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Met plezier presenteren wij ons jaarverslag 2019. Een 
terugblik op een bijzonder jaar.
We hebben ons ingezet om nog meer zichtbaar te zijn in 
ons werkgebied, we hebben onze programmering verder 
geïntensiveerd en konden daardoor nog meer diensten 
bieden aan de inwoners van West-Friesland.

Onze verwachtingen voor 2019 zijn overtroffen, niet 
alleen de beoogde doelen zijn gerealiseerd, maar veel 
meer dan dat. Zo mochten we dankzij de motie-Asscher 
een volwaardige bibliotheek openen in Wognum en 
konden we de herinrichting van onze bibliotheek 
Enkhuizen realiseren.

De inhoudelijke samenwerking met de zes gemeenten 
resulteerde in een wederzijds gewaardeerd nieuw 
convenant dat ons in staat stelt om verder te bouwen 
op de inmiddels stevige fundering.

Onze aandacht ging ook uit naar het verder 
professionaliseren van onze organisatie. 

We ontvingen als derde bibliotheek in Ne-
derland de certificering ‘Goed Geregeld’. 
Een mooie ondersteuning voor de inzet 
die er is getoond om op een verant-
woorde wijze vrijwilligers in te zetten 
voor het zinvolle bibliotheekwerk.

2019 was eveneens het jaar waarin we 
ons opnieuw moesten inspannen voor de 

algehele certificering van de Westfriese Bi-
bliotheken. Het proces heeft ons veel geleerd, 

we hebben met toewijding en werkplezier de 
certificering doorlopen en zijn met vlag en wimpel 

geslaagd voor de audit.  

 “De auditoren constateren dat de Stichting Westfriese 
Bibliotheken een grote omslag heeft gemaakt. Het 
maatschappelijk effect van haar activiteiten en de 
positie die zij inneemt, is groot en zal doorgroeien  
omdat de transitie nog niet voltooid is.”
(CBCT, april 2020)
 
Het verslag is een bloemlezing van gebeurtenissen in 
het afgelopen jaar. Het toont hoe de Westfriese Biblio-
theken samen met de gemeenten, inwoners en samen-
werkingspartners tot mooie initiatieven zijn gekomen.

Op het moment dat wij dit rapport presenteren, be-
heerst de uitbraak van het coronavirus de wereld. 2020 
zal een jaar zijn waarin we ons opnieuw zullen inzetten 
om het bibliotheekwerk met verve in te vullen. 
Ik heb het volste vertrouwen dat de prestaties van 2019 
juist nú de draag- en veerkracht 
vormen voor de nieuwe 
situatie waarin wij ons 
bevinden en waarin wij 
zullen doen wat mogelijk 
is binnen de gestelde 
kaders en beperkingen.
 
Chantal Trigallez
Directeur-bestuurder
 

Voorwoord

Met dank aan onze Raad van Toezicht
E.W.M. van de Bijl – voorzitter
H. Keur-Polman - lid
L.C. van der Zee – lid



Nationale 
Voorleesdagen 
Speciaal voor baby’s, peuters en 
kleuters waren er van 23 januari t/m 
2 februari de Nationale Voorleesdagen. 
Deze dagen hebben als doel het  
bevorderen van voorlezen aan kin-
deren die zelf nog niet kunnen lezen. 
Zo worden kleintjes grote lezers! De 
Westfriese Bibliotheken vierden deze 
bijzondere week met allerlei activi-
teiten en leuke acties zoals:

-  Een huis voor Harry: muzikale voor-
stelling gebaseerd op het Prenten-
boek van het Jaar van Leo Timmers 
met dezelfde titel. 

-  DigiLAB-activiteit met kater Harry 
die de weg kwijt is. Programmeren 
met Ozobotjes zodat kater Harry 
weer naar huis kon. 

-  Voorleesontbijt: op twintig kinder-
dagverblijven en peuterspeelzalen 
lazen drie burgemeesters, negen 
wethouders en acht raadsleden 
voor aan peuters en kleuters, om zo 
het voorlezen aan kinderen die zelf 
nog niet kunnen lezen te stimuleren. 

E-health week in 
samenwerking met 
Omring
Tijdens de E-healthweek (21 t/m 26 
januari) kwamen de Bibliotheek en 
Omring naar de inwoners van West-
Friesland met een mobiel DigiLAB!

Met digitale ondersteuning in de 
zorg (e-health) krijg je makkelijker 
toegang tot die zorg en meer inzicht 
in je gezondheid. Denk aan beeld-
bellen met je zorgverlener, online je 
recept vernieuwen, sporten met een 
trainingsapp of tijdens een zwanger-
schap thuis de ontwikkeling van je baby 
volgen, terwijl de gynaecoloog realtime 
meekijkt vanuit het ziekenhuis.

Toch weten veel Nederlanders nog 
niet voldoende wat e-health voor 
hen kan betekenen. In het mobiele 
DigiLAB kon je kennismaken met 

verschillende digitale producten en 
diensten. Hoe werkt beeldzorg, 

pijnbestrijding met een VR-bril? 
Kan een robot helpen bij be-
wegingsoefeningen?

Het mobiele DigiLAB kwam 
in Medemblik, Spanbroek, 
Enkhuizen, Bovenkarspel en 

Hoogkarspel.
 

Januari



Tijdens hun Open Week van 
21-27 januari breidde de lande-
lijke vereniging SeniorWeb, in 
samenwerking met Stichting 
Westfriese Bibliotheken, hun 
leercentra – waar senioren in 
eigen tempo vertrouwd kun-
nen raken met computers, 
internet en andere digitale 
middelen – in West-Friesland 
uit van twee naar negen 
leslocaties. 

Er waren al twee leercentra in de 
regio: de Bibliotheek Hoogkarspel en 

O&O De Molenwoid in het wijk-
activiteitencentrum van Midwoud. 
In 2019 zijn er nog eens zeven 
leercentra aangewezen bij de 
Westfriese Bibliotheken in Stede 
Broec, Enkhuizen, Medemblik, 
Wervershoof, Opmeer, Obdam en 
De Goorn. 

In de leercentra van de Westfriese 
Bibliotheken kan iedereen terecht, 
ook wie niet lid is van de Bibliotheek 
of SeniorWeb. Er worden computer-
cursussen gegeven voor wie nog 
(vrijwel) geen ervaring heeft met 
computers en internet (Klik & Tik) en 
cursussen om te leren omgaan met 
de Digitale Overheid (Leren werken 
met DigiD). 

Februari

SeniorWeb van twee naar negen leercentra 
in West-Friesland met 
Westfriese bibliotheken

SeniorWeb

Erkende 
leercentra
bij de 
Westfriese 
Bibliotheken



Verzetsmuseum 
Junior op wielen 
kwam langs in
West-Friesland

Verzetsmuseum Junior op wielen 
kwam langs in West-Friesland.
Het verzetsmuseum is een rijdende 
kindertentoonstelling over de  
Tweede Wereldoorlog. 

In een 11 meter lange vrachtwagen 
kunnen jonge bezoekers terug naar 
het jaar 1940: Nederland is bezet 
door nazi-Duitsland. In vier  
verschillende kamers gaan ze, met 
een opdrachtenboekje in de hand,  
op zoek naar voorwerpen, foto’s,  
documenten en de daarbij  
behorende verhalen.

Boekenweek: 
De moeder de vrouw, 
van 23 t/m 31 maart 
bij de Westfriese 
Bibliotheken 

‘De moeder de vrouw’ was dit jaar  
het veelbesproken thema van de 
Boekenweek. Wij gaven vrouwen en 
moeders een podium: van schrijfster 
Francine Oomen tot de ondernemen-
de buurvrouw. Vrouwen en moeders 
met voorbeeldverhalen van hoe het 
ook kan of hoe het juist niet moet. 
Prikkelend, herkenbaar of een steun 
in je rug. 

Activiteiten tijdens deze week waren 
onder andere:

•  Workshop levensverhaal schrijven 
over je moeder(schap), door  
De Schrijfspiegel

•  Hoe overleef ik… als moeder de 
vrouw? Lezing door schrijfster 
Francine Oomen

•  Lees een moeder de vrouw:  
‘speeddaten’ met schrijvende  
moeders van heinde en ver

•  Taalpubquiz in De Schalm in  
Westwoud

 

Maart



Ontdek 
& 
Ontmoet 

Ontdek & ontmoet
Het hele jaar door kon je aan tafel 
schuiven bij, in gesprek gaan met  
of luisteren naar mensen met een  
verhaal. De ene keer in de Biblio-
theek, de andere keer op de locatie 
van de samenwerkingspartner.

Zo konden bezoekers in april onder 
andere kennis maken met en  
genieten van:

•  Koffie met Kunst

•  Koffie met Muziek

•  IJszwemster Gerda Holla 

•  Voorstelling  
Pannenkoeken uit Syrië 

•  Gastcollege:  
Voorkom online shaming 

•  Tegenlicht Meet Up Enkhuizen  
De Eerlijke Onderneming  
in Cultureel Centrum De Drom

Andere ontmoetingen gedurende 
het jaar waren bijvoorbeeld:

•  Lees!workshop van Lidewijde Paris

•  De architectuur van S.B. van Sante 
in West-Friesland, lezing door  
Gerry van Ingen

•  Meester Mark met de lezing 
Schoolpleinmoeders 

•  Theatervoorstelling  
Peter en de Wolf 

•  Inloopuren Stamboomonderzoek 

•  Lezing over De Batavier door  
Ted Polet.

•  Big Ladies & Skoftig

•  Andrea Groen:  Lezing 
Gelukkig en blij oud worden

•  Historische tafel:  
deel uw herinneringen 

•  College Tour met schrijver, essayist 
en scenarist Hanna Bervoets 

•  Voorstelling Fiep heeft haast

•  Voorstelling  Reis mee met  
Professor D

•  Els Kloek: lezing 1001 Vrouwen uit 
de Nederlandse Geschiedenis

•  Marleen Hartog,  
schrijfster van Skoftig

•  Workshop ontrommelen

•  Werk aan je toekomst  

April



DigiLAB–coach 
certificering
Na een lange voorbereiding was het 
eindelijk zover. Dankzij een subsidie 
van de Koninklijke Bibliotheek wer-
den we in staat gesteld om ‘live’ te 
gaan met de DigiLAB-coach certifi-
cering: een traject voor leerkrachten 
van Primair en Voortgezet Onderwijs 
om aan de hand van de praktijk te 
leren hoe technologie kan worden 
ingezet binnen het bestaande  
curriculum.

Met vier DigiLAB-docenten en 17 
deelnemers werd begonnen. In 
twee groepen werd in de DigiLABs 
van Stede Broec en Opmeer 
gewerkt. Het enthousias-
me voor de cursus was 
overweldigend.
Gedurende de cursus 
werd er gewerkt aan 
een praktijkopdracht 
om toe te passen in 
de eigen klas. Op de 
laatste dag werden 
de resultaten gepre-
senteerd en werd de 
cursus afgesloten met 
een hapje en drankje, terwijl 
wethouder Lydia Groot, van de 
gemeente Stede Broec, de certificaten 
uitreikte.

Wij zijn trots op dit prachtige nieuwe 
onderdeel uit ons aanbod voor het 
onderwijs. 
 

Mei



Proeven & Pizza
Er zijn van die plekken die, net als 
een goed boek, je fantasie prikkelen 

zodra je er binnenstapt. Kas-
teel Radboud bijvoorbeeld. 

Daarom brachten we daar 
op woensdag 26 juni ons 
onderwijsaanbod 2019-
2020 tot leven met een 
proeverij van workshops, 

een informatiemarkt 
en... pizza! Iedereen die in 

West-Friesland in de kinder-
opvang en het onderwijs werkt, kon 
op verkenningstocht door het hele 
kasteel: achter elke deur vond je een 
nieuw hoofdstuk uit ons aanbod 
voor kinderdagverblijven, peuter-
speelzalen, BSO, PO en VO.

Een compilatie van de activiteiten:

Theater & Muziek
 
We hadden geen kind aan het vol-
wassen publiek tijdens de première 
van Digi en Buki ontdekken de  
magische wereld van 
taal. Ook onze 
nieuwe workshop 
Muziektheater op 
schoot raakte de 
juiste snaar. 

Schrijver  
Simon van der Geest
Schrijver Simon van der Geest 
deed alvast een boekje open over 
zijn aandeel in het programma 
dat de Westfriese Bibliothe-
ken en de Museumstoomtram 
klaarstoomden voor de Kinder-
boekenweek met het thema Reis 
mee!: een Junior Schrijfcollege in 
samenwerking met The Read Shop 
Spanbroek, gevolgd door een schrijf-
wedstrijd voor groep 7 en 8. 

Rappe Rappers 
Workshop
De Rappe Rappers lieten hun deel-
nemers in razend tempo een eigen 
levensverhaal componeren aan 
de hand van levensvragen als 
‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’? Dat 
deden ze met zo’n vrolijke 
noot dat het gelach tot in 
de diepste krochten van het 
kasteel te horen was. 

Juni

‘Mooie locatie en erg leuk programma.’

Fotografie: @BennoEllerbroek d



Hulp 
bij het leren van de 
Nederlandse Taal

Voor iedereen die beter  
Nederlands wil leren spreken 
onder het genot van een kopje 
koffie of thee zijn er elke week  
inloopuren bij de vestigingen. 
Getrainde vrijwilligers zitten 
klaar om met deelnemers te 
praten over alledaagse dingen, 
bijvoorbeeld over het leven in  
het land van herkomst en  
over zaken zoals die in  
Nederland gaan of  
geregeld zijn.

  

Juli & augustus

Medemblik
Biblioteka, Admiraliteitsweg 2d, 
1671 JA Medemblik
Wtorek od 13:15 do 15:00

Wervershoof
Biblioteka, Kerkelaantje 1,  
1693 EH Wervershoof
Poniedziałek (tygodnie parzyste) 
 od 15:00 do 16:30
Poniedziałek (tygodnie nieparzyste)  
 od 14:30 do 16:30
W każdy pierwszy czwartek miesiąca  
 od 14:00 do 16:30 

Enkhuizen
Huis van de Buurt, IJsselzand,   
Anjerstraat 1, 1602 XZ Enkhuizen 
Wtorek od 09:30 do 11:00  
serdecznie zapraszamy!

De taal is de sleutel tot het land. We helpen je graag met de  Nederlandse taal en 
leren je graag kennen! Met elkaar praten over alledaagse dingen, bijvoorbeeld over 
het leven in het land van  herkomst en over dingen zoals die in Nederland gaan of  
geregeld zijn.

Venhuizen
Bibliotheek. Twijver 66d,  
1606 BW Venhuizen
Dinsdag van 09:00 tot 11:00 uur en  
van 13:00 tot 15:00 uur (niet in de 
schoolvakanties)

Hoogkarspel
Bibliotheek, Streekweg 220,  
1616 AN Hoogkarspel
Zaterdag van 13:30 tot 14:30 uur  
(niet in de schoolvakanties)

Medemblik
Bibliotheek, Admiraliteitsweg 2d,  
1671 JA Medemblik
Dinsdag van 13:15 tot 15:00 uur

Wervershoof
Bibliotheek, Kerkelaantje 1,  
1693EH Wervershoof
Maandag (even week)  
 van 15:00 tot 16:30 uur
Maandag (oneven week)  
 van 14:30 tot 16:30 uur
Elke eerste donderdag van de maand 
 van 14:00 tot 16:30 uur

Enkhuizen
Huis van de Buurt, IJsselzand,   
Anjerstraat 1, 1602 XZ Enkhuizen 
Dinsdag van 09:30 tot 11:00 uur 
van harte welkom. 

Język jest kluczem do kraju. Z przyjemnością pomożemy Ci z językiem  
niderlandzkim i chętnie Cię poznamy! Rozmawiając ze sobą, na temat  
codziennych spraw, na przykład o życiu w kraju Twojego pochodzenia  
i o sprawach które się dzieją w Holandii i jak są one załatwiane.

Venhuizen
Biblioteka, Twijver 66d, 
Wtorek od 09:00 do 11:00 i od 13:00  
do 15:00 (poza wakacjami szkolnymi)

Hoogkarspel
Biblioteka, Streekweg 220,  
1616 AN Hoogkarspel
Sobota od 13:30 do 14:30  
(poza wakacjami szkolnymi)

Karla Seggelink - de Wit

Lees- en Mediaconsulent 

kseggelink@westfriesebibliotheken.nl

0228 743 943

Jeśli masz pytania, skontaktuj siś z: 

اللغة هي مفتاح البلد. يسعدنا مساعدتك يف اللغة الهولندية والتعرف عليك!

التحدث مع بعضنا البعض حول األشياء اليومية، عىل سبيل املثال عن الحياة يف بلد املنشأ وعن األشياء 

التي تحدث يف هولندا أو يتم ترتيبها.

Venhuizen
Twijver 66 p, 1606 BW Venhuizen .مكتبة

الثالثاء من الساعة 9:00 إلى 11:00 ومن الساعة 13:00 إلى 
15:00 (وليس خالل أيام العطل المدرسية)

Hoogkarspel
Streekweg 220, 1616 AN HoogKarspel ،مكتبة

السبت من الساعة 13:30 إلى الساعة 14:30 (ليس خالل أيام 
العطل المدرسية)

Medemblik 
مكتبة،

Admiraliteitsweg 2d, 1671 JA Medemblik 
الثالثاء من الساعة 13:15 إلى الساعة 15:00 

Wervershoof
Kerkelaantje 1, 1693 EH Wervershoof ،مكتبة

االثنين (االسابيع الزوجية) من الساعة 15:00 إلى الساعة 16:30 
االثنين (االسابيع الفردية) من الساعة 14:30 إلى الساعة 16:30 
كل خميس، بداية الشهر من الساعة 14:00 إلى الساعة 16:30 

Enkhuizen
 Huis van de Buurt, IJsselzand, Anjerstraat 1,

1602 XZ Enkhuizen
مُرحب ِبك من الساعة 9:30 إلى الساعة 11:00 صباًحا في أيام 

الثالثاء.

هل لديك أي أسئلة؟
 Karla Seggelink-de Wit :يرجى االتصال على

مستشارة القراءة واالعالم 
البريد االلكتروني:

kseggelink@westfriesebibliotheken.nl 
رقم التلفون: 0228743943

Karla Seggelink - de Wit

Lees- en Mediaconsulent 

kseggelink@westfriesebibliotheken.nl

0228 743 943

Heb je vragen? Neem contact op met:

www.westfriesebibliotheken.nl

Nederlands praten
Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Oefen Nederlands 
in de bibliotheek.

Mówić po niderlandzku
Czytać po niderlandzku
Pisać po niderlandzku
Ćwicz niderlandzki  
w  bibliotece.

 تكلم الهولندية
قراءة الهولندية
كتابة الهولندية 

تدرب على اللغة الهولندية في المكتبة 

ቋንቋ ኔዘርላንድስ ምዝራብ

ቋንቋ ኔዘርላንድስ ምንባብ

ቋንቋ ኔዘርላንድስ ምጽሓፍ

ኣብ ላይብረሪ ቋንቋ ኔዘርላንድስ 

ምልምማድ

www.westfriesebibliotheken.nl

ቋንቋ መፍትሕ ናይ ሓደ ሃገር ኢዩ። ቋንቋ ዳች 

ኣብ ምምሃር ክንሕግዘካን ብእኡ ኣቢልና ድማ 

ክንላለየካ ንደሊ ኢና!

ብዛዕባ መዓልታዊ ዘጋጥሙ ነገራት: ንኣብነት 

ኣገባብ ናብራ ኣብ መበቆላዊት ሃገርካን ብእኡ 

መንጽር ድማ ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ ክፍጸሙ 

ዘለዎም ነገራትን ምስ ነንሕድሕድና ክንዘራረብ 

ኢና።

ቬንሃውዘን

ላይብረሪ: Twijver 66d, 1606 BW Venhuizen

ሶሉስ ካብ ሰዓት 09:00 ክሳብ ሰዓት 11:00 ከምኡ 

‘ውን ካብ ሰዓት 13:00 ክሳብ ሰዓት 15:00 (ብዘይካ 

ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ)

ሆኽካርስፐል

ላይብረሪ: Streekweg 220, 1616 AN Hoogkarspel

ቀዳም ካብ ሰዓት 13:30 ክሳብ ሰዓት 14:30 (ብዘይካ 

ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ)

መደምብሊክ

ላይብረሪ: Admiraliteitsweg 2d,  

1671J A Medemblik

ሶሉስ ካብ ሰዓት 13:15 ክሳብ ሰዓት 15:00

 

ቨርፈርስሆፍ

ላይብረሪ: Kerkelaantje 1, 1693 EH Wervershoof

ሶኑይ (ኣብ ስሩዕ ሰሙናት) ካብ ሰዓት 15:00 ክሳብ 

ሰዓት 16:30 

ሶኑይ (ኣብ ዘይስሩዕ ሰሙናት) ካብ ሰዓት 14:30 ክሳብ 

ሰዓት 16:30 

ነፍሲ ወከፍ ቀዳመይቲ ሓሙስ ናይ ወርሒ ካብ ሰዓት 

14:00 ክሳብ ሰዓት 16:30

 

ኤንክሃውዘን

ኣድራሻ: Huis van de Buurt, IJsselzand,   

Anjerstraat 1, 1602 XZ Enkhuizen 

ሶሉስ ካብ ሰዓት 09:30 ካብ ሰዓት 11:00

ብደሓን ምጹ።

ሕቶታት እንተለኩም ምስ ካርላ ሰኸሊንክ - ደ ዊት  

(Karla Seggelink - de Wit)

ናይ ንባብን ናይ ሜድያ ኣማኻሪትን ተወከሱ።

ኢመይል: kseggelink@westfriesebibliotheken.nl

ተሌፎን: 0228 743 943



Vergroot je digitale 
vaardigheden bij de 
Westfriese Bibliotheken 
Na de zomer begonnen deelnemers 
weer enthousiast aan de gratis 
computercursus Klik & Tik. Dit is een 
cursus van zes lessen, waarin deel-
nemers met de computer leren om-
gaan, leren internetten en e-mailen.

Tijdens Klik & Tik leren de deelne-
mers in een kleine groep en onder 
begeleiding van een docent stap voor 
stap hoe de computer werkt. Ieder-
een kan op zijn/haar eigen tempo de 
computercursus doorlopen. 
Ook is het mogelijk om thuis of in 
de Bibliotheek zelfstandig verder te 
oefenen met Klik & Tik. 

Inloopuur Domotica 
en e-books
Tijdens dit inloopuur kun je kennis 
maken met slimme apparaten die 
het mogelijk maken om langer 
zelfstandig thuis te blijven wonen, 
zoals persoons alarmeringen, slimme 
deurbellen, automatische nachtver-
lichting en denk ook maar eens aan 
beeldbellen met je familie, vrienden 
of een zorgverlener.

D

DigiFIT

Tijdens de gratis toegankelijke 

inloopuren DigiFIT helpen wij  

iedereen in eigen tempo, op  

eigen niveau en met eigen  

apparatuur om digitaal fit  

te worden en te blijven.  

Bezoekers kunnen hun eigen 

apparaat meenemen, zodat ze 

er thuis verder mee aan de slag 

kunnen. 

September



Speciale uitgave

Verslag over 

Opening Wognum

was te lezen in deze 

Speciale Uitgave.

De Fiepbus 
kwam langs in 
West-Friesland

Deze 9 meter lange verbouwde en 
vrolijk bestickerde Engelse dubbel-
dekker kwam dit jaar langs en bood 
jong en oud de gelegenheid om van 
Fiep Westendorps illustraties te 
genieten. 

Op de onderste verdieping kunnen in 
het doolhof de jongsten op avontuur 
in de wereld van Fiep. In het doolhof 
zitten spelletjes verstopt voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Op de bovenverdieping kunnen 36 
kinderen op de bankjes plaatsnemen 
en een muzikaal busritje maken! 

Daarnaast kunnen ze daarboven 
boekjes lezen, knutselen, films en 
series gebaseerd op het werk van 
Fiep Westendorp bekijken en nog 
veel meer.

Oktober



Ondertekening nieuw 
samenwerkings-
convenant
Op woensdag 6 november hebben de 
zes West-Friese gemeenten (Drech-
terland, Enkhuizen, Koggenland, Me-
demblik, Opmeer, Stede Broec) en de 
Westfriese Bibliotheken een nieuw 
samenwerkingsconvenant getekend 
voor de jaren 2020-2021 met verlen-
gingsmogelijkheid naar 2022-2023. 
Een krachtige blijk van waardering, 
en vertrouwen in de toekomst! 

Heropening 
Bibliotheek Enkhuizen
 
Na een grondige renovatie tijdens 
de herfstvakantie werd de biblio-
theek in Enkhuizen op 8 november 
heropend door wethouder Dorus 
Luyckx en directeur-bestuurder 
Chantal Trigallez van Stichting 
Westfriese Bibliotheken. 

Bibliotheek Enkhuizen had een  
gedateerde inrichting. En nu is de 
bibliotheek volledig omgetoverd  
met onder andere een speel-
hoek voor kleine kinderen en veel 
mogelijk heden in het pand om in 
kleine groepjes te zitten. 

Nieuw in de bibliotheek is ook het 
DigiLAB, een technische leertuin 
waar iedereen kan leren omgaan 
met techniek. Je kunt er dingen 
leren bouwen, aan de slag met 
robotica en ook maak je hier 
kennis met virtual reality en 
augmented reality. Daarnaast 
kunnen jongeren hier leren 
werken met 3D-printers.

Voor de ouderen werd gestart 
met het inloopuur DigiFIT.  
Hier kunnen ouderen terecht 
met vragen over hun telefoon,
e-reader of tablet. 

November

‘ veel mogelijkheden 

om in kleine groepjes 

te zitten’

Op de achterste rij van links naar rechts:
Lydia Groot (wethouder gemeente Stede 
Broec), Dorus Luyckx (wethouder gemeente 
Enkhuizen) en Dirk te Grotenhuis  
(wethouder gemeente Drechterland).

Op de voorste rij van links naar rechts:
Joset Fit (wethouder gemeente Medemblik), 
Chantal Trigallez (directeur-bestuurder 
Westfriese Bibliotheken), Robert Tesselaar 
(wethouder gemeente Opmeer) en Win 
Bijman (wethouder gemeente Koggenland).



Goed geregeld
De Westfriese Bibliotheken hebben 
na een jaar hard werken het 
NOV-keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed 
Geregeld’ behaald. Zij zijn hiermee de 
derde bibliotheek in Nederland die 
dit keurmerk krijgt. Het keurmerk 
wordt uitgegeven aan organisaties 
die het werken met vrijwilligers 
professioneel hebben ingericht en 
daarmee dus ‘goed geregeld’. Het 
certificeringstraject startte met een 
aanvraag bij het Platform Vrijwillige 
Inzet van de NOV (Vereniging Neder-
landse Organisaties Vrijwilligerswerk), 
voor het behalen van het keurmerk.

Certificeringstraject
Via het NOV werd de Bibliotheek 
gekoppeld aan een adviseur. Deze 
organiseerde een bijeenkomst met 
vrijwilligers en medewerkers van de 
bibliotheek om aan de hand van de 
Zelfevaluatie een analyse te maken 
wat er al goed ging en wat de  
verbeterpunten waren. In deze 
analyse werd op strategisch en 
operationeel niveau naar het vrijwil-
ligerswerk gekeken.  
Toen alle verbeterpunten opgepakt 
waren, kon de Bibliotheek opgaan 
voor het keurmerk.

De adviseur toetst de voortgang op 
de verbeterpunten aan de hand van 

digitale bewijslast en in een gesprek 
met vrijwilligers en medewerkers. 
Een eindbeoordelaar kent op het 
grond van de bevindingen van de 
adviseur het keurmerk toe.
Dit traject hebben de Westfriese 
bibliotheken succesvol doorlopen  
en daarom geeft het certificaat  
Goed Geregeld de organisatie op  
het onderdeel Vrijwilligers in de 
bibliotheekcertificering een  
vrijstelling.

 

December

Certificeringeld
Certificering Bibliotheekwerk, Cul-
tuur en Taal (CBCT)

In 2019 hebben we met vlag en 
wimpel de certificering van Certifi-
ceringsorganisatie Bibliotheekwerk, 
Cultuur en Taal (CBCT) doorstaan en 
zijn opnieuw voor een periode van 
vier jaar gecertificeerd.

Er is hard gewerkt binnen de orga-
nisatie en reeds in de voorbereiding 
van de certificering werd plezier 
beleefd aan de constatering van hoe-
veel er in de afgelopen jaren bereikt 
is. Daar waar de vorige certifice-
ringsronde aandacht vroeg voor veel 
verbeterpunten, werd nu met gepast 
respect geconstateerd welke stappen 
er gezet zijn in onze transitie (van 
klassieke) naar maatschappelijke 
bibliotheek.



Onze Bibliotheken
Bereik:
Bezoekers 290.798
Leden 31.488
Uitleningen 418.465
Vrijwilligers 255
Webbezoek 112.000

Participatie en  
Zelfredzaamheid
Aantal deelnemers basisvaardig heden
Digitale vaardigheden  951
Taalvaardigheid – Preventie 357
Taalvaardigheid – Bevordering 140

DigiLAB
Aantal deelnemers
Enkhuizen 115
Opmeer 1074
Stede Broec 2154
Wognum 52

Persoonlijke 
Ontwikkeling
Aantal deelnemers
Diverse activiteiten 2299

Samenwerking
Aantal partners per domein
Cultuur 28
Sociaal 46
Zakelijk 6
Zorg 10
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