik op afgestudeerd ben: De Boeken der kleine zielen 
van Louis Couperus. Meesterlijk hoe Couperus zijn karakters schetst in 
bloemrijke taal, taal waarvan ik blijf genieten… 

 

https://www.linkedin.com/in/joseursem/ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Thierry Wever, lid 

Functie: Senior adviseur, partner RIGO Research en Advies Amsterdam 

 

Wat doet u in dagelijks leven? 
Ik werk bij RIGO, een onderzoeks- en adviesbureau in Amsterdam. 
Ik probeer daar een bijdrage te leveren aan de volkshuisvesting in 
Nederland. Mijn favoriete hobby’s zijn koken (en eten) en 
wielrennen.   
 
Waarom zit u in de Raad van Toezicht van de bibliotheek? 
Zoals goede woonruimte je een basis geeft om jezelf te 
ontwikkelen en mee te kunnen doen, zo draagt ook de bibliotheek 
hieraan bij. De bibliotheek is veel meer dan een plek waar boeken 
geleend kunnen worden. De focus op ontmoeting, ontwikkeling 
van lees- en (digitale) vaardigheden en de samenwerking met 
onderwijs, de kunst- en cultuur sector en andere partijen, maken 
dat mensen zich met (be)hulp van de bibliotheek en haar 
medewerkers kunnen ontplooien. Het is mooi om hier - hoe klein 
ook - een bijdrage aan te leveren. Er liggen genoeg vraagstukken 
om mee aan de slag te gaan én kansen die benut kunnen worden! 
 
Wat is uw favoriete boek? 
Moeilijk kiezen… De Odysseus in vertaling van Imme Dros, maar 
alles van Tom Lanoye en Peter Terrin hoort ook op de lijst.  

 

https://www.linkedin.com/in/thierrywever/ 

 

Rooster van aftreden 

Leden van de raad worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging 

met nog eens vier jaar, volgens onderstaand rooster van aftreden: 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/joseursem/
https://www.linkedin.com/in/thierrywever/

