Prestatiesubsidieovereenkomst bibliotheekwerk 2019
Deel 2: Uitwerking vijf resultaatgebieden in concrete resultaten
Om onderscheid te maken tussen die activiteiten waarvoor de bibliotheek structureel
of nog geen subsidie ontvangt zijn in deze uitwerking twee kleuren gehanteerd
Zwart: activiteiten die vallen binnen de bestaande subsidie
Groen: nog niet gesubsidieerde activiteit
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Prestatieveld
Cultuur
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Beleidsdoel
Bibliotheekwerk
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Resultaatgebied
a. Ter beschikking stellen van kennis en informatie.
b. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en
educatie.
c. Bevorderen van lezen en het laten kennismaken
met literatuur.
d. Organiseren van ontmoeting en debat.
e. Laten kennis maken met kunst en cultuur.

Per resultaatgebied:
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Resultaatverwachting
a. Het collectioneren, aanbieden en uitlenen van
fysieke en digitale materialen tijdens openingsuren.
Tevens worden inhoudelijke vragen over de collectie,
het vind- en uitleenproces en vragen van algemene
aard kwalitatief goed beantwoordt. Voor mensen die
niet zelfstandig naar de bibliotheek kunnen komen
bestaat de dienstverlening Boekendienst aan Huis.
Voor mensen met een leesbeperking worden geschikte
materialen aangeschaft en aangeboden.
b. Het ontwikkelen, uitvoeren en aanbieden van
fysieke en digitale materialen, diensten en activiteiten
gericht op de ontwikkeling van taal of digitale en
informatie vaardigheden.
c. Het ontwikkelen, aanbieden en uitvoeren van
activiteiten op het gebied van lezen en kennis maken
met literatuur aan (voor)scholen, (doel)groepen en
individuen.

d. Het ontwikkelen, aanbieden en uitvoeren van
activiteiten op het gebied van samenkomst en/of
discussies over maatschappelijke onderwerpen.
Tevens omvat deze functie ook het vrij en
onbelemmerd toegankelijk zijn voor bezoekers en het
bieden van (ontmoetingsplek aan hen
e. Het ontwikkelen, aanbieden en uitvoeren van
activiteiten rondom (lokale) kunst en cultuur,
muziekuitvoeringen, lezingen.
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Resultaatindicator
a.1 Het collectioneren, ontsluiten en uitlenen van en
de hoeveelheid fysieke en digitaal beschikbare
materialen.
a.2 Het ontsluiten en uitlenen van de collectie door
middel van een bibliotheekautomatiseringssysteem
a.3 Het aantal openingsuren (bemand en onbemand)
a.4 Het aantal uren dat er een gekwalificeerde
beroepskracht ingeroosterd is in de bibliotheekbalie
a.5 Het beschikbaar zijn van de dienst Boekendienst
aan Huis
a.6 Het collectioneren en aanbieden van materialen
voor mensen met een leesbeperking
b.1 Het aanbieden van educatieve en informatieve
websites die landelijk zijn ingekocht
b.2 Het aanbieden en uitvoeren van de cursussen Klik
& Tik (digitale vaardigheden voor laag opgeleiden en
laagtaalvaardigen) en DigiSterker (omgaan met de
digitale overheid)
b.3 Het uitvoeren van educatieve programma’s op het
gebied van mediawijsheid in het basis en voortgezet
onderwijs
b.4 Het uitvoeren van een wekelijks Tabletcafé waar
mensen terecht kunnen met vragen over het omgaan
met tablets, telefoons en computers
b.5 Het organiseren en aanbieden van een wekelijks
Open Leercentrum
c.1 Het ontwikkelen, aanbieden en uitvoeren van een
jaarprogramma met lees bevorderende activiteiten
voor de voorschool, het basis- en het voortgezet
onderwijs
c.2 Structurele werkzaamheden met het
basisonderwijs rond de Bibliotheek op School
c.3 Het deelnemen aan het landelijke Boekstartproject
dat (voor)lezen en bibliotheekbezoek van jonge ouders
stimuleert
c.4 Het uitvoeren van het project SamenLezen waarbij
wordt voorgelezen met ouders aan kinderen met een
taalachterstand in de thuissituatie dan wel op de

voorschool
c.5 Het bieden van ondersteunende werkzaamheden
aan leeskringen
d.1 Het samen met inwoners in co-creatie organiseren
van een serie laagdrempelige, kleinschalige
bijeenkomsten rond maatschappelijke thema’s onder
de naam Lonkende Leestafel.
d.2 Het organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals
genoemd onder b en c
d.3 Het bieden van voorzieningen als een leestafel,
zitjes etc in de fysieke bibliotheek
e.1 Het organiseren een aanbieden van lezingen over
cultuur
e.2 Het, samen met andere huurders van het gebouw
de Binding organiseren een aanbieden van (actuele)
tentoonstellingen
e.3 Het, in co-creatie organiseren en aanbieden van
(muziek)uitvoeringen in de theaterzaal van de Binding
e.4 het organiseren en aanbieden van lezingen op het
gebied van (jeugd)literatuur
e.5 Het coördineren van de Cultuureducatie in de
gemeente en werkzaamheden rond de website met
cultureel aanbod
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Resultaat

a.1 Representatieve collectie fysieke materialen
(boeken, tijdschriften, dvd’s, luisterboeken, spellen,
speelgoed) van 40.000 stuks. Aansluiting op de
landelijke collectie eBooks
a.2 Het bibliotheekautomatiseringssysteem is
aangesloten op het provinciale/landelijke systeem
a.3 32 uur bemenst/23 uur niet bemenst
a.4 32 uur
a.5 De dienstverlening is aanwezig en wordt via
website, krant en partners met regelmaat onder de
aandacht gebracht
a.6 Er is een representatieve collectie luisterboeken,
daisy-roms, Groot Letter boeken en boeken voor
dyslectici aanwezig
b.1 Het basispakket e-content zoals dit wordt
ingekocht door de VOB is aanwezig en toegankelijk op
de publiekspc’s in de bibliotheekruimte.
b.2 Klik & Tik is een integraal onderdeel van het Open
Leercentrum van de bibliotheek. De cursus DigiSterker
wordt 4 maal per jaar aangeboden.
b.3 Per schooljaar worden in het jaaraanbod
programma’s m.b.t. mediaeducatie aan het onderwijs
aangeboden. Voorschool: 2, Basisonderwijs: 5,
Voortgezet onderwijs: 1
b.4 Het organiseren en (in samenwerking met Wonen
plus Welzijn) wekelijks (met uitzondering van de zomer

schoolvakantie uitvoeren van een inloopspreekuur
b.5 Het organiseren en uitvoeren van een wekelijks
(met uitzondering van de zomer schoolvakantie) Open
Leercentrum waar laagtaal- en laagcijfervaardige
deelnemers mede met behulp van de onder b.1
genoemde websites kunnen leren en oefenen.
c.1 Het ontwikkelen en aanbieden van een
jaarprogramma voor voorschool, basis- en voorgezet
onderwijs met leesbevorderings- en media educatie
activiteiten die in de bibliotheek en de school worden
uitgevoerd. Voorschool: 14 programma’s,
Basisonderwijs: 15, Voortgezet onderwijs: 5
c.2 Drie scholen in de gemeente maken gebruik van
de dienstverlening rond de Bibliotheek op School. De
schoolbibliotheek is ontsloten en uitleenbaar via het
bibliotheekautomatiseringssysteem en de
jeugdbibliothecaris werkt 2 uur per week op school aan
leesbevordering.
c.3 Door de gemeente Langedijk wordt aan de ouders
van pasgeboren kinderen een brief gestuurd met een
bon waarin ze gewezen worden op het belang van
(voor)lezen. Ouders kunnen met deze brief een
abonnement krijgen en ontvangen tevens een
zogenaamd boekstartkoffertje met een boekje en
informatie. Gemiddeld 110 kinderen, maar vooral hun
ouders worden op deze manier jaarlijks bereikt
c.4 Aan 40 tot 50 kinderen met een taalachterstand
wordt, op aangeven van de betrokken leerkracht van
de voorschool of het basisonderwijs voorgelezen in de
thuissituatie. Aan ouders wordt informatie verstrekt
over het belang van (voor)lezen
c.5 Gemiddeld 16 groepen maken gebruik van de
service voor Leeskringen. De bibliotheek regelt de
materialen en informatie over de te lezen auteurs.
d.1 Samen met inwoners van Langedijk worden
jaarlijks 20 kleinschalige, laagdrempelige
bijeenkomsten over verschillende onderwerpen of
maatschappelijke thema’s georganiseerd onder de
naam “lonkende leestafel”
d.2 Het organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals
genoemd onder b en c
d.3 Het bieden van voorzieningen als leestafel en
andere leesplekken in de fysieke bibliotheek
.
e.1 Het organiseren en aanbieden van 6 lezingen per
jaar over cultuur
e.2 Het, in samenwerking met andere huurders in de
Binding organiseren en verzorgen van 6
tentoonstellingen in de Binding
e.3 Het, in creatie organiseren en aanbieden van 4
(muziek)uitvoeringen in de theaterzaal van de Binding
e.4 Het organiseren en aanbieden van 2 lezingen op

het gebied van jeugdliteratuur, 1 in samenwerking met
voorschool/het basisonderwijs, 1 in de bibliotheek voor
een algemeen publiek
e.5 Het uitvoeren van de coördinatie en bijbehorende
werkzaamheden rond Cultuureducatie. Hieronder
vallen ook de (technische) werkzaamheden rond de
website met cultureel aanbod in de gemeente.
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Prestatie van de
instelling

De bij 6 genoemde punten. Daarnaast zorgt de
bibliotheek voor een adequate, efficiënte
administratieve ondersteuning voor de eerder
genoemde punten. De bibliotheek werkt in het geval
van deze administratieve ondersteuning zoveel
mogelijk samen met andere (bibliotheek)partijen.

Per prestatie:
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Prestatie-eenheid
Zie de bij 6 genoemde beschrijvingen van
activiteiten
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Activiteit van instelling
a.1 Collectioneert wekelijks uit het landelijke
aanbod van de Nederlandse Bibliotheek Dienst en
in de lokale boekhandel. Aangeschafte materialen
worden zo uitnodigend mogelijk aan het publiek
gepresenteerd. Bibliotheek Langedijk is een
gecertificeerde bibliotheek en kan hierdoor toegang
verlenen tot de landelijke eBooks dienstverlening.
Op omvang en inhoud van deze collectie heeft de
bibliotheek geen invloed.
a.2 De Bibliotheek zorgt ervoor dat het door haar
gebruikte bibliotheekautomatiseringssysteem er één
is met landelijke dekking. Leden kunnen hierdoor
materialen in elke bibliotheek in Nederland
reserveren.
a.3 De bibliotheek organiseert haar betaalde en
onbetaalde medewerkers zo dat de genoemde
openingstijden haalbaar. De bibliotheek zorgt ervoor
dat het bibliotheekautomatiseringssysteem zo is
ingericht dat gebruikers materialen kunnen
terugbrengen en lenen zonder dat daarvoor
medewerkers nodig zijn.
a.4 Van de medewerkers in vaste dienst is er één
voor vrijwel het volledige dienstverband
ingeroosterd in het uitleenproces. Deze
aanwezigheid zorgt voor kwaliteit en continuïteit.
a.5 De dienstverlening wordt via website, krant en
partners met regelmaat onder de aandacht
gebracht.
a.6 Collectioneert wekelijks uit het landelijke

aanbod van de Nederlandse Bibliotheekdienst en,
wanneer zinvol, lokale boekhandel. Het landelijke
aanbod (in de vorm van de zogenaamde
Luisterboekenapp en de dienstverlening Passend
Lezen) wordt tevens met regelmaat onder de
aandacht gebracht wordt
b.1 De bibliotheek zorgt ervoor dat het basispakket
e-content toegankelijk wordt gemaakt voor gebruik
op de pc’s in de publieksruimte van de bibliotheek
b.2 Zie voor klik & Tik 8.b.1 Digisterker wordt 4
maal per jaar aangeboden. Via website, krant en
partners worden inwoners gewezen op deze
cursus.
b.3 Educatieve programma’s zijn een onderdeel
van het onder 6.b.3 jaaraanbod aan het onderwijs
b.4 De bibliotheek zorgt voor ruimte voor het
tabletcafe. Verder zorgt zij in samenwerking met
Wonen plus Welzijn voor de vrijwilligers die
informatie verstrekken en verzorgt zij de promotie
van deze activiteit. Voor het onderdeel “lenen van
eBooks” wordt een medewerker van de bibliotheek
ingezet
b.5 De bibliotheek zorgt voor een plek, vrijwilligers
en toegang tot de in 9.b.1 genoemde e-content. De
wekelijkse bijeenkomst wordt gecoördineerd en
geleidt door een bibliotheekmedewerker in vaste
dienst.
c.1 De bibliotheek stelt jaarlijks, na evaluatie van
het voorafgaande jaar en input vanuit de
deelnemende partijen programma’s op voor de
onder 6.b.3 genoemde schooltypes. Via de website
van de bibliotheek is het aanbod voor
geïnteresseerden in te zien
c.2 De bibliotheek volgt bij de werkzaamheden rond
de Bibliotheek op School (dBos) de landelijke
richtlijnen. De bestaande schoolbibliotheek wordt
gesaneerd, de materialen in een afgeleide van het
bibliotheekautomatiseringssysteem ingevoerd en de
schoolbibliotheek wordt opnieuw ingericht. De
jeugdbibliothecaris werkt na de start van de fysieke
dBos een met de school afgesproken aantal uren
op de school om daar in samenwerking te werken
aan het bevorderen van de kennis over lezen,
leesplezier en het uitvoeren van werkzaamheden
op dit gebied
c.3 De bibliotheek zorgt voor aansluiting op het
landelijke project, coördinatie rond het aanschrijven
van ouders en inkoop van materialen. Verder wordt
intern de kennis over materialen voor baby’s en
informatie voor ouders verspreidt en op peil
gehouden.
c.4 De bibliotheek zorgt voor voortang van net
project, zoekt wanneer nodig nieuwe vrijwilligers en

leidt hen op. Bibliotheek verzorgt coördinatie en
matcht vragen vanuit het onderwijs met beschikbare
vrijwilligers
c.5 De bibliotheek verzorgt de promotie van deze
activiteit en de zorgt voor het verkrijgen en de
distributie van de benodigde materialen
d.1 De bibliotheek bepaalt, in samenwerking met
inwoners en andere belangstellenden de inhoud
van de activiteit, zoekt actief naar inhoudelijke
vulling en zorgt voor een plek en de promotie van
de activiteit
d.2 zie 9.d.1 en 9.d.2
d.3 De bibliotheek zorgt voor aantrekkelijke
zitplekken en een permanente leestafel met
voldoende relevante materialen.
e.1 De bibliotheek zorgt voor de programmering,
promotie en uitvoering van dit onderdeel. Bij de
programmering wordt rekening gehouden met
wensen vanuit de gebruikers en andere partijen.
e.2 De bibliotheek zorgt, samen met andere partijen
in de Binding voor de organisatie en uitvoering van
het onderdeel tentoonstellingen.
e.3 De bibliotheek programmeert, rekening
houdend met wensen van gebruikers en andere
partijen, en organiseert de genoemde uitvoeringen
e.4 De bibliotheek programmeert, in overleg met
partijen uit het onderwijs en naar aanleiding van
wensen van gebruikers deze lezingen
e.5 De bibliotheek verzorgt de uitvoerende
werkzaamheden rond de coördinatie van de
Cultuureducatie en de website met cultureel aanbod

