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Strategische koers Bibliotheek Hoorn 
gebaseerd op

• Rapport cie Cohen, januari 2014

• Wsob (Wet Stelsel Openbare Bibliotheken), januari 2015

• Coalitie-akkoord Gemeente Hoorn 2014-2018: 

‘de kracht van verbinding’

• Hoorn, haven voor Creativiteit, uitgangspunten van 
cultuurbeleid 2012-2020



De opdracht van de bibliotheek

1. Bijdragen aan en de basis vormen voor de 
kennissamenleving

2. De moderne sociaal-culturele marktplaats

3. Van collecties naar connecties:

- de bibliotheek als kennispoort

- de bibliotheek als platform

- de bibliotheek als maatschappelijk hart

- informatie in context aanbieden



Nieuwe bibliotheekwet per 1-1-2015: 
Wsob, wet stelsel openbare bibliotheken

De vijf kernfuncties van de bibliotheek:

1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie

2. Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en 
educatie

3. Leesbevordering en kennismaking met literatuur

4. Organiseren van ontmoeting en debat

5. Kennismaken met kunst en cultuur 



Het verhaal 

van de walnoot



Strategische koers: 
de vier programmalijnen

1. Innovatief jeugdbibliotheekwerk en 
talentontwikkeling

2. Een leven lang leren, participatie en zelfredzaamheid

3. Laaggeletterdheid

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



Programmalijn 1: 

Innovatief jeugdbibliotheekwerk en 
talentontwikkeling

http://prezi.com/p3phgl0atepl/?u
tm_campaign=share&utm_mediu
m=copy

http://prezi.com/p3phgl0atepl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


http://prezi.com/p3phgl0atepl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

http://prezi.com/p3phgl0atepl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Waarom erfgoededucatie zo belangrijk is?
even terug naar de walnoot

De mens in de context van zijn 
geschiedenis

De mens als uniek wezen



De bibliotheek en erfgoededucatie

•Boeken

•Ontdekken door te doen

• Inspirerende verhalen 

• Samenwerking 



Een chinees spreekwoord leert:
als je 1 jaar vooruit kijkt, plant je rijst

als je 100 jaar vooruit kijkt, plant je bomen
kijk je 1000 jaar vooruit, dan ontwikkel je mensen



Bibliotheek Risdam in de Huesmolen



Lekker lezen bij Babel 



Tijd voor een kopje koffie in het Leescafé



Opleiding BSB de Grote Waal



Voorgelezen worden 
door een heuse prinses!



Ben je zomaar aan het koken met een topkok!



Voor niemand minder dan voor onze 
nieuwe burgemeester


