
‘De bibliotheek is er voor iedereen. Je kunt er terecht om 
wijzer te worden, te leren en je samen met anderen te 
verdiepen. Of het nu gaat om taal, digitale vaardigheden, 

een lekker spannend boek of een boek over sterrenkunde. Voor 
alles wat je wilt weten en leren, is de bibliotheek jouw partner in 
persoonlijke ontwikkeling.’ Het zijn de woorden van Marleen Barth, 
voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). 
Aanstekelijke woorden die de nieuwe koers van de openbare 
bibliotheken typeren. Samen met haar leden zet de vereniging zich 
in om de samenleving vaardiger, vindingrijker en creatiever te ma-
ken. Steeds meer mensen nemen ter harte dat er in de bibliotheek 
voor iedereen wat te vinden en te halen is. Onder druk van bezuini-
gingen gaat de transformatie van bibliotheken razendsnel. En met 
succes, want steeds meer mensen weten de bibliotheek te vinden. 
Op jaarbasis organiseren bibliotheken al zo’n 70.000 activiteiten 
en wordt de bibliotheek meer dan 70 miljoen keer bezocht.

Meedoen
‘Opvallend is ook dat steeds meer basisscholen – inmiddels al de 
helft van alle scholen – een vestiging krijgen,’ zegt Francien van 
Bohemen, woordvoerder van de VOB. ‘Dat is goed, want juist bij de 
jeugd van vier tot twaalf jaar is heel veel te winnen op het gebied 
van taalvaardigheid. Veel kinderen komen functioneel ongeletterd 
van school af. Onze missie is om dat te voorkomen. Om die reden 
werken we samen met Stichting Lezen & Schrijven.’ Een substan-
tieel deel van de Nederlandse bevolking is daarnaast onvoldoende 
digitaal vaardig. Onder andere communiceren met de overheid is 
daardoor lastig. Ook die kloof probeert de openbare bibliotheek 
kleiner te maken. Van Bohemen: ‘Wij organiseren walk and talks 
om vaardigheden als solliciteren, brieven schrijven en je profiel 
aanmaken te vergroten. Zo spelen wij als samenwerkingspartner 
een rol richting de gemeente op het terrein van werk en inkomen.’ 

Leesmotor
Gelukkig gaat het ook met die andere functie, het uitlenen van 
boeken, nog steeds goed. ‘Vorig jaar leenden we zo’n 74 miljoen 
boeken uit,’ licht Van Bohemen toe. ‘Dat is substantieel, zeker als je 
het afzet tegen wat er wordt verkocht. De bibliotheek is nog steeds 
dé grote leesmotor van Nederland. Mensen gebruiken de biblio-
theek nog steeds om te lezen. Tegelijkertijd proberen wij door het 
organiseren van al die activiteiten, een bezoek nog aantrekkelijker 
en leuker te maken. En dat lukt ons steeds beter, omdat iedereen 
weet dat je er rijker van wordt.’

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is de brancheorganisatie van de openbare bibliotheken en aanver-
wante organisaties. Namens, voor en met haar leden behartigt de VOB de gemeenschappelijke belangen waarbij 
versterking van het maatschappelijk ondernemerschap, eigentijds werkgeverschap, marktontwikkeling en positio-
nering centraal staan. Meer informatie: www.debibliotheken.nl

PARTNER IN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

DE BIBLIOTHEEK 
MAAKT JE RIJKER

De rol van de bibliotheek is veranderd. Van een plek waar je alleen boeken kunt lenen, naar 
een laagdrempelige gemeenschap waar iedereen terecht kan om zich te ontwikkelen, anderen 

te ontmoeten, te debatteren, te studeren, te werken en om vermaakt te worden. Kortom, ‘de 
bibliotheek maakt je rijker’. Zo luidt ook de slogan van de nieuwe campagne van de Vereniging van 

Openbare Bibliotheken die eind oktober van start gaat. 
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