Welkom in de
bibliotheek
Informatie voor nieuwe
vrijwilligers
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Welkom
als vrijwilliger
in de bibliotheek!
We zijn blij dat je bij ons als vrijwilliger aan de slag
gaat. In deze brochure lees je meer over
Bibliotheek Kennemerwaard. Zodat je een goed
beeld hebt van de organisatie, de vele activiteiten
en onze visie op vrijwilligerswerk.

De vonk voor inspiratie
Bibliotheek Kennemerwaard is een ambitieuze
organisatie die het bibliotheekwerk verzorgt in de
gemeentes Alkmaar, Bergen, Castricum en
Heerhugowaard.
In deze gemeentes hebben we 12 vestigingen en 4
selfservice punten. Verspreid over al deze locaties
werken ca. 145 medewerkers en 300 vrijwilligers
samen.
Wij dagen uit tot de ontwikkeling en ontplooiing
van het individu en van de samenleving. We
stimuleren, faciliteren en ondersteunen inwoners
om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen
aan de kennis- en informatiesamenleving.

‘Wij geven een vonk voor inspiratie’.
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De bibliotheek
is voor iedereen
Iedereen is welkom in de bibliotheek. Het is een
plek die mensen verbindt. Waar jij je persoonlijk
kunt ontwikkelen, waar je altijd binnen kunt
stappen. Een plek om elkaar te ontmoeten en om
samen te werken. En een plek waar je je leven
lang kunt blijven leren. De bibliotheek is er voor
alle leeftijden.

• Voor baby’s vanaf drie maanden is er BoekStart.
• Kinderen kunnen gratis materialen lenen in alle
vestigingen en meedoen met activiteiten die
speciaal voor hen worden georganiseerd.
• Voor volwassenen hebben we een uitgebreide
collectie boeken, tijdschriften en DVD’s om te lenen
in de bibliotheek. Ook bieden we online e-books en
luisterboeken aan en worden er regelmatig lezingen en
andere activiteiten georganiseerd. Daarnaast hebben
we speciale aandacht voor diegenen die in de
samenleving minder makkelijk meekomen. Denk aan
mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of 		
digitale vaardigheden of op zoek zijn naar een baan.
• Voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar niet
meer naar de bibliotheek kunnen komen, hebben we
de Bibliotheek aan Huis-service.
• Daarnaast is Bibliotheek Kennemerwaard actief op
scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen,
consultatiebureaus en verzorgingshuizen.
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Ontdek en ontmoet
De bibliotheek is de plek waar je komt om te
ontdekken, elkaar te ontmoeten, te lezen en te
leren én om boeken, tijdschriften, films en muziek
te lenen.

De bibliotheek is een schatkamer vol verhalen. Je
hoeft je er nooit te vervelen, er gebeurt altijd van
alles.
• Voorlezen aan jonge kinderen.
• Computercursussen.
• Speciale activiteiten voor de jeugd.
• Groepsbezoeken uit het basis- en voortgezet 		
onderwijs.
• Programmeren, een robot besturen, of de wereld
bekijken vanuit 3D-perspectief in de PrutsHub.
• Diverse lezingen.
• Activiteiten voor mensen die de Nederlandse taal
willen leren.
• Spreekuren voor digitale vragen en werken met
de overheid.
Kortom: we bruisen, inspireren en zijn altijd in
beweging. Daarom hebben we jou hard nodig!
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Verruim je blik met
vrijwilligerswerk
Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit de
bibliotheek. Zij zijn de uitvoerende kracht van
talloze activiteiten, én van grote waarde voor onze
organisatie. Dankzij jouw betrokkenheid, inzet
en deskundigheid kunnen wij onze diensten op
hoog niveau houden en verschillende activiteiten
aanbieden. Onze activiteiten dragen bij aan de
ontwikkeling en zelfredzaamheid van burgers in de
samenleving.
Onze vrijwilligers werken in verschillende gebieden
binnen de bibliotheek.
• Bij onze taalactiviteiten zoals de taalcafés, het
Open Leercentrum en de oefengroepen van
het ROC. En ook het taalpunt, waar
bezoekers terecht kunnen voor allerlei informatie
op het gebied van opleidingen en taalactiviteiten,
wordt bemand door vrijwilligers.
• We hebben vrijwilligers die als gastvrouw of
gastheer de medewerkers in de uitleen
ondersteunen of aanwezig zijn bij activiteiten.
• Onze kleine vestigingen kunnen op zaterdag 		
open en onze servicepunten blijven draaien
dankzij de aanwezigheid van vrijwilligers.
• Workshops en spreekuren op het gebied van
digitale vaardigheden worden bemand of ondersteund door vrijwilligers.
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• Bij de Bibliotheek aan Huis-service brengen
vrijwilligers boeken bij mensen die zelf niet in 		
staat zijn om naar de bibliotheek te komen.
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Wat biedt de bibliotheek
haar vrijwilligers?
De bibliotheek is altijd in beweging. Wij vinden het
belangrijk dat jij je als vrijwilliger bij ons kunt
ontwikkelen. Daarom bieden we onze vrijwilligers
iets extra’s.
• We bieden je deskundigheidsbevordering aan
welke aansluit bij het vrijwilligerswerk dat jij doet.
Denk aan workshops en trainingen.
• Als vrijwilliger krijg je een gratis lidmaatschap
waarmee je toegang hebt tot alle boeken en
andere media van de bibliotheek. Hiermee kan je
ook e-books en luisterboeken lenen. Kortom: een
gratis schat aan kennis en informatie.
• Ieder jaar ben je welkom op onze
vrijwilligersbijeenkomsten. Hier ontmoet je
andere vrijwilligers, hoor je interessante
informatie over de organisatie en bedanken we
jou en alle andere vrijwilligers voor jullie inzet.
• Jaarlijks ontvang je een kerstattentie.
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Op de hoogte blijven
Bibliotheek Kennemerwaard is een organisatie met
12 vestigingen. Om je een goed beeld te geven
wat er allemaal speelt, ontvang je op verschillende
manieren informatie van ons.
• Je ontvangt de nieuwsbrief voor vrijwilligers
met interviews, nieuws en interessante informatie
voor jou als vrijwilliger.
• Ook ontvang je de vacature nieuwsbrief. Hierin
staan de nieuwste vrijwilligers vacatures van de
bibliotheek. Zo ben je als eerste op de hoogte van
de nieuwe functies. Handig als je jezelf wil
ontwikkelen met andere of extra taken.
• Je kan lid worden van de (besloten) Facebook		
groep voor collega’s. Hier lees je wat er speelt
bij collega’s en in de vestigingen.
• Jaarlijks ontvang je een uitnodiging voor de
Personeelsbijeenkomst. Hier hoor je meer over
de ontwikkelingen van de organisatie.
• Op de website van Bibliotheek Kennemerwaard
vind je een pagina voor vrijwilligers. Hier vind
je informatie die handig is voor jou als vrijwilliger
bij de bibliotheek.
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Altijd in contact
Om ervoor te zorgen dat je je als vrijwilliger prettig
bij ons voelt zorgen we voor begeleiding en helpen
we je op weg.
• Je krijgt een vaste contactpersoon, onder wiens
verantwoordelijkheid je werkt. Deze persoon 		
is tevens jouw eerste aanspreekpunt binnen de
bibliotheek.
• Voorafgaand aan het vrijwilligerswerk krijg je van
ons een instructie en (eventueel) een inwerk-		
programma. Waardoor je goed bent voorbereid
op het werk dat je gaat uitvoeren.
• Ook houden we van tijd tot tijd een
evaluatiegesprek waarin we bespreken hoe het
vrijwilligerswerk van beide kanten bevalt. Waar 		
nodig wordt tussentijds een persoonlijk gesprek of
een teamoverleg georganiseerd.
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Helder en duidelijk
We vinden het belangrijk om heldere en duidelijke
afspraken te maken, zodat we beiden weten wat
we van elkaar kunnen verwachten. Daarom stellen
we een samenwerkingsovereenkomst op.
Ook vragen we voor iedere vrijwilliger een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Daar zijn
geen kosten aan verbonden.
Daarnaast heeft Bibliotheek Kennemerwaard voor
alle vrijwilligers een aansprakelijkheids- en
ongevallenverzekering afgesloten. Hierdoor ben
je verzekerd tijdens je werkzaamheden als
vrijwilliger.
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Wat te doen in geval van
Ziekte
Als je ziek bent geef dit dan zo snel mogelijk
door aan je contactpersoon, telefonisch (als het
dezelfde dag is) of per mail. Krijg je je
contactpersoon niet te pakken? Neem dan
contact op met de klantenservice via 072 515 66
44. Vermeld hierbij je naam, wat je functie is en
waar je werkzaam bent.
Vakantie
Heb je vakantieplannen? Geef de data die je niet
aanwezig bent zo vroeg mogelijk door aan je
contactpersoon.
Problemen
We hopen dat het niet gebeurt maar het kan
voorkomen dat de samenwerking tussen jou en
Bibliotheek Kennemerwaard niet naar wens
verloopt. Je hebt een aanvaring gehad met een
bezoeker of medewerker of het soort
vrijwilligerswerk past niet meer bij je. Maak het
bespreekbaar door contact op te nemen met je
contactpersoon. Komen jullie niet tot een
oplossing? Neem dan contact op met de
vrijwilligerscoördinator via vrijwilliger@bknw.nl.
Vrijwilligerswerk beëindigen
Als je wilt stoppen met je vrijwilligerswerk geef dit
dan tijdig aan bij je contactpersoon. We horen dan
graag van je waarom je stopt en wat jouw
ervaringen zijn als vrijwilliger bij Bibliotheek
Kennemerwaard. Alles om weer te leren van
elkaar.
Algemene vragen of
opmerkingen?
Heb je vragen, opmerkingen of wil je iets delen?
Laat het ons weten via vrijwilliger@bknw.nl.

15

© 2020 Bibliotheek Kennemerwaard
Bibliotheek Kennemerwaard
Gasthuisstraat 2
1811 KC, Alkmaar
072 515 66 44
www.bibliotheekkennemerwaard.nl
vrijwilliger@bknw.nl

16

