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VOORAF 

 

KopGroep Bibliotheken 

Op 1 januari 2008 is KopGroep Bibliotheken ontstaan door fusie van de openbare 

bibliotheken in de gemeenten Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, Niedorp, 

Schagen, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. Deze gemeenten sloten een convenant 

waarin werd vastgelegd dat de subsidiering, zoals die tot januari 2008 had plaatsgevonden, 

zou worden gecontinueerd. Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat de gemeenten zich 

gezamenlijk verantwoordelijk achten. Zij spraken af om het convenant elke vier jaar te 

vernieuwen. Door gemeentelijke fusieperikelen en bezuinigingen is dat niet gebeurd. In het 

laatste overleg tussen portefeuillehouders en KopGroep Bibliotheken op 17 september 2014 

hebben de vier wethouders wel het voornemen uitgesproken dat zodra de bezuinigingen hun 

beslag hebben gekregen er opnieuw meerjarenafspraken gemaakt zullen worden. 

 

Nieuwe bibliotheekwet 

De Eerste Kamer heeft op 18 november 2014 het wetsvoorstel Wet stelsel openbare 

bibliotheekvoorzieningen (Wsob) aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 is deze bibliotheekwet 

van kracht. In de wet is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een 

openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. Ook zijn de functies en voorwaarden 

vastgelegd waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen.  

 

De nieuwe bibliotheekwet omschrijft duidelijk wanneer een bibliotheekfunctie(s) leverende 

partij daadwerkelijk een ‘openbare bibliotheekvoorziening’ is en wanneer die deel uit mag 

maken van het stelsel van bibliotheekvoorzieningen.1 Ook beschrijft de wet de 

verantwoordelijkheden van de gemeenten. Zo wordt de ‘netwerkverantwoordelijkheid’ (artikel 

6) beschreven als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van het ministerie, 

provinciebesturen en gemeentebesturen.  

 

Om als deelnemer binnen het netwerk te kunnen functioneren moet een bibliotheek aan de 

volgende zaken voldoen (artikel 8):  

a. maakt met de andere deelnemers gebruik van een gezamenlijke catalogus van 

beschikbare werken;  

b. is onderdeel van het interbibliothecaire leenverkeer, bedoeld in artikel 15;  

c. voert zijn collectiebeleid overeenkomstig het gezamenlijk collectieplan, bedoeld in 

artikel 10;  

d. maakt gebruik van een op de andere deelnemers afgestemde digitale infrastructuur;  

e. stemt zijn administratie van leden en zijn algemene voorwaarden af op de andere 

deelnemers; en  

f. ondersteunt het onderwijs.  

  

                                                           
1 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), art. 4, 5, 8, 11 en 15 
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De wet biedt aanknopingspunten voor goede en vernieuwende openbare bibliotheken en de 

vijf functies2 waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen bieden een goede basis voor 

vernieuwing van de bibliotheek en de maatschappelijke rol die de bibliotheek vervult. 

 

Kars Veling (voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken):  

“Het is heel belangrijk, omdat de bibliotheekwet waarborgt dat de overheden gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor het netwerk van bibliotheken. Er zijn 6 miljoen Nederlanders die de 

openbare bibliotheek regelmatig gebruiken: 4 miljoen daarvan hebben een bibliotheekpas en 

2,2 miljoen bibliotheekleden zijn jonger dan 18 jaar. Samen leggen zij zo’n 70 miljoen 

bezoeken af aan de bibliotheek. Met deze wet worden de functies die de bibliotheek 

maatschappelijk vervult bij wet bestendigd.” 

KopGroep Bibliotheken is lid van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB); een 

professionele branchevereniging voor openbare bibliotheekorganisaties. Leden hebben 

toegang tot het netwerk en profiteren van gemeenschappelijke voorzieningen. Om lid te 

worden van de VOB moet een bibliotheek aan een aantal voorwaarden voldoen, waarvan 

certificering een belangrijke is.  

 

Certificering 

Certificering garandeert een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan 

klanten. Het maakt zichtbaar dat een bibliotheek aan de landelijke normen voldoet en 

daarmee deel uitmaakt van het stelsel van openbare bibliotheken. De Vereniging 

Nederlandse gemeenten (VNG) brengt daarom in 2015 een handreiking uit waarin ze de 

gemeenten aanbeveelt om certificering van de bibliotheek als onderdeel van de 

subsidievoorwaarden op te nemen. Gemeenten zijn direct belanghebbend bij certificering. 

De VNG heeft actief deelgenomen aan het tot stand komen van het nieuwe 

certificeringskader 'Zichtbare waarde. Periode 2014 -2017'. Daarnaast is de VNG 

vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken 

(SCOB). 

 

Level playing field 

Met de komst van nieuwe toetreders in de branche werkt de VOB aan een ‘level playing 

field’. Opdat alle bibliotheekwerk leverende partijen gebonden zijn aan dezelfde criteria, 

spelregels en collectieve afspraken die bibliotheekdiensten tot ‘openbaar bibliotheekwerk’ 

maken. Het betreft o.a. het toepassen en naleven van de cao Openbare Bibliotheken, 

gezamenlijke inkoop van digitale content (zoals e-books), deelname aan de centrale 

catalogus, het naleven van de auteurswet (leenrechtvergoeding), deelnemen aan de 

certificering van openbare bibliotheken en voldoen aan de certificeringsnormen. 

De VOB bevordert dat gebruik van de resultaten van met rijksgeld gerealiseerde innovaties / 

producten alleen openstaan voor openbare bibliotheekvoorzieningen (en hun 

abonnementhouders) die voldoen aan de criteria die de Wsob stelt.3 

                                                           
2 De bibliotheekwet noemt vijf functies waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen: ter beschikking 
stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en educatie; bevorderen van het 
lezen en het laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoeting en debat en laten kennismaken 
met kunst en cultuur. 
3 Bedoeld worden o.a. de producten die gefinancierd zijn met innovatiemiddelen van het ministerie van OCW, 
zoals de digitale bibliotheek (WaaS, NBC en het e-bookplatform), het programma Kunst van Lezen, 
Literatuurplein en G!ds. 
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Verder is het van belang te weten dat: 

 commerciële partijen niet onder het leenrecht vallen, maar onder het verhuurrecht (de 

exceptie voor bibliotheken inzake het leenrecht in de auteursrechtwet geldt uitsluitend 

voor niet commerciële partijen); 

 commerciële partijen geen gebruik kunnen maken van de collectieve campagnes van 

de stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse boek (CPNB), zoals de 

Boekenweek, Kinderboekenweek, Maand van het Spannende Boek, Nederland Leest 

en de Nationale Voorleesdagen); 

 dat de cao openbare bibliotheken algemeen verbindend is verklaard. Dit laatste 

betekent dat werkgevers die bibliotheekwerk aanbieden gehouden zijn deze cao toe 

te passen, tenzij ze op basis van een daartoe ingediend verzoek een ontheffing 

verkregen hebben; 

- KopGroep Bibliotheken een privaatrechtelijke stichting is en dat zij daardoor juridisch 

eigenaar is van haar collectie en dus ook van dat deel van de collectie dat zich op dit 

moment in de filialen van de gemeente Schagen bevindt. Het is dus niet zo dat een 

concurrerende aanbieder (dat deel van) de collectie gratis in handen kan krijgen; 

- ervan uitgaande dat een concurrerende aanbieder met overname van (een deel van) 

de collectie het bibliotheekwerk in Schagen overneemt, dan is dat in juridische zin - 

gelet op het privaatrechtelijke karakter van zowel KopGroep Bibliotheken als de 

overnemende partij - te kwalificeren als ‘overgang van onderneming’ in de zin van art. 

7:663 BW. Dat zou betekenen dat het personeel van de Schagense vestigingen van 

rechtswege overgaat naar de overnemende partij. Heeft de gemeente zich ervan 

vergewist dat een concurrerende aanbieder bij zijn aanbod in financiële zin daarmee 

rekening heeft gehouden? 
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INLEIDING 

 

In 2014 is frequent overleg gevoerd tussen de gemeente Schagen en KopGroep 

Bibliotheken over de door de gemeente beoogde bezuiniging van 40%. Dit heeft geleid tot 

een collegevoorstel in de raadsvergadering van 25 november 2014. Het collegevoorstel 

betekende sluiting van drie van de vier bibliotheeklocaties, handhaven van locatie Markt 18 

en intensievere inzet van de jeugdbus voor het basisonderwijs. De gemeenteraad gaf het 

college echter opdracht om met een nieuw voorstel te komen en stelde als eis te voldoen 

aan de gestelde bezuinigingsopdracht, maar daarbij tenminste drie van de vier locaties open 

te houden. Ook een tussenvoorstel van KopGroep Bibliotheken, waarbij de vestigingen in 

Markt 18 en Tuitjenhorn gehandhaafd blijven, kreeg geen goedkeuring van de raad. 

 

KopGroep Bibliotheken is niet alleen in Schagen uitvoerder van het bibliotheekwerk, maar 

ook in de gemeenten Texel, Den Helder en Hollands Kroon. We maken deel uit van het 

provinciale en het landelijke bibliotheeknetwerk en hebben daarnaast 

samenwerkingsverbanden met veel partners in de regio. De kwaliteit van onze 

dienstverlening wordt op verschillende manieren getoetst. Ten eerste is er een driejaarlijkse 

audit in verband met de certificering. Daarnaast gebruiken we BiebPanel, een digitaal 

klanttevredenheidsonderzoek dat vier keer per jaar plaatsvindt rond steeds een ander thema 

van onze dienstverlening.4 

 

In de afgelopen decennia hebben wij als bibliotheek een goede relatie met de gemeente 

opgebouwd. Met een jaarlijkse productbegroting, budgetovereenkomst, een inhoudelijk 

jaarverslag en een jaarrekening inclusief goedkeurende accountantsverklaring heeft 

KopGroep Bibliotheken consequent vooraf en achteraf informatie verstrekt over het werk van 

de bibliotheek en de ontwikkelingen die zich voordeden. Er is in positieve zin geanticipeerd 

op gemeentelijke opdrachten. Wij hebben de aanbevelingen die de raad op 25 november 

2014 gaf ter harte genomen en bestudeerd hoe we onze bedrijfsvoering goedkoper kunnen 

maken. We hebben oplossingen bedacht die de nadelen zoveel mogelijk beperken. Op die 

manier kan sluiting van de vestigingen in Tuitjenhorn, ’t Zand en Callantsoog (zij het met een 

ander kwaliteitsniveau) voorkomen worden. 

 

Bezuinigingen kunnen onder meer gerealiseerd worden door te korten op het mediabudget 

van de gemeente Schagen en op de personeelslasten. Op de backoffice is de afgelopen 

jaren al fors bezuinigd. We gaan de komende tijd in de bibliotheken van Schagen meer 

vrijwilligers inschakelen naast bibliotheekprofessionals. Het hoeft geen betoog dat een 

kleinere collectie, minder deskundigheid op de werkvloer en een grote afhankelijkheid van 

vrijwilligers consequenties heeft voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Maar een 

bezuiniging van 40% kan niet zonder gevolgen worden doorgevoerd.  

 

  

                                                           
4 De Net Promotor Score (NPS) is een instrument waarmee de loyaliteit van klanten wordt getoetst. Over het 
algemeen behalen bedrijven een NPS van circa 5% tot 10%. KopGroep Bibliotheken heeft op dit moment een 
NPS score van 44 en daarmee presteren we goed  (de landelijke NPS van bibliotheken is 43). Wanneer een 
vergelijking wordt gemaakt met de resultaten van BiebPanel uit 2012 dan blijkt dat onze score is gestegen van 
29 naar 44.  
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BIBLIOTHEEK IN BEWEGING 

 

Het bibliotheekwerk is in beweging, dat is een landelijk gegeven. In het strategisch 

beleidsplan 2013-2016 van KopGroep Bibliotheken komt dat ook duidelijk naar voren. De 

bibliotheek laat zich altijd leiden door de maatschappelijke relevantie. De maatschappelijke 

behoefte verandert en de bibliotheek verandert mee. Het uitlenen van boeken is slechts één 

van de pijlers van het bibliotheekwerk. In het geactualiseerde beleidsplan van KopGroep 

Bibliotheken5 wordt uitgewerkt welke rol we vervullen binnen het sociaal domein. Niet alleen 

in de gemeente Schagen, maar ook in onze andere gemeenten. 

 

Het sociaal domein 

Openbare bibliotheken richten zich op persoonlijke ontwikkeling van mensen en de 

verbetering van hun kansen in de maatschappij. Actief burgerschap is een belangrijke 

voorwaarde voor het slagen van de participatiesamenleving. Niet iedereen is daar zomaar 

voor toegerust. Je hebt kennis, vaardigheden en onderscheidingsvermogen nodig. Dat 

begint met lezen en schrijven en om kunnen gaan met internet en digitale informatie. 

KopGroep Bibliotheken besteedt aandacht aan laaggeletterdheid (Taalpunt) en het digitaal 

vaardiger maken van burgers (Tabletcafé, Digisterker, Klik & Tik). 

 

Het ondersteunen van basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en mediawijsheid zit in het 

DNA van de openbare bibliotheek. Die zet daar een breed scala aan diensten en producten 

voor in: op doelgroepen afgestemde programma’s en activiteiten en natuurlijk een zorgvuldig 

samengestelde collectie boeken en andere informatiebronnen. Maar er is meer. De 

bibliotheek is vaak de enige écht publieke ruimte die er nog is. Een vrij toegankelijke en 

laagdrempelige plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle geledingen van de 

samenleving binnen kunnen lopen. De openbare bibliotheek is de expert op het gebied van 

het ontsluiten en aanbieden van informatie. Dus bij uitstek de organisatie die de lokale 

informatievoorziening kan verzorgen voor diverse instellingen, waaronder de gemeente. 

 

Het brede aanbod aan diensten en producten, gecombineerd met het openbare 

karakter, de laagdrempeligheid en het grote publieksbereik maken de openbare 

bibliotheek tot een sterke compagnon bij het uitvoeren van het sociaal beleid van de 

gemeente. 

 

Om optimaal te kunnen participeren in de samenleving moeten burgers over een aantal 

basisvaardigheden beschikken. Daarnaast bestaan er verschillende vormen van 

burgerschap: economisch, sociaal, politiek en cultureel. Er zijn vier hoofdlijnen te 

onderscheiden:6  

 Ik kan mezelf redden 

 Ik voel me verbonden met anderen 

 Ik ben betrokken bij de samenleving 

 Ik lever een actieve bijdrage 

KopGroep Bibliotheken speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van alle hierboven 

genoemde vormen van burgerschap. Daarnaast neemt de bibliotheek een actieve rol op zich 

in de uitvoering van 'de drie decentralisaties' (3D).  

                                                           
5 In ontwikkeling. 
6 Meedoen in de samenleving. Hoe helpt de bibliotheek? Rijnbrink Groep, 2014 
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Ontmoetingsfunctie 

De bibliotheek is steeds meer een ontmoetingscentrum geworden met een sociale functie en 

een plek waar kennis en informatie wordt gedeeld. Zo zijn in het Leescafé in Schagen 

wekelijks Doet & Ontmoet bijeenkomsten (in samenwerking met Wonen Plus Welzijn), een 

Digibar waar mensen kennis kunnen delen op digitaal gebied, boekbesprekingen van een 

leesgroep en een spreekuur voor vragen over stamboomonderzoek.  

 

De komende periode gaat KopGroep Bibliotheken op basis van Co-creatie de 

ontmoetingsfunctie verder uitbouwen. Het Leescafé krijgt een nog sterkere podiumfunctie, 

waar in samenwerking met verenigingen en instellingen activiteiten worden georganiseerd. 

Voorbeeld is het Taalpunt dat we in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven en 

diverse lokale partners gaan opzetten in 2015. 

 

Onderwijs 

Het bevorderen van leesplezier en mediawijsheid is een ander speerpunt van KopGroep 

Bibliotheken. Op dit gebied zijn wij al jaren een betrouwbare en professionele partner voor 

het onderwijs en instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voor de komende 

beleidsperiode willen we in nauw overleg met het onderwijs onderzoeken hoe we onze 

dienstverlening nog meer op maat kunnen aanbieden. 

 

In overleg met het basisonderwijs wordt onderzocht of en hoe we bouwstenen uit de 

Bibliotheek op School gaan invoeren, zoals de leesmonitor en het inzetten van 

leesconsulenten. 

 

Alternatieve geldstromen 

In het licht van de aangekondigde bezuinigingen in de gemeente Schagen zijn we actief 

bezig om een gedeelte van de vestiging in Tuitjenhorn te verhuren aan een andere partij. Op 

deze manier kunnen we extra inkomsten genereren. Met financiële steun van de provincie 

Noord-Holland kan de bibliotheek geschikt gemaakt worden voor verhuur aan derden. Dit 

wordt gerealiseerd in het kader van het project ‘Behoud bibliotheekwerk in kleine kernen’. 

 

Daarnaast heeft KopGroep Bibliotheken een vriendencampagne opgezet. We spreken 

daarmee mensen aan die de bibliotheek een warm hart toedragen en financieel willen 

steunen. Veel mensen willen de bibliotheek in hun woonplaats helpen. Ook als ze er zelf 

geen of weinig gebruik van maken, vinden ze het wel belangrijk dat er een bibliotheek is in 

hun dorp of stad. Ook is bekend dat er ouders zijn die graag een financiële bijdrage willen 

leveren aan de bibliotheek waarvan hun kinderen gratis lid zijn. KopGroep Bibliotheken heeft 

een ANBI status, waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn. 

 

Bovendien gaan we de komende tijd onderzoeken of er bedrijven in de regio zijn die 

specifieke projecten van KopGroep Bibliotheken willen sponsoren. We hebben al goede 

ervaringen opgedaan met de Rabobank, die in 2013 geld heeft geïnvesteerd in digitale 

toepassingen in de jeugdbus. 

 

KopGroep Bibliotheken is actief op zoek naar andere geldstromen. 
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DE DIGITALE BIBLIOTHEEK 

 

De nieuwe bibliotheekwet geeft alle inwoners de mogelijkheid gebruik te maken van de 

digitale bibliotheek. Sommige content is gratis te raadplegen, voor andere digitale diensten  

(zoals het lenen van e-books) is een abonnement nodig van een openbare bibliotheek die 

aangesloten is bij de VOB.  

 

Via de website www.kopgroepbibliotheken.nl hebben leden en niet-leden toegang tot digitale 

informatie op het gebied van boekpromotie, leestips, interviews, boekrecensies, informatie 

over schrijvers, een literaire agenda, literaire prijzen, informatie voor spreekbeurten en nog 

veel meer. Bibliotheekleden hebben bovendien exclusieve toegang tot digitale boeken en 

gratis onlinecursussen. Ook kan er via de website materiaal gereserveerd en verlengd 

worden, kunnen mensen online lid worden en diverse betalingen doen. Verder is in de 

bibliotheken is een keur aan digitale bestanden te raadplegen en online versies van een 

groot aantal Nederlandse en buitenlandse kranten. 

 

Het is belangrijk dat iedereen in staat is oude en nieuwe media te gebruiken en hier als 

burger kritisch mee om te kunnen gaan. Het is belangrijk dat men zich bewust is van de 

mogelijkheden, maar ook van de risico’s en van de context van informatie. De openbare 

bibliotheekbranche is partner van verschillende samenwerkende organisaties op het gebied 

van mediawijsheid om de burgers te ondersteunen bij het verwerven van deze competenties.  

KopGroep Bibliotheken heeft een goede digitale infrastructuur om cursussen en workshops 

te geven (laptops, gratis wifi, ICT-professionals). We zijn zeer actief op dit gebied en helpen 

mensen bij het gebruik van digitale (sociale)media met workshops, digitale cursussen en 

iPadcafé’s. Er zijn twee HBO-geschoolde mediacoaches in dienst die zich richten op 

activiteiten voor diverse doelgroepen, waaronder het onderwijs. Dit gaan we de komende 

periode nog verder uitbouwen. 

 

Digisterker 

Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar hun digitale loketten. Of het nu gaat om het 

aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken, aangifte te doen bij de politie of het doorgeven 

van een verhuizing. Daarmee probeert de overheid selfservice van burgers, bedrijven en 

organisaties te stimuleren. Kostenbesparingen en efficiëntieslagen bij de overheid versterken 

een ontwikkeling, waarin de burger meer gebruik moet gaan maken van digitale diensten.  

 

Er zijn grote groepen in de samenleving die moeite hebben met het gebruik van deze 

elektronische overheid. Nederland heeft zo'n 1 miljoen burgers die geen gebruik maken van 

internet: de 'digibeten’. Het aantal 'functioneel digibeten’ is nog veel groter, zeker waar dit het 

gebruik van de e-overheid betreft. Om deze groep te ondersteunen, is in het programma 

Digisterker de cursus 'Werken met de e-overheid’ ontwikkeld. Het idee achter deze cursus is, 

dat cursisten in een kleine groep en onder begeleiding stapsgewijs ervaring opdoen met 

belangrijke vaardigheden voor het werken met de elektronische overheid. 

KopGroep Bibliotheken gaat in de tweede helft van 2015 de cursus 'Werken met de e-

overheid’ aanbieden. Deze cursus past uitstekend in de (nieuwe) kerntaak van de 

bibliotheek: wegwijs in de samenleving. Daarnaast wordt in samenwerking met het UWV 

de cursus Klik & Tik gegeven, voor beginners op het internet. 

 

 

  

http://www.kopgroepbibliotheken.nl/
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DE BIBLIOTHEEK BINNEN HET SOCIAAL DOMEIN 

 

De openbare bibliotheek als grootste publieksvoorziening in Nederland kan veel betekenen 

als het gaat om voorlichting en activiteiten die zich richten op preventie, zelfredzaamheid en 

participatie van burgers. Het sociaal domein vormt de verbinding tussen gezonde en meer 

kwetsbare mensen en tussen disciplines en zorgverleners. Het zorgstelsel gaat zich meer op 

preventie van gezondheidsproblemen richten dan tot heden het geval was. In dit licht biedt 

de 3D-operatie een historische kans voor de bibliotheek. 

 

KopGroep Bibliotheken werkt al jaren samen met onder meer het ROC Kop van Noord-

Holland, consultatiebureaus, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), de Geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ), de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Visio (het 

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen). 7  

Wij zijn een goede partner als het gaat om het organiseren van publieksvoorlichting over 

diverse onderwerpen. Van eetstoornissen tot autisme; van spreekuren tot inloopavonden. 

Daarnaast kan de bibliotheek sociale netwerken voor veel doelgroepen faciliteren, zoals nu 

al gebeurt met het iPadcafé en de leesgroepen. De bibliotheek is een laagdrempelig instituut 

waar mensen makkelijk binnenlopen. 

 

Daarom is de bibliotheek de aangewezen partij om de zelfredzaamheid van burgers te 

vergroten door hen digitaal vaardiger te maken en het percentage laaggeletterden te 

verminderen door leesbevorderingsactiviteiten. Daarnaast kan de bibliotheek ervoor zorgen 

dat er goede informatie over de wijzigingen in beleid en voorzieningen voor de burger 

beschikbaar is. Maar ook fungeert de bibliotheek als ontmoetingsplek en kan zo een rol 

hebben in het vergroten van sociale netwerken en eenzaamheidsbestrijding. 

 

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 22 december 2014 

een brief aan de colleges van B&W gestuurd. Deze brief gaat over de ontwikkelingen als 

gevolg van de invoering van de Participatiewet. In haar brief attendeert de staatssecretaris 

de gemeenten met name op de rol van de bibliotheek als maatschappelijk hart.  

 

De staatssecretaris schrijft over de bibliotheek:  

'De bibliotheek; maatschappelijk hart van de samenleving. Lokale bibliotheken kunnen een 

bijdrage leveren als samenwerkingspartner van de gemeenten, door op lokaal niveau 

verbindingen tot stand te brengen tussen mensen, overheid, bedrijfsleven en andere 

maatschappelijke organisaties. Zij fungeren als aanbieder en gids naar uiteenlopende 

activiteiten, die bijdragen aan participatie, zelfredzaamheid, actief burgerschap, het verhogen 

van de arbeidskansen het terugdringen van laaggeletterdheid.'  

 

  

                                                           
7 Zie pagina 29 van het strategisch beleidsplan van KopGroep Bibliotheken, 2013-2016 (te downloaden via 
www.kopgroepbibliotheken.nl)  

http://www.kopgroepbibliotheken.nl/
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KopGroep Bibliotheken neemt een actieve rol op zich in de uitvoering van de 3D: 

 

De uitvoering van de 3D en het 

stimuleren van zelfredzaamheid, eigen 

kracht, sociale cohesie en participatie  

Hieraan draagt de bibliotheek (samen met 

haar partners) onder meer bij door…  

Mentale functies en beleving  Het stimuleren van lezen, leesplezier en 

beleving door:  

 het aanbod van informatie, (digitale) fictie 

en non fictie  

 het bevorderen kennisdeling en bieden 

van mogelijkheden tot kennisdeling  

 het aanbod van toegankelijke lezingen, 

activiteiten en cultuur  

 ondersteuning actieve deelname 

kenniseconomie/mediawijsheid  

 

Maatschappelijke participatie  Een aanbod voor werkenden en werkzoekenden 

door:  

 samenwerking met UWV; vraag en 

aanbod en deskundigheidsbevordering in 

de bibliotheken  

 het organiseren van een platform voor 

ZZP’ers en faciliteren ondernemers  

 faciliteren vrijwilligerspool om 

hulpdiensten/activiteiten uit te wisselen  

 

Onderwijs en een Leven Lang Leren  Een aanbod van:  

 aanbod rondom leesbevordering, 

bestrijding laaggeletterdheid en 

mediawijsheid voor alle doelgroepen in 

alle leeftijdsfasen  

 ondersteuning bij huiswerk, 

spreekbeurten, werkstukken en 

boekverslagen voor scholieren  

 Doe de Bieb, het educatieve programma 

van KopGroep Bibliotheken voor het 

primair onderwijs 

 

Sociale contacten en sociale cohesie  Het bieden van een veilige ontmoetingsplaats, 

waar voor alle doelgroepen en leeftijden 

verschillende activiteiten plaatsvinden:  

 publieke ruimte waar ontmoetingen 

tussen gelijkgezinden of gelijk 

geïnteresseerden gefaciliteerd worden  

 publieke ruimte waar voor ouderen en 

andere doelgroepen gerichte activiteiten 

worden aangeboden  
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Aanbod van informatie over de 

voorzieningen op het terrein van zorg, 

welzijn en participatie  

Een aanbod van informatie over zorgvragen en 

de toegang tot voorzieningen zoals:  

 ondersteuning bij het omgaan met de 

veelheid aan digitale voorzieningen; 

versterken digivaardigheid  

 voorlichting bieden over alle 

vernieuwingen binnen het sociaal 

domein en de voorzieningen (uitvoering 

door de inhoudelijke experts van buiten 

de bibliotheek)  

 ondersteunen vrijwilligers en 

mantelzorgers door het aanbod van 

specifieke digitale en fysieke collecties 

en informatie  

 aanbieden van cursussen 'Werken met 

de e-overheid’ (Digisterker) 

 aanbod van activiteiten die 

zelfredzaamheid bevorderen  

 

Veiligheid leefomgeving  Publieke ruimte die bijdraagt aan een veilige 

leefomgeving door:  

 doelgroepgerichte activiteiten aan te 

bieden die eenzaamheid voorkomen en 

gemeenschapszin bevorderen  

 faciliteren en stimuleren van ontmoeting 

tussen verschillende doelgroepen  
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ONDERWIJS 

 

Het bevorderen van leesplezier en mediawijsheid is een speerpunt van KopGroep 

Bibliotheken. Op dit gebied zijn wij al jaren een betrouwbare en professionele partner voor 

het onderwijs en instellingen voor VVE. Ons aanbod bestaat uit: 

 

VVE - BoekStart (baby’s en dreumesen) 

- Activiteiten rond de Nationale Voorleesdagen 

- Voorleesteam (vrijwilligers lezen voor op 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen); 

coördinatie door een bibliotheekprofessional 

 

Primair onderwijs: activiteiten 

en collecties 

- Ons educatieve aanbod Doe de Bieb sluit aan bij 

de kerndoelen primair onderwijs en is een 

uitgebreid ondersteunend programma voor 

leesbevordering, informatievaardigheden en 

mediawijsheid 

- Wij volgen de ontwikkelingen in het onderwijs: 

programma als ‘Tour de bieb’ maakt kinderen 

informatievaardig en mediawijs; leerlingen maken 

hierbij gebruik van iPads 

- De collecties worden waar nodig op maat 

gemaakt, maar ook bestaande collecties sluiten 

aan bij de actuele thema’s, zoals ‘bewegen en 

gezondheid’, ‘How do you do’- Engelse 

leesboekjes op niveau,  ‘Game over!’- social 

media en veranderde communicatie  

- Verschillende collecties worden door een 

bibliotheekprofessional in de groep 

geïntroduceerd 

 

Primair onderwijs: aanbod voor 

leerkrachten 

- Training leescoördinator (cursus Open Boek) 

- Inspiratiesessie over actuele, aansprekende, 

leesbevorderende jeugdboeken 

- Advisering bestaande schoolbibliotheek en het 

opzetten van een nieuwe schoolbibliotheek 

- Workshop inzet en gebruik van nieuwe media in 

de klas 

- Workshop/ouderbijeenkomst aangepast lezen en 

dyslexie met gebruik van nieuwe media en 

moderne apps 

- Advisering bij het opstellen van het 

schoolmediabeleid 

 

Afstemmen diensten op het 

onderwijs 

- Overleg met de onderwijskoepels (directieniveau) 

- Voeren van klantcontactgesprekken 

- Onderzoeken hoe bouwstenen uit de Bibliotheek 

op School kunnen worden ingevoerd, zoals de 

leesmonitor en het inzetten van leesconsulenten 
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ROC - Workshops voor derdejaars studenten 

Pedagogisch medewerker en Onderwijsassistent  

- Overleg met docenten over bezoek van alle 

eerstejaars studenten Welzijn  

 

Schoolbibliotheken - Schoolbibliotheken zijn vaak opgezet in 

samenwerking met de OBD, bijvoorbeeld naar de 

methode Vernieuwd Niveau Lezen. Een 

schoolbibliotheek heeft een andere functie dan de 

openbare bibliotheek. De boeken die op school 

staan hebben veelal de functie om het lezen te 

verbeteren 

- Voor het ‘vrij lezen’ op school biedt de openbare 

bibliotheek wisselcollecties aan, die gedurende 

het schooljaar gebruikt kunnen worden 

- Het is belangrijk dat ouders met hun kinderen 

naar de bibliotheek kunnen komen om samen 

boeken uit te kiezen 

 

Bibliotheekprofessionals  - De medewerkers Educatie van KopGroep 

Bibliotheken zijn HBO geschoold; veelal op 

meerdere disciplines: Media- en 

informatiemanagement, PABO, Mediacoach 

(NOMC), Module Mediawijsheid (Saxion, 

creatieve technologie), dyslexie 

 

 

  



13 
 

COLLECTIE 

 

Bezuinigingen kunnen gerealiseerd worden door te korten op het mediabudget. KopGroep 

Bibliotheken doet dit met pijn in het hart omdat juist de bibliotheken van Schagen en 

Tuitjenhorn succesvolle uitleencijfers kennen. 

 

We werken vanuit het concept ‘Rationeel Collectioneren’. Dat wil zeggen dat bij de 

samenstelling van de collectie wordt uitgegaan van de behoefte van de klant. Het 

geautomatiseerde uitleensysteem levert betrouwbare informatie over het gebruik van de 

collectie. Dit wordt gebruikt voor een doelmatige aanschaf en het verwijderen van materialen.  

 

De totale collectie in de vier locaties in de gemeente Schagen bevat op dit moment de 

volgende aantallen materialen: 

- Boeken volwassenen 30.000 

- Boeken jeugd             27.000 

- Cd’s                             1.000 

- Dvd’s                           2.000 

In de collectie boeken, tijdschriften en andere media komen de publieke waarden van de 

openbare bibliotheek bij uitstek tot hun recht:  

- toegankelijkheid, iedere burger kan en mag er gebruik van maken, drempels bestaan 

niet of zijn zeer laag 

- pluriformiteit, verscheidenheid aan culturen, talen en denkbeelden 

- onafhankelijkheid, neutraal en niet commercieel: los van politieke en economische 

belangen 

- betrouwbaarheid, de informatie van de bibliotheek, zowel fysiek als digitaal, is 

betrouwbaar  

Door te bezuinigen op het budget zal de collectie in de gemeente Schagen kleiner worden. 

Voor de burgers van Schagen blijft weliswaar de mogelijkheid bestaan om boeken en andere 

materialen aan te vragen. Dat kan uit de collectie van KopGroep Bibliotheken, uit de collectie 

van de provinciale bibliotheken en uit het netwerk van alle Nederlandse bibliotheken. Voor 

die laatste twee opties moet betaald worden.8  

 

De bezuinigingen in de gemeente Schagen mogen geen nadelige gevolgen hebben voor 
de leden in de andere gemeenten. 

 

Consequenties van het inkrimpen van de collectie in Schagen: 

 minder keuze in de bibliotheken 

 aanvragen van actuele titels gaat langer duren 

 intensiever gebruik van de (kleinere) collectie, dus meer slijtage/afschrijving van 

materialen 

 

  

                                                           
8 Tot nu toe komt circa 90% van de gevraagde materialen uit onze eigen collectie. 
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PERSONEEL 

 

Meer inzet van vrijwilligers wordt vaak gezien als een kans om kosten te besparen. Ook de 

gemeenteraad van Schagen heeft tijdens haar vergadering van 25 november 2014 

gesproken over het inzetten van vrijwilligers in de bibliotheken. De openbare bibliotheek is de 

afgelopen decennia geëvolueerd van een vrijwilligersorganisatie naar een professionele 

instelling met geschoolde beroepskrachten. Deze bezuiniging dwingt ons een stap terug in 

de tijd te maken. 

 

Opgemerkt moet worden dat vrijwilligers méér zijn dan gratis krachten en 

bibliotheekprofessionals9 méér dan kostenposten. Het is belangrijk dat een 

bibliotheekvoorziening zich vraaggericht en innovatief blijft ontwikkelen en daar zijn 

professionals voor nodig. Daarbij komt dat vrijwilligers adequaat en inspirerend begeleid 

moeten worden en dat vraagt visie, ondersteuning en tijd.  

 

Op dit moment werkt KopGroep Bibliotheken al met vrijwilligers die materialen bezorgen bij 

niet-mobiele leden (Boekendienst aan huis). En met een voorleesteam op de 

kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Ook zijn in de onbemande vestigingen van ’t 

Zand en Callantsoog vrijwilligers actief die optreden als gastheer of gastvrouw en daarnaast 

zorgen voor het opruimen van materialen. 

 

De medewerkers in de vestigingen in Schagen en Tuitjenhorn zijn op dit moment 

verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in de bibliotheek én richten zich op 

het begeleiden van bezoekers naar de juiste informatie. En ondersteunen daarnaast mensen 

bij de uitvoering van activiteiten en programma’s in het kader van ‘een leven lang leren’.  

KopGroep Bibliotheken kan hier kostenbesparend gaan werken door vanaf 2016 de advies- 

en inlichtingenfunctie primair te laten uitvoeren door beroepskrachten en daarnaast 

vrijwilligers in te zetten bij het begeleiden van klanten bij het uitleenproces, het opruimen in 

de bibliotheek en het assisteren bij activiteiten.  

 

Door per uitlening te gaan werken met één beroepskracht, aangevuld met een of meerdere 

vrijwilligers, kunnen we bezuinigen op de personeelsformatie. Daarbij gaan we –voor zover 

mogelijk- uit van ‘natuurlijk verloop’. Ook gaan we onderzoeken of we in samenwerking met 

het UWV mensen via re-integratietrajecten kunnen inzetten in de bibliotheek. 

 

Bij de personele bezetting maken we het volgende onderscheid: 

- full-service uren: 1 informatiemedewerker met ondersteuning van een of enkele 

vrijwilligers 

- zelfbedieningsuren: alleen vrijwilligers 

 

Consequenties van bezuinigingen op het personeelsbudget: 

 niet meer tijdens alle openingsuren een professionele informatiemedewerker 

 grote afhankelijkheid van vrijwilligers  

 het coördineren van grote groepen vrijwilligers kost veel tijd 

                                                           
9 KopGroep Bibliotheken besteedt 3% van de loonsom aan deskundigheidsbevordering van de medewerkers 
(dit percentage is conform de certificeringsnormen). Op die manier beschikt de bibliotheek over een team 
professionals dat goed toegerust is op haar gids- en adviesfunctie. 
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VESTIGINGEN 

 

De gemeenteraad heeft op 25 november 2014 besloten om niet in te stemmen met een 

collegevoorstel over de invulling van de bezuinigingen op het bibliotheekwerk. Ook een 

alternatief voorstel van KopGroep Bibliotheken kon niet op instemming rekenen. De raad 

sprak uit dat KopGroep Bibliotheken ondanks de bezuinigingstaakstelling ten minste drie van 

de vier vestigingen in de gemeente Schagen in stand moet houden. Het college moet voor 1 

juli 2015 met een nieuw voorstel komen. 

 

We laten in dit hoofdstuk zien op welke wijze we de verschillende bibliotheken in stand 

kunnen houden en hoeveel daarmee bezuinigd kan worden. Waar relevant geven we ook 

aan wat er niet meer kan door de afname van het bibliotheekbudget. De vestigingen spelen 

een belangrijke rol waar het gaat om het uitvoeren van de taken die bibliotheekwet 

voorschrijft (zie ook pagina 2).  

 

Markt 18 Schagen 

De bibliotheek in Markt 18 is de belangrijkste en meest bezochte vestiging in de gemeente 

Schagen. Het nieuwe cultuurhuis bruist van de activiteiten. Daarin heeft KopGroep 

Bibliotheken een belangrijk aandeel. De bibliotheek is elke werkdag van 10.00 tot 20.00 uur 

open en op zaterdag tot 16.00 uur. De openingsuren worden de komende tijd meer 

afgestemd op het gebruik. Er wordt gezocht naar een evenwichtige mix van full-service uren 

en zelfbedieningsuren, waarbij alleen vrijwilligers aanwezig zijn. 

Het Leescafé werd tot 1 januari 2015 bemand door medewerkers van Noorderkwartier, maar 

die situatie bleek financieel niet houdbaar. In samenwerking met Wonen Plus Welzijn zal het 

Leescafé in de toekomst bemand worden door vrijwilligers. In deze vestiging kunnen wij alle 

wettelijke taken uitvoeren. 

 

Tuitjenhorn  

Voor de bibliotheek in Tuitjenhorn hebben we een plan gemaakt ter verlaging van de kosten. 

Zie ook het Aanvullend plan bij het rapport ‘Bibliotheekvoorzieningen in de gemeente 

Schagen’ van juli 2014. Met subsidie van de provincie Noord-Holland willen we het pand 

verbouwen zodat het geschikt wordt voor gedeeltelijke verhuur. Daarmee kunnen we circa 

€ 40.000 aan huurinkomsten verwerven. 

De huidige bibliotheek wordt kleiner, maar alle bibliotheekfuncties blijven in stand. De 

openingsuren worden in een evenwichtige mix van full-service uren en zelfbedieningsuren 

afgestemd op de behoefte van de gebruikers. 

 

KopGroep Bibliotheken heeft een makelaar ingeschakeld om de vestiging Tuitjenhorn 
deels te verhuren. 

 

’t Zand 

De vestiging in ’t Zand is een ‘onbemande vestiging’, dat wil zeggen dat er nauwelijks 

personeel aanwezig is. Er is een coördinator voor vier uur per week. Daarnaast zijn er op 

vrijwillige basis toezichthouders die opruimwerkzaamheden en licht administratief werk 

verrichten. De onbemande vestiging heeft zeer ruime openingsuren. Deze vestiging is 

bedoeld voor zowel volwassenen als jeugd. Ook de scholen maken vaak gebruik van de 

bibliotheek. Klassen bezoeken de bibliotheek voor een leesbevorderingsprogramma of voor 

klassikaal lenen van boeken. 
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Callantsoog 

Het plan om in de supermarkt van Callantsoog het nieuwe concept ‘plug-in bibliotheek’ te 

realiseren is –door de supermarktdirectie- zodanig op de lange baan geschoven dat we daar 

geen perspectief meer voor zien. Het alternatief is dat er in het Dorpshuis een kleine 

voorziening wordt gerealiseerd met mogelijkheid om materialen te reserveren, af te halen en 

terug te brengen. Er zal een kleine voorraad boeken zijn die is afgestemd op de behoefte 

van de gebruikers. De registratie van uitleningen wordt sober en doeltreffend ingericht. De 

personele invulling geschiedt met behulp van vrijwilligers . 

 

Jeugdbus 

In 2013 heeft KopGroep Bibliotheken een jeugdbus in gebruik genomen. Deze jeugdbus was 

bedoeld als aanvulling op de bestaande dienstverlening: bestemd voor kernen waar geen 

bibliotheek in de buurt is. Een multifunctionele mobiele bibliotheekvoorziening waarmee we 

tegen lage kosten een flinke collectie jeugdboeken naar de scholen kunnen brengen. Door 

de bezoekfrequentie van eens per drie weken kan de jeugdbus veel scholen in kleine kernen 

bedienen en zijn de kosten relatief laag. Bovendien heeft de bus faciliteiten om met groepen 

het educatieprogramma ‘Doe de Bieb’ uit te voeren. De jeugdbus beschikt over een 

verdieping met een groot ‘multitouch-screen’ en een koffer met 16 iPads. Deze digitale 

voorzieningen werden mede mogelijk gemaakt door een flinke financiële bijdrage van de 

Rabobank.  

 

Helaas heeft de gemeente Hollands Kroon de jeugdbus gebruikt om bezuinigingen door te 

voeren. De jeugdafdelingen van de bibliotheken in deze gemeente werden gesloten en 

vervangen door een driewekelijks bezoek van de bus. Dat is nooit ons uitgangspunt 

geweest. In de notitie Varianten Bibliotheekvoorziening gemeente Schagen van 1 juli 2014 

hebben we aangegeven wat het verschil is tussen een jeugdbus en een jeugdafdeling van 

een bibliotheek. Om uitvoering te kunnen geven aan de bezuinigingen in de gemeente 

Hollands Kroon beschikt KopGroep Bibliotheken sinds 2014 over een tweede jeugdbus. Dit 

is een kleinere bus, zonder extra faciliteiten, maar wel met een collectie van 4000-5000 

boeken. Er is een achtergrondcollectie beschikbaar waaruit de collecties van de jeugdbussen 

dagelijks worden aangevuld en ververst. In de gemeente Schagen maken tien scholen 

gebruik van de jeugdbus. 

De bovenverdieping van de jeugdbus, wordt op termijn omgebouwd tot mobiel FabLab. Op 

deze manier kunnen gebruikers kennismaken met de nieuwste technieken en uitvindingen. 

“Leren door te doen” is het motto. Momenteel zijn we in de oriënterende fase en op zoek 

naar investeerders en sponsoren uit het bedrijfsleven. 

 

Servicepunten  

In de kernen Petten en Waarland kwam tot en met 2013 wekelijks een bibliobus voor zowel 

jeugd als volwassenen. Door de gemeentelijke bezuinigingen kon de dienstverlening van 

deze bibliobus na 2013 niet meer worden voortgezet. Om aan de wensen van de bewoners 

tegemoet te komen werden in Petten en in Waarland inlever- en afhaalpunten ingericht. 

Boeken en andere materialen die men online reserveert worden daar door ons afgeleverd. 

KopGroep Bibliotheken gaat, in overleg met dorpsraden, onderzoeken of er ook in andere 

kernen behoefte is aan servicepunten, eventueel aangevuld met een op de behoefte 

afgestemde voorraad materialen. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 
 
Kosten vestigingen Begroting 2015 2016 2017 2018 

Personeel € 307.300 € 270.000 € 210.000 € 135.000 

Collectie € 193.000 € 153.000 € 133.000 € 115.000 

Huisvesting € 130.000 € 110.000 € 110.000 € 90.000 

ICT € 109.000 € 109.000 € 100.000 € 100.000 

Jeugdbus € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 

Overig € 55.700 € 45.700 € 35.700 € 25.000 

  € 872.000 € 764.700 € 665.700 € 542.000 

          

Kosten backoffice € 327.000 € 312.000 € 273.000 € 273.000 

Totaal kosten € 1.199.000 € 1.076.700 € 938.700 € 815.000 

          

Subsidie begroting € 1.019.400 € 919.400 € 769.400 € 662.000 

Inkomsten gebruikers € 167.000 € 153.000 € 153.000 € 153.000 

Vrienden/projecten pm pm pm pm 

Totaal inkomsten € 1.186.400 € 1.072.400 € 922.400 € 815.000 
 
Toelichting 

Wij moeten een voorbehoud maken ten aanzien van de bedragen in dit overzicht. Wij 

hebben van de gemeente Schagen nog geen beschikking ontvangen met betrekking tot de 

subsidie voor 2015. Als die afwijkt van het begrootte bedrag dan moet de begroting 

aangepast worden en dus ook de bedragen in dit overzicht. 

 

KopGroep Bibliotheken realiseert in de jaren 2016-2018 een bezuiniging van € 100.000 in 

2016, € 250.000 in 2017 en € 357.000 in 2018. 

Personeelskosten en het mediabudget zijn de posten waar het zwaarst op wordt bezuinigd. 

Personeel: de bezuiniging op personeel bedraagt 56% van de huidige personeelskosten. 

Collectie: de collectie bedraagt 40% van het huidige mediabudget. 

Huisvesting: de huisvestingslasten blijven in principe gelijk. Met dien verstande dat in het 

gebouw in Tuitjenhorn ruimte verhuurd kan worden waarvan de opbrengst door externe 

deskundigen geraamd wordt op € 40.000.  

ICT: de kosten van ICT kunnen in deze periode niet erg dalen omdat de ICT-contracten in 

deze periode nog doorlopen. 

 

Kosten backoffice: de kosten van de backoffice bestaan uit twee onderdelen. 

Een deel wordt gevormd door onder andere bestuurs- en organisatiekosten, personeels- en 

salarisadministratie, financiële administratie. 

Een ander deel betreft de kosten van personeel dat wordt ingezet voor de dienstverlening 

aan het onderwijs (o.a. Doe de Bieb), collectievorming, organisatie cultureel programma. 

Deze werkzaamheden zijn organisatorisch ondergebracht bij de backoffice, maar feitelijk 

worden de werkzaamheden verricht in of ten behoeve van de vestigingen. 

 

Frictiekosten 

De frictiekosten met betrekking tot ontslagvergoedingen zullen naar verwachting tussen de  

€ 40.000 en de € 60.000 bedragen. Omdat de vestigingen gehandhaafd blijven zullen er 

geen of nauwelijks frictiekosten ontstaan op het gebied van ICT en huisvesting. 

De frictiekosten zijn niet in het overzicht verwerkt. 
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SAMENVATTING 

Het aanbod van KopGroep Bibliotheken vanaf 2016: 

- De huidige vestigingen in de gemeente Schagen blijven open -met een aangepaste 

dienstverlening- en het aantal standplaatsen van de jeugdbus blijft gelijk.  

- Een kleinere collectie door korting op het mediabudget: minder actuele titels in de 

bibliotheken en het aanvragen van actuele titels gaat langer duren. 

- Inzet van vrijwilligers bij ondersteunende dienstverlening in de bibliotheken. We gaan 

werken met full-service uren (1 informatiemedewerker met ondersteuning van een of 

enkele vrijwilligers) en zelfbedieningsuren (alleen vrijwilligers). 

- De huidige dienstverlening naar het onderwijs wordt zoveel mogelijk in stand 

gehouden. Er wordt onderzocht of er bouwstenen uit de Bibliotheek op School 

worden ingevoerd, zoals de leesmonitor en het inzetten van leesconsulenten. 

- De mogelijkheden van de digitale bibliotheek kunnen worden benut door alle leden en 

gebruikers van KopGroep Bibliotheken, dus ook door de klanten in de gemeente 

Schagen. Sommige content is gratis te raadplegen, voor andere digitale diensten  

(zoals het lenen van e-books) is een abonnement nodig van een openbare 

bibliotheek die aangesloten is bij de VOB. 

- KopGroep Bibliotheken neemt een actieve rol op zich in de uitvoering van de drie 

decentralisaties. Dit wordt gerealiseerd door personeel anders in te zetten en gebruik 

te maken van vrijwilligers. 

- In samenspraak met de dorpsraden wordt onderzocht of er in andere kernen dan 

Waarland en Petten behoefte is aan inlever- en afhaalpunten. 

  



 

 


