
Met slimme 
samenwerkingen 
meer burgers 
bereiken 



De Hoornse situatie
- Hoorn is een stad en gemeente in de regio West-Friesland
- Op 1 januari 2019 woonden er 73.004 mensen in Hoorn
- Laaggeletterden in Hoorn: 16% van de inwoners (+5% in vergelijking met de rest 
van Nederland)



Even voorstellen

Miranda Rood, beleidsmaker Cultuur & Sociaal Domein de Bibliotheek Hoorn

mrood@bibliotheekhoorn.nl
https://www.linkedin.com/in/miranda-rood-4562041/

mailto:mrood@bibliotheekhoorn.nl
https://www.linkedin.com/in/miranda-rood-4562041/


Wie zijn wij en wat doen wij?
- de Bibliotheek Hoorn heeft 20.000 leden
- In 2018 hadden we 475.000 uitleningen en 260.000 bezoekers
- We werken met 33 collega’s (15,6 fte) en 85 vrijwilligers (10 fte) in drie vestigingen

- Van 2015 tot nu: van cultuur naar bredere maatschappelijke en educatieve dienstverlening



Beleidsperiode 2016-2020

Bibliotheek Hoorn zet deze beleidsperiode in op vier strategische lijnen:

I   innovatief jeugdbibliotheekwerk en talentontwikkeling

II  ‘een leven lang leren’, participatie en zelfredzaamheid

III  het terugdringen van en omgaan met laaggeletterdheid

IV  kunst&cultuur: de Bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat

In de programmalijnen II en III vind je het sociaal domein terug



De rol van de gemeente

Gemeente Hoorn financiert de bibliotheek:

Aan onze strategische koers zijn prestatieafspraken met Gemeente Hoorn verbonden. 
Deze afspraken zijn gebaseerd op de subsidie die we vanuit cultuur ontvangen. 
Voorbeelden zijn: uitleencijfers, bezoekersaantallen, activiteiten voor volwassenen, 
websitebezoekers. 

De projecten die we binnen de maatschappelijke bibliotheek doen, worden vanuit het 
sociaal domein gefinancierd: participatiebudget, inburgeringsbudget, innovatiesubsidies. 
Daarnaast financieren we projecten door middel van landelijke, provinciale of regionale 
subsidies of fondsen.



De bibliotheek X gemeente 

De bibliotheek kan de gemeente helpen bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein:

Sociaal domein X domein digitaal:

- cursusaanbod partipatiebedrijf sinds 2017 voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

- cursusaanbod statushouders in 2019

+ programma Hoorn gaat Digitaal vanuit subsidie Tel mee met Taal



Lokale situatie: domein digitaal

Klik&Tik, Digisterker, oefenen met E-overheid

- Individuele inwoners

- Projecten om inwoners digitaal vaardig te maken voor Gemeente Hoorn en WerkSaam 
Westfriesland

- In 2020 project Hoorn gaat Digitaal dankzij subsidie Ministerie OCW/Tel mee met Taal



Kansen voor de bibliotheek – zelf aan de slag

Lees in tweetallen het krantenartikel en bedenk hoe jouw 

bibliotheek een rol kan spelen bij armoedeaanpak in 

combinatie met digitale vaardigheden.

Plan van aanpak

- wat is de situatie?

- doelstelling: wat kan jouw bibliotheek hier betekenen?

- werkwijze: breng mogelijke partners in beeld en benoem 

ieders rol



Kansen voor de bibliotheek – zelf aan de slag

Lees in tweetallen het krantenartikel en bedenk 

hoe jouw bibliotheek een rol kan spelen met de 
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Plan van aanpak
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- doelstelling: wat kan jouw bibliotheek hier 

betekenen?
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Tip 1: Verdiep je in de beleidsagenda sociaal domein 



Tip 2: Zoek de juiste aansluiting bij gemeentelijke 
beleidsterreinen

Werk & Inkomen: projecten voor het particpatiebedrijf Inburgeraars 



Tip 3: Zorg voor goede contacten met 
samenwerkingsorganisaties en heb een lange adem



Hulpmiddel bij tip 3

Met dank aan Bibliotheek aan den IJssel



Tip 4: Houd je collega’s op de hoogte van ontwikkelingen



Tip 4: Houd je collega’s op de hoogte van ontwikkelingen

Bijvoorbeeld:

• Vestigingsoverleggen: wat kom je in de praktijk tegen 

en waar kunnen we je helpen

• Interne nieuwsbrief: projectennieuws

• E-learning traject Educatieve en Maatschappelijke 

Bibliotheek en de Publieksservice van 

Bibliotheekcampus



Tip 5: Bespreek ieders rol in een samenwerking en leg dit vast

- Convenant

- Samenwerkingsovereenkomst

- Combinantverklaring

- Etc.



Zelf lokaal aan de slag!


