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Bad libraries build collections;
Good libraries build services;
Great libraries build communities.

De community is onze collectie
Bibliotheek Kennemerwaard daagt iedereen uit zichzelf te ontwikkelen,
mee te doen in de maatschappij, andere inwoners te ontmoeten en
cultuur en kennis te beleven en te delen. Bibliotheek Kennemerwaard
is hét centrum voor leren, delen en creëren.

Kans: De bibliotheek voor ondernemers

Met en zonder gebouw

Nu de activiteiten van de Kamer van Koophandel in Alkmaar

De noodzaak om veel gebouwen te hebben verdwijnt en

tot een minimum zijn teruggebracht, kan de bibliotheek het

maakt plaats voor de noodzaak om vooral op veel plekken

gemis voor ondernemers opvangen. Denk aan:

zichtbaar te zijn. De grote centrumvestigingen moeten

(Juridische) inloopspreekuren

blijven, als belangrijke ontmoetingsplekken. In de kleinere

Cursussen en kennisbijeenkomsten

kernen zoeken we plekken in multifunctionele

Netwerkbijeenkomsten

accommodaties. En daarnaast zoeken we plekken waar
Bibliotheek Kennemerwaard zich op een nieuwe manier

Tegelijkertijd is dit een kans voor de bibliotheek om de

Waarom gaan inwoners naar de bieb?

Wat nemen we mee uit het ‘oude’?

Inwoners bezoeken de bibliotheek al jaren om de volgende

We koesteren de verworvenheden en waarden van het

redenen:

‘oude’ bibliotheekwerk. Hieruit nemen we mee:

beschikbare ruimtes en de digitale middelen optimaal
te gebruiken.

kan manifesteren met programma’s en activiteiten.

Financiering, sponsoring en fondsen
De vraag is welke taken de gemeenten willen financieren,

Zelfredzaam zijn

De kennis van de collectie, zowel fysiek als digitaal

De bibliotheek als kernpartner van de
gemeente

Deelnemen in de samenleving

De mediavaardigheden van onze medewerkers

De bibliotheek levert een belangrijke bijdrage aan het

we met de gemeenten in gesprek.

realiseren van verschillende doelen uit het gemeentelijk

Daarnaast zoeken we naar nieuwe en alternatieve vormen

beleid. Zo dragen we bij aan:

van financiering, waarbij de onafhankelijkheid van de

Zich kunnen ontwikkelen
De laatste jaren komen daar de volgende redenen bij:
Kennis delen
 De bibliotheek als platform gebruiken om bij te dragen
aan de maatschappij

De nieuwe bibliotheek
We zoeken nadrukkelijk naar nieuwe manieren om
te voldoen aan de wens van inwoners om zichzelf te
ontwikkelen. Belangrijke waarden blijven:

De bieb, een learning space
Bibliotheek Kennemerwaard wordt meer en meer een
‘learning space’, een leerwerkplaats waar activiteiten
worden aangeboden die juist door te doen het leervermogen

werken we met vier programmalijnen:

aanspreken. Zowel van de samenleving als van onze
voor de maatschappij staan voorop. Geen beleid om beleid,
maar een rechtstreekse relatie met de werkpraktijk.

De community is de collectie

Bestrijding van laaggeletterdheid

Sponsoren

Het voorkomen van taalachterstanden

Fondsen
Crowdfunding

Doelen per gemeente

medewerkers. Programma’s met een toegevoegde waarde

andere wijze gefinancierd moeten worden. Hierover gaan

bibliotheek voorop blijft staan:

Een volwaardige participatie

Om onze missie te realiseren,

welke taken zij willen cofinancieren en welke taken op een

Cofinanciering

Bibliotheek Kennemerwaard kiest voor iedere gemeente een

Programma Taalen leesbevordering

Programma Terugdringen
laaggeletterdheid

Bibliotheek Kennemerwaard is hét kenniscentrum en dé

Bibliotheek Kennemerwaard ontwikkelt, samen met

aan op relevante thema’s uit het collegeprogramma, steeds
in samenwerking met (lokale) partners.

Projectsubsidies

aantal doelstellingen uit het gemeentelijk beleid waaraan
zij een bijdrage kan leveren. Per collegeperiode sluiten we

Toegankelijkheid

Bibliotheek Kennemerwaard zal zich steeds meer en op een

inspiratiebron op het gebied van taal, lezen en leesplezier

verschillende partners, een duurzaam aanbod van diensten

Pluriformiteit

andere manier ten dienste stellen van de maatschappij, van

voor jeugd en jongeren, hun ouders en leerkrachten en

en activiteiten om laaggeletterden en inburgeraars te

Onafhankelijkheid

de community. Veel inwoners hebben kennis die zij graag

andere volwassenen.

ondersteunen in hun taalontwikkeling.

Betrouwbaarheid

beschikbaar willen stellen en willen inzetten ten behoeve

De nieuwe
bibliotheekwet

Voorbeelden van activiteiten:

Voorbeelden van activiteiten:

In de nieuwe bibliotheekwet, de Wsob

van andere inwoners. Anders gezegd: de community is
onze collectie.

Leesconsulenten op school
Gratis tijdschriften of boeken lezen in de bieb

Programma’s met een
toegevoegde waarde
voor de maatschappij
staan voorop.

(Wet stelsel openbare bibliotheken) zijn

Bondgenootschap Laaggeletterdheid

de vijf kernfuncties van de openbare

 Taalbevorderingsprojecten in combinatie met

Lezingen en workshops

bijvoorbeeld gezond koken

E-bookplatform (gratis boeken downloaden)

Hulp van vrijwilligers bij het lezen

bibliotheek beschreven.
a. Het ter beschikking stellen van kennis

Programma Participatie
en zelfredzaamheid

Programma Leven lang leren

Bibliotheek Kennemerwaard stimuleert inwoners zoveel

en vaardigheden actueel te houden en te verbeteren en zich

mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de samenleving,

te blijven ontwikkelen. Dit om bij de tijd te blijven en vooruit

hun eigen bijdrage te leveren aan die samenleving én hun

te komen in de samenleving.
Voorbeelden van activiteiten:

Cursussen

Cursus computer- en informatievaardigheden
 Lezingen en workshops over cultuur, geschiedenis

Tabletcafé’s

en erfgoed

Inloopspreekuren

Podium voor het delen van kennis

Activiteiten voor senioren

ontwikkeling en educatie;

Bibliotheek Kennemerwaard stimuleert inwoners hun kennis

zelfredzaamheid te bevorderen.
Voorbeelden van activiteiten:

en informatie;
b. H
 et bieden van mogelijkheden tot
c. H
 et bevorderen van lezen en het laten
kennismaken met literatuur;
d. H
 et organiseren van ontmoeting en

Doel: bijdragen
aan de persoonlijke
ontwikkeling van het
algemeen publiek en
verbetering van
maatschappelijke
kansen.

debat;
e. E n het laten kennismaken met kunst
en cultuur.

