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BNF ligt op koers!
In 2015 beleefde Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân (BNF) haar
eerste volledige jaar. Op 1 juli 2014 ontstond BNF uit de fusie tussen Bibliotheken
Noordwest Fryslân (BNWF) en Bibliotheken Noordoost Fryslân (BNOF). In 2015
ontwikkelde BNF samen met de 14 gemeenten een toekomstvisie. De titel is
Koersdocument Bibliotheken Noord Fryslân, met als ondertitel De Bibliotheek in de
participatiemaatschappij; van collectie naar connectie. Het motto is De Bibliotheek:
maatschappelijk hart van de samenleving. Daarmee hebben gemeenten en BNF de
koers tot en met 2018 bepaald.

2015 in cijfers:

15

BNF richt zich op drie nieuwe pijlers: de Formulebibliotheek,
de Educatieve Bibliotheek en de Digitale Bibliotheek.

22,1%

vestigingen
Op 76 van de
130 basisscholen
staat een collectie
op school

37.000
leden

170.000

uitleningen op
de Bibliotheek
op school

inwoners
Noord-Fryslân
is lid

Nieuw in ons beleid is dat:
• De Bibliotheek zichtbaar wordt op social media
• Er veel activiteiten worden georganiseerd in de bibliotheken
• De Bibliotheek zich actief bezig houdt met taal- en digitale vaardigheden
• De Bibliotheek een duidelijk herkenbare meerwaarde biedt in de samenleving
Ons doel is dat mensen zelfstandig (blijven) meedoen in de maatschappij.
In 2015 is veel beleid ontwikkeld en de realisering in gang gezet.

5,2% meer
uitleningen
dan in 2014

Formulebibliotheek
dienstverlening in fysieke vestigingen

1.400.000
uitleningen
per jaar

14.000
e-books

uitgeleend

(stijging van
109% t.o.v. 2014)

taalontwikkeling, ontmoeting, aantrekkelijke
bibliotheken, boetevrij, Digi-Taalhuis
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openingsuren
per week

33 fte verdeeld
over 50
medewerkers

Digitale
Bibliotheek

Educatieve
Bibliotheek

digitale dienstverlening
en communicatie

dienstverlening
aan onderwijs

e-books, website,
databanken, social media,
BiebPanel

leesbevordering, BoekStart,
de Bibliotheek op school,
Nationale Voorleesdagen,
Kinderboekenweek,
Frysklab

Digitale Bibliotheek
Met de Digitale Bibliotheek sluit BNF aan
bij de ontwikkelingen in de wereld: meer
digitaal (net)werken en social media en de
ontwikkeling van verzorgingsmaatschappij
naar participatiemaatschappij.
• Actieve promotie van het gebruik van de
fysieke én de digitale bibliotheek

• Collecties actuele boeken naast
internet en e-books
• Persoonlijke ontmoeting naast
social media
• Versterken communicatie met leden
en niet-leden door optimaal gebruik
website, social media, activiteiten
en cursussen.

In 2015 is de volledige website herzien en
zijn alle voorbereidingen getroffen voor een
eigen Facebookpagina. Beide zijn inmiddels
gelanceerd.
Het team Digitale Bibliotheek is in 2015
gevormd en bestaat uit drie medewerkers
die sterk zijn in tekst, beeld, social

media en het organiseren van
evenementen. Zij zijn bij alle
projecten van Formulebibliotheek
en Educatieve Bibliotheek
betrokken. Het doel is dat de
bibliotheek deel uitmaakt van
het persoonlijk netwerk van
de inwoners.

Formulebibliotheek
De Formulebibliotheek is een landelijk
winkelconcept voor bibliotheken.
Het idee is de bezoeker te verleiden
en te verrassen. De collecties in de 15
vestigingen zijn actueel en gebaseerd
op het leengedrag van onze leden. Ze
worden gepresenteerd in werelden
die aansluiten bij het zoekgedrag van

klanten. Bovendien wordt ingespeeld op
gebruiksgemak door zelfbediening en
heldere leenvoorwaarden. Om nog beter te
luisteren naar de klant vindt ieder kwartaal
een klantenonderzoek (BiebPanel) plaats.
De bibliotheek speelt een belangrijke rol in
het voorkomen van een tweedeling in de

maatschappij tussen hen die wel en niet
mee (kunnen) doen. In de Bibliotheek
is veel aandacht voor laaggeletterdheid
en digitale vaardigheden, door onder
andere Digi-Taalhuizen. In 2015 zijn
tal van voorbereidingen getroffen om
de bibliotheek tot ontmoetingsplek
te ontwikkelen. Er zijn vernieuwde

bibliotheken in multifunctionele
panden in Dronryp, Stiens, De Westereen
en Vlieland. BNF werkt samen met
dorpsbelangen, gebiedsteams, sociaal
cultureel werk, ROC’s, en andere
organisaties die zich lokaal aandienen.
De bibliotheek staat daarmee in het hart
van de samenleving.

Educatieve Bibliotheek
Vaardigheden om mondeling, schriftelijk
en digitaal te communiceren bepalen
voor een belangrijk deel deelname in de
maatschappij. De Educatieve Bibliotheek
zet in op preventie van achterstanden
op het gebied van taal- en digitale
vaardigheden. Deze worden vooral in de
eerste levensjaren opgedaan.
Daarom kiest BNF voor de inzet van

de wetenschappelijk onderbouwde
landelijke programma’s BoekStart en
de Bibliotheek op school voor kinderen
van 0 tot 12 jaar. Met 15 minuten
voorlezen of vrij lezen per dag leert een
kind 1000 woorden extra per jaar.
De basis voor het maken van
leeskilometers ligt in leesplezier.

Leesplezier wordt gestimuleerd met
collecties en promotie in de vestigingen,
consultatiebureaus, kinderopvang,
peuterspeelzalen en basisscholen.
Samenwerking met het voortgezet onderwijs
is nog in ontwikkeling. BNF doet mee aan de
provinciale en landelijke activiteiten zoals de
Nationale Voorleesdagen, Nationale Kinderjury,
It Fertel- en Foarlêsfestifal en Tomke.

Tijdens de Kinderboekenweek zette
BNF Frysklab van Bibliotheekservice
Fryslân (BSF) in. Met FryskLab
onderzoekt BSF hoe de inzet
van een mobiel FabLab binnen
de onderwijssituatie bijdraagt
aan de creatieve, technische en
ondernemende vaardigheden van
kinderen en jongeren.

Dronryp
Ingrijpende renovatie voormalig schoolgebouw
Volledig ingericht volgens concept van de
Formulebibliotheek
D'Ald Skoalle wordt huiskamer van Dronryp
Dorpsbelang Dronryp: pand breder inzetbaar maken

Vernieuwde
vestigingen
Harlingen

St.-Annaparochie
Stiens

Vlieland

De Westereen

Dronryp

Harlingen

Akkoord gemeenteraad over grondige renovatie
van het historisch pand aan de Voorstraat
Onderzoek naar invoering volgens concept van
de Formulebibliotheek
Onderzoek naar combinatie Hannemahuis,
boekhandel, VVV en bibliotheek

Stiens

Vlieland

Heropening op 28 april 2015
Verhuisd naar dorpscentrum De Skalm
Volledig ingericht volgens concept van de
Formulebibliotheek
Nu volop mogelijkheden voor samenwerking

St.-Annaparochie
Feestelijke heropening op 15 april 2015
Heringericht volgens concept van de
Formulebibliotheek
Collecties in werelden geplaatst
Kleurstelling aangepast

Eerste beton MFA De Jutter is in februari
2015 gestort
Prominente plek voor bibliotheek in MFA
Verhuizing naar De Jutter in januari 2016
Deuren bibliotheek open op 27 februari 2016

De Westereen
Spectaculaire opening MFA
De Hege Seis op 11 september 2015
Prominente plek in het MFA
Volledig ingericht volgens Formulebibliotheek
Veel nieuwe (jeugd)leden

Ook nog
in 2015...

De Facebookpagina
‘De Bibliotheek Fryslân’
is in 2015 ontwikkeld
en 1 januari 2016
gelanceerd.

De BNF-aanpak was

Nederland Leest,
Maand van het
Spannende Boek

Tijdens de Nationale
Voorleesdagen is aan

1250 peuters
voorgelezen
+
160 peuters werden
lid van
de bieb.

Gecertificeerd!

good practice

in het rapport ‘Lokaal
bibliotheekwerk;
een handreiking
voor gemeenten’
van de Vereniging
van Nederlandse
Gemeenten.

Activiteiten voor
volwassenen:

BNF voldeed in 2015 aan
alle negen normeisen
De website
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In 2015 is de basis gelegd
voor de toekomst:

van collectie
naar connectie.

De bibliotheek als maatschappelijk
hart van de samenleving.

Hiermee zet BNF de koers.

