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Visie

VEEL MEER DAN ALLEEN BOEKEN LENEN

DE BIBLIOTHEEK,
DE PLEK VOOR MENSEN
De rol van de bibliotheek is aan het veranderen. Van een klassieke boekenopslag, naar een
open en toegankelijke plek waar jong en oud welkom is om elkaar te ontmoeten, informatie te
vergaren of zichzelf te ontwikkelen op allerlei terreinen. Kortom, de Bibliotheek maakt je rijker.
Daar komen ook steeds meer gemeenten achter.

Ontdekken, ontwikkelen
en ontspannen

D

De bibliotheek doet veel meer. ‘De biblio
theek is er voor iedereen’, zegt Marleen
Barth, voorzitter van de Vereniging van
Openbare Bibliotheken. ‘Als partner
in persoonlijke ontwikkeling en als
gemeenschapsvoorziening voor ontdekken,
ontmoeten, ontwikkelen en ontspannen.
Bibliotheken werken samen met onderwijs
en maatschappelijke partners om iedereen
de kans te bieden zich te ontwikkelen naar
behoeften en vermogen. Of het nu gaat om
een computercursus, studeren voor je exa
men Nederlands of gewoon een kop koffie
met de krant, of een lekker spannend boek,
de bibliotheek maakt je rijker.’

e bibliotheek zet zich in voor de ontwikkeling van i ndividuen
en de samenleving. Dat is precies de slogan van de
campagne waarmee bibliotheken hun nieuwe rol in de
samenleving markeren. De Bibliotheek maakt je rijker-campagne
is gericht op het bereiken, helpen en ontwikkelen van mensen op
allerlei terreinen. Van het doen van je belastingaangifte en het ver
groten van digitale skills tot het vergroten van je taalvaardigheid en
het leren opstellen van een goede sollicitatiebrief. ‘Nu de scholen
weer zijn gestart, gaan we verder met Fantasierijk, een campagne
gericht op taalontwikkeling’, vertelt Francien van Bohemen van de
Vereniging van Openbare Bibliotheken. ‘Laaggeletterdheid is een
behoorlijk groot probleem in onze samenleving. Zo’n 10 procent van
de Nederlanders is onvoldoende taalvaardig. Kinderen die vijftien
minuten per dag worden voorgelezen, hebben een grotere woorden
schat. Per jaar leren ze duizend nieuwe woorden extra, zo blijkt uit
onderzoek. Daarom proberen we ouders van basisschoolleerlingen
te stimuleren om vooral te blijven voorlezen.’

Benut de bibliotheek!
Steeds meer mensen weten de bibliotheek voor veel meer dan
alleen boeken, te vinden. ‘Het afgelopen jaar vonden er bijna
100.000 activiteiten en ontmoetingen plaats in de bibliotheek’, zegt
Van Bohemen. ‘In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van
2018 wil ik gemeenten op het hart drukken de kansen van de lokale
bibliotheek te benutten. Want er kan zo veel.’
Bibliotheken spelen een grote rol in de digitalisering van de
samenleving. Onder meer door het faciliteren van cursussen en
trainingen op het gebied van werken met DigiD en de digitale
overheid. Samen met het UWV vergroten bibliotheken de sollicitatie
vaardigheden van werkzoekenden. Veel gemeenten benutten de
veranderende rol van de bibliotheek. Zo delen volgens Van Bohemen
sommige bibliotheken bijvoorbeeld al hun front office met de
gemeente. ‘Een geweldige kans toch?’

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is de brancheorganisatie van openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en aanverwante bedrijven.
De VOB behartigt de belangen van zijn leden, werkt mee aan een goed functionerend
netwerk en zet in op versterking van de maatschappelijke rol van de bibliotheek t.b.v.
een samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen. www.debibliotheken.nl.

