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INLEIDING

De bibliotheek heeft ook dit jaar
weer hard gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren
van de maatschappelijke kansen
van alle inwoners van Beverwijk en
Heemskerk.
Naast nieuwe leesbevorderingsprojecten werd dit jaar ook gestart
met De Bibliotheek op School (dBos).
Verderop in dit jaarverslag vindt
u meer informatie over deze onderwerpen.
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ONTWIKKELING EN EDUCATIE

Bibliotheek IJmond Noord heeft samen
met andere organisaties veel activiteiten
ontplooid waar het gaat om de basisvaardigheden taal en digitaal. De nadruk ligt daarbij
in eerste instantie op het vergroten van het
leesplezier en het voorkomen en verminderen
van taalachterstanden.

Allerjongsten
BoekStart

Iedere woensdag werd er door een vrijwilliger in Beverwijk en Heemskerk een half uurtje voor gelezen aan ouders
met een baby of peuter. De ouders leerden de collectie zo een beetje kennen en zagen hoe ze thuis een boekje konden
lezen met hun eigen kindje. De voorleesvrijwilligers zongen liedjes en deden spelletjes rond het prentenboek om de
kinderen te leren luisteren en te laten kijken naar het verhaal. Een hele leuke activiteit om wekelijks de taalontwikkeling te stimuleren.
De BoekStart-collectie werd op de open dag van het Rode Kruis Ziekenhuis door twee medewerkers gepromoot.
Langs de stand in het atrium van het ziekenhuis liepen ruim 1600 bezoekers. Velen kenden BoekStart en de jonge
ouders kregen een boekje cadeau voor hun eigen baby of peuter.
Het Sportfondsenbad in Beverwijk deelt voor ouders bestemde folders uit en op de informatieschermen van het
zwembad draait een dia mee over BoekStart. Drie verloskundigenpraktijken in Beverwijk en Heemskerk geven een
flyer over BoekStart mee in de goodiebag voor aanstaande ouders. Ook in drie huisartspraktijken worden flyers over
BoekStart uitgedeeld.
BoekStart in de kinderopvang is in Beverwijk gerealiseerd; in Heemskerk bleek er (nog) geen behoefte aan te bestaan.
In Noord-Holland werken alle openbare bibliotheken er samen aan om via BoekStart kinderen van 0 tot en met 2 jaar
beter te bereiken. Alle acties bij elkaar leidden tot een langzaam stijgend bereik. Dit project wordt in 2019 voortgezet.

Nationale Voorleesdagen

Ruim veertig leidsters van verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bezochten een informatieavond die
in het teken stond van het prentenboek ‘Sttt! de tijger slaapt’. Er konden boeken worden gekocht bij The Read Shop
Express Beverwijk en Sharon Crijns verzorgde een inspirerende workshop met muzikale werkvormen en liedjes die bij
het verhaal pasten.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen die plaatsvonden van woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari kwamen er
kinderen van de kinderdagverblijven Puk en Baloe op bezoek in de bibliotheek. Daar werden zij voorgelezen uit het
Prentenboek van het Jaar en zongen ze liedjes over de tijger. De kinderen van de Kamercommissie verzorgden op
woensdagmiddag voor jonge kinderen een activiteit op de jeugdafdeling van de bibliotheek in Beverwijk. Met gebruikmaking van het vertelkastje werd het verhaal van de tijger voorgelezen en kinderen konden een tijgermasker knutselen.
Tenslotte verzorgde Het Zoldertheater ter afsluiting een feestelijke voorstelling in de bibliotheek van Heemskerk.

VoorleesBV

In 2018 namen 21 voorlezers en gezinnen deel aan de VoorleesBV, het leesbevorderingsprogramma bij de gezinnen thuis.
Citaat van een voorleesvrijwilliger:

“Ik was laatst in de bieb om nieuwe boeken uit te zoeken en wie

zag ik daar met zijn moeder? A. (mijn eerste voorleeskind) met een
dikke stapel boeken in zijn armpjes. Moeder vertelde dat A. gek is
op boeken. Dát hebben we bereikt en dat wíllen we toch?”
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Vier- tot twaalfjarigen
dBos

Ondersteuning van het onderwijs is een belangrijke taak van de bibliotheek. Dit jaar werd daarin door Bibliotheek
IJmond Noord een belangrijke stap gezet met de introductie van De Bibliotheek Op School (dBos). Als eerste school
kreeg Steve JobsSchool De Ark een dBos. De tweede school was de Openbare Basisschool De Kariboe. Er werd een aantrekkelijke schoolbibliotheek gerealiseerd, een introductie voor de teams en de ouders gehouden en er was een officiële
opening. De eerste trainingen voor leerkrachten en groepen werden uitgevoerd. Met deze structurele samenwerking
tussen school en bibliotheek wordt het leesplezier verder bevorderd en verbetert de taalvaardigheid van de kinderen.

Kinderdirecteur

Kinderdirecteur Sien Ruijgrok legde eind 2018 haar functie neer. Zij was twee jaar lang
kinderdirecteur en heeft met veel enthousiasme gevlogd, activiteiten aangekondigd,
filmpjes gemaakt met vrijwilligers en nog veel meer. Na een sollicitatieprocedure is
een opvolger gekozen die in januari 2019 werd geïnstalleerd.

Kinderboekenweek

Het thema van de Kinderboekenweek was ‘Vriendschap’. In september en oktober
kwamen 48 groepen kinderen kijken en luisteren naar schrijvers en illustratoren.
De Kamercommissie organiseerde een middag met activiteiten als vriendschapsbandjes
maken, voorlezen en toneelspelen.

Mediawijsheid

Bijna 400 kinderen van zes tot en met twaalf jaar bezochten het nieuwe TalentenLab in Beverwijk. Ze volgden een
workshop, een gastles of deden mee aan een activiteit op het gebied van mediawijsheid, techniek en taal. In februari
opende het TalentenLab met een Minecraft-toernooi. In de maanden daarna volgden onder andere:
• programmeren met de Makey Makey of the Raspberry Pi
• klooikoffers: technieken zoals leren solderen of proefjes doen en slijm maken
TALENTEN
• versieringen maken met de 3D-printer en tekenen met 3D-pennen
LAB 4 - 12 jaar
• filmpjes leren maken met behulp van een Green screen en in Stop Motion
Ontdek je tale
nten op het
gebied van
mediawijshe
id,
techniek en
• robots in elkaar zetten en besturen, van Ozobots tot zelf Bibberbots maken
taal
Mad Science verzorgde een paar keer een workshop over ‘electric shocking’ en deed met
de kinderen proefjes op het gebied van statische elektriciteit en kleurenleer.
Het jaar werd afgesloten met het bouwen van een Lego-arrenslee voor de kerstman
begeleid door the Young Engineers uit Haarlem en kunstenaar Jan van Kampen liet de
kinderen een kunstwerkje met led lampjes maken.
Een geslaagd project voor kinderen die graag spelend leren. Het TalentenLab wordt in 2019
voortgezet voor twee doelgroepen: kinderen van 4 t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar. Zo kan
de inhoud van het TalentenLab beter afgestemd worden op de leeftijd van de kinderen.

Woensda
15:00 - 17:0 g
0 uur
Beverwijk

4-8

9-12

Kinderboekenbios

Iedere eerste vrijdag van de maand samen kijken naar een verfilmd boek. Kinderen kiezen de film uit en zorgen zelf ook
voor publiek door een door ons gemaakte uitnodiging rond te sturen naar familie, vrienden en bekenden. Bij aanvang
van de Kinderboekenbiosmiddag vertelt het kind waarom het deze boekverfilming heeft gekozen en leest hij of zij een
stukje voor uit het bijbehorende boek. Gemiddeld zijn er 25 bezoekers per keer.

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie Ontwikkeling en educatie
Afspraken 2018

Resultaten 2018

Aantal groepsbezoeken vanuit het voortgezet onderwijs

20

10

Aantal basisscholen waar dBos is ingevoerd

4

2

De VoorleesBV bereikt 20 gezinnen

20

21

Aantal kinderen wordt mediawijzer

1000

1940

Percentage geborenen tot 2-jarigen is lid van de bibliotheek

25%

30%

BoekStart is ingevoerd op alle locaties van de kinderopvang

100%

50%
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LEESBEVORDERING
EN LITERATUUR

Als je leest word je ondergedompeld in een
andere wereld: lezen prikkelt de fantasie en
brengt ontspanning. Lezen helpt tegen eenzaamheid. Wie leest ontdekt een andere wereld: de bibliotheek maakt je rijker! Maar wat
als je niet of nauwelijks kunt lezen?
Laaggeletterden

Eén op de negen Beverwijkers en Heemskerkers is laaggeletterd. Daarom is de dienstverlening aan laaggeletterden
speerpunt in het beleid van de bibliotheek. Het Taalhuis IJmond is een samenwerkingsverband tussen alle taalaanbieders in de regio. Tijdens het Taalspreekuur kunnen inwoners zich laten informeren over formele en informele mogelijkheden om de Nederlandse taal (beter) te leren. Mensen worden doorverwezen naar de voor hen best passende plek.
Sinds eind 2018 wordt na gebeld: is de doorverwezene inderdaad gegaan, wat heeft het opgeleverd en is het tijd voor
een vervolgstap?
Ook het UWV en IJmond Werkt! verwijzen bezoekers door naar het Taalspreekuur.

Leesbevordering

Het thema ‘Opnieuw beginnen’ tijdens de Maand van de Spiritualiteit inspireerde ons om een informatiebijeenkomst
te organiseren rond het onderwerp transgenders. Als er één groep weet wat het is om opnieuw te beginnen dan is het
wel een transgender. Het was een interessante avond met een persoonlijk verhaal van de spreekster, maar ook van de
bezoekers.
De Boekenweek stond in het kader van het thema ‘Natuur’. Wij ontvingen Nico Brantjes, ontwerper van de kasteeltuin
achter kasteel Assumburg en fervent fruitteler. Nico heeft ‘live’ in de bibliotheek de vergeten fruitsoorten Assummer
Peer en Uitgeester Zoet geënt. Vele bezoekers verlieten deze geanimeerde presentatie met een mini appel- of perenboompje.
Nederland Leest had dit jaar als thema ‘Voeding’. Er werden ruim duizend exemplaren van het boekje ‘Je bent wat
je leest’ uitgedeeld en bijna alle basisscholen bespraken in de bovenbouw de speciale uitgave ‘Graaf Sandwich’. Wij
ontvingen Charlotte Kleyn, die kwam vertellen over het samen met haar vader geschreven boek ‘Luilekkerland: 400 jaar
koken in Nederland’.
De avond met de lezing door Conny Braam over de opstanden rond het graven van het Noordzeekanaal werd zeer druk
bezocht. Deze avond werd georganiseerd in het kader van de Maand van de Geschiedenis, waarvan het thema dit jaar
‘Opstand’ was.

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie Leesbevordering en literatuur
Afspraken 2018

Resultaat 2018

Aantal actieve leeskringen is minimaal

15

17

Aantal deelnemers Bibliotheek aan Huis

30

24

Aantal Landelijke leesbevorderingscampagnes

4

5

Minimaal aantal ouderen bij de Lonkende Leestafel

50

65

Minimaal aantal laaggeletterden bij het Taalhuis

320

410
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KENNIS EN INFORMATIE

Taalvaardigheid is een basisvaardigheid,
maar digitale vaardigheid is dat ook.
Inmiddels blijkt dat het werken aan
taal- en digivaardigheid steeds meer
door elkaar heen loopt.

Media-educatie voor volwassenen

In Beverwijk geeft de bibliotheek samen met SeniorWeb diverse cursussen en workshops met als doel het mediawijzer
maken van volwassenen. Aangeboden werden onder andere het gebruiken van smartphones, leuk en veilig online, werken met ‘de cloud’, cursussen Windows 10, foto’s op tablet of pc en een lezing over domotica. De bibliotheek bood onder
meer. avonden aan over e-books en fake news.
‘Digisterker’ is een cursus die de bibliotheek en SeniorWeb gezamenlijk verzorgen. Daar zijn dit jaar vijf mensen mee
geholpen. Besloten is vanwege de geringe belangstelling de cursus ‘Digisterker, werken met e-overheid’ niet meer
standaard aan te bieden, maar te wachten tot er voldoende belangstellenden zijn. Er zijn in beide bibliotheekvestigingen spreekuren. Daar worden mensen geholpen met hun digitale problemen.
In Beverwijk kunnen ze daar ook doorlopend terecht voor de cursus ‘Klik en Tik’.
De bibliotheken in Nederland hebben landelijk de opdracht gekregen om inwoners te
helpen bij het invullen van hun belastingaangifte.
In samenwerking met Socius organiseerde de bibliotheek in 2018 in de maanden maart
en april een wekelijks belastingspreekuur. Elke maandagmiddag zaten er sociaal raadslieden klaar om mensen te helpen met hun aangifte. Er kwamen 63 burgers naar het spreekuur.
Met 48 mensen is de aangifte samen ingevuld, negen bezoekers stelden losse vragen en zeven
mensen zijn doorverwezen naar een belastingadviseur.

Historisch erfgoed

In het voorjaar van 2018 hebben wij een lezing georganiseerd in samenwerking met Stichting Oer-IJ. De inmiddels
bekende en zeer gewaardeerde spreekster Lia Vriend vertelde over de ontwikkeling van Oer-IJ naar Noordzeekanaal.
Als altijd wist zij het publiek te boeien met de uitleg bij haar vele historische en informatieve kaarten.
In november werd op feestelijke wijze het spaaralbum ‘Spaar BeverWijkaanZee’ gepresenteerd. De mensen die het
album in de voorverkoop hadden gekocht konden het die avond in ontvangst nemen.

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie Kennis en Informatie
Afspraken 2018

Resultaten2018

Minimaal 4 activiteiten rond lokaal historisch
erfgoed Beverwijk

4

4

Aantal volwassenen volgen cursus Digisterker

50

5

200

243

Aantal volwassenen mediawijzer gemaakt
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KUNST EN CULTUUR
Literaire ontmoetingen

De bibliotheek organiseerde samen met boekhandel
the Readshop Express Beverwijk en het Kennemer Theater
vier maal een zogenaamde ‘Literaire Ontmoeting’.
Er waren dit jaar een aantal spraakmakende gasten.
Özcan Akyol vertelde het indrukwekkende verhaal over
de ontwikkeling van een zoon van een gastarbeider tot
schrijver, een weg die met ups en downs gepaard ging.
Hoogtepunt van 2018 was natuurlijk de uitverkochte
ontmoeting met de koningin van de talkshow Sonja Barend met
het schrijnende verhaal over haar jeugd en de vragen die haar al
sinds haar jonge jaren achtervolgen over het lot van haar vader
en moeder in oorlogstijd.

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie Kunst en cultuur
Afspraken 2018

Resultaten2018

Minimum aantal literaire lezingen

4

4

Minimaal aantal workshops en lezingen

3

3

ONTMOETING EN DEBAT
Tijdens ‘Pitch je Passie’ (nieuwe naam voor ‘Open Podium’) kwam een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan
bod: Ikebana (Japanse bloemschikkunst), hoog-gevoeligheid, loopbaancoaching door een wandelende loopbaancoach,
een doventolk die de belangstellenden baby-gebaren aanleerde, informatie over kalligrafie en een workshop schrijven.
De ene presentatie trok meer mensen dan de andere, maar stuk voor stuk waren de bezoekers van ‘Pitch je Passie’ enthousiast over de gegeven presentaties.

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie Kunst en cultuur
Afspraken 2018

Resultaten 2018

Minimaal aantal informatieve bijeenkomsten voor ouderen

2

1

Minimaal aantal activiteiten Kamercommissie

10

11

Minimaal activiteiten pilot Makerspace

4

44

Minimaal aantal bijeenkomsten pilot Open Podium

12
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RAAD VAN TOEZICHT
Leden van de Raad van Toezicht zijn:
• Ir. J. Camfferman (voorzitter)
• A.G. Seesink (secretaris)
• E.J. Seppen (penningmeester)
• C.G.M. Opdam
• N.H. van der Kolk
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TRANSITIE VAN
KLASSIEKE BIBLIOTHEEK
NAAR EDUCATIEVE EN
MAATSCHAPPELIJKE
BIBLIOTHEEK
Veel tijd is geschonken aan de transitie van klassieke uitleenbibliotheek
naar het verder ontwikkelen van
de educatieve en maatschappelijke
bibliotheek. Er is onderzoek verricht
naar opties om uren vrij te spelen
en te verschuiven.
Ook is competentiemanagement
ingevoerd waardoor medewerkers
zich kunnen verbeteren op de vastgestelde nieuwe competenties.
Daarnaast zijn de voorbereidingen
gestart voor een nieuwe organisatiestructuur die aansluit bij het
Bibliotheekhuis.

MEEST GELEEND IN 2018
Top-5 romans:

Esther Verhoef
Saskia Noort
Simone van der Vlugt
Hendrik Groen
Lee Child

Top-5 jeugdboeken:
Jeff Kinney
Jeff Kinney
Jeff Kinney
Paul van Loon
Rachel Renée Russell

Nazomer
Huidpijn
De doorbraak
Leven en laten leven
Nachthandel
Niet te doen!
Ff offline
Flutvakantie
Dolfje Weerwolfje
Drama voor de camera

Top-5 informatieve boeken:
Rijbewijs B
Astrid Holleeder
Astrid Holleeder
Isa Hoes
Carolijn Visser

Judas
Dagboek van een getuige
Toen ik je zag
Selma
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BIBLIOTHEEK IN CIJFERS
Aantal leners
0 - 15 jaar
2017

2018

16 - 17 jaar
2017

2018

18 - 20 jaar
2017

21 - 64 jaar

2018

2017

2018

65 +
2017

Overige

Totaal

2018

2017

2018

2017

2018

Beverwijk

3.802

3.813

704

736

635

550

1.806

1.962

897

889

295

289

8.139

8.239

Heemskerk

7.392

7.287

1.600

1.506

1.035

1.072

2.722

2.681

1.441

1.323

29

28

14.219

13.897

118

106

42

38

15

19

23

22

23

22

1

1

222

208

11.312

11.206

2.346

2.280

1.685

1.641

4.5

Wijk aan Zee
Totaal

Bezoekers per vestiging
2017

2018

Beverwijk

78.647

75.746

Heemskerk

135.184

155.777

2.893

2.100

Totaal

216.724

233.623

Leescafé Beverwijk

132.972

78.215

website

97.360

98.878

app

35.859

49.106

2017

2018

inwoners

79.617

80.223

leners

22.580

22.344

percentage

28,36%

27,85%

2017

2018

389.266

360.810

13.848

15.273

Wijk aan Zee

Leners t.o.v. inwoners

Aantal uitleningen
fysiek
digitaal

Informatievragen
2017
Volwassenen

Jeugd

2018
Totaal

Volwassenen

Jeugd

Totaal

Beverwijk

3.072

3.276

6.348

3.774

2.869

6.643

Heemskerk

4.164

3.692

7.856

3.688

3.103

6.791

Wijk aan Zee		

182

182

130

130
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Boekenbezit volwassenen
Romans
2017

Informatieve boeken
2018

Totaal

2017

2018

2017

2018

Beverwijk

19.033

18.114

10.855

10.877

29.888

28.991

Heemskerk

15.008

14.690

7.748

7.518

22.756

22.208

0

0

0

0

0

0

34.041

32.804

18.603

18.395

52.644

51.199

Wijk aan Zee
Totaal

Boekenbezit jeugd
Leesboeken
2017

Informatieve boeken
2018

2017

2018

Totaal
2017

2018

Beverwijk

12.355

12.318

4.919

4.798

17.274

17.116

Heemskerk

15.962

15.659

5.870

5.826

21.832

21.485

2.065

2.080

792

777

2.857

2.857

30.382

30.057

11.581

11.401

41.963

41.458

Wijk aan Zee
Totaal

Bezit overige materialen
overige materialen
tijdschriftabonnementen

2017

2018

5.677

5.894

164

167

VOORUITBLIK OP 2019

Het jaar 2019 wordt voor Bibliotheek
IJmond Noord een bijzonder jaar,
want de bibliotheek werd op
22 december 1919 opgericht. Het hele
jaar zal aandacht besteed worden
aan het 100-jarig bestaan met extra
veel activiteiten.
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OPENINGSTIJDEN
Vestiging Beverwijk
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

09.00 - 20.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
gesloten
09.00 - 17.00 uur
11.00 - 16.00 uur
gesloten

Vestiging Heemskerk
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 20.00 uur
gesloten
09.00 - 17.00 uur
11.00 - 16.00 uur
gesloten

Jeugdservicepunt Wijk aan Zee
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

12.30 - 14.30 uur
12.30 - 15.30 uur
12.30 - 14.30 uur

(9.00 - 13.00 uur zelfbediening)
(9.00 - 13.00 uur zelfbediening)
(9.00 - 13.00 uur zelfbediening)
(9.00 - 13.00 uur zelfbediening)

(9.00 - 13.00 uur zelfbediening)
(9.00 - 13.00 uur zelfbediening)
(9.00 - 13.00 uur zelfbediening)
(9.00 - 13.00 uur zelfbediening)

(Zelfbediening)
(Zelfbediening)

