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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Uw gemeente(n), alle gemeenten, zijn druk met de decentralisaties van de zorg, de jeugdzorg 

en de participatiewet. Deze decentralisaties brengen een enorme kanteling teweeg in het 

gemeentelijk beleid. U als directeur van een lokale/regionale bibliotheek maakt dat van nabij 

mee en ziet dat dit veel vraagt van uw gemeente(n).  

 

De openbare bibliotheek als grootste publieksvoorziening in Nederland met een enorm bereik 

kan een grote bijdrage leveren aan de samenleving en aan de gemeente in deze decentralisatie. 

De bibliotheek faciliteert persoonlijke ontwikkeling van burgers en biedt een infrastructuur 

waardoor iedereen basisvaardigheden kan ontwikkelen om mee te kunnen doen in de 

samenleving. Daarnaast kan de bibliotheek meehelpen om ervoor te zorgen dat er goede 

informatie over de wijzigingen in beleid en voorzieningen voor de burger beschikbaar is. 

  

VOB voorzitter Kars Veling omschreef het in een brief van februari dit jaar aan de VNG als volgt: 

“De openbare bibliotheken zijn niet alleen op grond van hun functie, maar ook vanwege hun 

bereik belangrijke potentiële partners in het 3D proces. Ruim 6 miljoen gebruikers per jaar, die 

tezamen bijna 70 miljoen bezoeken brengen aan de ruim 800 bibliotheekvestigingen; 4 miljoen 

mensen zijn lid van een bibliotheek, de helft daarvan is jonger dan 18 jaar (ruim 66% van de 

jeugd heeft een bibliotheeklidmaatschap). Kenmerk van bibliotheken is dat ze laagdrempelig 

zijn, iedereen komt er, jong en oud, zwart en wit, hoog geletterd en laaggeletterd, werkend (of 

juist niet) en gepensioneerd. Als er informatie toegankelijk moet worden gemaakt en 

beschikbaar moet komen voor burgers zijn de openbare bibliotheken de aangewezen plek. In 

het kader van voorlichting of preventie.” 

 

Om u als bibliotheekdirecteur te inspireren, om uw dienstverlening en productencatalogus in dit 

licht te bezien en eventueel bij te werken, zodat u de bibliotheek nog beter kunt presenteren als 

partner aan de gemeente en om uw rol te pakken als maatschappelijk hart, werken het SIOB en 

de VOB samen aan een toolkit Bibliotheek, het maatschappelijk hart in uw gemeente. 

Aan de leden van de VOB 
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 In de toolkit vindt u concrete voorbeelden en - gegroepeerd rond thema’s - projecten en 

activiteiten. We zullen de volgende thema’s de revue laten passeren. 

  

• Lezen en schrijven   

• Informatievaardigheden en digitale vaardigheden   

• E-overheid en goede informatie over zorg, WMO en jeugdzorg 

• Werk en inkomen  

• Onderwijs 

• Een neutrale, onafhankelijke, veilige ontmoetingsplek 

 

We helpen u op weg met goede voorbeelden uit de praktijk en goede informatie uit landelijke 

projecten. 

  

Deze toolkit wordt u de komende maanden in verschillende afleveringen aangeboden door het 

SIOB en de VOB. We werken samen om u van goede en inspirerende informatie te voorzien. De 

toolkit wordt in digitale vorm van onder meer flyers/ brochures, filmpjes, best practices, etc. ter 

beschikking gesteld; u kunt op die manier zelf bepalen of u de gehele toolkit of een aantal 

onderdelen wilt inzetten bij uw presentatie richting uw gemeente(n). Medio september ontvangt 

u van ons de eerste onderdelen van de toolkit.  

 

Om te beginnen attenderen we u graag op twee publicaties die eerder dit jaar uitgekomen zijn. 

ProBiblio en Cubiss publiceerden ieder een bijdrage om de bibliotheek als partner in het 

maatschappelijk domein neer te zetten. Deze stukken brengen we ook graag onder uw 

aandacht en sluiten we hierbij: 

   

• Position paper De Bibliotheek, vanzelfsprekend ook actieve partner binnen het sociaal 

 domein / ProBiblio  

• De Openbare Bibliotheek in het sociaal domein / Cubiss  

 

Wij zullen de VNG eveneens op de hoogte stellen van alle praktische informatie. En we nemen 

de gelegenheid te baat om in dit traject ook weer alle gemeenten te informeren over de 

mogelijkheden die de bibliotheek biedt.  

 

Mede namens het team van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken,  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

Francien van Bohemen 

Public affairs & public relations 
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