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Activiteiten 
voor 

kinderen

Ontwikkeling en educatie

Allerjongsten
Bibliotheek IJmond Noord voert veel activiteiten uit om ouders van baby’s,  
dreumesen, peuters en kleuters te bereiken. Immers, jong beginnen met  
voorlezen en kinderen vertrouwd maken met (voel)boekjes verkleint de  
kans op taalachterstand. 

•  Het Mamacafé XL in de Raadszaal van de gemeente Heemskerk werd  
bezocht door 90 (aanstaande) moeders. Een medewerker van de bibliotheek  
las er voor en introduceerde er het Boekstartkoffertje. Dit koffertje bevat  
voorleestips voor de ouders, een knisperboekje en een prentenboek. Tijdens de  
Open Dag van het Rode Kruis Ziekenhuis was de bibliotheek aanwezig met een  
Boekstartstand die druk bezocht werd. In het voorjaar werd door de directies van de  
kinderopvangorganisaties en de bibliotheek een contract getekend ten behoeve van de  
invoering van Boekstart op alle locaties. Boekstart wordt nu uitgevoerd op 7 kinderopvang- 
locaties. Voor de leidsters is een training interactief voorlezen gegeven. Van de nul- tot driejarige 
inwoners van Beverwijk en Heemskerk is 34% lid van de bibliotheek.

•  Elke woensdagochtend leest een voorleesvrijwilliger voor in beide vestigingen, aan 
 gemiddeld 10 kinderen samen.
•  Tijdens de Nationale Voorleesdagen stond het prentenboek De kleine walvis centraal. Het  

prentenboek werd met het vertelkastje en vertelplaten gepresenteerd. Er was een speurtocht 
met verstopte walvisjes en kinderen konden een muts met mooie watertaferelen maken. Ter 
afsluiting gaf het Zoldertheater een voorstelling voor kinderen en hun ouders. Poppentheater 
Dubbele Jan liet aan pedagogisch medewerkers zien hoe met kleine kinderen rond dit prenten-
boek gewerkt kan worden. 

•  In 2016 startte De VoorleesBV, een project dat gericht is op taalzwakke kinderen van een tot  
vier jaar. De meeste gezinnen worden vanuit het consultatiebureau doorverwezen, maar ook  
vanuit kinderopvang en het Taalhuis komen aanmeldingen binnen. Achttien weken lang leest 
een vrijwilliger voor of doet taalspelletjes bij het gezin thuis. Dit gebeurt in aanwezigheid van  
de ouder(s), waardoor het voorleesritueel een blijvend plekje in het gezin krijgt. In 2017 namen  
20 gezinnen deel aan de VoorleesBV. 

Uitspraak van een van onze voorleesvrijwilligers 
“Door te lezen maak je kennis met andere 
zaken dan je in het dagelijks leven tegenkomt. 
Je kunt daar veel plezier aan beleven, en ervan 
leren. Dit gun ik iedereen, en vooral kinderen 
met een taalachterstand.”

Uitspraak van een van onze voorleesvrijwilligers
“Eén van de leukste dingen vind ik het 
volgen van het kind. Wat merkt het op, 
wat zegt het, en daar dan op inspringen. 
Bevestigen en herhalen op de goede 
manier, er iets meer over vertellen, en 
zo een leuk gesprekje hebben met de 
kinderen naar aanleiding van het 
voorgelezen verhaaltje.”

Mamacafé XL

BoekStart

Nationale Voorleesdagen

De VoorleesBV
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Activiteiten 
voor 
kinderen

Vier- tot twaalfjarigen
Trots zijn wij op Blossom Meijer (kinderdirecteur 2014-2016)  
en Sien Ruijgrok (kinderdirecteur in 2017). Zij mochten op het 
Nationale Bibliotheekcongres in Assen vertellen over hun 
rol als kinderdirecteur. Zo helpt de kinderdirecteur onder 
andere bij allerlei activiteiten en vlogt ze wekelijks over de 
bibliotheek. Siens thema is: ‘Lezen kan ook heel leuk zijn!’
•  ‘Gruwelijk eng’ was het thema van de Kinderboekenweek. 

Door de kinderen van de Kamercommissie werden twee  
Griezelgrabbeltonnen gemaakt, waaruit kinderen die lid  
werden van de bibliotheek een griezelig cadeautje konden 
grabbelen. Zij organiseerden ook een griezelmiddag met veel 
griezelverhalen en een spokenstoelendans. Samen met het  
Kennemer Theater en het Centrum voor de Kunsten werd op  
zondag 8 oktober een groot, griezelig feest georganiseerd. 

•  De bibliotheek ondersteunt het onderwijs, onder andere door de ontvangst van heel veel groepen 
in de bibliotheek. De kinderen maken op een speelse wijze kennis met de bibliotheek en leren 
over hoe je handig informatie kunt opzoeken. De kinderen leren ook dat de bibliotheek er niet 
alleen voor leesfanaten is: het is er ook leuk en leerzaam voor kinderen met andere talenten. Zo 
brengen ze tijdens diverse opdrachten met de iPad een dinosaurus tot leven, verzinnen ze een 
nieuwe naam voor een hoofdpersoon in een griezelboek en maken met magneetletters een zin. 

Daarnaast is er samenwerking met het onderwijs door het uitlenen van themacollecties en het uit-
voeren van leesstimuleringsprogramma’s en mediawijze programma’s. Onze mediacoaches geven 
in de groepen gastlessen over programmeren en omgang met sociale media. 

Uitspraak van een Bo, 9 jaar 
“Ik mag altijd mijn telefoon mee naar bed”

Uitspraak van Achmed, 12 jaar 
“Mijn moeder weet niet eens wat ik speel op mijn mobiel”

Ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs bezochten de bibliotheek, dit jaar voornamelijk HAVO/
VWO-groepen. Door het drukke schoolprogramma is de ontvangst van de VMBO-leerlingen naar 
voorjaar 2018 uitgesteld. Een groep van de Internationale Schakel Klas (ISK) maakte ook kennis met 
de bibliotheek.
•  Iedere eerste vrijdag van de maand is er de Kinderboekenbios: met z’n allen kijken naar een  

verfilmd boek. Een kind kiest de film en zorgt voor publiek. Bij aanvang vertelt het kind waarom 
hij/zij deze boekverfilming heeft gekozen en leest een stukje voor uit het bijbehorende boek.  
Het aantal bezoekers varieert tussen de 15 á 30. 

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie ontwikkeling en educatie

  Afspraken 2017 Resultaten 2017

Aantal voorschoolse voorzieningen dat  
deelneemt aan het programma 22 23

Minimaal aantal groepsbezoeken basisonderwijs 80 112

Minimaal aantal groepen van het basisonderwijs  
maken kennis met een schrijver of illustrator 50 49

Minimaal aantal geleverde themacollecties 32 37

Aantal kinderen worden mediawijzer 1000 1660

Aantal groepsbezoeken vanuit voortgezet onderwijs 20 8

Kinderboekenweek

Samenwerking 
basisonderwijs en  
voortgezet onderwijs

Kinderboekenbios
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Activiteiten 
voor 

volwassenen

Leesbevordering en literatuur

Laaggeletterden
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? 
Eén op de negen Beverwijkers en Heemskerkers is laaggeletterd. Daarom is de dienstverlening aan 
laaggeletterden speerpunt bij de bibliotheek. Het Taalhuis IJmond werd in september in beide  
vestigingen feestelijk geopend. Taalhuis IJmond is een samenwerkingsverband tussen alle taalaan-
bieders in de regio. Het is ook een informatiepunt voor mensen die de Nederlandse taal (beter) wil-
len leren. Het Taalhuis geeft informatie en advies aan vrijwilligers, gemeenten en bedrijven. Tijdens 
het Taalspreekuur kunnen inwoners zich laten informeren over cursussen en bijeenkomsten. Ook 
kan iedereen er taal- of rekenoefeningen doen en makkelijke lees- en informatieve boeken lezen  
en lenen. De bezoekers komen uit alle windstreken. UWV en IJmond Werkt! verwijzen bezoekers 
desgewenst door naar het taalspreekuur.  Er werden langs deze weg 157 laaggeletterden bereikt.  
In 2 leeskringen voor anderstaligen en in 1 leeskring voor laaggeletterden werd het hele jaar gele-
zen uit makkelijk te lezen romans. 
Cursisten van het Nova College, SPA, EDINOVA en Totaal kregen een rondleiding en uitleg over de 
materialen die er speciaal voor hen zijn. 

Leesbevordering
Er is aan diverse landelijke leesbevorderingscampagnes deelgenomen. 
•  Het thema van de Boekenweek was ‘Verboden vruchten’. Ter ere van dit thema zijn de ‘guilty 

pleasures’ van alle bibliotheekmedewerkers via de digitale schermen en Facebook prijsgegeven. 
Dit leverde leuke klantenreacties op. 

•  Tijdens Nederland Leest stond het boek Ik, robot van Isaac Asimov centraal. Schrijver Bas Haring 
kwam vertellen over kunstmatige intelligentie naar aanleiding van zijn boek De ijzeren wil.  
Hij trok veel jonge bezoekers. Samen met vijf andere bibliotheken werd de maand november 
omgetoverd tot de Maand van het brein, met allerlei activiteiten zoals een breintafel en een 
hersenkraker-middag.

•  De bibliotheek ondersteunt 17 leeskringen. Voorts ruilen vrijwilligers de boeken voor  
30 Bibliotheek-aan-Huis-leners. 

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie leesbevordering en literatuur

  Afspraken 2017 Resultaten 2017

Aantal actieve leeskringen is minimaal 15 17

Minimaal aantal Bibliotheek-aan-Huis-leners 30 30 

Minimaal aantal laaggeletterden bezoeken bibliotheek 140 157

Het Taalhuis IJmond 

Boekenweek

Nederland Leest

Maand van het brein
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Activiteiten 
voor 
volwassenen

Kennis en informatie

Media-educatie voor volwassenen
Taalvaardigheid is een basisvaardigheid, maar digitale vaar-
digheid is dat ook. In Beverwijk geeft de bibliotheek samen 
met SeniorWeb allerlei cursussen en workshops met als 
doel het mediawijzer maken van volwassenen. Aangeboden 
werden onder meer: Starten met Samsung, Basiscursus 
Windows 10, Gebruik van smartphones, Starten met de iPad 
en Werken met ‘de cloud’. 
In de cursus Digisterker leren mensen werken met de e-over-
heid. De cursus is 3 maal georganiseerd, maar de toeleiding van 
cursisten door de gemeenten en het UWV is nog altijd onvoldoende 
geregeld. 
In het najaar organiseerde de bibliotheek een avond over media- 
opvoeding: wat is de digitale belevingswereld van kinderen?  
Welke grenzen stel je als ouders?

Historisch erfgoed 
Samen met Stichting Oer-IJ en Museum Kennemerland zijn 4 Oer-IJ-lezingen georganiseerd. 
Tijdens de Maand van de Geschiedenis kwamen veel bezoekers af op de bijeenkomst ‘Nostalgisch 
Beverwijk’. Ook was er weer een bijeenkomst rond de historische kaart op de multitouchtafel. 

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie kennis en informatie

  Afspraken 2017 Resultaten 2017

Minimaal aantal volwassenen worden mediawijzer 200 226

Aantal volwassenen volgen cursus Digisterker 30 16

Kunst en cultuur
 
Literaire ontmoetingen
De bibliotheek organiseerde samen met boekhandel De 
Readshop Express Beverwijk en het Kennemer Theater  
5 literaire ontmoetingen. We ontvingen Saskia Goldschmidt, 
Alexander Münninghoff, Roos Schlikker en Kluun. Als laatste 
in de rij vertelde Onno Blom over de totstandkoming van 
zijn biografie over Jan Wolkers. 

Lezingen en workshops
We organiseerden 15 lezingen en workshops en trokken daarmee 
160 bezoekers. 

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie kunst en cultuur

  Afspraken 2017 Resultaten 2017

Minimaal aantal literaire lezingen  4 5

Minimaal aantal workshops en lezingen 10 15

Mediawijzer

Digisterker

Literaire ontmoetingen

Lezingen en workshops
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Activiteiten 
volwassenen 
en kinderen

Ontmoeting en debat

Kinderen
De Kamercommissie in Beverwijk organiseerde 11 activiteiten, onder andere 
tijdens de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleesdagen en met Pasen. De 
Kamercommissieleden legden aan kinderen ook uit hoe je grappige foto’s 
kunt maken met de iPad en met een green screen.
Samen met het Centrum voor de Kunsten organiseerde de Kamercommissie 
een geslaagde Sinterklaasmiddag voor meer dan 40 kinderen. Er was een  
Pietendans, er werden Sinterklaasliedjes gezongen, kinderen werden  
geschminkt en vervolgens gingen ze knutselen. 
Daarnaast werden op drie ochtenden in de vakantie met behulp van maat- 
schappelijk stagiairs door de Kamercommissie activiteiten op poten gezet.

Volwassenen
Samen met de Stichting Welzijn Beverwijk organiseerde de bibliotheek 2 lezingen voor ouderen. 
In het voorjaar was er een lezing van Martinus van den Berg over het levenseinde. Hierbij was ook 
Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland betrokken. In het najaar verzorgde Kees van Loenen 
de voorstelling ‘Vechten tegen Eenzaamheid’ over zelfredzaamheid. 
In de tweede helft van 2017 startte de bibliotheek met de pilot Presenteer & Informeer, die inwoners 
tijdens openingsuren van de bibliotheek een podium biedt om hun kennis uit te dragen. Er was  
3x een Presenteer & Informeer: ‘Boekbinden en goudborduren’, ‘Oogcoördinatie van kinderen bij 
het lezen’ en de derde Presenteer & Informeer ging over hoogsensitiviteit. 

Prestatieafspraken en resultaten kernfunctie kunst en cultuur

  Afspraken 2017 Resultaten 2017

Minimaal aantal activiteiten van de Kamercommissie 12 11

Minimaal aantal ontmoetingen voor ouderen 2 2

Kamercommissie

Presenteer & Informeer
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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

Privacy
Extra aandacht was er voor de privacy in het contact met klanten. Naarmate de bibliotheek een 
steeds grotere rol in het sociaal domein speelt en de overheid er steeds meer vanuit gaat dat ieder-
een digitaal vaardig is, krijgt de bibliotheek steeds meer te maken met privacygevoelige zaken. Er is 
daarom een protocol opgesteld met afspraken, uitgangspunten, gedragsregels en voorbeeldsitua-
ties. 

Gecertificeerd
In december werd de bibliotheek bezocht en onderzocht door een onafhankelijke auditcommissie. 
Eind januari 2018 werd bekend dat de bibliotheek weer voor vier jaar gecertificeerd is! De audit-
commissie concludeerde dat de bibliotheek een goede prestatie levert die past bij werkgebied en 
de ambities van beide gemeenten en de inwoners. Het enige onderdeel dat ‘zwak’ scoorde was de 
financiële situatie: er is de afgelopen jaren stevig bezuinigd en daardoor is de bibliotheek niet in 
staat meer tegenslagen op te vangen. Tevens werd vermeld dat de bibliotheek de omslag naar een 
veel bredere functie dan alleen uitlenen goed heeft ingezet. De bibliotheek is steeds meer aanwezig 
op het maatschappelijk terrein (onder andere bij de bestrijding van laaggeletterdheid, het vergroten 
van de digitale vaardigheden en het delen van kennis). Ook op het educatieve terrein neemt de rol 
van de bibliotheek toe. 

Algemeen
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De  
bibliotheek  

in cijfers 

Aantal lezers, bezoekers en uitleningen

Aantal leners

 0 - 15 jaar 16 - 17 jaar 18 - 20 jaar 21 - 64 jaar 65 + Overige Totaal

 2016 2017 2016  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Beverwijk 3.774 3.802 704 704 498 635 1.829 1.806 883 897 410 295 8.098 8.139

Heemskerk 7.669 7.392 1.645 1.600 664 1.035 2.927 2.722 1.495 1.441 81 29 14.481 14.219

 Wijk aan Zee 136 118 39 42 11 15 28 23 24 23 1 1 239 222

 Totaal 11.579 11.312 2.388 2.346 1.173 1.685 4.784 4.551 2.402 2.361 492 325 22.818 22.580

Meest geleend in 2017

Bij de romans bestaat de top-5 uit:
Saskia Noort Huidpijn
Linda van Rijn Zeezicht
Simone van der Vlugt Toen het donker werd
Suzanne Vermeer Hittegolf
Karen Slaughter Verborgen

Meest geleende literatuur:
Kluun DJ
Wieke van Oordt Vrouwen die vreemdgaan
Herman Koch Het diner
Griet Op de Beeck Gij nu
Martine Bijl Hindergroen

Bij de informatieve boeken is de top-5:
Astrid Holleeder Judas: een familiekroniek
Isa Hoes Toen ik je zag
Geert Mak De levens van Jan Six
Astrid Holleeder Dagboek van een getuige
Jelle Brandt Corstius As in tas

Paul van Loon met de Dolfje Weerwolfje-reeks en Jeff Kinney met de 
Het Leven van een Loser-reeks zijn bij de kinderen het meest geliefd. 

Bezoekers per vestiging

 2016 2017

Beverwijk 88.781 78.647

Heemskerk 174.308 135.184

Wijk aan Zee 2.588 2.893

Totaal 265.677 216.724

Leescafé Beverwijk 103.887 132.972

Website 112.091 97.360

App 32.897 35.859

Leners t.o.v. inwoners

 2016 2017

Inwoners 92.977 79.617

Leners 22.818 22.580

Percentage 24,54% 28,36%

Aantal uitleningen

 2016 2017

Fysiek 439.463 389.266

Digitaal 11.601 13.848
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De  
bibliotheek  
in cijfers 

Aantal informatievragen, boekenbezit en overige materialen

Informatievragen

  2016   2017

 Volw. Jeugd Totaal Volw. Jeugd Totaal

Beverwijk 3.289 4.104 7.393 3.072 3.276 6.348

Heemskerk 4.732 4.299 9.031 4.164 3.692 7.856

Wijk aan Zee   256 256   182 182

Boekenbezit volwassenen

 Romans Informatieve boeken Totaal

  2016 2017 2016 2017 2016 2017

Beverwijk 18.393 19.033 10.931 10.855 29.324 29.888

Heemskerk 18.121 15.008 10.153 7.748 28.274 22.756

Wijk aan Zee 0 0 0 0 0 0

Totaal 36.514 34.041 21.084 18.603 57.598 52.644

Boekenbezit jeugd

 Leesboeken Informatieve boeken Totaal

  2016 2017 2016 2017 2016 2017

Beverwijk 12.595 12.355 4.748 4.919 17.343 17.274

Heemskerk 17.496 15.962 6.159 5.870 23.655 21.832

Wijk aan Zee 2.072 2.065 782 792 2.854 2.857

Totaal 32.163 30.382 11.689 11.581 43.852 41.963

Bezit overige materialen

 2016 2017

Overige materialen 5.089 5.677

Tijdschriftabonnementen 199 164
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De  
bibliotheek  

in cijfers 

Openingstijden

Vestiging Beverwijk
 Volwassenen Jeugd
maandag 13.30 - 20.30 uur 13.30 - 20.30 uur
dinsdag 11.00 - 18.00 uur 13.30 - 18.00 uur
woensdag 11.00 - 20.30 uur 11.00 - 20.30 uur
vrijdag 11.00 - 18.00 uur 13.30 - 18.00 uur
zaterdag 11.00 - 15.00 uur 11.00 - 15.00 uur

Vestiging Heemskerk
maandag 09.00 - 17.00 uur*
dinsdag 09.00 - 17.00 uur*
woensdag 09.00 - 17.00 uur*
donderdag 09.00 - 17.00 uur*
vrijdag 09.00 - 17.00 uur*
zaterdag 11.00 - 15.00 uur

* tot 13.00 uur zelfbediening

Jeugdservicepunt Wijk aan Zee
maandag 12.30 - 14.30 uur*
dinsdag 12.30 - 15.30 uur
vrijdag 12.30 - 14.30 uur*

* zelfbediening
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