
Verkenning Sociaal Domein in relatie Bibliotheek Kennemerwaard. 

 

Zomer 2016 gesprekken met: 

Andre de Winter en Bonnie Schilder van gemeente Bergen, Kiki Fischer van de Adviesraad 

sociaal domein, Jan de Boer, directeur St Jozefschool en Renze Engelkes, directeur Stichting 

welzijn Bergen. 

Insteek: wat is waarde en toekomst bilbiotheek? 

 

Vanuit de Sociaal Teams wordt de nadruk gelegd op de verbinding tussen alle instanties die 

iets kunnen betekenen in het domein. De bibliotheek is één partij hierin. Men is blij met veel 

partijen die aanvullend en samenwerkend een breed scala aan ondersteuning kunnen 

bieden. Het zwaartepunt voor de bibliotheek wordt gezien in de rol van leesbevordering  en 

de bestrijding van laaggeletterdheid. Met name waar het inburgering betreft kan de 

bibliotheek een rol spelen, maar ook voor de autochtone bevolking en jeugd is dit zeer van 

belang. 

Er is grote interesse in de huisvesting in de vestiging de Dreef. De laagdrempelige 

voorziening en het positieve imago van de bibliotheek, plus de centrale locatie, zijn 

interessant om (potentiële) clientèle van de sociale teams “binnen te halen en houden”. 

Tenslotte is de bibliotheek met haar aanbod aan activiteiten en vele vestigingen een partij in 

het kader van participatie en bestrijding van eenzaamheid, al zou deze duidelijker 

geprofileerd kunnen en moeten worden in de toekomst. 

 

De  scholen waar de Bibliotheek op School (BoS) is, de  basissscholen in de Egmonden,  

ervaren dit als zeer positief. De medewerker van de BoS  is op de school een katalysator en 

een echte stimulans in het lezen, maar verstrekt ook op positieve wijze informatie over 

bijvoorbeeld social media. In November 2015 is met een nulmeting gemonitord hoe het 

lezen er voor staat. Interessant is om te kijken hoe de resultaten beïnvloed zijn na een jaar 

BoS. De verwachting is dat de resultaten omhoog zijn gegaan. De scholen zijn blij met de BoS 

en benadrukken dat het voor hen niet mogelijk is dit zelf te financieren. Zij zijn blij dat dit 

met de subsidie van de gemeente gerealiseerd is.  Voor de scholen ligt het zwaartepunt 

geheel bij de leesbevordering en is de bibliotheek de enige en aangewezen partij hiervoor.  

 

Vanuit de Adviesraad Sociaal Domein wordt gesteld de bibliotheek een rol kan spelen als 

verbindend “kennis- en cultuurcentrum”. Er zijn veel plekken in de gemeente Bergen waar 

iets leuks, iets cultureels gebeurt, er wonen veel mensen die iets interessants weten en iets 

kunnen vertellen; laat er één plek zijn waar dat allemaal samenkomt. Een podium voor 

allerhande informatie. De vestiging in Alkmaar is hier een goed voorbeeld van. Voor (oudere) 

inwoners kan dat verrijkend zijn.  

Daarnaast is de doelgroep jongeren in dit kader interessant. Net als in Alkmaar kan het een 

plek van samenkomst en -op speelse wijze- voor mediawijsheid zijn. Bij deze groep is de 



bibliotheek wellicht niet genoeg in beeld. Meer gebruik van de Social Media en meer actief 

contact met middelbare scholen  maken zou daar verandering in kunnen brengen. 

In samenwerking met ander instanties speelt de bibliotheek een rol bij het bestrijden van 

eenzaamheid. Voor ouderen is het een plek om naar toe te gaan, waar je contact kunt 

maken, informatie tot je kunt nemen, “er bij blijft”.  Dit kan nog veel meer worden 

uitgebouwd in de toekomst. Samenwerking met welzijnsinstanties maar ook bijvoorbeeld 

met Kranenburgh is hierbij zeer van belang. 

 

Stichting Welzijn Bergen is betrokken bij de ontwikkeling in het pand aan de Dreef en ziet 

daar grote winst in; zie ook het verslag over de sociaal teams. 

De rol die de bibliotheek speelt en wil uitbouwen in het sociaal domein wordt gezien als 

versterking en niet als een overlap. Het aanbod vult elkaar aan met ieder eigen specialiteiten 

en zwaartepunten. SWB wil meer ‘klein in de wijk’ en in de huiskamers opereren, terwijl de 

rol in participatie van de bibliotheek meer kan liggen op samenkomst en de 21 ct. skills.  

De bibliotheek is een professionele organisatie die vraaggericht stuurt en op de markt 

inspringt.  

Wel kan er nog grote winst worden behaald bij meer inhoudelijke samenwerking tussen SWB 

en de bibliotheek. Dus niet alleen naast elkaar bestaan en complementair aanbod 

ontwikkelen, maar ook samen ontwikkelen. Het fundament hiervoor is er, men kent elkaar 

en zit fysiek dicht bij elkaar. Wens en verwachting in de toekomst is dat samenwerking meer 

wordt geïntensiveerd. 

 


