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Waar je jezelf in elke  levensfase  verder 
kunt  ontwikkelen. Waar je tijd voor 
 jezelf kunt nemen en voor je  geliefden. 
Waar je even stil kunt staan bij de 
 dingen die jou  interesseren en die jou 
richting geven. Onze bibliotheken zijn 
 ingericht als  extra huiskamers dicht in 
de buurt. We bieden een  inspirerende 
plek waar je bezig kunt zijn met jouw 
eigen  drijfveren, talenten, vaardigheden 
en ambities, maar ook de plek om in een 
drukke maatschappij tot rust te komen 
met een kop koffie aan de leestafel.

Enkhuizen

AndijkWervershoof

Medemblik

Stede Broec

Hoogkarspel

Venhuizen

Schellinkhout

Wognum

De Goorn

Obdam

Opmeer

© Stichting Westfriese Bibliotheken
Tekstredactie: Stichting Westfriese Bibliotheken
Fotografie: beeld omslag door Vitalii Bashkatov - via Shutterstock
Vormgeving: Designly 

Westfriese Bibliotheken
Stationslaan 2 
1611 KZ Bovenkarspel
www.westfriesebibliotheken.nl 

© 2019 Westfriese Bibliotheken
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets van deze uitgave 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een  geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt door 
derden anders dan de Westfriese Bibliotheken. Voor gebruik van formats, vormgeving, druk,  fotokopie, beeld en andere 
uitingen dient vooraf schriftelijk toestemming zijn verkregen van de directie van de Westfriese Bibliotheken.

De bibliotheek 
vandaag

...en in  
de toekomst
Onze visie is dat inwoners de bibliotheek zullen 
omarmen als extra huiskamer. Een veilige en 
prettige plek in je leven naast thuis en  
school/werk waar je jezelf kunt zijn, waar  
jezelf kunt (terug)vinden en waar je anderen 
kunt ontmoeten.

In 2019 zijn wij begonnen onze vestigingen 
 daarop in te richten. Zo gaan we alle locaties 
af om ze aan te kleden met een warme sfeer, 
 creativiteit, en inspirerende LABs. We werken 
aan verdere de- centralisatie in een hybride 
organisatie om dichtbij de  inwoners te   
kunnen staan. Zo kunnen we een hoog  
niveau van  dienstverlening bieden. 
 
Onze bibliotheken zijn een vanzelfsprekend 
startpunt om je weg in de maatschappij 
(terug) te vinden en verder uit te stippelen. 
Je komt er niet slechts om je boeken te lenen, 
maar je weet dat je er ook terecht kunt om te 
 ontmoeten, lezen, leren, vertellen, bezinnen, 
inspireren, dromen en je talent te ontwikkelen. 
Tijd nemen voor de bibliotheek is tijd nemen 
voor jezelf.  

We zijn het vertrouwde gezicht waar je  altijd 
naar terug kunt keren, in elke  levensfase, 
in de maatschappelijke keten en de 
 culturele  infrastructuur. We intensiveren de 
  samenwerking met (lokale) instanties voor een 
nog krachtiger West-Friesland. Samen kunnen 
we de participatie en het welzijn van onze 
 inwoners maximaal stimuleren. 

Onze bibliotheken zijn plekken waar je je met 
jezelf kunt verbinden en met anderen. 

Wij bieden de inwoners van  West-Friesland 
dicht bij huis toegang tot kennis en cultuur  
in een toegankelijke en betaalbare vorm. 

Naast onze boeken, tijdschriften en  digitale 
collectie doen we dat in de vorm van een grote 
diversiteit aan activiteiten met ruimte voor 
 ontmoeting en debat. Afhankelijk van het 
onderwerp bieden we een podium aan een 
deskundige. Dat kan ook een inwoner van onze 
eigen gemeenten zijn. Zo kun je je persoonlijk 
ontwikkelen, je vaardigheden vergroten en je 
 interesses verder aanwakkeren met  aanbod dat 
je bij ons of via ons vindt.

Wij helpen je om de weg te  blijven  vinden in 
een steeds sneller  veranderende maatschappij. 
 Ontwikkelingen die onze regio  beïnvloeden 
maken we bespreekbaar, zoals: het bevorderen 
van  taalvaardigheid,  eenzaamheidsbestrijding, 
leefbaarheid en inclusie. Wij vinden dat 
 iedereen erbij hoort en welkom is, ongeacht 
achtergrond of  sociale positie.   

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee 
kan blijven doen en kan blijven groeien. Onze 
werkdag is geslaagd als onze bezoekers een 
stukje tot rust zijn gekomen, meer in hun eigen 
kracht  raken en geïnspireerd het pand verlaten. 

De medewerkers en vrijwilligers, die onze 
organisatie haar vertrouwde gezicht geven, 
leveren met plezier elke dag een  waardevolle 
bijdrage. Zij vormen samen met de lokale 
bevolking het hart van onze huiskamer. Voor en 
door inwoners laten we ons inspireren in het 
samenstellen van ons aanbod. Daarmee staat 
de bibliotheek midden in een maatschappij 
die voortdurend in beweging is. Als de vraag 
van de omgeving verandert, dan beweegt onze 
organisatie daarin mee. 



De 
maatschappelijke 
bibliotheek 

Van  
participatie 
naar geluk

De bibliotheek werkt gemeente georiënteerd. 
We maken deel uit van de lokale gemeenschap 
en staan dichtbij de inwoners. 

In samenwerking met de zes Westfriese 
 gemeenten in ons verzorgingsgebied hebben 
we een aanbod samengesteld dat tegemoet 
komt aan zowel de regionale vraag, als de 
 individuele behoefte per gemeente. Het 
 aanbod is zo ontwikkeld dat we continu  
kunnen meebewegen met de maatschappelijke 
veranderingen, maar ook het voortouw kunnen 
nemen in innovatie door in te spelen op trends.

We werken met lokale teams van  medewerkers 
en vrijwilligers. Zij vormen het vertrouwde 
gezicht van de vestigingen en gaan doorlopend 
in gesprek met de inwoners, lokale instanties 
en de gemeente. Zo halen we vraag en aanbod 
op en kijken we samen met de gemeenschap 
hoe wij dit het beste kunnen aanbieden.

Elke inwoner van West-Friesland kan deel 
 blijven nemen aan een  samenleving in 
 beweging door de  basisvaardigheden  
te beheersen:

•	 Taal heb je nodig om jezelf te kunnen 
 uiten en anderen te begrijpen
•	 Cultuur inspireert, bepaalt mede 
 wie je bent en legt verbanden
•	 Digitale vaardigheid is een sleutel naar 
 zelfredzaamheid en participatie 

Ons brede aanbod beslaat deze drie  gebieden 
waartussen wij verbanden leggen en 
 doorlopende leerlijnen ontwikkelen.
In onze LABs bieden we inwoners ruimte om 
te leren, te oefenen en te ontdekken. Ongeacht 
je levensfase kun je je in eigen tempo en naar 
eigen behoefte verder ontwikkelen. Alleen of 
samen met anderen.

–	 Hoe meer je leert, hoe zelfstandiger je 
 je kunt redden (participatie)
–	 Hoe meer je oefent, hoe beter het gaat 
 (zelfvertrouwen/welzijn)
–	 Hoe meer je ontdekt, hoe krachtiger je 
 je eigen doelen nastreeft en zelfsturing 
 ontwikkelt (geluk) 

We vormen samen met onze partners een 
doorlopende leerlijn. De bibliotheek en haar 
partners bieden elkaar een podium dichtbij 
degenen die baat hebben bij onze diensten 
en producten. Onze LABs zijn ook op locatie 
 beschikbaar voor inwoners, via scholen, 
 bedrijven en culturele initiatieven. Onze LABs 
sluiten aan op de brede  maatschappelijke 
 keten en de culturele infrastructuur. Zo kun 
je altijd instappen op het punt waar jouw 
 ontwikkelingsbehoefte ligt. 

Bij ons kun je terecht voor informele  scholing, 
collectie en  uitwisseling. We wijzen je op 
 mogelijkheden voor formele scholing, 
 professionele hulp of verdieping in kunst 
en cultuur bij  andere instellingen. In de 
 bibliotheek kun je  laagdrempelig, vrijblijvend 
en neutraal  kennis maken met mogelijkheden 
bij andere  instanties waar je niet zomaar 
 binnen zou stappen of waar je niet aan 
 gedacht had. Zo bieden we perspectief aan  
de inwoners van West-Friesland.

Binnen onze stichting werkt een team van  
ca. 50 medewerkers en meer dan  
200 vrijwilligers. 

De medewerkers zijn een kern van vaste 
waarden voor onze organisatie. Zij  anticiperen, 
bewegen mee met de maatschappelijke 
 veranderingen en ontwikkelen zichzelf ook 
voortdurend aan de hand van training en 
opleidingstrajecten. De vrijwilligers komen 
vaak uit de omliggende gemeenschap en 
helpen ons om lokale kansen te signaleren. 
Hun drijfveren, kennis en lokale netwerk zijn 
van onschatbare waarde voor onze organisatie. 
Wij zijn er trots op samen met hen te werken 
binnen een gecertificeerd vrijwilligersbeleid 
volgens het NOV-keurmerk ‘Goed Geregeld’. 

De liefde en passie waarmee onze 
 medewerkers werken, is voelbaar in onze 
vestigingen. Het aantal bezoekers is vanaf 2018 
sterk gestegen en ook het aantal nieuwe leden 
neemt toe. We zijn blij te vernemen dat men 
graag bij ons terug komt.

De Westfriese Bibliotheken zijn extra 
 huiskamers voor bezinning en  persoonlijke 
ontwikkeling. Waar je jezelf en anderen 
 ontmoet en waar je kunt genieten van het 
leren van nieuwe dingen. Je leven lang. 

DigiLAB

Experimenteer met de toekomst in de 
digitale proeftuin: maak kennis met 
de nieuwste technieken, ontwikkel je 

(zelf)vertrouwen met techniek, 
leer creatief en 

oplossingsgericht 
denken.

CultuurLAB
Ga op zoek naar jezelf: leer je 

verbeeldings- en uitdrukkingskracht 
vergroten, verruim je kennis en begrip 

van de wereld, kijk eens door de bril 
van een ander, ontdek je  

toekomstdromen, ontwikkel je talent 
en zelfsturing.

TaalLAB
Ontdek het plezier van lezen en taal: 

leer beter lezen en schrijven, 
oefen met de Nederlandse taal, 

ontmoet schrijvers en ontdek de 
schrijver in jezelf.

culturele													infrastructuur
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maatschappelijke	keten


