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Inleiding 
 
In 2012 bestond Bibliotheek Heiloo vijftig jaar. Ons jubileummagazine laat zien hoe de 
bibliotheek zich heeft ontwikkeld van een uitleenkamer tot een moderne, eigentijdse 
bibliotheek die stevig geworteld is in de Heilooër gemeenschap en aansluit bij 
maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
Bibliotheek Heiloo doet het in veel opzichten goed. Zo hebben we meer leden dan het 
landelijk gemiddelde: 33 procent tegenover een landelijk gemiddelde van 25 procent. In 
totaal zijn dat 7.500 leden. 3.280 daarvan zijn kinderen tussen de 0 en 18. We hebben 
jaarlijks ruim 106.000 bezoekers. 
 
In deze beleidsnotitie 2013-2016 laten we u zien hoe Bibliotheek Heiloo in 2016 nog steviger 
in de Heilooër samenleving staat, en wat we daarvoor de komende jaren gaan doen. Onze 
leidraad daarbij is: lezen maakt meedoen mogelijk. Goed kunnen lezen is immers een 
voorwaarde voor zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. 
 
U leest in deze beleidsnotitie hoe wij als Bibliotheek Heiloo de sociale participatie van 
inwoners van Heiloo willen bevorderen. Door de leesmogelijkheden, het leesplezier en de 
mediawijsheid van inwoners van Heiloo te stimuleren, en door veel aan cultuureducatie te 
doen. Daarbij werken we zo veel mogelijk samen met het onderwijs, de G5 (de Stichting 
Peuterspeelzalen Heiloo, de Muziek- en dansschool Heiloo, de Stichting Jeugd- en 
Jongerenwerk Heiloo en de Stichting Welzijn Heiloo) en andere culturele organisaties in 
Heiloo.  
 
Dit hebben we al bereikt 
De afgelopen jaren hebben we al een stevige basis gelegd voor onze plannen voor 2013-
2016: de inwoners van Heiloo weten de bibliotheek goed te vinden en zijn er tevreden over. 
Onze herinrichting laat zien hoe we inspelen op onze verschillende bezoekersgroepen en de 
digitale ontwikkelingen, en biedt nieuwe manieren om inkomsten te genereren. 
 
Uitnodigend en laagdrempelig 
Bibliotheek Heiloo is een uitnodigend en laagdrempelig centrum waar je de informatie en 
kennis vindt die je zoekt. Informatie en kennis die aansluit bij de lokale wensen en de lokale 
behoeften van de gemeente, de instellingen en de inwoners. Een plek waar je alles vindt wat 
je nodig hebt voor persoonlijke ontwikkeling, om te kunnen functioneren in de maatschappij: 
boeken, tijdschriften, pc’s, wifi, digitale informatie, sfeer, andere mensen en gekwalificeerde 
medewerkers die je adviseren. 
 
Tevreden bezoekers 
We vinden het belangrijk dat bezoekers in de bibliotheek gemakkelijk kunnen vinden wat ze 
zoeken. En dat de bibliotheek uitnodigend is om rond te kijken, iets nieuws te vinden en een 
tijd te zijn. We zijn dan ook voortdurend bezig om onze dienstverlening voor al deze 
bezoekers zo optimaal mogelijk te maken. Dat lukt: onze dienstverlening krijgt een 8,3! 
 
Voortdurend aansluiting zoeken 
We zoeken voortdurend aansluiting bij de ontwikkelingen om ons heen, natuurlijk ook de 
digitale. Onze medewerkers zijn klaar voor de toekomst en bieden deskundig informatie en 
advies over de verschillende collecties en digitale informatiebronnen. Regelmatig 
organiseren we ook cursussen voor bezoekers, bijvoorbeeld over computergebruik, 
adequaat zoeken op internet en de sociale media.  
Alle scholen maken gebruik van onze speciale diensten voor het onderwijs. Verder hebben 
we de samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geïntensiveerd.  
 



 

 
 

Effectieve samenwerking  
Waar dat meerwaarde heeft, werken we samen met Bibliotheek Langedijk. De focus van 
beide bibliotheekorganisaties ligt op gezamenlijke ontwikkeling, innovatie en elkaar 
versterken door samen te werken op verschillende niveaus. Die samenwerking zoeken we 
ook met andere bibliotheken in de regio. 
Schaalvergroting staat de komende jaren niet op onze agenda. Daarvan verwachten we 
geen meerwaarde voor de inwoners van Heiloo, gezien de ontwikkelingen rond de digitale en 
lokale bibliotheek. Schaalvergroting is ook niet per definitie goedkoper. Bovendien is ze op 
een aantal terreinen beslist niet efficiënter. 
 
Onze metamorfose 
In 2012 heeft Bibliotheek Heiloo een metamorfose ondergaan. Daarvoor hebben we gekozen 
om goed te kunnen aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen. Zo is zichtbaarheid van 
informatie en verhalen in dit digitale tijdperk belangrijker dan ooit. Daarom hebben we een 
aantrekkelijker presentatie gekozen. Nu staan alle collecties voor volwassenen bij elkaar. De 
romans presenteren we op genre en de informatieve boeken op onderwerp. Want zo zoeken 
mensen, weten we inmiddels uit onderzoek. 
Daarnaast hebben we nu een Anders Lezen Punt, voor mensen die op een aangepaste 
manier lezen.  
En de digitalisering neemt alleen maar toe. Zo zal de digitale bibliotheek steeds belangrijker 
worden en pc’s, tablets en mediawijsheid dus ook. In de nieuwe inrichting hebben we 
daarvoor ruimte gemaakt. . Onze nieuwe mediabar is een succes. 
Verder hebben we een mooie, uitnodigende ruimte voor de jeugd gemaakt.  
Ook hadden andere bezoekers wel eens last van de decibellen. Nu heeft de jeugdafdeling 
een eigen ruimte, inclusief een mooi podium. Dat gebruiken we voor bijvoorbeeld voorlezen 
en kleine optredens. Kinderen kunnen in de nieuwe ruimte lezen, maar ook huiswerk maken 
of gamen. 
Een belangrijke verandering is dat we nu een gescheiden vergader-cursusruimte en een 
expositie-activiteitenruimte hebben. Voorheen gebeurde alles in een en dezelfde ruimte, en 
dat maakte het niet aantrekkelijk om iets te organiseren. De nieuwe inrichting heeft nu al 
succes: we hebben inmiddels tabletcafés, poëziecafés en informatiemarkten gehouden. Die 
lopen prima, en Bibliotheek Heiloo is officieel kunstmuur van Heiloo! 
 
Hartverwarmend verbouwingsproces 
Het resultaat van de verbouwing mag er zijn, maar ook het verbouwingsproces zelf was 
geweldig. Eerst wilden we gefaseerd verbouwen, ook om de kosten te spreiden. Uiteindelijk 
is het ons toch gelukt om de verbouwing in een keer uit te voeren. We hebben bijvoorbeeld 
zo veel mogelijk het bestaande meubilair opnieuw gebruikt. En we hebben er de financiële 
ruimte voor gevonden omdat we andere investeringen hebben uitgesteld, dankzij een gift van 
het Coöperatiefonds van de Rabobank voor de jeugdtribune. Maar niet in het laatst hebben 
we onze metamorfose waar kunnen maken dankzij de geweldige hulp van vrijwilligers. Dat 
was hartverwarmend!  
 

Op http://www.youtube.com/watch?v=u2sZy98QmqA ziet u het resultaat van de inzet van 
alle partijen. We zijn er trots op dat we de verbouwing juist in deze tijden van krapte toch 
hebben kunnen realiseren. Met beperkte middelen, maar met een verstandig financieel 
beleid en vooral met de fantastische hulp van zo veel inwoners.  
 
Onze context 
De digitalisering neemt in rap tempo toe en beïnvloedt hoe mensen met informatie omgaan. 
Ook spelen sociale media een steeds grotere rol in hoe informatie verschijnt en wordt 
verspreid. Tegelijkertijd zijn de financiële middelen door de wereldwijde recessie sterk 
verminderd.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=u2sZy98QmqA


 

 
 

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat wij onze positie opnieuw moeten bezien: ten opzichte 
van de gemeente, van ons publiek en van onze samenwerkingspartners. Wat zijn onze 
mogelijkheden en grenzen? En wat is onze maatschappelijke waarde en vooral: wat is onze 
meerwaarde? In dit hoofdstuk beschrijven we in het kort onze context. 
 
Landelijk aanbod 
Een bibliotheek kan vandaag de dag niet meer alle digitale ontwikkelingen zelf volgen en 
toepassen. Dat zien we terug in verschillende ontwikkelingen in het bibliotheekwerk: 

 steeds meer bibliotheekdiensten en -programma’s worden landelijk ontwikkeld en 
aangeboden;  

 de toenemende digitalisering maakt steeds meer diensten toegankelijk via internet; 

 er wordt een landelijke, digitale infrastructuur ontwikkeld. 
 
Er staat dus een combinatie op stapel van een landelijke, digitale bibliotheek en de lokale 
bibliotheek: het gebouw en de tastbare collectie. Beide zijn onderdeel van de landelijke 
infrastructuur. 
 
De digitale bibliotheek 
Leden van Bibliotheek Heiloo hebben straks rechtstreeks toegang tot een digitale Collectie 
Nederland. Wij oefenen niet direct invloed op die collectie uit, maar zorgen er wel voor dat de 
toegang tot die landelijke digitale diensten voor onze leden mogelijk en betaalbaar blijft. 
 

Wie formulieren, kranten, informatie en brieven niet kan lezen, zal de wereld om hem heen 
niet goed begrijpen. En wie niet goed kan lezen, raakt ongetwijfeld de weg kwijt in alle 
digitale media. In het ergste geval gaat iemand zich vervreemd voelen van zijn omgeving. 
Dan is maatschappelijke uitsluiting een risico. Voor gemeenten is het de kunst om die 
uitsluiting te voorkomen. Uit sociaal oogpunt, maar ook omdat maatschappelijke uitsluiting 
gepaard gaat met hoge kosten. 

  
De gemeente als opdrachtgever 
De gemeente staat als opdrachtgever aan de basis van ons beleid. De drie kerntaken van de 
openbare bibliotheek: lezen, leren en informeren en de kernfuncties cultuureducatie en 
ontmoeting moeten daarom goed aansluiten bij de gemeentelijke speerpunten in 
bijvoorbeeld het welzijns-, jeugd- en ouderenbeleid. Onze productencatalogus laat die 
aansluiting helder zien. Met onze dienstverlening richten we ons op: 

 zelfstandigheid en zelfredzaamheid versterken; 

 leefbaarheid en sociale cohesie; 

 maatschappelijke participatie bevorderen; 

 specifiek beleid voor jeugd en ouderen; 

 het onderwijs ondersteunen; 

 ‘een leven lang leren’ bevorderen en ondersteunen; 

 samenwerking tussen lokale organisaties stimuleren; 

 kunst en cultuur: cultuur en historisch erfgoed ontsluiten voor een breed publiek; 

 cultuureducatie en -participatie bevorderen; 

 de bibliotheek als ontmoetingsplaats. 
 
In de loop van 2013 ontwikkelt de Gemeente Heiloo haar cultuurvisie. De bibliotheek speelt 
daarin een belangrijke rol omdat we cultuurparticipatie en -educatie stimuleren. Deze 
onderdelen van ons werk zijn gericht op een breed publiek. 
 
Bezuinigingen en gemeentelijke financiering 
Door de economische crisis en recessie is de financiële positie van de gemeente 
verslechterd. Dit heeft consequenties voor het subsidiebeleid. De afgelopen jaren werd de 
bibliotheek geconfronteerd met een korting van 8,1 procent, verspreid over drie jaar. 



 

 
 

In een notitie hebben wij vastgelegd hoe wij deze bezuinigingen realiseren. 
Momenteel is de gemeente bezig met behulp van een traject van outputfinanciering te 
bepalen waar de komende jaren de gemeentelijke prioriteiten komen te liggen. 
 
Nieuwe bibliotheekwet  
Er is een nieuwe bibliotheekwet in de maak. In de wet zal vooral aandacht zijn voor de 
digitale bibliotheek, de maatschappelijke rol van de bibliotheek en de belangrijke betekenis 
voor het onderwijs. Verder gaat de wet uit van een geïntegreerde bibliotheek: de landelijke 
digitale bibliotheek zal de lokale bibliotheek ondersteunen en versterken. Midden 2013 
ontvangt de Tweede Kamer waarschijnlijk een eerste wetsvoorstel. De planning is dat de wet 
in 2015 van kracht wordt. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 schetsen we u hoe Bibliotheek Heiloo er in 2016 uitziet. De bibliotheek draagt 
dan optimaal bij aan de sociale participatie van inwoners van Heiloo. Onze missie, visie en 
strategie zijn daarvoor de basis. Die beschrijven we in hoofdstuk 2. Aansluitend leest u in 
hoofdstuk 3 hoe wij ons motto ‘lezen, leren en informeren’ de komende jaren verder 
vormgeven. Natuurlijk hoort daar een eigentijdse collectie bij, waarbij de sociale media, pc’s, 
tablets en de digitale bibliotheek een steeds grotere rol zullen spelen. Hoe wij onze collectie 
blijven ontwikkelen, zetten we uiteen in hoofdstuk 4. Verder hebben we als bibliotheek veel 
te bieden rond cultuureducatie en ontmoeting. Wat we in dat opzicht doen en gaan doen 
leest u in hoofdstuk 5. In het laatste hoofdstuk ziet u hoe we onze organisatie zo verder 
ontwikkelen dat we onze plannen tot en met 2016 kunnen uitvoeren. 
  



 

 
 

1 Lezen maakt meedoen mogelijk 
 
Een eigentijdse, levendige bibliotheek waar de inwoners van Heiloo vinden wat ze 
nodig hebben om actief deel te nemen aan de samenleving. Een bibliotheek die lezen, 
mediawijsheid en culturele uitwisseling bevordert. Dat wil Bibliotheek Heiloo in 2016 
zijn. 
 
Onze samenleving verandert voortdurend en digitale media ontwikkelen zich razendsnel. Je 
bank- en belastingzaken regel je via internet, je schrijft je via een site in bij het UWV 
werkbedrijf en je solliciteert digitaal. Veel praktische zaken regel je via internet. Ook kom je 
er oneindig veel informatie tegen: daarin de weg vinden is een flinke uitdaging. Goed kunnen 
lezen is daarbij een must. 
 
Lezen is de basis van meedoen 
Meedoen met een samenleving die zo dynamisch is, vraagt veel vaardigheden van mensen. 
Je moet bewust, kritisch en actief in die samenleving staan. Goed kunnen lezen, informatie 
op waarde kunnen schatten en weten waar je wat vindt. Alleen als je dat kunt, kun je actief 
en opbouwend meedoen om onze complexe samenleving. 
Goed geïnformeerde burgers hebben op tal van terreinen een voorsprong. Als Bibliotheek 
Heiloo willen we mensen daarom helpen door hun mediawijsheid en zelfredzaamheid te 
vergroten. 
De samenleving zelf heeft in alle opzichten baat bij positieve participatie. Mensen die 
meedoen, voelen zich gelukkiger en dat bevordert de sociale cohesie. In die zin is er een 
sterke wisselwerking tussen meedoen en een positief leefklimaat. 
En maatschappelijke uitval kost jaarlijks miljoenen. Zorgen dat mensen de weg weten in de 
samenleving en actief kunnen meedoen, vermindert de kosten voor opvang ‘achteraf’. 
Investeren in mogelijkheden van mensen loont. 
 

Niet fatsoenlijk lezen en schrijven 
‘(…) de realiteit van het Nederlands onderwijs, waarin volgens ontwikkelingspsycholoog 
Greetje van der Werf 11 procent van de leerlingen de basisschool verlaat zonder fatsoenlijk 
te kunnen lezen en schrijven.’ Anders gezegd: De generatie Einstein kan niet spellen, niet 
rekenen en niet lezen.’ 
 

(Bastiaan Bommeljé, ‘De grote verdomming’, in: NRC, 2 en 3 februari 2013.) 

 
Lezen, leren en informeren 
Bibliotheek Heiloo kan veel betekenen voor de inwoners van Heiloo. Onze missie zegt het al: 
we zijn het centrum van informatie, educatie en cultuur in Heiloo. We zorgen voor 
uitwisseling van kennis en informatie die nodig zijn om mee te doen in de samenleving en we 
stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners van ons werkgebied. Lezen, leren 
en informeren bevorderen en stimuleren. Dat zijn onze kerntaken.  
 

‘De bibliotheek is belangrijk voor ons hele gezin. Vooral voor onze kinderen is lezen heel 
belangrijk. We zouden nooit zelf al die boeken kunnen kopen!’ (De heer Hishal) 

 
Een lokale en digitale bibliotheek 
In 2016 is de bibliotheek, ons net opnieuw ingerichte, uitnodigende pand, een populaire plek 
voor inwoners en sociale en culturele organisaties. 
De lokale bibliotheek is bovendien een eenheid met de digitale bibliotheek. De digitale 
bibliotheek is een landelijke ontwikkeling en ontsluit het e-aanbod, zoals e-books, e-
cursussen en e-learning. De Nationale Bibliotheek Catalogus biedt straks met een landelijke 
website rechtstreeks toegang tot de digitale Collectie Nederland. Wie dan lid is van 
Bibliotheek Heiloo kan automatisch ook gebruikmaken van de digitale bibliotheek.  



 

 
 

 
Dit doen we in 2016 
In 2016 is Bibliotheek Heiloo een bibliotheek die proactief inspeelt op de behoeften en 
wensen van de inwoners en: 

 de leesvaardigheden van inwoners bevordert met een eigentijds, leeftijds- en 
doelgroepgericht aanbod van materiaal, een stimulerende inrichting van de bibliotheek en 
persoonlijk advies;  

 inwoners kansen geeft om nieuwe vaardigheden te leren, bijvoorbeeld omgaan met 
internet en sociale media; 

 mediawijsheid van inwoners stimuleert; inwoners leert om (digitale) informatie op waarde 
te schatten en adequaat te gebruiken; 

 inwoners voortdurend die informatie biedt die ze nodig hebben om actief aan de 
samenleving deel te nemen; 

 zich steeds verdiept in nieuwe ontwikkelingen en onderzoekt hoe je die vertaalt naar een 
verrijkend aanbod voor inwoners; 

 als uitnodigend en aantrekkelijk ontmoetingscentrum een soort baken is in de 
samenleving van Heiloo. Een plek waar je welkom bent en vindt wat je nodig hebt: 
informatie, nieuwe vaardigheden, verrijkende contacten en ontspanning; 

 intensief samenwerkt met partners zoals de G5 (de Stichting Peuterspeelzalen Heiloo, de 
Muziek- en dansschool Heiloo, de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Heiloo en de 
Stichting Welzijn Heiloo).  

 
In 2016 richten we ons helemaal op leesbevordering, taalontwikkeling stimuleren, 
laaggeletterdheid voorkomen en wegwerken, aangepast lezen mogelijk maken, 
mediawijsheid stimuleren en cultuureducatie bevorderen.  
 
Waarvoor komen inwoners in 2016 naar Bibliotheek Heiloo? 
Inwoners van Heiloo komen in 2016 naar Bibliotheek Heiloo voor een gevarieerd aanbod. De 
bibliotheek biedt hen boeken, tijdschriften, pc’s, wifi, digitale informatie, cursussen en 
gekwalificeerde medewerkers die hen adviseren. Kortom, van alles wat zij nodig hebben 
voor hun persoonlijke ontwikkeling, en om te kunnen functioneren in de maatschappij. 
Verder biedt Bibliotheek Heiloo verrijkende en culturele inspiratie, bijvoorbeeld in de vorm 
van thematische informatiemarkten, leesclubs, studiekringen en (sociaal-)culturele 
activiteiten. 
Juist ook inwoners met moeite met lezen of bepaalde beperkingen helpen we graag in de 
bibliotheek. Voor hen hebben we speciale boeken, cursussen en digitale ondersteuning.  
 

‘De bibliotheek is voor mij van levensbelang. Ik heb thuis geen computer. Als je geen werk 
hebt, zoals ik, is toegang tot internet elke dag noodzakelijk.’ (De heer H. de Bie, 52). 

 
Onze eigen organisatie 
Bibliotheek Heiloo is (ook) in 2016 een ondernemende organisatie. We bouwen onze 
bestaande, effectieve werkzaamheden uit en zijn alert op relevante nieuwe ontwikkelingen 
die een nieuw aanbod van ons vragen. 
Verder zoeken we veel interactie met onze klanten en werken we zo veel mogelijk samen 
met Bibliotheek Langedijk, en met partners in Heiloo die ook de sociale cohesie bevorderen, 
bijvoorbeeld de G5-partners. Verder intensiveren we de samenwerking met bijvoorbeeld de 
Stichting Vrienden van de Beun, de GGD, de Taalmaatjes en de Historische vereniging. Ook 
onderzoeken we steeds hoe we het onderwijs het beste kunnen ondersteunen en 
ontwikkelen we speciale diensten voor ondernemers. 
Onze eigen organisatie hebben we effectief en efficiënt georganiseerd. Onze interne lijnen 
zijn kort. Snel, bezoekersgericht en ondersteunend zijn ons handelsmerk. 
 
  



 

 
 

Voortbouwen op een stevige basis 
De basis voor de bibliotheek in 2016 hebben we de afgelopen jaren al gelegd. Onze 
kerntaken zijn lezen, leren en informeren stimuleren en bevorderen. Dat doen we al jaren 
met een gefundeerd en gevarieerd aanbod van boeken, media en activiteiten. Die lijn zetten 
we de komende jaren voort. 
Wel richten we ons daarbij nog meer op leesvaardigheden en digitale vaardigheden van 
inwoners.  
In de huidige tijden van tegenwind is het extra belangrijk om meedoen met de samenleving 
voor iedereen mogelijk te maken. Juist de bibliotheek als neutrale en onafhankelijke 
organisatie kan daarbij een effectieve rol spelen. 

  



 

 
 

2 Onze missie, visie en strategie 
 
In een sterk veranderende wereld blijven onze missie en visie hetzelfde. Zij zijn de 
basis van de maatschappelijke opdracht waaraan wij als Bibliotheek Heiloo willen 
voldoen. 

Missie 

Bibliotheek Heiloo is het lokale en digitale centrum van informatie, educatie en cultuur in 
Heiloo. De bibliotheek zorgt voor uitwisseling van kennis en informatie die nodig zijn om deel 
te nemen aan de veranderende samenleving, en die de persoonlijke ontwikkeling van alle 
inwoners van haar werkgebied ondersteunen. 
Haar kerntaken zijn lezen, leren en informeren bevorderen en stimuleren. Ook is de 
bibliotheek een centrum waar mensen van alle leeftijden elkaar ontmoeten, en biedt 
Bibliotheek Heiloo ontspanning. 
 
Bibliotheek Heiloo biedt Heiloo belangrijke meerwaarde. De bibliotheek is: 

 betrouwbaar en onafhankelijk; 

 professioneel en deskundig; 

 veelzijdig, actueel en eigentijds; 

 inspirerend en vernieuwend; 

 laagdrempelig en klantgericht; 

 dichtbij en verankerd in de lokale samenleving. 
 
Visie 
Bibliotheek Heiloo wil haar missie realiseren door: 

 hoogwaardige producten en diensten aan te bieden; 

 toegang tot een breed en gevarieerd aanbod van media te bieden;  

 een bibliotheek te ontwikkelen waarin geschreven en digitale media elkaar aanvullen.  
 
Dit alles wil Bibliotheek Heiloo doen: 

 om de persoonlijke en culturele ontplooiing van inwoners van Heiloo te stimuleren; 

 in het kader van een leven lang leren en leesbevordering; 

 om de mediawijsheid van inwoners van Heiloo te vergroten; 

 om de publieke informatievoorziening goed te organiseren; 

 om maatschappelijke participatie te bevorderen.  
 
De bibliotheek ontwikkelt zich tot een ondernemende organisatie die op de klant/bezoeker, 
als individu of groep, en samenleving is gericht. De wensen, voorkeuren en verwachtingen 
van de klant geven richting aan onze dienstverlening en bedrijfsvoering. 
Hiervoor is een organisatie nodig met een professionele cultuur, gekwalificeerd personeel en 
voldoende middelen. Bibliotheek Heiloo wil daarom een lerende organisatie zijn die er 
voortdurend op gericht is medewerkers te ontwikkelen en hun ontplooiing te bevorderen.  
 
Strategie 
Onze missie en visie willen we realiseren in een goede samenwerking met onze partner 
Bibliotheek Langedijk, bibliotheken in de regio en onze samenwerkingspartners in Heiloo. 
Kernwoorden hierbij zijn samenwerking zoeken, interactie, cocreatie en verbindend zijn. 
Met onze missie, visie en strategie sluiten wij vanzelfsprekend aan bij de landelijke richtlijnen 
voor basisbibliotheken, de branchestrategie en de nieuwe Bibliotheekwet. 

  



 

 
 

3 Onze basis: lezen, leren en informeren 
 
Lezen, leren en informeren zijn landelijk de pijlers van het bibliotheekwerk. Ze zijn ook 
de basis voor Bibliotheek Heiloo. U leest hoe we die pijlers de komende 
beleidsperiode verder verstevigen.  
 
Bibliotheek Heiloo organiseert gevarieerde activiteiten rond leesbevordering. Dat doen we 
om laaggeletterdheid te voorkomen en de sociale participatie van inwoners te stimuleren. 
Goed kunnen lezen is immers de basis van kennis vergroten en competenties verwerven. 
Tegelijkertijd zetten we ons in om voor jong en oud het leesplezier te vergroten. Want wat je 
met plezier doet, leer en onderhoud je sneller en gemakkelijker.  
 

Lezen en schrijven in verontrustende cijfers  

 1 op de 8 inwoners Nederlanders moeite heeft met functioneel lezen en schrijven; dat 
betekent dat 1,5 miljoen mensen in Nederland moeite hebben met lezen en schrijven in. 
2/3e hiervan is in Nederland geboren en getogen; 

 42% van de Nederlandse kinderen leest nooit huis en bijna 50% van de 15-jarigen leest 
niet voor zijn plezier, tegen 37% internationaal. Jongens vinden lezen minder leuk dan 
meisjes, en scoren dan ook lager; 

 14,3% van de 15-jarigen is laaggeletterd. De neerwaartse spiraal lijkt te zijn gestopt, 
maar in relatie tot andere landen doen we het slechter; 

 25% van de kinderen verlaat de basisschool met een leesachterstand van 2 jaar. 
 

Stichting Lezen en schrijven, december 2012 

 
Leesvaardigheden ontwikkelen 
Bibliotheek Heiloo richt zich allereerst op leesbevordering. Daarmee willen we de 
zelfredzaamheid van de inwoners van Heiloo bevorderen. Met leesbevordering voor de jeugd 
willen we bovendien laaggeletterdheid op volwassen leeftijd voorkomen. 
Onderzoek laat zien dat leesbevordering het effectiefst is bij kinderen van nul tot acht jaar. 
Hoe jonger kinderen vertrouwd worden gemaakt met boeken en voorlezen, hoe effectiever. 
Internationale wetenschappelijke studies tonen aan dat ‘Boekstartkinderen’ niet alleen een 
voorsprong hebben in het aanvankelijke lees- en taalonderwijs, maar dat zij deze voorsprong 
tijdens hun hele schoolloopbaan behouden. Gezien deze bewezen resultaten zetten wij in 
deze beleidsperiode extra actief in op leesbevordering voor kinderen tot en met acht jaar en 
op samenwerking met het onderwijs.  
 
Lezen stimuleren 
Interesse in lezen, leesstrategieën en leerprestaties hangen nauw met elkaar samen. Hoe 
groter je leesinteresse is, des te effectiever kun je leren en dat bevordert de schoolprestaties. 
Vaker lezen in je vrije tijd bevordert je taalvaardigheid, en opgroeien met boeken vergroot de 
kans op een succesvolle schoolloopbaan. Daarom is het belangrijk om kinderen te 
stimuleren regelmatig te lezen. Een gevarieerd aanbod maakt dat extra aantrekkelijk. Dat 
stimuleert tot doorlezen, vergroot cognitieve vaardigheden en verbetert schoolprestaties. 
Vanzelfsprekend krijgen alle kinderen en jongeren tot achttien jaar een gratis abonnement. 
 
Kunst van lezen 
Bibliotheek Heiloo sluit aan bij de landelijke, doorgaande leeslijn Kunst van Lezen. Kunst van 
Lezen heeft voor elke leeftijdsfase een passende benadering. Daarmee sluiten we aan bij de 
ontwikkelingsfase van een kind, en werken we samen met ouders en organisaties rondom 
het kind, bijvoorbeeld het onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). Met Kunst van Lezen willen we het leesplezier en de leesinteresse bij 
kinderen en dus de lees- en leerprestaties van het kind bevorderen.  



 

 
 

Daarbij zetten wij onze expertise in om leerkrachten en pedagogische medewerkers te 
scholen en te adviseren over leesbevordering. Daarnaast willen we met de scholen een 
leesbevorderingsnetwerk vormen en leesbevordering monitoren met specifiek ontworpen 
meetinstrumenten. 
 
Kunst van Lezen richt zich op vier leeftijdscategorieën: 

 0-4-jarigen; 

 4-12-jarigen; 

 12-15-jarigen; 

 15-18-jarigen. 
 
0-4 jarigen  
Met voorlezen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Steeds weer laten onderzoeken zien hoe 
voorlezen de cognitieve ontwikkeling van baby’s bevordert. De bibliotheek heeft daarom een 
eigen babyhoek, een uitnodigende en aantrekkelijke ruimte voor baby’s, peuters, ouders en 
professionals. Verder bieden we alle baby’s die geboren worden in Heiloo (en hun ouders) 
Boekstart aan. Daarnaast organiseren we projecten op maat voor doelgroepen waar 
taalachterstanden dreigen. 
 
We gaan nog intensiever samenwerken met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, om 
het belang van voorlezen te promoten. Dat gaan we ook doen via lezingen op 
ouderavonden. In 2013, het jaar van het voorlezen, organiseren we extra activiteiten. 
 
4-12-jarigen  
Voor 4-12-jarigen wordt begrijpend lezen op school steeds belangrijker. Kinderen die in hun 
vrije tijd lezen, zijn vaak ook beter in begrijpend lezen. Wij stimuleren het vrijetijdslezen met 
een eigentijdse collectie en een uitnodigende hoek voor de jeugd. Verder doen we altijd 
actief mee met landelijke leesbevorderende campagnes, zoals de Kinderboekenweek, de 
Nationale Voorleesdagen, de Kinderjury en de Nationale Voorleeswedstrijd.  
 
Effectieve samenwerking tussen bibliotheek en basisschool heeft veel meerwaarde voor 
deze leeftijdscategorie. Wij ondersteunen scholen met diensten en producten rond 
leesbevordering, mediawijsheid en de schoolbibliotheek. Daarbij staat leesplezier vergroten 
voorop. Wij ontwikkelen en leveren onze diensten en producten steeds in nauw overleg met 
het onderwijs, en sluiten aan bij de behoefte van scholen en leerkrachten. 
In de komende beleidsperiode werken we aan de invoering van een 
leesbevorderingsnetwerk. Dat is een organisatienetwerk waarin bibliotheek, gemeente, 
kinderopvang en alle andere organisaties die te maken hebben met de (taal- en 
lees)ontwikkeling van kinderen, samenwerken om het lezen en de leesmotivatie structureel 
te stimuleren.  
  
We gaan onderzoeken of we de principes van de Bibliotheek op School in Heiloo kunnen 
toepassen. We onderzoeken bijvoorbeeld of een leesconsulent en een leescoördinator op de 
basisscholen effectief en haalbaar is. Verder helpen we scholen om hun eigen bibliotheek 
aantrekkelijk in te richten. Daarnaast zetten we een mediacoach in om de mediawijsheid van 
leerkrachten, leerlingen en ouders te vergroten.  
 
12-15-jarigen 
Onderzoeken laten zien dat lezen het opleidingsniveau van kinderen tussen de twaalf en 
vijftien jaar positief beïnvloedt. Op verschillende manieren zorgen we voor een geschikt 
aanbod voor deze leeftijdscategorie. Zo ontvangen we jaarlijks alle brugklassers voor een 
introductiebezoek. Verder werken we samen met het Petrus Canisius College (PCC) rond 
mediawijsheid en leesbevordering. Ook bieden we aantrekkelijke 
leesbevorderingsprogramma’s.  



 

 
 

4you!, de afdeling die wij speciaal voor laaggeletterde jongeren en vmbo-leerlingen hebben 
ingericht, speelt een belangrijke rol in het bibliotheekbezoek van vmbo-klassen van het PCC 
in het tweede jaar. 
Verder onderzoeken we de komende beleidsperiode of we huiswerkbegeleiding in de 
bibliotheek kunnen realiseren. 
 
15-18-jarigen (Young Adults) 
Traditiegetrouw en ook landelijk is in deze leeftijdscategorie de uitval het hoogst. 
Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek ook dat jongeren die boeken lezen tot hun 22e het 
maatschappelijk beter doen. Daarom richten we ons heel bewust op leesbevordering in deze 
leeftijdscategorie. 
Sinds de verbouwing hebben deze jongeren een eigen plek op de afdeling voor 
volwassenen. Daar combineren we aantrekkelijke materialen en een prettige werkplek.  
 
Speerpunten leesbevordering kinderen en jongeren: 

 lees- en taalachterstand aanpakken door leesbevordering voor de jeugd te intensiveren; 

 kinderen en vooral ook ouders en opvoeders bereiken via het onderwijs; 

 onze samenwerking met het onderwijs versterken; 

 media-educatie en -wijsheid stimuleren, om informatievaardigheden te ontwikkelen; 

 ervoor zorgen dat alle basisschoolleerlingen en middelbare scholieren lid van de 
bibliotheek zijn en de diensten van de bibliotheek gebruiken; 

 onderzoeken of huiswerkbegeleiding in de bibliotheek mogelijk is en in een behoefte 
voorziet; 

 Young Adults stimuleren om de bibliotheek te gebruiken. 
 
Leesbevordering volwassenen 
Leesbevordering voor volwassenen geven we allereerst vorm door te zorgen voor deskundig 
samengestelde en toegankelijke collecties. Die collecties hebben we afgestemd op 
veranderende behoeften. De collecties zijn gericht op ontspanning en bijblijven. De 
activiteiten zijn gericht op mensen aan het lezen krijgen en houden. Die ondersteunen we 
door materialen aansprekend te presenteren.  
Daarnaast hebben we een uitgebreid aanbod van leesboeken, informatieve boeken en 
boeken voor mensen met leesproblemen, aangevuld met digitale collecties, dvd’s en 
luisterboeken. Verder organiseren we gedurende het jaar allerlei activiteiten voor 
leespromotie, zoals: Boekenweek, Nederland leest, de Week van de Laaggeletterdheid, de 
Week van het luisterboek en de Taal10daagse. 
 

‘Ik lees veel boeken op mijn e-reader. Voor actuele informatie is de bibliotheek voor mij 
onmisbaar. Verre reizen, scheepvaart en schilderen zijn onderwerpen waarover ik veel 
informatie kan vinden in de bibliotheek.’ (De heer H. Bol, 72) 

 
Actieve deelname aan de samenleving is belangrijk, ook voor ouderen. Uit onderzoek blijkt 
dat actief lezen de hersenenactiviteit stimuleert. Daarom levert Bibliotheek Heiloo speciale 
diensten en activiteiten. We ondersteunen bijvoorbeeld ruim twintig leesclubs en organiseren 
lezingen over diverse onderwerpen.  
Ouderen in de verzorgingstehuizen of anderen die minder mobiel zijn, bieden we de service 
Bibliotheek aan Huis. Verder organiseren we maandelijks in de beide zorgcentra diverse 
leesbevorderingsactiviteiten, bijvoorbeeld het Biebcafé. Hiervoor werken we met diverse 
welzijnsinstellingen en culturele instellingen samen. 
 
Voor volwassenen hebben we ook een afdeling Anders lezen. Die bevat collecties en 
informatie voor leesbevorderingsactiviteiten voor mensen met een leesbeperking, 
laaggeletterden of inburgeraars. Regelmatig organiseren we informatieve bijeenkomsten 



 

 
 

over leeshulpmiddelen of dyslexie. Ook houden we introducties voor inburgeraars en geven 
de Taalmaatjes taallessen in de bibliotheek. 
 
Speerpunten leesbevordering volwassenen: 

 leesgehandicapten ondersteunen; 

 maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid bevorderen; 

 de digitale bibliotheek ontwikkelen; 

 maatschappelijke participatie ouderen ondersteunen. 
 
Leren (educatie en ontwikkeling) 
Bibliotheek Heiloo is een onafhankelijk en neutraal kennisinstituut. Juist daarom verrijkt de 
bibliotheek de inwoners van Heiloo. Doordat de maatschappij voortdurend verandert, moeten 
inwoners zich blijven ontwikkelen. De deskundig samengestelde collectie bevordert ‘een 
leven lang leren’ en stimuleert zo maatschappelijke participatie.  
 

De kunst om weinig te vinden 
‘Zoekmachines zijn een soort kraan geworden. Die zet je open en daar stroomt dan 
informatie uit. Het is niet de kunst om veel te vinden. Het is de kunst om weinig te vinden, net 
dat wat relevant is. Dat moet iedereen weten, je doet jezelf tekort als je maar wat bij elkaar 
googelt.’ 
 

‘Zoekgoeroe’ Henk van Ess aan het woord in een interview met Laura Wismans, in: ‘Denk als een document’, in: 
NRC 9 en 10 februari 2013 

 
Nieuwe doelgroep: werkzoekenden en ondernemers 
De komende beleidsperiode richten we ons bovendien speciaal op werkzoekenden en 
ondernemers. Gebrekkige leesvaardigheden en digitale vaardigheden beperken mensen in 
hun mogelijkheden om deel te nemen aan het arbeidsproces. Daarom organiseren wij via 
diverse initiatieven en samen met externe partijen cursussen, inloopspreekuren en 
zogenoemde mediacafés voor volwassenen rond mediawijsheid. De cursussen zijn 
voornamelijk gericht op internetvaardigheden en sociale media effectief gebruiken. Juist wie 
werkt zoekt, kan sociale media effectief inzetten om de kansen op een nieuwe baan te 
vergroten. 
Daarnaast starten we in 2014 het programma De Bibliotheek voor Ondernemers. Dat bestaat 
uit lezingen, workshops met handige tips en een open inloop waar ondernemers met vragen 
geholpen worden. De thema’s van het programma zijn social media, digitaal ondernemen, 
bedrijfsvoering, websites en toepassingen en lifehacking (slimme manieren vinden om 
dingen te doen). Verder kunnen ondernemers bij ons terecht met vragen over hoe zij het 
internet en computers nog efficiënter kunnen inzetten voor hun bedrijf.  
 
Mediawijsheid stimuleren 
Nu onze samenleving steeds digitaler wordt, is mediawijsheid een must. Om goed mee te 
kunnen doen, moet je kunnen omgaan met de digitale middelen, je weg in alle informatie 
kunnen vinden en ook de informatie op waarde kunnen schatten. De samenleving op haar 
beurt is erbij gebaat dat zo veel mogelijk mensen volwaardig deelnemen aan de 
samenleving. Digitale vaardigheden zijn daarbij onmisbaar. 
Daarom is een van onze speerpunten de mediawijsheid van inwoners van Heiloo vergroten. 
Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee inwoners zich 
bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel 
gemedialiseerde wereld. 
  



 

 
 

Digitaal ongeletterd 
‘Nederlandse scholieren dreigen digitaal ongeletterd te worden, waarschuwt de KNAW in 
een scherp rapport. “De situatie is echt urgent.” 
 
Ewoud Sanders: ‘Digitaal ongeletterd’, in: NRC, 9 en 10 februari 2013. 

 
Wij benaderen kinderen, leerkrachten en ouders via school of de naschoolse opvang. Onze 
insteek voor de kinderen is hun informatievaardigheden vergroten en ze vooral te leren 
kritisch om te gaan met media en informatie op internet. Ouders en leerkrachten 
ondersteunen we om de kinderen hierbij te (leren) begeleiden. Hierbij past dat we 
bibliotheekdiensten aan scholen aanbieden en media-educatie aan individuen, groepen en 
organisaties. 
 
Onze kracht is dat wij een mediawijze organisatie zijn. Onze medewerkers worden 
doorlopend bijgeschoold, en we hebben mediawijsheid geïntegreerd in onze reguliere 
dienstverlening en in de inrichting. Bezoekers kunnen gemakkelijke aan de slag met allerlei 
apparatuur, e-readers en tablets. 
 
Sociale media spelen een grote rol in het leven van alledag. Wij helpen onze bezoekers om 
bewuster, kritisch en vooral actief te bewegen in de wereld van sociale media. We passen 
onze begeleiding aan bij de speciale vragen die bepaalde groepen hebben, bijvoorbeeld 
jongeren, ouderen en ondernemers. 
 
Speerpunten mediawijsheid stimuleren: 

 cursussen mediawijsheid voor diverse publieksgroepen organiseren, bijvoorbeeld 
werkzoekenden; 

 de Bibliotheek voor Ondernemers starten; 

 contact met Heilooër digitale community’s leggen; 

 sociale media inzetten bij onze pr-activiteiten en interactie met inwoners van Heiloo.  
 
Zorgen dat inwoners zich goed kunnen informeren (kennis en informatie) 
Goed geïnformeerde burgers hebben op allerlei terreinen een voorsprong in onze 
samenleving. Tegelijkertijd is het in onze ingewikkelde informatiesamenleving voor mensen 
steeds moeilijker om betrouwbare informatie te vinden. 
Juist de bibliotheek is daarin een stevig baken, als onafhankelijk kennisinstituut. Wij hebben 
geen belang bij informatie en richten ons steeds op betrouwbare en passende informatie. 
Daarbij willen we de mogelijkheden voor inwoners om mee te doen in de samenleving zo 
groot en adequaat mogelijk maken. Voor ons staat voorop dat wij toegang bieden tot 
informatie en kennis. Dat doen we met onze digitale en onze lokaal aanwezige collectie.  
In de praktijk bieden we hiervoor programma’s aan, samen met lokale, regionale en 
landelijke partners. Daarnaast kunnen bezoekers bij speciale spreekuren terecht. Ons 
aanbod is breed: 

 samen met de Historische Vereniging realiseren we een Historisch InformatiePunt (HIP) 
en een betere presentatie van gemeentelijke informatie; 

 we ontwikkelen samen met de gemeente een digitaal WMO-loket. Daarnaast zetten we 
het G!DS-programma (een database met allerlei informatie) in om de Informatiepunten te 
ondersteunen; 

 cursussen, lezingen, themabijeenkomsten en tentoonstellingen over uiteenlopende 
onderwerpen; 

 de informatiemarkt, Uit & Zo Heiloo. Hierop presenteren deelnemers, verenigingen en 
organisaties uit Heiloo zich. Het accent ligt op informatie, cultuur, educatie en sport. 

 
  



 

 
 

Speerpunten informeren: 

 maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid bevorderen; 

 HIP ontwikkelen; 

 WMO-loket ontwikkelen; 

 digitale informatie zichtbaar en toegankelijk maken. 
 
  



 

 
 

4 Een eigentijdse collectie 
 
Nog nooit is er zo veel gelezen en geschreven als de laatste jaren. Veel teksten 
worden gecommuniceerd via sociale media, mail en weblogs. De generatie Y 
(jongeren tot dertig jaar) is gewend aan een overschot van informatie. Aan ons de taak 
om te zorgen dat onze collectie aansluit bij wat inwoners zoeken. En bij wat ze nodig 
hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. 
 
Trendwatchers geven aan dat de ik-cultuur van overconsumptie zal veranderen in een wij-
cultuur. Daarbij is ‘bezitten’ ondergeschikt aan ‘beleven’, en wint ‘toegang’ het van ‘bezit’. De 
nieuwe consument is bereid te betalen voor toegang in plaats van alleen voor bezit. De 
bibliotheek past met haar collectie en als ontmoetingsplek naadloos in deze ontwikkeling.  
 
Ontwikkelingen in onze collectie 
Onze collectie, de lokale en de digitale, is een van de belangrijkste instrumenten om ons 
beleid te realiseren. Ze vormt samen met de kennis van de medewerkers de basis voor ons 
aanbod van producten en diensten. 
De opkomst van digitale media heeft veel veranderingen teweeggebracht in ons 
collectiebeleid. Deze veranderingen gaan langzamer, stapsgewijzer en anders dan verwacht. 
Bovendien kunnen we nog niet helemaal overzien welke invloed allerlei ontwikkelingen 
uiteindelijk hebben op het medialandschap en op het lees- en informatiegedrag. 
Zo is de e-bookmarkt in Nederland nog klein. Vorig jaar was zo’n twee procent van de nieuw 
verschenen boeken een e-book. De ontwikkelingen worden vooral tegengehouden door 
belanghebbenden, zoals uitgevers en auteurs. De angst voor piraterij en illegaal 
downloaden, zoals in de muziekindustrie, speelt hen parten. 
In deze beleidsperiode verwacht de bibliotheekbranche landelijk afspraken te kunnen maken 
met uitgeverijen en andere partijen. Daardoor komt er een enorme digitale collectie 
beschikbaar voor alle leden. Ook zullen rechten en afspraken wettelijk vastgelegd worden in 
de nieuwe Bibliotheekwet. 
 
De digitale en lokale collectie 
De digitale en de lokale bibliotheek zijn geen verschillende eenheden. Dat geldt ook voor de 
collecties. Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar.  
Zo is de vorm van een verhaal ondergeschikt aan de inhoud. Uit onderzoek blijkt dat games 
diverse positieve effecten hebben op cognitieve functies, bijvoorbeeld op het geheugen en 
op ruimtelijk inzicht, maar ook op taalcompetenties.1  
Juist voor kwetsbare groepen (kinderen met bijvoorbeeld dyslexie, ADHD) kunnen deze 
materialen van grote betekenis zijn. Daarbij maken games de bibliotheek interessant voor 
kinderen die minder graag lezen. Via de games komen zij wel in aanraking met de 
bibliotheek en andere materialen. Om die mogelijkheden te stimuleren, organiseren we 
regelmatig activiteiten.  
 
In dit beleidsplan maken we geen onderscheid tussen de inhoud van de digitale bibliotheek 
en de lokale. De ontwikkelingen in beide zijn verschillend. 
Landelijk wordt er hard gewerkt aan de digitale infrastructuur vormgeven. Sinds vorig jaar 
zijn alle bibliotheken daarbij aangesloten. Bij de digitale infrastructuur hoort onder andere 
een gezamenlijk beeldmerk, een gezamenlijke websitestructuur met onder andere een portal 
voor de Nationale Bibliotheekcatalogus die toegang verschaft tot de Collectie Nederland. Dat 
zijn alle digitale collecties en niet-digitale collecties van openbare bibliotheken, de Koninklijke 
Bibliotheek en de universiteitsbibliotheken. 
Met deze krachtenbundeling verbeteren de bibliotheken hun dienstverlening aan lezers, 
gemeenten en het onderwijs. 

                                                
1
 Kennisnet onderzoeksreeks, een beknopt overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van games, mei 2010. 



 

 
 

Zo wordt er via gezamenlijke overeenkomsten met verschillende leveranciers een pakket 
digitale content aangeboden dat in de bibliotheek kan worden geraadpleegd. Dit pakket 
omvat onder andere een aantal programma’s voor taalbevordering en laaggeletterdheid, de 
krantenbank, woordenboeken, informatie van de Consumentenbond en Muziekwebluister, 
een mogelijkheid om streaming muziek te beluisteren. In 2013 is er een begin gemaakt met 
de Public Library online waar een aantal e-books via streaming ‘geleend’ kan worden. 
Een belangrijk speerpunt is het zichtbaar maken van deze digitale bestanden en er meer 
bekendheid aan geven. 
 
Provinciaal collectioneren vindt al in een aantal provincies plaats. In Noord-Holland is dit 
onderwerp nieuw leven ingeblazen door te starten met een onderzoek. 
 
Speerpunten rond de digitale collectie: 

 aansluiten bij landelijke en provinciale ontwikkelingen; 

 onze digitale diensten zichtbaar maken via publiciteit en workshops. 
 
Een vraaggericht collectiebeleid  
Onze collectievorming is gericht op lezen en dus op maatschappelijke deelname bevorderen, 
betrouwbare informatie aanbieden en de zelfredzaamheid van diverse doelgroepen 
vergroten. Daarnaast is onze collectie gericht op persoonlijke ontwikkeling van bezoekers en 
voldoen aan hun persoonlijke informatiebehoeften. 
De lokale collectie zal ook de komende jaren het belangrijkste product van de openbare 
bibliotheek zijn. De collectie voldoet aan de ene kant aan de vraag van de klant, maar is 
tegelijkertijd ook aanbodgericht. We ondersteunen zo de verschillende diensten die bij onze 
maatschappelijke functie horen. 
Waarschijnlijk neemt de komende jaren de omvang van de collectie papieren boeken af. In 
welke mate, dat is nu lastig te voorspellen. Wij volgen deze ontwikkelingen en stemmen de 
huidige collectieonderdelen en nieuwe digitale ontwikkelingen zo evenwichtig mogelijk op 
elkaar af. Dat betekent niet dat het lenen minder wordt, maar dat de vorm en de manier van 
lenen wel veranderen.  
We gaan deze beleidsperiode per collectieonderdeel een profiel maken voor aanschaf en 
voor sanering van de collectie. Dat doen we via de gebruikersgegevens. Met die aanpak 
zorgen we voor een vraaggerichte, evenwichtige en representatieve collectie. Jaarlijks kijken 
we waar groei of sanering nodig is om een actuele, aantrekkelijke collectie te houden. 
Het proces van collectievorming zal de komende jaren eenvoudiger worden. We zullen meer 
tijd investeren in bezoekers begeleiden bij informatie zoeken, een uitgebreidere gidsfunctie 
en bezoekers meerwaarde bieden door informatie in een context te plaatsen. Dat doen we 
via cursussen, lezingen en studiekringen. 
In principe biedt Bibliotheek Heiloo alle informatiedragers aan. De komst van het e-book is 
een kans om alle inwoners titels digitaal te leveren. Deze collectie bieden we nu nog naast 
de lokale collectie aan. Waarschijnlijk zal dat aanbod deze beleidsperiode niet heel drastisch 
wijzigen. Door ondertussen wel te focussen op digitale diensten kunnen we in elk geval de 
groep digitale lezers aan de bibliotheek blijven binden. 
Wel is het belangrijk om bij al deze ontwikkelen het budget in stand te houden; voor 
landelijke content moeten bibliotheken lokaal betalen. 
 
Speerpunten rond onze collectie: 

 jaarlijks collectieprofielen voor de verschillende categorieën maken. Op basis daarvan 
eventueel de collectie aanpassen; 

 het gebruik van de verschillende collecties monitoren; 

 het collectieproces vereenvoudigen;  

 meer nadruk leggen op begeleiden, op onze gidsfunctie en op meerwaarde door een 
verrijkende context te bieden (via cursussen enz.). 

 



 

 
 

Focus op bijzondere doelgroepen 
Op allerlei manieren geven we juist kwetsbare groepen extra aandacht: 

 collectievorming voor de jeugd vraagt extra inzet; vanwege het vormend karakter van ons 
aanbod ontwikkelen we die collectie extra zorgvuldig. Bijzonder zijn de collecties 
Makkelijk Lezen en 4YOU!, bestemd voor kinderen met een leesachterstand.  

 volwassenen met een leesbeperking, laaggeletterden en inburgeraars; 

 ouderen die minder mobiel zijn of een leeshandicap hebben; 

 mensen met een leesbeperking of -handicap 
 
In het Anders Lezen Punt geven we extra aandacht aan:  

 groepen met taalachterstand: anderstaligen, dyslectici en laaggeletterden. Dat doen we 
door speciale collecties samen te stellen en te presenteren en door te zorgen voor 
verrijkende informatie; 

 ouderen en mensen met een leesbeperking of -handicap;  

 kinderen van groep 4 t/m 8 die een leesprobleem hebben. Voor hen hebben we speciale 
materialen die duidelijk herkenbaar zijn en die we aantrekkelijk en frontaal presenteren. 
Daarbij organiseren we jaarlijks een informatieve activiteit voor ouders en leerkrachten.  
 

Wij hebben vooral als taak de doelgroepen en de mensen om hen heen te informeren en te 
begeleiden bij de juiste materialen vinden en gebruiken. En kunnen bezoekers niet (meer) 
gewoon lezen, bijvoorbeeld door een leesbeperking, dan bieden we hen via het Loket 
Aangepast lezen deelcollecties zoals grootletterboeken en Daisy-roms, gesproken boeken. 
Voor leesgehandicapten is er een beperkte collectie met een voorbeeldfunctie. De 
bibliotheek kan bemiddelen bij aangepast materiaal krijgen. 
 
Speerpunten in ons aanbod voor bijzondere doelgroepen: 

 contacten met de diverse doelgroepen verder uitbouwen; 

 doelgroepen informeren over nieuwe (digitale) ontwikkelingen en het gebruik ervan; 

 meer informatieve bijeenkomsten organiseren; 

 medewerkers en vrijwilligers gericht bijscholen. 
 
Onze dvd-, tijdschriften- en muziekcollectie 
Onze dvd-collectie bestaat uit de zogenoemde betere films en informatie die via het beeld 
duidelijker en aantrekkelijker overkomt. De vraag naar luisterboeken neemt nog steeds toe. 
De omvang van onze collectie gaat daarmee gelijk op. 
Ook de collectie tijdschriften stellen we vraaggericht samen, voor volwassenen en voor de 
jeugd. We hebben allerlei abonnementen en kopen ook themagericht aan voor de leestafels. 
Bibliotheek Heiloo heeft een goede muziekcollectie, die bestaat uit een cd-collectie, dvd-
collectie, een collectie bladmuziek, informatie over muziek en een aansluiting op Muziekweb 
(streaming). In de komende beleidsperiode zal de collectie cd’s kleiner worden door verdere 
digitalisering en ontwikkelingen zoals streaming. Muziek is al digitaal in de bibliotheek te 
beluisteren. Binnenkort zal ook thuisgebruik mogelijk zijn. Daarbij gaan we meer aandacht 
besteden aan popmuziek. 
In de komende beleidsperiode saneren we de cd-collectie gefaseerd. Dat doen we aan de 
hand van het gebruik, zodat we na vier jaar een kleinere, actuele collectie hebben. 
Verder nemen we extra maatregelen om het gebruik van de muziekcollectie, vooral de 
bladmuziek, te stimuleren. Dat doen we door de samenwerking met de Muziek- en 
Dansschool en het (basis)onderwijs te intensiveren, en door cursussen te geven over het 
gebruik van de digitale muziekbibliotheek. 
 
  



 

 
 

Onze speerpunten voor de dvd-, tijdschriften- en muziekcollectie: 

 gefaseerde sanering; 

 de samenwerking met andere organisaties en het onderwijs intensiveren; 

 de digitale muziekcollectie zichtbaarder maken via publiciteit, cursussen en workshops; 

 meer aandacht voor popmuziek. 
 
Digitale bibliotheek 
De digitale bibliotheek is een onderdeel van de lokale bibliotheek. Streaming, downloaden en 
thuisgebruik van specifieke collecties worden nieuwe vormen van informatiedistributie. Een 
van onze taken is daarbij om gebruikers wegwijs te maken in het gebruik van deze nieuwe 
functionaliteiten. Verder zal een uitgebreid informatieaanbod alleen via het 
bibliotheeklidmaatschap te raadplegen zijn. 
 
Onze speerpunten voor de digitale bibliotheek: 

 digitale bestanden zichtbaar maken; 

 digitale toegang tot de collectie aanbieden; 

 een gidsfunctie voor betrouwbare en passende informatie vervullen; 

 programma’s aanbieden, zoals Oefenen.nl, samen met lokale, regionale en landelijke 
partners; 

 spreekuren en workshops organiseren om informatie en advies over specifieke diensten 
te geven; 

 een digitale nieuwsbrief maken en verspreiden. 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

5 Cultuureducatie en ontmoeting 
 
Gemeente Heiloo zet sterk in op cultuureducatie en ontmoetingen rond cultuur. 
Bibliotheek Heiloo kan daarin veel gewicht in de schaal leggen, bijvoorbeeld door 
culturele activiteiten en tentoonstellingen te organiseren. Aandacht voor cultuur kan 
de sociale cohesie in Heiloo versterken. 
 
In het kader van cultuureducatie organiseert Bibliotheek Heiloo activiteiten of 
tentoonstellingen rond cultureel erfgoed. Daarnaast participeren we in het netwerk van 
cultuurcoördinatoren en bieden we een podium voor culturele activiteiten, zoals een 
Poëziecafé en de Kunst6Daagse. Verder organiseren we het hele jaar exposities van 
plaatselijke of regionale kunstenaars. 
 
Cultuureducatie met kwaliteit 
In de komende beleidsperiode geeft Bibliotheek Heiloo het project Cultuureducatie met 
Kwaliteit handen en voeten. Het project is bedoeld de samenwerking tussen instellingen en 
scholen rond cultuureducatie een kwaliteitsimpuls geven. Zo willen wij samen met de 
Muziek- en Dansschool en de scholen een meerjarig project opzetten om de dienstverlening 
en het activiteitenpakket beter op de scholen af te stemmen. Daarmee willen wij de culturele 
infrastructuur in Heiloo verstevigen. 
 
We zijn ook een ontmoetingscentrum, een plek waar mensen van alle leeftijden en uit alle 
lagen van de bevolking met elkaar in gesprek kunnen gaan en daardoor sociaal kunnen 
meedoen. Zo brengen de Boekstartbijeenkomsten en peuterochtenden ouders met elkaar in 
contact. De tabletcafés zijn een levendige uitwisseling van ervaringen. En Uit & Zo Heiloo is 
hét podium waar allerlei sportieve en culturele verenigingen zich presenteren. 
Verder krijgt Bibliotheek Heiloo als ontmoetingscentrum op talloze manieren vorm, 
bijvoorbeeld via het voorlezen op woensdagmiddag, voorleesfeestje, peuterochtenden, 
thema-avonden over opvoeding. Daarnaast biedt de bibliotheek ook op een ongedwongen 
manier gelegenheid voor contact met collega-ouders, opvoeders en oppas in een 
inspirerende omgeving.  
 
Speerpunten voor cultuureducatie en ontmoeting: 

 een culturele agenda ontwikkelen; 

 het project Cultuureducatie met kwaliteit; 

 onze samenwerking met Vrienden van de Beun en NIVON uitbreiden; 

 een podium bieden voor verbindende activiteiten. Zo komen de Heiloo.online-radio-
uitzendingen vanuit de bibliotheek. 

 
 
 
  



 

 
 

6 De organisatie 
 
Bibliotheek Heiloo is een kleine organisatie, die in samenwerking met anderen het 
bibliotheekwerk in haar werkgebied verzorgt. De bibliotheek heeft zich ontwikkeld tot 
een organisatie met een kwalitatief goede dienstverlening en een enthousiast, 
professioneel team. 
 
Wij zijn een eigentijdse organisatie en sluiten snel aan bij de ontwikkelingen in de 
maatschappij. Tegelijkertijd zijn wij actief in allerlei samenwerkingsverbanden binnen en 
buiten Heiloo. 
 
Samenwerkingsverband met Bibliotheek Langedijk 
In de afgelopen jaren is het bibliotheekstelsel in Nederland aanzienlijk veranderd door 
schaalvergroting. Er waren vooral veel fusies van kleine (plattelands)bibliotheken, met elkaar 
of met een grotere bibliotheek in de nabije omgeving. Bibliotheek Heiloo heeft sinds 2012 
een federatief samenwerkingsverband met Bibliotheek Langedijk: de Stichting 
Samenwerkende Bibliotheken Heiloo Langedijk. Een organisatie die ingericht is volgens de 
regels van Cultural Governance. 
 
Beide zijn we kleine organisaties. Dat heeft voordelen maar ook nadelen. We willen allebei 
een eigentijdse bibliotheek zijn en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat lukt ons, 
omdat we klein zijn. Zodoende zijn onze lijnen kort en kunnen we snel meedoen. Daarbij 
moeten we wel keuzes maken: 

 onze kracht ligt erin dat we samen een goed basisteam creëren, dat toegerust is om het 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen te organiseren en vorm te geven. Soms kunnen we 
ons basisteam uitbreiden met speciale expertise van ondersteunende organisaties of 
omringende bibliotheken; 

 we zijn aanvullend en versterken elkaar; 

 we kiezen jaarlijks voor bepaalde thema’s of een doelgroep en kijken met welke 
organisaties we diensten of activiteiten kunnen organiseren; 

 we kiezen ervoor om de beschikbare financiële middelen zo veel mogelijk in de inhoud 
van het bibliotheekwerk te stoppen en niet te investeren in dure overhead of backoffice.  

 
We werken vooral samen rond human resources management (HRM), 
deskundigheidsbevordering, ICT, jeugdbeleid, certificering, marketing en medezeggenschap. 
We onderzoeken hoe we onze samenwerking kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld rond 
collectievorming. 
 
Andere samenwerkingsvormen 
Verder is Bibliotheek Heiloo lid van de landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken en 
de provinciale bibliotheekorganisatie SOOB. Ook participeren we in het overleg van de 
Bibliotheken van Boven het Noordzeekanaal. Alle samenwerking heeft als doel elkaar en de 
eigen organisatie te versterken. 
Daarnaast werken we nauw samen met de G5, en met diverse partners in onderwijs, 
educatie en cultuur. Onze activiteiten voor het onderwijs willen we uitbreiden, om ons 
aanbod van dienstverlening te verbeteren en nog beter in te spelen op de wensen en 
behoeften van het onderwijs. 
 
Speerpunten voor samenwerking: 

 door gezamenlijke inzet activiteiten ontplooien, cocreatie; 

 nog beter inspelen op de wensen en behoeften van het onderwijs 
 
  



 

 
 

HRM 
De kwaliteit van onze dienstverlening staat of valt met voldoende vakkundig en klantgericht 
personeel. Daarom besteden we veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en 
kennisuitwisseling op alle niveaus, maar ook aan tevredenheid van medewerkers. De 
tevredenheid van medewerkers hangt positief samen met betrokkenheid, werkprestaties en 
de houding naar het publiek.  
Bibliotheek Langedijk en wijzelf willen een lerende organisatie zijn. Daarom hebben we 
samen een opleidingsbeleid ontwikkeld voor de komende jaren, op strategisch, structureel 
en operationeel niveau. In het scholingsplan Sterrenmix staat de ontwikkeling van kennis, 
gedrag en vaardigheden centraal en belonen we eigen initiatief. 
In 2013 wordt een medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomst hiervan 
verwerken we in een verbeterplan. 
Ons HRM-beleid hebben we in een aparte notitie verder uitgewerkt. 
Vanuit onze maatschappelijke rol bieden we actief ruimte aan stagiaires. Dat doen we om 
het imago van ons beroepsveld bij jongeren te verbeteren. We bieden vooral snuffelstages 
en maatschappelijke stages. 
 
Vrijwilligers en actief burgerschap 
Bibliotheek Heiloo is een professionele organisatie, maar krijgt bij verschillende 
werkzaamheden ondersteuning van vrijwillige medewerkers. Door veranderingen in de 
maatschappij is er behoefte aan nieuwe, specifieke deskundigheid ontstaan. Dat betreft ook 
het vrijwilligerswerk. De waarde van het vrijwilligerswerk staat niet ter discussie, maar we 
willen wel op een nieuwe manier actieve burgers inzetten.  
In een nota vrijwilligerswerk staan onderdelen uit het vrijwilligersbeleid rond de positie van de 
vrijwilligers, de taken en de taakafbakening. Verder hebben we er praktische zaken, zoals 
werving en selectie en begeleiding en scholing in vastgelegd.  
Om de drempel voor vrijwilligerswerk zo laag mogelijk te maken biedt de bibliotheek 
onderdak aan het VIP, het Vrijwilligers InformatiePunt van de Stichting Welzijn. 
 
Speerpunten rond HRM: 

 het scholingsplan Sterrenmix uitvoeren en in 2014 evalueren; 

 In 2013 een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) houden. Dit is een middel om 
positieve ideeën, klachten of negatieve emoties boven tafel te krijgen en te verzamelen, 
om zo de organisatie en werkomstandigheden te verbeteren; 

 uitkomsten MTO in een jaarlijks scholingsplan verwerken; 

 het bedrag voor scholingsactiviteiten handhaven op drie procent van de brutoloonsom. 
 
Marketing  
Wij willen het aantal bezoekers van onze bibliotheek vergroten, het aantal leden uitbreiden 
en het gebruik van onze (digitale) dienstverlening laten toenemen. Daarmee vergroten we 
het maatschappelijk effect van Bibliotheek Heiloo (klantwaarde = maatschappelijke waarde). 
Uiteraard willen we zo veel mogelijk onze huidige gebruikers behouden.  
 
Om te weten hoe we ons bereik kunnen vergroten, of tegemoet kunnen komen aan de 
wensen en behoeften van onze (potentiële) gebruikers, zetten we specialisten in. Die helpen 
ons een goed beeld te krijgen van onze huidige klanten, bepaalde doelgroepen en mogelijke 
gebruikers en hun specifieke behoeften.  
Ons marketingbeleid is in de komende beleidsperiode vooral gericht op leden werven en 
behouden. Daarvoor zetten we een traject van campagnes in met acties die gericht zijn op 
leden werven, motiveren, reactiveren, behouden en terugwerven. 
Hiervoor sluiten we aan bij landelijke en provinciale programma’s en zetten we ontwikkelde 
meetmethoden in. Binnen dit kader ontwikkelen we lokale activiteiten en voeren we ze uit. 
 
We gaan een goed promotieplan ontwikkelen om onder de aandacht te brengen wat de 
bibliotheek welke diensten en activiteiten Bibliotheek Heiloo de inwoners biedt. Daarbij 



 

 
 

proberen we kinderen en jongeren extra te stimuleren om gebruik te maken van de 
bibliotheek. 
 
Speerpunten voor onze marketing: 

 strategisch marketingbeleid ontwikkelen; 

 jaarlijks operationeel beleid (campagnes) formuleren; 

 ledenwervings- en welkomstcampagne ontwikkelen; 

 extra aandacht aan jeugd en jongeren besteden; 

 in 2015 een klanttevredenheidsonderzoek houden. 
 
Communicatie 
Goede communicatie is erg belangrijk om afspraken over de uitvoering van beleid en 
werkzaamheden op elkaar af te stemmen. De klant staat hierbij centraal.  
Een goede structuur voor interne en externe communicatie heeft blijvend de aandacht. 
Nieuwe manieren van communiceren, bijvoorbeeld de social media, zetten we actief in bij 
externe communicatie: we twitteren en hebben een Facebookpagina. 
 
Het gebouw 
De bibliotheek is in 2012 heringericht. Ook nu blijven we voortdurend aandacht besteden aan 
een eigentijdse uitstraling en herkenbaarheid voor de diverse doelgroepen. Zo zorgen we 
ervoor dat mensen zich prettig voelen in de bibliotheek, er graag gebruikmaken van de 
diensten en graag een activiteit bezoeken.  
Extra aandacht besteden we aan een goede toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking en aan een goede spreiding van de openingstijden. 
 
Waarschijnlijk zal de bibliotheek in de toekomst minder ruimte nodig hebben. In de komende 
beleidsperiode zoeken we daarom een partner die past bij de functie en de doelstelling van 
de bibliotheek. Dat is bijvoorbeeld het VIP van de Stichting Welzijn. Samen de ruimte 
gebruiken maakt exploitatie van het gebouw haalbaar. Verder ontwikkelen we in de komende 
periode samen met de Historische Vereniging een historisch informatiepunt (HIP). 
 
Daarnaast gaan we actief ruimten die niet voor 100% worden gebruikt verhuren aan derden. 
De activiteiten moeten wel altijd passen binnen de doelstelling van de bibliotheek en 
gemeente. Door de ruimten te verhuren, kunnen we extra inkomsten genereren. Belangrijk is 
wel dat we zorgen voor een betere klimaatbeheersing in de cursusruimte. 
 
Speerpunten voor ons gebouw: 

 de duurzaamheid van het gebouw vergroten, onder andere door energiebesparing, 
goedkoper inkopen en een betere klimaatbehandeling van de cursusruimte; 

 bij veranderingen middelen hergebruiken; 

 de openingstijden te spreiden; 

 een meerjarenplan voor onderhoudswerkzaamheden maken. 
 
ICT 
Met het ICT-beleid en -beheer ondersteunen we het creëren van optimale digitale 
voorzieningen voor het publiek en de medewerkers. Het gaat bijvoorbeeld om zelfbediening, 
het interneteiland en faciliteiten bij cursussen, groepsontvangsten, lezingen en verhuur van 
ruimten. We hebben er voordeel bij als we participeren in landelijke digitale ontwikkelingen, 
zoals Bibliotheek.nl.  
 
 
  



 

 
 

Speerpunten voor het ICT-beleid: 

 een meerjarenplan en -budget maken om ICT-apparatuur te onderhouden en te 
vervangen; 

 ontwikkelingen volgen en toepasbaar maken, voor medewerkers en publiek; 

 voldoende deskundigheid voor beheer ontwikkelen. 
 
Financiën  
Door de wereldwijde recessie zijn overheden gedwongen fors te bezuinigingen. Dat heeft 
vooral grote gevolgen voor organisaties zoals bibliotheken, die voor een groot deel 
afhankelijk zijn van subsidies. Dat geldt ook voor Bibliotheek Heiloo. Op dit moment bestaan 
onze inkomsten voor het grootste deel uit subsidie: 75 procent subsidie en 25 procent eigen 
inkomsten, zoals contributies. Doorgaans is deze verdeling bij bibliotheken 80-20 procent.  
De bezuinigingen bestaan uit een gefaseerde afbouw van de subsidie door van 2012-2014 
jaarlijks de subsidie te verlagen met 2,7%. Verdere bezuinigingen worden niet uitgesloten. 
 
Outputsubsidie 
Bibliotheek Heiloo streeft naar heldere meerjarenafspraken met de gemeente op basis van 
de productbegroting. Met ons beleid willen we een samenhangend dienstenpakket in stand 
houden waarmee we zo veel mogelijk inwoners van Heiloo bereiken. 
 
Speerpunten: 

 eigen inkomsten verhogen, bijvoorbeeld door de tarieven aan te passen; 

 businesmodellen ontwikkelen voor kostendekkende (nieuwe) diensten; 

 actief ruimten aan derden verhuren; 

 extra subsidies aanvragen en sponsorgelden uit fondsen verwerven; 

 kosten verlagen; 

 meerjarenafspraken met de gemeente maken over outputsubsidie. 
 
Kwaliteit  
In de bibliotheekbranche zijn afspraken gemaakt over kwaliteitszorg, zodat een bibliotheek 
een volwaardig partner kan zijn in het netwerk van openbare bibliotheken. Daarbij gaat het er 
allereerst om de dienstverlening voor de klanten te verbeteren. Kwaliteit is voor ons een 
voortdurend proces, waarbij de klant centraal staat. 
 
In 2009 heeft een eerste audit plaatsgevonden. Dat heeft ons een certificaat opgeleverd. De 
uitkomsten van het certificeringsproces hebben we opgenomen in een verbeterplan. Dat is 
het uitgangspunt voor de audit van 2013. 
 
In 2010 is een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gehouden. Onze klanten beoordeelden 
de bibliotheek erg positief; we kregen een 8,3. De uitkomsten van het onderzoek leverden 
weinig aanknopingspunten voor beleidsveranderingen op. 
 
Speerpunten rond kwaliteit: 

 onderzoeken hoe bepaalde werkzaamheden efficiënter kunnen verlopen, zoals 
collectievorming; 

 kennis delen en borgen; 

 onderzoek onder leden en niet-leden naar behoeften en wensen. 
 
Blik op de toekomst 
U ziet hoe Bibliotheek Heiloo zich op alle mogelijke manieren blijft ontwikkelen: met 
aanpassingen in de collectie, cursussen die aansluiten bij de vragen van leden en met een 
soepele organisatie. Het toekomstperspectief dat directeur Jeanette Braam schetste bij het 
vijftigjarig jubileum van de bibliotheek in 2012 blijft de komende jaren onze richting bepalen: 
 



 

 
 

‘Vooral de onafhankelijke bibliotheek kan samen met het publiek en bijvoorbeeld het lokale 
onderwijs een dienstenpakket ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van inwoners. En 
kan bij uitstek een podium voor de lokale gemeenschap zijn. 
De Bibliotheek Heiloo van straks is weliswaar heel anders dan de uitleen die vijftig jaar 
geleden op zolder begon, maar verhalen en kennisuitwisseling zijn over vijf jaar nog net zo 
hard nodig. En worden nog net zo gewaardeerd. Als ze maar ingebed zijn in de eigentijdse, 
digitale ontwikkelingen. Daar zorgen wij voor.’ 
  



 

 
 

Samenvatting 
 
In 2016 wil Bibliotheek Heiloo een eigentijdse, levendige bibliotheek zijn waar de 
inwoners van Heiloo vinden wat ze nodig hebben om actief deel te nemen aan de 
samenleving. Een bibliotheek die lezen, mediawijsheid en culturele uitwisseling 
bevordert.  
 
In onze complexe samenleving is goed kunnen lezen de basis van actief en opbouwend 
meedoen. Bibliotheek Heiloo wil daarom de inwoners van Heiloo ondersteunen bij het 
ontwikkelen van leesvaardigheid en mediawijsheid, zodat zij zo zelfredzaam mogelijk zijn. De 
samenleving heeft daar in alle opzichten baat bij. Mensen die meedoen voelen zich 
gelukkiger en dat bevordert de sociale cohesie. En maatschappelijke uitval kost jaarlijks 
miljoenen.  
 
Stevige basis 
Juist Bibliotheek Heiloo kan daarbij gewicht in de schaal leggen. We hebben meer leden dan 
het landelijk gemiddelde: 33 procent tegenover 25 procent. Bijna de helft daarvan zijn 
kinderen tussen de 0 en 18. We hebben jaarlijks ruim 106.000 bezoekers, en krijgen van 
bezoekers gemiddeld een 8,3 voor onze dienstverlening.  
Met ons netverbouwde pand en de nieuwe inrichting sluiten we nog meer aan bij de 
behoeften van bezoekers en bij hoe zij materiaal zoeken. Ook hebben we nu een speciale 
ruimte voor kinderen en jongeren, met een tribune. Verder kunnen we nu cursus- en 
vergaderruimten gaan verhuren. 
 
Onze plannen voor leesbevordering 
In deze beleidsperiode richten we ons helemaal op leesbevordering, taalontwikkeling 
stimuleren en laaggeletterdheid voorkomen en wegwerken. Dat doen we met een breed, 
gevarieerd aanbod van boeken, tijdschriften, pc’s, wifi, digitale informatie en cursussen en 
met gekwalificeerde medewerkers die bezoekers wegwijs maken. 
Daarbij zetten we extra actief in op leesbevordering voor kinderen tot en met acht jaar en op 
samenwerking met het onderwijs. Want hoe groter je leesinteresse is, des te effectiever kun 
je leren en dat bevordert de schoolprestaties. 
We bieden rond leesbevordering de doorgaande leeslijn: Kunst van Lezen. Kunst van Lezen 
heeft voor elke leeftijdsfase een passende benadering. Daarmee sluiten we aan bij de 
ontwikkelingsfase van een kind. We werken daarbij samen met ouders en organisaties 
rondom het kind, bijvoorbeeld het onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang en het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  
En we creëren mogelijkheden voor kwetsbare groepen: kinderen en volwassenen met een 
leesbeperking, laaggeletterden of inburgeraars. Voor hen hebben we speciale deelcollecties, 
die ze gemakkelijk kunnen vinden. Taalmaatjes komen bijvoorbeeld in de bibliotheek taalles 
geven. Ook organiseren we regelmatig informatieve bijeenkomsten over bijvoorbeeld 
leeshulpmiddelen of dyslexie. 
 
Onze plannen om mediawijsheid te vergroten 
De mediawijsheid van inwoners van Heiloo vergroten. Ook dat is een van onze speerpunten 
in de komende beleidsperiode. Onze kracht daarbij is dat wij een onafhankelijk en neutraal 
kennisinstituut zijn. Nu er zo veel informatie op mensen afkomt, kan juist de bibliotheek 
inwoners helpen om de juiste en betrouwbaarste informatie te vinden. We bieden in de 
bibliotheek de middelen zoals pc’s en tablets, en organiseren cursussen over bijvoorbeeld 
sociale media en zoeken op internet. 
 
  



 

 
 

Onze plannen rond cultuureducatie 
Wat cultuureducatie betreft, gaan we activiteiten en tentoonstellingen rond cultureel erfgoed 
organiseren. Daarnaast participeren we in het netwerk van cultuurcoördinatoren en bieden 
we een podium voor culturele activiteiten, zoals een Poëziecafé en de Kunst6Daagse.  
We zijn ook een ontmoetingscentrum, een plek waar mensen van alle leeftijden en uit alle 
lagen van de bevolking met elkaar in gesprek kunnen gaan en daardoor sociaal kunnen 
meedoen. Zo organiseren we Boekstartbijeenkomsten (voor kinderen tot één jaar en hun 
ouders), peuterochtenden en tabletcafés. En we doen veel voor Uit & Zo Heiloo, hét podium 
waar allerlei educatieve, sportieve en culturele verenigingen zich presenteren. 
 
Samenwerking 
Bibliotheek Heiloo is actief in allerlei samenwerkingsverbanden. We vormen een federatie 
met Bibliotheek Langedijk en zijn lid van de landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken 
en de provinciale bibliotheekorganisatie SOOB. Ook participeren we in het overleg van de 
Bibliotheken van Boven het Noordzeekanaal.  
Daarnaast werken we nauw samen met de G5. Dat doen we om samen een antwoord te 
geven op lokale vraagstukken, zoals bezuinigingen. 
Ten slotte werken we met diverse partners samen rond onderwijs, educatie en cultuur. 
Vooral de samenwerking met het onderwijs willen we uitbreiden, om ons aanbod van 
dienstverlening te verbeteren en nog beter in te spelen op de wensen en behoeften van het 
onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


