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Van ‘boekenbieb’ naar hotspot! 
 

Visie op het brede bibliotheekwerk in de Hoeksche Waard 2021-2024 

Versie 10 augustus 2020 

Bibliotheek Hoeksche Waard is er voor iedereen! Met 10 locaties biedt zij een sociale 

basisinfrastructuur voor alle inwoners van de Hoeksche Waard. Bibliotheek Hoeksche Waard 

vindt het belangrijk dat de inwoners elkaar ontmoeten en advies en informatie krijgen. Daarom 

biedt zij laagdrempelige voorzieningen en activiteiten. Verder zet zij zich in om te weten wat er 

leeft onder de inwoners zodat zij in kan spelen op de vraag.  

 

1. - Missie en Visie 

Bij Bibliotheek Hoeksche Waard telt en doet iedereen mee. Bibliotheek Hoeksche Waard vindt 

dat ieder mens het recht heeft te leren lezen en schrijven, digitaal vaardig te zijn en vrije toegang 

moet hebben tot informatie en cultuur. Op deze manier kan iedere burger zo goed mogelijk 

bijdragen aan een krachtige en democratische samenleving. 

 

Bibliotheek Hoeksche Waard ondersteunt actief de zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling, 

participatie, sociale cohesie in de kernen én zinvolle culturele vrijetijdsbesteding van de 

Hoeksche Waarders. 

 

2. - Bibliotheek Hoeksche Waard in 2021 – 2024 

“Van ‘boekenbieb’ naar hotspot”, de ontwikkeling die Bibliotheek Hoeksche Waard doormaakt! 

De bibliotheek is de spin in het web op het eiland, met haar grote netwerk is zij overal in de 

samenleving aanwezig. Zij is professioneel, betrouwbaar, onafhankelijk en waardenvrij. Ook is 

zij innovatief en ambitieus. Een onmisbare partner! Verder is zij bekend en gewaardeerd door 

klanten, partners en politiek.  

 

Bibliotheek Hoeksche Waard geeft invulling aan de volgende 5 wettelijk vastgestelde 

kernfuncties: 

- De bibliotheek stelt kennis en informatie beschikbaar; 

- De bibliotheek biedt de inwoners van de Hoeksche Waard mogelijkheden tot 

ontwikkeling en educatie; 

- De bibliotheek bevordert lezen en het laten kennismaken met literatuur; 

- De bibliotheek organiseert ontmoeting en debat; 

- De bibliotheek laat de inwoners van de Hoeksche Waard kennis maken met kunst en 

cultuur. 
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Strategische doelstellingen van Bibliotheek Hoeksche Waard voor 2021-2024 zijn de volgende: 

- Bevordering van een inclusieve samenleving op het eiland; 

- Bevordering van het leesplezier voor kinderen van 0-18 jaar; 

- Samen investeren in het opvoeden en laten opgroeien van kinderen; 

- Preventie van achterstanden op het gebied van geletterdheid, digitale 

(basis)vaardigheden, onderwijs, zelfredzaamheid en gezonde leefstijl; 

- Terugdringing van laaggeletterdheid en armoede; 

- Bevordering van participatie en burgerschap; 

- Vergroten van de leefbaarheid in de kernen. 

 

Deze strategische doelstellingen zijn onder te verdelen in drie programmalijnen, namelijk: Taal- 

en leesbevordering; De maatschappelijke bibliotheek; Informatie en ontmoeting. 

 

2.1. – Taal- en leesbevordering 

Bibliotheek Hoeksche Waard stimuleert leesbevordering en ondersteunt hiermee de 

ontwikkeling van de Hoeksche Waarders met als doel dat iedereen mee kan doen in de 

samenleving. Bibliotheek Hoeksche Waard investeert in collectie, uitleenactiviteiten en 

educatieve taalprojecten. Hiermee worden taal- en leesachterstanden voorkomen en wordt 

taalvaardigheid bij kinderen opgebouwd. Ook wordt de laaggeletterdheid onder volwassenen 

verminderd.  

 

Bibliotheek Hoeksche Waard zorgt ervoor dat bibliotheeklocaties goed verspreid zijn over het 

gehele eiland zodat er altijd een locatie in de buurt is voor de inwoners. Verder sluit zij aan bij 

de landelijke campagnes voor leesbevordering zoals de Kinderboekenweek, Boekenweek, 

Voorleesdagen, Week van de Alfabetisering en Nederland leest. Tot slot organiseert zij 

activiteiten waarmee zowel jeugd als volwassenen worden gestimuleerd en ondersteund met 

taal en lezen. Deze activiteiten omvatten onder andere Boek aan Huis, klassenbezoeken aan de 

bibliotheek, voorleesochtenden, spreekuren en leesclubs. 

 

2.1.1. - Maatwerk 

Samen opvoeden en opgroeien! Bibliotheek Hoeksche Waard zet zich hiervoor in samen met 

haar partners in het Taalhuis. Zij haakt in op het landelijk leesoffensief om het leesplezier onder 

kinderen en jongeren tot 18 jaar te stimuleren. Bibliotheek Hoeksche Waard kiest voor extra 

inzet op de BoekStart-coach en de VoorleesExpress.  

 

De functie van de BoekStart-coach is in het leven geroepen, omdat met name laagtaalvaardige 

ouders onvoldoende bereikt worden met BoekStart. De BoekStart-coach komt regelmatig op het 

consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts door met ouders in gesprek te gaan en gerichte 

voorleesondersteuning te bieden.  
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De VoorleesExpress richt zich op het helpen van kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar met taal 

en lezen. De kinderen en ouders die met dit traject worden geholpen, zullen in hun verdere 

(school)carrière minder begeleiding nodig hebben en de verwachting is dat ze beter zullen 

presteren in de maatschappij.  

 

Bibliotheek Hoeksche Waard bedient circa 45 scholen in het primair onderwijs, dit is ongeveer 

95% van alle scholen in het primair onderwijs in de Hoeksche Waard. Haar droom is een 

Bibliotheek op School op iedere locatie. Dit vraagt echter hoge investeringen en daarom heeft zij 

een alternatief uitgewerkt, genaamd de ‘vliegende’ leesconsulent. Haar ‘vliegende’ 

leesconsulenten kunnen op alle scholen van het primair onderwijs in de Hoeksche Waard 

worden ingezet om het leesplezier en daarmee het technisch lezen van de scholieren te 

bevorderen.  

 

2.2. – De maatschappelijke bibliotheek 

Bibliotheek Hoeksche Waard investeert in educatieve activiteiten gericht op een brede 

ontwikkeling en goed geïnformeerde burgers. Bibliotheek Hoeksche Waard heeft gecertificeerde 

mediacoaches die bijdragen aan het wegwijs/mediawijs maken van de Hoeksche Waarders. 

Daarnaast investeert Bibliotheek Hoeksche Waard in de zelfredzaamheid van burgers en 

stimuleert actief burgerschap. Ook brengt zij inwoners en instellingen bij elkaar. Een voorbeeld 

is de samenwerking met Pameijer waarbij deelnemers wekelijks de bibliotheek bezoeken voor 

bijvoorbeeld een koffieochtend.  

 

Bibliotheek Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat hierbij niemand wordt uitgesloten. Zij stelt 

dan ook een zichtbare plek ter beschikking waar iedereen terecht kan voor ondersteuning van 

basisvaardigheden. Inwoner en instelling vinden elkaar op deze plek. Ook worden hier 

burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk gefaciliteerd. Daarnaast kan iedere inwoner gebruik 

maken van de beschikbare oefenpc’s met diverse oefenprogramma’s.  

 

2.2.1. - Maatwerk 

Terugdringing van laaggeletterdheid en armoede vindt Bibliotheek Hoeksche Waard zeer 

belangrijk. Dit doet zij door de drijvende kracht achter het Taalhuis te zijn. Zij zet haar 

deskundige medewerkers in voor leesbevordering, kennisverwerving en het vergroten van 

digitale vaardigheden. Op deze manier draagt Bibliotheek Hoeksche Waard bij aan de 

bevordering van participatie en burgerschap. Ook investeert zij in de preventie van 

achterstanden op het gebied van zelfredzaamheid en een gezonde levensstijl. Daarnaast 

investeert zij in de participatie van kinderen in de samenleving. De kinderen zijn immers de 

toekomstige volwassen burgers.  

 

Verder draagt Bibliotheek Hoeksche Waard bij aan het culturele klimaat op het eiland. Zij is de 

schakel tussen alle cultuuruitingen op het eiland voor alle doelgroepen. Als coördinator van CmK 

werkt zij samen met partners en investeert zij in goed cultuuronderwijs. CmK draagt bij aan de 
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samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. Ook bevordert CmK de deskundigheid 

van leerkrachten en vakdocenten. Hierdoor wordt de deelname, impact en zichtbaarheid 

vergroot. Ofwel, een bevordering van de leefbaarheid op het eiland.  

 

In 2024 heeft Bibliotheek Hoeksche Waard drempels weggenomen voor hen die de weg naar de 

bibliotheek niet vanzelf vinden. Zij heeft haar locaties toegankelijk gemaakt voor iedereen. 

Verder verbindt zij vraag en aanbod van culturele partners. Zij is dé cultuurverbinder. Ook 

investeert zij in een inclusieve samenleving en is zij langdurig financieel gezond met meerjarige 

subsidieafspraken. 

 

2.3. – Informatie en ontmoeting 

“Thuis in de Kern, participatie, een leven lang leren en ontwikkelen.” Bibliotheek Hoeksche 

Waard vertaalt dit in een actuele collectie en een breed aanbod aan cursussen en workshops.  

 

Bibliotheek Hoeksche Waard is aanwezig in vrijwel alle kernen en haar collectie sluit nog meer 

aan bij de lokale vraag. Zij investeert blijvend in een actueel, relevant en educatief aanbod. Ook 

sluit haar professionele basisdienstverlening per locatie nog meer aan bij de lokale vraag. Zij 

heeft meer werkplekken beschikbaar gemaakt voor scholieren en zzp’ers.  

 

2.3.1. – Maatwerk 

Bibliotheek Hoeksche Waard zorgt ervoor dat de boekencollectie en het aanbod van kranten en 

tijdschriften aansluit bij de behoefte uit de kern. Om dit te realiseren zal eventueel uitbreiding 

van de locaties en het aanbod van activiteiten en cursussen plaatsvinden.  

 

3. – Conclusie 

Samenvattend, Bibliotheek Hoeksche Waard zet zich in voor de bevordering van een inclusieve 

samenleving op het eiland en voor de bevordering van het leesplezier onder kinderen van 0-18 

jaar. Dit doet zij door te investeren in het opvoeden en laten opgroeien van kinderen. Ook zet zij 

zich in voor de preventie van achterstanden op het gebied van geletterdheid, digitale 

(basis)vaardigheden, onderwijs, zelfredzaamheid en een gezonde levensstijl. Bibliotheek 

Hoeksche Waard draagt bij aan de terugdringing van laaggeletterdheid en armoede. Verder 

bevordert zij participatie en burgerschap. Daarnaast draagt zij bij aan een vergroting van de 

leefbaarheid in de kernen. 

 

Verder investeert Bibliotheek Hoeksche Waard in nieuwe diensten, zoals de BoekStart-coach en 

de vliegende leesconsulent. Zij start op vier locaties met haar ‘vliegende’ leesconsulenten. Dit kan 

ieder jaar met vijf scholen worden uitgebreid indien hier middelen beschikbaar voor worden 

gesteld. Ook kiest zij voor een verdere professionalisering van het Taalhuis; voortzetting van het 

project CmK met daarin extra aandacht voor jeugdliteratuur, leesbevordering en mediawijsheid; 

een uitbreiding van de VoorleesExpress. Tot slot maakt Bibliotheek Hoeksche Waard haar 

locaties toegankelijk voor iedereen door drempels weg te nemen.  


