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Samenwerking met externe partners

DE BIBLIOTHEEK DIGITAAL

de kracht van

de Bibliotheek
in het sociaal domein

 

 

‘Maak nóg meer gebruik 
van de Bibliotheek’
Jetta Kleinsma 

‘De Bibliotheek helpt mensen 
de wereld te lezen’ 
Interview directeuren Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht

Huiskamer van de stad, 
wijkplaats in de buurt 

Taal moet, taal is goed

‘Digi-arme’ burgers raken de weg kwijt
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Er zijn grote verschillen tussen mensen als het gaat om 

opleiding, inkomen of taalvaardigheid. Er is gelukkig  

één instelling in Nederland waar iedereen gebruik van 

kan maken ongeacht die verschillen: de Bibliotheek. Ik  

weet uit eigen ervaring dat de Bibliotheek een grote 

bijdrage levert aan de ontwikkeling en dus het wel-

zijn van mensen. Om te beginnen is het bereik van 

de Bibliotheek al fenomenaal. In de grote steden, 

waar de Bibliotheek op veel locaties verspreid 

in de wijken is gevestigd, maken de inwoners er 

miljoenen keren per jaar gebruik van.

Maar niet alleen het bereik is groot, de Bibliotheek 

levert ook echt meerwaarde aan de stad. En dan gaat 

het niet alleen om het stimuleren van het lezen. Het gaat ook 

om kinderen die in de Bibliotheek onder begeleiding huiswerk maken op 

de computer, of scholieren die studeren in de Bibliotheek. Het gaat om vol-

wassenen die op weg geholpen worden met taal of met het vinden van hun 

weg in de informatiemaatschappij. Het gaat om analfabete moeders die 

met plaatjesboeken leren hoe zij hun kinderen kunnen ‘voorlezen’ waardoor 

die kinderen later zelfstandig naar de Bibliotheek kunnen. En het gaat ook 

om kwetsbare ouderen die door de Bibliotheek geholpen worden om zich 

staande te houden. Ik heb dit jaar dan ook 4,4 miljoen euro aan Europese 

subsidie beschikbaar gesteld die de bibliotheken in de vier grote steden voor 

deze ouderen kunnen inzetten.

De Bibliotheek is een instelling naar mijn hart: die mensen verder helpt in 

het leven. Toch ben ik er van overtuigd dat bibliotheken nóg meer kunnen 

als er beter gebruik van wordt gemaakt. Gemeentebestuurders kunnen de 

Bibliotheek intensiever benutten als informatiekanaal voor gemeentelijke 

diensten, zeker als het gaat om het sociale domein. Zij kunnen profiteren 

van de goede Bibliotheekinfrastructuur die er al is.

Mijn oproep is dus: maak nóg meer gebruik van de Bibliotheek!

Jetta Klijnsma

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Maak NOG MEER 
 gebruik van de 
 Bibliotheek

© Annetje van Praag Sigaar
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Voor iedereen die denkt 
dat bibliotheken alleen 
boeken uitlenen

Burgers ondersteunen ‘de wereld te lezen’, dat is de missie van onze bibliotheken. 

 Ondersteunen om grip te krijgen op de wereld waarin je leeft, je daarin te hand-

haven en daaraan bij te dragen. Niets nieuws; het is de core business waarvoor 

 bibliotheken ruim een eeuw geleden onder het motto van volksverheffing werden 

opgericht. Toen ging het vooral om leesvaardigheid en om informatie die in drukwerk 

besloten lag.    

In de huidige bibliotheek vinden we een veel breder palet aan vaardigheden, media en bronnen. 

Dat moet ook wel, want grote groepen mensen in de samenleving hebben – in meer of mindere 

mate – moeite zelfredzaam te zijn, verantwoordelijkheid te nemen 

voor hun ontwikkeling, hun gezondheid, hun financiële huishou-

ding, hun werk en hun loopbaan. We praten hier over ongeveer 

tien procent van de bevolking die onvoldoende taalvaardig is. En 

het aantal burgers dat onvoldoende digitaal vaardig is wordt nog 

hoger geschat. Dat veel van deze burgers ook de eenentwintig-

ste-eeuwse vaardigheden – zoals mediawijsheid, onderzoeken, 

vergelijken, samenwerken, interpreteren – ontberen zal niemand 

verbazen. 

In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag liggen deze per-

centages boven het landelijke niveau. Er wonen grote concentra-

ties van burgers die onvoldoende vaardig zijn om mee te kunnen komen. Voor de inrichting van 

de samenleving en voor het functioneren van een democratie die ervan uitgaat dat iedereen 

mee kan doen, moet de samenleving rekening houden met deze groep mensen; anders leidt 

deze situatie tot verspilling van talent en tot hoge maatschappelijke kosten.

De bibliotheken in de vier grote steden initiëren projecten die erop zijn gericht deze maatschap-

pelijke waarde voor kwetsbare groepen te leveren. Het is de inzet van de Bibliotheken om, lerend 

van elkaar, samen met partnerorganisaties tot een samenhangend en dekkend aanbod van 

diensten te komen. Het gezamenlijke project voor Kwetsbare Ouderen dat in de komende vijf 

jaar wordt uitgevoerd is hier een voorbeeld van. 

In dit magazine wordt een staalkaart gegeven van wat er nu al ‘te koop’ is. 

Ter inspiratie. 

Ton van Vlimmeren,

namens de G4 bibliotheken

Voorwoord

De bibliotheken ontlenen hun 
maatschappelijke betekenis 
niet aan het aantal uitgeleen-
de boeken maar aan de mate 
waarin burgers, mede dankzij 
die bibliotheek, meer grip op 
hun leven kunnen hebben. 
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Naar ‘de bieb’ op de fiets met je boeken onder je snelbinders. En dan weer nieuwe uitzoeken, verdwa-

len in de boeken, in de verhalen. Helemaal wegdromen naar een andere wereld. Velen van ons herin-

neren zich dit. Velen van ons. Maar er is een steeds groter wordende groep die niet voor boeken naar 

de Bibliotheek komt. Wat zoeken die mensen in de Bibliotheek? Dit magazine geeft een beeld van de 

veelzijdigheid van de Bibliotheek, bekeken door de bril van beleidsmakers en -gebruikers.  

GEEF ONS DE VIJF! 
Lezen, Leren, Informeren, 
Cultuur, Ontmoeting & Debat 

Aan die functies geven Bibliotheken anno nu vorm en 

inhoud. Ze doen dit al langer, maar sinds begin 2015 zijn 

deze taken formeel vastgelegd in de Wet Stelsel Openba-

re  Bibliotheken (WSOB)…geef ons de vijf! De vijf functies 

dienen als middel om bij te dragen 

aan de persoonlijke 

ontwikkeling en ver-

betering van de maat-

schappelijke kansen van 

het ‘algemene publiek’. 

Herkenbaar DNA
Je kunt er niet omheen, maar van oudsher, via het heden 

tot in de toekomst hebben bibliotheken de functie van 

het verzamelen én beschikbaar stellen van leesmateri-

aal. Deze rol én positie is als herkenbaar DNA onbe-

twist! Maar in de veranderende samenleving is het 

boek lang niet meer de enige informatiedrager. Beeld 

en geluid hebben zich populair gemaakt en het inter-

net heeft gezorgd voor de digitalisering van informatie. 

Natuurlijk gaan Bibliotheken hier in mee!  

WAT BIEDT DE BIBLIOTHEEK 
VAN NU?

Lezen van boeken, e-books, tijdschriften, kranten 

(ook online beschikbaar met de ‘pressreader’), internet en 

alles wat daar mee samenhangt 

Leesbevordering zoals de voorleesexpres, de Bibliotheek op 

school en de schoolbibliotheken 

Luisteren van gesproken boeken en geluidsdragers, muziek 

én bladmuziek, lezingen

Kijken naar online beeldmateriaal en DVD’s/Blu-ray  

Leren/ervaren 3D-printprojecten, tabletcafés, debatten 

over de zorg, virtual reality-worskhops, voorstellingen voor 

kinderen en nog veel meer

Werken/studeren in elke Bibliotheek vind je ze: studenten, 

zzp’ers, onderzoekers die de Bibliotheek gebruiken als   

werk- en studieplek. Ze nemen hun eigen laptop mee of 

gebruiken de beschikbare computers.

Er moet méér 
gebeuren

© Annetje van Praag Sigaar
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JASPER 
MAAS

 
Veel mensen denken bij de Bibliotheekmedewerker 

nog aan de wat strenge juffrouw met een bril aan 

een touwtje die van achter haar bureau zegt dat je stil 

moet zijn,” zegt Jasper Maas van de Utrechtse Bibliotheek 

Hoograven. “Nou stralen wij dat beeld van rust en betrouw-

baarheid nog steeds uit, maar wij doen tegenwoordig veel 

meer. Zo staat netwerken hoog in mijn takenpakket. Ik heb 

bijvoorbeeld veel contact in de wijken om te achterhalen waar 

men behoefte aan heeft en dat probeer ik samen met andere 

organisaties voor elkaar te krijgen. Om maar wat te noemen, 

we organiseren sinds anderhalf jaar een koffieochtend voor 

een clubje oudere mensen die nauwelijks meer de deur 

uitkwamen. Dat doen we op dinsdag want dan is er markt. Ze 

komen hier eerst koffie drinken, lenen een boek, kletsen met 

elkaar en gaan daarna de markt op. Dit initiatief is inmiddels 

op meer plekken in Utrecht gevolgd.”

De Bibliotheekmedewerker van vandaag de dag moet 

weten wat er in de wereld te koop is, en vooral waar de 

informatie en kennis daarover te achterhalen is. Jasper:  

“Je moet die informatie kunnen binnenhalen, ordenen en 

helpen verspreiden. Beschikbaar en toegankelijk maken, 

heet dat. Het doel is de kijk-op-de-wereld te verscher-

pen en de kennis van wat er gebeurt te vergroten en 

te verdiepen; we willen de bezoeker beter toerusten 

zodat hij of zij zich in de samenleving staande en 

gaande kan houden. Noem het zelfredzaamheid, 

noem het participatie. Noem het dat waar ie-

mand het meest aan heeft om zich te ontwik-

kelen. Dát is het dan ook!”

Informatie beschikbaar 
en toegankelijk maken

Kijk-op-de-wereld

”
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  Zooo!, dat lijkt me een pittige ambitie, maar dan moeten 

jullie wel wat vaker open zijn…

 Ja, die openingstijden, daar zijn we hard mee bezig. Vieren-

twintig uur per dag, zeven dagen in de week – dat redt zelfs 

de McDonald’s niet – maar we doen ons best. 

 En waarom hechten jullie zo aan deze  taakuitbreiding?

 Omdat we willen dat mensen letterlijk hun draai kunnen 

vinden in het grotere raderwerk van hun omgeving, de sa-

menleving. Zodat ze kunnen meedraaien én daarin groeien. 

Dat gaat als volgt in z’n werk. Van ‘ik kan het’ (ik ben digitaal 

vaardig; kan met instanties en regelingen omgaan), via ‘ik 

voel me verbonden met anderen’ (ik kom uit m’n isolement, 

ik hoor erbij) tot uiteindelijk ‘ik kan een bijdrage leveren aan 

een groter geheel’ (in ambtelijke taal: de beroemde maat-

schappelijke participatie). Daarom dus. Die ontwikkeling 

zetten wij hier, vanuit de Bibliotheek in gang!

 Mooi streven, ik zie de Bibliotheek opdoemen uit de mist. Als 

overgebleven baken waar mensen, die hun weg zoeken in dit 

kennis- en informatieland, terecht kunnen voor hulp, steun en 

begeleiding. Is dat geen eenzame opdracht?

 Helemaal niet! We doen het niet alleen. We willen het 

onderwijs – bijvoorbeeld aan volwassenen in allerlei vormen 

en op allerlei manieren – faciliteren. Vooral in het informele 

leren; mensen die hun vaardigheden willen verbeteren zon-

der daarvoor per se een diploma te willen halen. Dat doen 

we door deelnemers te werven, door mensen te helpen een 

eerste stap te zetten en daarna zelf hun weg te laten vinden. 

De Bibliotheek wordt geen onderwijsinstelling. Begrijp me 

goed, wij ontwikkelen zelf geen materiaal en gaan ook niet 

zelf lesgeven. De uitvoering ligt in handen van taalaanbie-

ders en andere professionele organisaties. De Bibliotheek 

– juist in de wijken – is wel een heel goede locatie voor een 

kansrijke start.

de Bibliotheek INTERVIEW

Ik zou het van de daken 
willen schreeuwen…

 Zal ik eerlijk zijn, Ton? Het meeste van wat je mij nu vertelt, 

wist ik wel, maar ik vraag me toch af hoe het komt, dat ik 

daar zo weinig van lees of hoor? Doet de Bibliotheek wel 

genoeg aan externe PR, aan tamtam?

 Haha, waarom denk je dat ik jou heb uitgenodigd? Het is 

inderdaad zo dat we onze missie breder onder de aandacht 

willen brengen, liefst in een huis-aan-huis-blad. Ik zou wel 

van de daken willen schreeuwen dat je in de Bibliotheek 

van nu veel meer kunt halen dan alleen boeken. Dat we 

als bibliotheek ingezet kunnen worden bij het dichten van 

gaten en hiaten die in de (digitale) informatiesamenleving 

ontstaan voor steeds grotere groepen mensen. Want dat 

zien we dagelijks én van dichtbij gebeuren; dat mensen 

meer op zichzelf worden teruggeworpen. We willen dat me-

dia, beleidsmakers, politici – bestuurders en beslissers – dat 

gaan inzien. We willen dat onze inspanningen niet worden 

afgedaan als ‘allemaal tierelantijnen’, maar worden erkend 

als noodzakelijk voor al die mensen in de samenleving die 

het uit zichzelf niet kunnen bijhouden. Daarvoor is ook 

nodig dat dit wordt gehonoreerd met voldoende budget om 

het uit te voeren, en indien nodig zelfs uit te breiden!

“Hoewel voor ons in Nederland een leven zonder internet ondenkbaar is, heeft zo’n acht à ne-

gen procent van onze bevolking nog nooit een computer aangeraakt,” legt Ton van Vlimmeren 

uit. “Dat zijn bijna twee miljoen mensen die in toenemende mate geen toegang hebben tot 

allerlei kennis en informatie. Zij dreigen de aansluiting met de samenleving te verliezen. Voor 

een deel omdat ze ook de taal onvoldoende beheersen. De Bibliotheek speelt daarop in. Voor die 

groeiende groep mensen kunnen wij veel betekenen.” 

Journalist Fred Penninga is op bezoek bij Ton van 
Vlimmeren, directeur van de Bibliotheek in Utrecht 
om bijgepraat te worden over de plannen en ambi-
ties van de Bibliotheek. Ton en Fred kennen elkaar 
sinds de jaren zeventig, uit de tijd toen ze beiden 
in het onderwijsveld werkten. Ton was toen onder-
wijsbegeleider bij het Schooladviescentrum en Fred 
werkte als onderwijsopbouwwerker en organiseerde 
bijeenkomsten en cursussen voor buurtbewoners. 
Ook schreef hij in ‘zijn’ onderwijsbuurtkrant onder 
meer over de geschiedenis van de buurt. 
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 Utrecht heeft als penvoerder dit jaar 4,4 miljoen euro subsidie 

ontvangen om een groot landelijk project voor kwetsbare 

ouderen uit te voeren. Hoe gaan jullie dat aanpakken?

 We zijn bezig met een plan van aanpak en we hopen  

 1 januari 2016 te starten. In de definitie van Sociale Zaken 

gaat het om ouderen met een minimum inkomen, dus met 

alleen AOW, die in een isolement terecht zijn gekomen. 

Mensen die niet aangesloten zijn op verschillende informa-

tiestromen in de samenleving waardoor ze niet weten welke 

regelingen voor hen relevant zijn. Ze profiteren er niet van  

en hun wereldje wordt steeds kleiner.

 Doen jullie dit alleen, of doen de andere drie grote bibliothe-

ken ook mee?

 We gaan dit project in de vier grote steden – Utrecht, Rotter-

dam, Den Haag en Amsterdam – uitvoeren. Op dit moment 

zijn we aan het inventariseren wat er op dit gebied al gebeurt, 

welke partijen nu al contact hebben met deze mensen; want 

we kunnen ze wel een brief sturen: kom naar de koffiebijeen-

komst in de Bibliotheek, maar dat gaat niet werken. Dus 

werken we samen met de gezondheidscentra, de huisartsen, 

soms met de kerken, de diaconie en de moskeeën, om te kijken 

hoe we deze mensen kunnen bereiken. Het gaat erom hun 

taalvaardigheid te vergroten, waardoor ze de informatie die ze 

nodig hebben gemakkelijker tot zich kunnen nemen. Een mooi 

voorbeeld is het project Gezonde Taal in Utrecht waarbij de 

gezondheidsklachten van oudere mensen als uitgangspunten 

zijn genomen. Hoe praat je nou met je arts, welke vragen stel 

je; hierdoor worden mensen assertiever. 

 Aan de andere kant leren we ze de digitale vaardigheden die 

ze nodig hebben bij de communicatie met steeds meer instel-

lingen van de overheid. Ook leren we ze omgaan met bijvoor-

beeld Skype zodat hun venster op de wereld groter wordt. 

 Profiteren jullie partners ook van deze subsidie?

 We geloven er heel sterk in dat je de technische kant van digi-

tale vaardigheden altijd moet laten samengaan met een ont-

moeting en met gesprek. De doelstelling is ook dat die mensen 

meer de straat op gaan en daarom organiseren we activiteiten 

die daarbij passen. En dat doen we samen met onze partners. 

In Utrecht ontvangen de partners ook een deel uit de pot. 

Zoals naar een instelling als Taal doet meer, die de taalvaardig-

heid helpt vergroten, of naar Computerwijk bijvoorbeeld. En 

stel dat de diaconie hier een grote rol in zou gaan spelen, dan 

kunnen zij ook middelen uit deze pot krijgen. 

 We gaan als grote vier van elkaar leren, maar de situatie in 

de steden is natuurlijk verschillend. De demografie verschilt. 

Wij gaan het in Kanaleneiland, hier in Utrecht, opzetten 

voor veertienduizend mensen, maar in Amsterdam-West 

bijvoorbeeld voor honderdtienduizend. Staatssecretaris Jetta 

Klijnsma zei onlangs: ‘De Bibliotheek zit in de haarvaten van 

de samenleving. Daardoor is de Bibliotheek de geschikte plek 

om deze activiteiten te organiseren en te coördineren.’ Wij 

durven te zeggen dat we samen met onze partners zeker 

tienduizend kwetsbare ouderen bereiken. Gezamenlijk kun-

nen we zes stappen verder zetten dan wij alleen.”

 Mmm, zoals ik al zei: zeer ambitieus, maar het moet haalbaar 

zijn. Ik wens je veel succes! 

 Dank je, Fred. Mijn motto is: 

 ‘Gewoon nodig, dus gewoon doen’.  

 TON VAN  
VLIMMEREN

FRED 
PENNINGA
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de Bibliotheek LEZEN

De Bibliotheek op School – 
kweekvijver voor voorleesplezier

De educatieve functie van de Bibliotheek is een wettelijke, maar bovenal 

een kerntaak van de Bibliotheken. Zij vormen daarom een logische 

partner voor het taalonderwijs. “Met de geletterdheid van de Rotter-

dammer is het, afgezet tegen het landelijk gemiddelde, niet best 

gesteld,” zegt Martijn Beerens. “Behalve aan het verbeteren van 

de laaggeletterdheid van de volwassenen werken we samen 

met verschillende onderwijsinstellingen aan een betere 

taalbeheersing van kinderen. Dat doen we onder meer met 

De Bibliotheek op School. Bibliotheek Rotterdam heeft een 

uitgebreide collectie kinderboeken en vergroot daarmee de 

kans voor deze kinderen om zich maximaal te ontplooien! 

Ook trainen we groepsleerkrachten in het basisonderwijs 

en pedagogisch medewerkers in het voorschoolse en zo 

kweken we ambassadeurs van (voor)leesplezier.” 

De Bibliotheek Rotterdam is een levendige cultureel-ondernemende instelling en is voor elke 

Rotterdammer toegankelijk. Martijn Beerens, teammanager educatie: “We werken samen met 

een breed scala aan partners om ons aanbod zo gevarieerd mogelijk te maken. We hopen dat de 

mensen daardoor én daarmee plezier krijgen in de taal én dat ze op een aansprekende manier 

leren over taal en cultuur en over de wereld.”

Een op de vijf mensen - vooral in grote steden - 
ondervindt dagelijks problemen omdat ze niet 

of nauwelijks kunnen lezen of schrijven.  Mensen 
hebben geen toegang tot informatie en zijn hierdoor 

steeds minder in staat om te participeren in de samen-
leving. Door schaamte en onkunde raken ze sneller geïso-

leerd met het gevolg dat problemen zich opstapelen. Voor deze 
kwetsbare groep burgers is de Bibliotheek een vertrouwde publieke 

voorzieningen waar ze terecht kunnen om de vaardigheden te leren die ze nodig hebben om 
zich wél staande te houden. Al dan niet in interactie met anderen. De Bibliotheek als fysieke 
plek in de wijk waar - samen met en door partners - veel gebeurt om deze groep te bedienen. 
Door informatie te geven, verbanden te leggen en betekenis te onderkennen, helpt de Biblio-
theek de mensen de wereld ‘te lezen’.

De laatste publieke 
voorziening!
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Cijfers en doelgroepen
Er zijn één komma drie miljoen laaggeletterden in Nederland en van

die 1,3 miljoen is 65% autochtoon. 1 op de 9 Nederlanders tussen 16 en 

vijfenzestig jaar zijn laaggeletterd; 53 procent daarvan is 

vrouw en zevenenveertig procent is man. 

De Bibliotheek richt zich in haar ‘taal/digitaal’-aanbod steeds meer op drie 

gebieden, die niet strikt gescheiden zijn. Bijna elk gebied vertoont wel overlap- 

pingen met een ander gebied of beide andere gebieden. Dit is de ruwe indeling:

a. Nederlands als eerste (NT1) en als tweede (NT2) taal.

b. Omgaan met elektronische apparatuur (computer, laptop, tablet, smartphone).

c. Kennis en gebruik digitale communicatie (e-mail, internet, facebook, twitter).

NOG WAT CIJFERS: 

één op de 5 ouderen tussen vijfenvijftig en 65 jaar heeft moeite 

met lezen en schrijven. Jaarlijkse kosten (uit een onderzoek van 

PriceWaterhouseCoopers uit 2013) zijn € 560 miljoen. Dat komt neer 

op vijfhonderdvijftig euro per jaar per laaggeletterde.

Nederlands leren 
Als bibliotheek zijn wij op verschillende manieren 

betrokken bij pure taal-activiteiten. We richten ons 

op autochtone, laaggeletterde Nederlanders en op men-

sen die Nederlands als tweede taal hebben, ook al zijn 

ze volgens de wet Nederlander. Voor die laatste groep 

geldt dat je je pas een beetje ingeburgerd kunt voelen 

als je het Nederlands – in luisteren, spreken, lezen en 

schrijven – voldoende beheerst. 

Taal moet, 
taal is goed 

Taal is hét vervoermiddel voor interactie en 

communicatie. Zowel in het sociaal-maat-

schappelijk en publieke domein is taal een 

levensbehoefte én voorwaarde om te kunnen 

overleven. Zeker ‘taal moet, taal is goed’, maar 

niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden en 

kansen (gehad) om zich op het gewenste en 

noodzakelijke niveau te handhaven en verder te 

ontwikkelen. De Bibliotheek heeft een van-

zelfsprekende taak in het dichten van de kloof 

tussen geletterd- en laaggeletterdheid. 

Voorbeelden van taalactiviteiten
• TIP – Taalinformatiepunt en doorverwijsplek in de wijken.

 Op het Taalinformatiepunt geven medewerkers advies aan 

iedereen die over taal iets te vragen heeft. De Bibliotheek 

heeft naast de beschikbare materialen ook een doorverwijs-

functie (digitaal of fysiek) én een vragen-spreekuur.

• TOP – Taalondersteuningspunt centraal in de stad. Hier zijn 

materialen te vinden voor het begeleiden van cursisten. 

Ook is er een spreekuur waar de vrijwilligers advies kunnen 

krijgen over de didactische, effectieve aanpak.

• Startfase, verlengde intake; wat wil ik leren en waarom? 

 In de startfase zetten mensen hun leervraag om in een 

leewerkplan. Veel mensen vinden dat moeilijk. Maar is er een-

maal zo’n plan, dan kunnen ze doelgericht aan de slag en houden 

ze zicht op het resultaat dat ze zelf gekozen hebben.

• Taalhuis, zowel in de wijken als in de centrale Bibliotheek.  

Per nationaliteit (bijvoorbeeld Polen in Den Haag) in groepjes 

conversatie Nederlands. 

• Taalcoach-programma (Tolerantieprijs voor Bibliotheek Utrecht).

• Samenspraak (gespreksgroepen autochtoon/allochtoon OBA).

• Leven & leren/Taalklas.nl/ETV-Oefenen.nl/Lees & schrijf.

• Leef en leer/Oefenen in de buurt/Klik & tik/Taal doet meer/Taalcafé.

De laatste publieke 
voorziening! 

de Bibliotheek LEREN
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de Bibliotheek LEREN

Bij laaggeletterdheid denk je meestal aan mensen 

die niet voldoende kunnen lezen of schrijven om 

zich in dagelijkse situaties te kunnen redden. Maar 

tegenwoordig zijn digitale vaardigheden daarbij 

minstens zo belangrijk; je hebt ze allebei nodig. Hoewel 

twee verschillende doelgroepen, zijn er ook mensen die 

moeite hebben met beide vaardigheden. Of ze komen 

voor het een, maar worstelen vooral met het ander. In de 

wijken is er voor beide veel aanbod, maar zie het maar 

eens te vinden als je laaggeletterd bent of niet met 

internet om kunt gaan. 

Alle organisaties die deze taal- en digitale cursussen 

aanbieden hebben behoefte aan lesmateriaal, vrij-

willigers, pr-mogelijkheden; ze draaien vaak met heel 

Leef en Leer! draait 
om share ware

betrokken mensen maar moeten het doen met mini-

male budgetten. Door slim samen te werken, samen te 

doen wat samen kan, door te verwijzen naar elkaar, kun 

je veel meer bereiken. 

Met het programma Leef en leer! brengen wij dat proces 

op gang. Overigens, in Utrecht loopt eenzelfde project 

en daar heet het Leven & Leren. We faciliteren dus zowel 

de vraag- als de aanbodkant. Daarbij is belangrijk dat 

de organisaties elkaar wel weten te vinden, gezamenlijk 

aan gedeelde doelstellingen gaan werken, dus durven 

door te verwijzen.

DOOR SLIM SAMEN TE WERKEN, 
SAMEN TE DOEN WAT SAMEN KAN, 
DOOR TE VERWIJZEN NAAR ELKAAR, 
KUN JE VEEL MEER BEREIKEN. 

CLAUDETTE VERPALEN, 
PROJECTLEIDER LEEF EN LEER! AMSTERDAM: 
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In het werkgebied van Bibliotheek Feijenoord in Rotterdam 

Zuid is zestig procent van de inwoners van niet-Nederlandse 

afkomst. In januari 2015 zijn wij begonnen met een Taalcafé; 

daar kunnen wijkbewoners oefenen en samen Nederlands 

praten. Dat doen ze in kleine groepjes onder begeleiding 

van taalvrijwilligers, getraind door Taal van het Leven, een 

initiatief van de Stichting Lezen en Schrijven en studenten 

van het ROC. De deelnemers komen overal vandaan, uit Turkije 

en  Marokko, maar bijvoorbeeld ook uit Vietnam of de Domi-

nicaanse Republiek. Inmiddels is het zo’n succes dat er al vijf 

andere taalcafé’s zijn geopend. Het café voorziet in een behoefte, 

maar ook – en dat is anders dan bij de inburgeringscursus of 

enig andere cursus waarvoor je je aanmeldt – dat je kunt komen 

wanneer je wilt. Het is zogezegd ‘vrije inloop’.

LOES BIJL, 
TEAMMANAGER ROTTERDAM:

Je kunt komen 
wanneer je maar wilt

Taal-, reken- en digitale vaardigheden zijn basisvoorwaarden 

voor volwaardige maatschappelijk participatie en 

succesvolle instroom op de arbeidsmarkt. Helaas beschikken nog 

veel Amsterdammers onvoldoende over deze vaardigheden en 

dreigen hierdoor uit te vallen. Met onder andere het programma 

Leef & Leer! willen wij hen stimuleren om hier individueel of in 

groepsverband iets aan te doen. 

ANNE MARIJE 
BOERMANS, 
MANAGER AFDELING MARKETING & 
SERVICES VAN DE OBA:

DE DEELNEMERS KOMEN OVERAL 
VANDAAN, UIT TURKIJE EN 

MAROKKO, MAAR BIJVOORBEELD 
OOK UIT VIETNAM OF DE 

DOMINICAANSE REPUBLIEK.

Het Taalcafé is een concept waar 
allerlei taalactiviteiten aan gekoppeld 
kunnen worden. De vrijwilligers 
worden opgeleid zodat ze met hulp 
van de ‘Taalzoeker’ ook kunnen 
doorverwijzen naar de formele en 
informele taalaanbieders.
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waaronder ‘het huiskamergevoel’ – waar ze op afkomen, 

waar ze kennelijk iets aan hebben. Ik vind dat ongelofe-

lijk inspirerend.”

 CHARLES: “Ongeveer tien jaar geleden ben ik 

overgestapt uit de archiefsector – ik was directeur van 

het Gemeentearchief. Ik wist niks van de Bibliotheek, 

helemaal niks. In mijn vroegste jeugd heb ik wel gebruik 

gemaakt van de bibliobus in Drenthe, maar het was een 

eye opener om te zien wat de Bibliotheek allemaal deed.  

Al die activiteiten en de enorme hoeveelheid mensen 

die in de Bibliotheek voorbijkwamen, ik vond het echt 

verbijsterend. In de positieve zin dan hè.”

 MARTIN: “Ik geloof heel erg in de inclusieve stad 

en samenleving. In Amsterdam ontstaat er een enorme 

tweedeling. Een stad met een stevige, goed verdienende, 

goed opgeleide en mondige bovenkant, dan een dunne 

middenlaag en een enorme stevige onderkant. Vroeger 

waren er verschillende instellingen die mensen dwars 

door die lagen heen met elkaar verbonden, denk aan 

de kerk, politieke partijen en vakbonden. Nu is er nog 

maar één instelling die alle mensen in al die geledingen 

dagelijks bereikt. En dat is de Openbare Bibliotheek 

Amsterdam (OBA).

de Bibliotheek INTERVIEW

De laagstdrempelige en 
breedst georiënteerde 
culturele instelling
Zelfs voor de Utrechter in het gezelschap is het een steegje waar je zo voorbij loopt: de 

Zakkendragersteeg, midden in het centrum van de oude stad. Daar, in café De Zakken-

drager spreken we met de directeuren van de vier grote stadsbibliotheken om te praten 

over de Bibliotheek van nu en straks. Ze komen uit heel verschillende werelden:   

Ton van  Vlimmeren (Utrecht) uit het onderwijs en vastgoed, Theo Kemperman 

 (Rotterdam) uit de museale/culturele wereld, Charles Noordam (Den Haag) werkte bij het 

Haags Gemeentearchief en Martin Berendse (Amsterdam) was algemene Rijksarchivaris en 

directeur van het Nationaal Archief.  

Wat hen bindt? Dat is snel duidelijk. Bevlogen spreekt dit viertal over hun bibliotheek en hun 

passie om daar een up-to-date kennis-, informatie- en cultuurcentrum van te maken. 

Fantastisch dat er elke dag 
zoveel mensen staan te 
wachten om gebruik te maken 
van onze voorzieningen.

 Om even een beginnetje te maken, wat 
inspireert jullie? 

 TON: “Als ik ’s avonds naar huis ga, wil ik dat de 

wereld er toch net een stukje anders uit ziet dan toen 

ik aan de dag begon. De wereld is voor mij nu even 

Utrecht. Het gaat mij om de mogelijkheden voor men-

sen om zich te ontwikkelen, zich te informeren en te le-

ren. Toen ik nog in het gemeentelijk vastgoed zat, was ik 

vanuit diezelfde motivatie bezig om gemeenschapsvoor-

zieningen zoals scholen te bouwen. In het vastgoed kun 

je daar heel concreet vorm aan geven, in de Bibliotheek 

doe je dat meer op het geestelijk vlak.”

 THEO: “Dat idealisme herken ik. Na de museum-

wereld, waar ik met de bovenlagen van de culturele 

samenleving te maken 

had, zit ik nu bij de 

Bibliotheek waar wij 

werken voor mensen 

uit de volle breedte van 

de samenleving. Soms 

zie ik mensen door de 

 Bibliotheek lopen van 

wie de aanwezigheid alles behalve vanzelfsprekend is, 

maar toch zijn ze er. Wij leveren kennelijk diensten – 
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Ik doe dit werk omdat ik erin geloof dat je je niet moet 

opsluiten in je eigen domein, je eigen omgeving. Ik 

geloof in verbindingen die niet van a tot z geregisseerd 

moeten worden, maar die wel af en toe een klein zetje 

kunnen gebruiken. Geënsceneerde toevalligheden, 

noem ik dat. Wij hebben zesentwintig plekken waar 

dagelijks die geënsceneerde toevalligheden plaatsvin-

den; en die leiden tot uitwisseling van kennis, cultuur 

en informatie. Bij ons komen mensen elkaar tegen die 

elkaar NERGENS anders tegen komen. Ze doen dingen 

samen, ze praten samen, ze zitten elkaar zwijgend aan 

te kijken. En zijn daarmee onderdeel van de hele stad, en 

niet van de ene of de andere helft.” 

TON: “Fantastisch dat er elke dag, voor de deur open-

gaat, zoveel mensen staan te wachten om gebruik te 

maken van onze voorzieningen. Dat is betekenisvol.  

Wij Bibliotheken zijn niet zo goed in het communiceren 

wat we allemaal doen. En daardoor komt deze functie 

die zo belangrijk is voor grote groepen in de stad, onder 

druk te staan. Het is een uitdaging om te kijken of die 

functie er over tien of twintig jaar nog is. Wellicht op 

een andere manier. Het gaat ons niet om behoud van de 

institutie, maar om wat van waarde is voor mensen. 

  Foto rechtsboven
Van links naar rechts: 
Martin Berendse, 
Theo Kemperman, 
Charles Noordam, 
Ton van Vlimmeren en
  Violet Falkenburg 
        op de rug

Lees verder op pag 16
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Wij zijn 123 jaar geleden 

gesticht door gedreven 

socialisten en verlichte 

liberalen en hoewel 

de Bibliotheek zich in 

haar functies danig 

heeft aangepast aan 

de nieuwe wereld, is 

onze missie nog steeds 

om mensen te helpen de 

wereld ‘te lezen’. Dan moet 

je ze dus toerusten met vaar-

digheden en toegang tot informa-

tie en context bieden.”

 MARTIN: “Mijn stelling 

is altijd: wij zijn een 

leeszaal en wij hebben 

een bibliotheek. Die 

leeszaalfunctie, die 

plek die bij ons in 1919 

is opgericht, is nog 

steeds een ongelofelijk 

belangrijk vehikel. Voor 

de mensen in de stad die 

op geen enkel andere ma-

nier aan debat of aan studeren 

toekomen, is er de leeszaal. Heel veel 

allochtone meisjes mogen maar op drie plekken in de 

wereld zijn: op school, thuis en in de Bibliotheek. Wij zijn 

voor hen de studeerkamer van Amsterdam. Daar mogen 

ze zijn. Nog los van wat ze daar leren of doen.”

 CHARLES: “In Den Haag komen analfabete moeders 

met kleine kinderen. We leren ze de kinderen ‘voorlezen’ 

aan de hand van plaatjes waar ze over kunnen vertellen; 

naast de waarde van het voorlezen leren ze tegelijker-

tijd de Bibliotheek kennen. En dat heeft tot gevolg dat 

het kind later zelf naar de Bibliotheek mag.” 

 Wanneer is de Bibliotheek van boeken-
club naar al die andere activiteiten 
omgebogen?

 CHARLES: “Sinds de tweede helft van de jaren 70 is 

er heel veel bijgekomen. Zoals bijvoorbeeld de studie-

functie van de Bibliotheek. Wij hebben massa’s studen-

ten die in onze Bibliotheek komen studeren.” 

 THEO: “Ja, daar wordt ook bij ons ook massaal 

gebruik van gemaakt. Wij hebben pakweg vijfhonderd 

plaatsen en die zijn vrijwel altijd bezet. Studieplekken 

met computers of in ieder geval met een aansluiting en 

wifi. Wat Charles zegt over die moeders met hele jonge 

kinderen, dat zien wij ook in de wijken. Ze komen met 

de kinderen mee en de volgende stap is dat die moeders 

zelf tien meter verderop in de Bibliotheek hun eigen 

programma hebben. Ze leren mee als het ware, ze kun-

nen de boekjes waaruit hun kinderen worden voorgele-

zen zelf gaan lezen, en ze kunnen ineens lezen in welke 

straat ze wonen.”

 Zijn jullie het buurthuis of het dorpshuis 
van vroeger geworden?

 THEO: “Het gaat bij ons om de onbevangenheid, 

om het plezier dat wij mensen bezorgen doordat ze 

leren lezen, doordat ze met hun kind ergens naar toe 

kunnen, doordat ze andere mensen kunnen ontmoeten 

en zich niet meer eenzaam voelen. Wij zitten tussen 

onderwijs en thuis in en bieden veel mensen een excuus 

om ‘eruit’ te kunnen gaan. Dat kon in het oude buurt-

huis ook, maar bij ons kan veel meer. Boeken lenen, 

tijdschriften en kranten lezen, mediavaardigheidspro-

gramma’s volgen en van alles leren op taal en digitaal 

gebied, dat en nog veel meer. “

 MARTIN: “Ja, dat excuus, dat herken ik wel. Op de 

zesde verdieping van de centrale zit de IHLIA (Internati-

onaal Homo en Lesbisch Instituut en Archief), een infor-

matie- en documentatiecentrum van de homobeweging 

door de jaren heen. Die zitten niet ergens verstopt 

achter een anonieme deur, maar op een van de publieks-

vloeren waar 1,6 miljoen mensen per jaar binnenkomen. 

Zij zeggen: ‘Wij komen heel veel jongens en meisjes hier 

tegen vanuit allerlei verschillende culturen die met een 

boek uit de kast semi-verdwaald langs ons centrum 

lopen. Die hoeven niet ten overstaan van wie dan ook 

een ingewikkelde deur binnen, maar die kunnen heel 

de Bibliotheek INTERVIEW

Vervolg van pag 16

Heel veel allochtone meisjes mogen 
maar op drie plekken zijn: op school, 
thuis en in de Bibliotheek. Wij zijn 
voor hen de studeerkamer van 
Amsterdam. Daar mogen ze zijn.

 TON VAN  
VLIMMEREN

 MARTIN
 BERENDSE
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informeel, zomaar voor niets, kennis maken met iets dat 

hun misschien wel ten diepste beroert.’ Dat vind ik zo 

mooi.”

 CHARLES: “Als je ons als cultuurinstelling ziet, dan 

wij zijn de grootste. Denk je eens in, wij hebben meer 

dan honderdduizend leden, waarvan de helft jeugd. 

Maar per jaar hebben we tweeënhalf miljoen bezoeken. 

Over de verschillende vestigingen verdeeld. Dat zijn toch 

indrukwekkende cijfers.”

 Heeft de politiek voldoende oog voor 
wat jullie allemaal doen?

 THEO: “Dat wordt zeker gewaardeerd, maar men 

realiseert zich dat de Bibliotheek-van- toen achterop aan 

het raken is en aan andere maatschappelijke waarden 

moet gaan voldoen.” 

 TON: “Dat vind ik iets te rooskleurig. We moeten de 

politiek meenemen in het denken over de Bibliotheek 

anno nu. Een bibliotheek die veel meer is dan boeken 

en in die hoedanigheid een belangrijke functie vervult 

voor burgers in de stad. Daarom is dit magazine ook zo 

belangrijk.

Wij moeten die geënsceneerde ontmoetingen waar Mar-

tin het over had meer arrangeren. Wij hebben prachtige 

collecties, een schitterend aanbod en het enige wat we 

doen is de deuren open zetten. Dat is niet voldoende. 

Steeds minder medewerkers zijn bezig met de collectie 

boeken, dat wordt geautomatiseerd, klanten helpen 

zichzelf. De activiteiten van onze mensen zijn meer en 

meer gericht op hoe en waar en waarmee je mensen 

kunt bereiken.” 

 THEO: “Bij ons ook. Wij hebben mensen in dienst 

die ontmoetingen met jongeren organiseren. Op vrij-

dagmiddag bijvoorbeeld komen er vaak wel honderd 

jongeren gamen. Ze komen omdat ze bij ons nieuwe 

games mogen testen. Dat vinden ze spannend, dat 

spreekt ze aan. Wij spelen daar op in. Want de partijen 

met wie we samenwerken gaan met ze in gesprek, die 

kijken wat er leeft, wat er gebeurt in die gezinnen, wat 

wij voor ze kunnen betekenen. En wij zorgen dat we ze 

ook verleiden tot eens wat verder de Bibliotheek in te 

lopen. 

Wij zijn, precies wat Charles zegt, de laagstdrempelige 

en breedst georiënteerde culturele instelling van de 

stad.”

 Waarom blijft de naam ‘bibliotheek’ 
gehandhaafd? Jullie doen zoveel meer… 

 MARTIN: “Mijn kinderen zeggen geen bibliotheek 

meer, ze zeggen OBA. Als hele generaties kinderen in 

de stad OBA zeggen, kom ik dan aan met bibliotheek?  

Wij zijn formeel al heel lang als OBA geregistreerd, en 

die naam heeft bij de opening in 2007 weer een sterke 

impuls gekregen.”

 THEO: “Landelijk heeft men gekozen voor de 

Bibliotheek en dan met toevoeging van de plaats. Overal 

heet het Bibliotheek, maar met een lokale kop erop. Wij 

zeggen Bibliotheek Rotterdam, zonder ‘de’ daarvoor. Net 

als Bibliotheek Den Haag.”

 CHARLES: “Bij veel mensen roept bibliotheek nog 

steeds een sterk beeld op, je denkt onmiddellijk aan 

boeken. Wij zijn het boek niet aan het wegredeneren, 

maar er zijn wel veel functies bij gekomen. Vroeger wa-

ren we heel druk met de boeken, inschrijven, rubriceren, 

stempeltje zus, stempeltje zo, maar dat hoeft allemaal 

niet meer. Wij kunnen onze mede-

werkers nu inzetten op andere 

terreinen.”

 MARTIN: “We 

moeten meer inspelen 

op het tempo van de 

maatschappelijke 

veranderingen. Dat 

zie je zo mooi bij een 

winkel als de Bijenkorf. 

Daar worden altijd wel 

twee etages verbouwd 

of aangepast. Toen ik bij de 

OBA kwam, stond hier een prachtig 

gebouw waar in zeven jaar tijd 

niet echt iets veranderd was.  

Dat vond ik erg gek. Er 

zijn zoveel bewegingen 

in de maatschappij, 

daar moeten wij een 

afspiegeling van zijn. 

Toen we in 2007 open-

den, kregen we een 

verdieping die ‘Nieuwe 

Media’ heette. Weet je 

Lees verder op pag 18

 CHARLES 
NOORDAM

 THEO 
KEMPERMAN
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wat daar stond, staat? Dvd’s en cd’s! Dacht je dat mijn 

kinderen dat nieuwe media vinden? Dat zijn héle oúde 

media. We zijn nu begonnen met het weghalen van de 

helft van de cd’s en we weten nog niet wat er komt te 

liggen. We hebben een aantal partners gevraagd, o.a. 

De Waag, Pakhuis de Zwijger en Amsterdam FM, met 

de vraag: zouden jullie hier samen met ons een Nieuwe 

Media Lab willen inrichten?”

 Liggen jullie wel eens wakker van het 
voortbestaan van de Bibliotheek?

 THEO: “Wij spreken iedere twee weken met de 

beleidsambtenaren van de gemeente en je merkt dat ze 

zich realiseren dat ze ons nodig hebben. Ze zijn heel blij 

dat de Bibliotheek er nog is op al die plekken, in al die 

haarvaten waar de overheid zich heeft teruggetrokken. 

Dat betekent niet automatisch dat er meer geld komt, 

we moeten niet denken dat we met die goodwill alle 

vestigingen open kunnen houden, maar we kunnen wel 

het distributienet van alles wat we met onze partners 

samen aanbieden overeind houden. Daar heb je soms 

vestigingen voor nodig, maar vooral flexibiliteit. Wij ma-

ken een foto van de stad zodat wij precies weten waar 

welke bewoner wat nodig heeft. Zodat wij heel gericht 

onze producten kunnen aanbieden. En zodat je ook – 

op een wat ander abstractieniveau kunt voorspellen 

waar het over vijf jaar anders is. We moeten zo flexibel 

worden dat we niet vastzitten aan een pand, maar dat 

we bij wijze van spreken vijfhonderd meter verderop 

kunnen gaan zitten omdat daar de huur lager is en de 

noodzaak hoger. Dat is ook voor de gemeente helemaal 

nieuw.”

 CHARLES: “We moeten stoppen als de maatschap-

pelijke meerwaarde onduidelijk zou zijn. Ik denk wel dat 

we in de vier grote steden in een gelukkige positie zit-

ten. Als ik naar de collega’s in het land kijk, dan hebben 

ze het vaak zwaar; die zijn door de politiek in de fuik van 

de boeken gedreven en in een toekomst van een biblio-

theek die zich alleen met boeken bezighoudt geloof ik 

niet.”

de Bibliotheek INTERVIEW

Vervolg van pag 16

 Op wat van de andere vestigingen zijn 
jullie wel eens jaloers?

 MARTIN: “Op Rotterdam. Dat zij naast die hele toe-

gankelijke openbare bibliotheek ook nog die geweldige 

Erasmuscollectie hebben, daar ben ik wel jaloers op. Dus 

de koppeling binnen één bedrijf van een heel moderne, 

voor de hele bevolking toegankelijke bibliotheek met 

óok nog op de bovenste etage de prachtige Erasmus-

collectie, dat vind ik eigenlijk het mooiste.” 

 Niet dat ze een eigen theater hebben?

Lachend: “Nee dat hebben wij ook, maar dat van ons is  

mooier.” 

 TON: “Martin heeft in Amsterdam de ruimte om 

zijn partners ook echt binnen te brengen en te huisves-

ten. Neem bijvoorbeeld die IHLIA. Ik geloof heel sterk dat 

een bibliotheek een soort dorp van partijen moet zijn 

die allemaal bezig zijn met leren en lezen. Dat je zo’n 

agora kunt creëren met al die shopjes eromheen – Theo 

noemt ze verleiders – vind ik heel bijzonder. Onze uitda-

ging is een stukje groter, want ons huis is te klein om die 

partners te huisvesten. Bij ons vliegen de partners in en 

uit, bij Martin zitten ze in huis.”

 Waar lopen jullie persoonlijk tegen 
aan?

 THEO: “Rotterdam heeft veel 

meegemaakt als bibliotheek, ik ben 

bijvoorbeeld de vierde directeur 

in vijf jaar. Dat is heftig voor een 

organisatie. Ik merk dat ik soms 

langzamer moet zijn en vaak pas op 

de plaats moet maken. We werken 

aan enorme beleidsveranderingen. 

Veel mensen zijn bereid om mee 

te bewegen, dat is het probleem 

niet, maar ik wil vaak sneller. En we 

hebben haast – de wereld verandert 

razendsnel. Er worden heel veel 

Het in- en uitlenen van boeken is 
geautomatiseerd tegenwoordig. 
Dat doen de klanten zelf.
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talen gesproken, computertaal, HR taal, mediataal. Ik 

voel me een soms universal translater; gelukkig ben ik 

onderdeel van een sterk team.”

 CHARLES: ”Door bezuinigingen hebben we zes 

vestigingen moeten sluiten – gelukkig is er nu weer één 

open - in wijken waar ze een bibliotheek goed kunnen 

gebruiken. We zijn daar oplossingen voor aan het be-

denken, en dat doen we samen met de sector Stadsde-

len en Wijken van de gemeente. Waar is het echt nodig, 

welke winkelstraten hebben een impuls nodig? Wat wij 

kunnen doen is twee winkelpanden naast elkaar huren, 

de muur eruit slopen en daar een bibliotheek beginnen; 

die richt zich dan niet zozeer op boeken, maar op taal en 

mediawijsheid. Je helpt de bewoners vooruit en je bent 

relevant voor winkeliers, want er gebeurt meer in de 

straat. Bovendien kun je als pop up-bibliotheek op enig 

moment zo weer vertrekken.”

 TON: “Voor ons werk is het soms lastig dat wij 

als bibliotheken lokaal worden gefinancierd; wij zijn 

allemaal afhankelijk van de vragen en ideeën van onze 

eigen gemeenteraad, en dat remt ons om slagvaardig te 

opereren. Als Plasterk zegt ‘in 2017 is alle overheidsinfo 

digitaal’, dan moet iedere Nederlander in 2017 ook digi-

taal vaardig zijn. Dat vraagt om een landelijke aanpak. 

Dat zou de sterkte van het merk Bibliotheek bevorderen. 

Ik zou dat graag met elkaar aanpakken en dus ook een 

bredere financiële basis creëren.”  

 CHARLES: “De meeste mensen zijn wel digitaal 

vaardig genoeg om de overheidsinformatie tot zich 

te nemen, maar een flink aantal kan dat niet en die 

kunnen wij als bibliotheek helpen. Het zou mooi zijn 

als daar wat medewerking bij kwam. Het cijfer van 

laaggeletterdheid ligt landelijk rond de tien procent, 

maar is een stuk hoger in de grote steden. De cijfers voor 

niet-digitaal vaardigen zullen niet lager zijn. Wij doen 

er honderden per jaar, maar met een landelijke aanpak 

zou dat veel effectiever kunnen.”

 MARTIN: “Er is maar één brug tussen ons en onze 

samenleving en dat zijn onze partners. We kunnen 

niet alles zelf. Dat vinden onze mensen soms moeilijk. 

Samenwerken is een ander vak dan boeken uitlenen. 

Als je als organisatie tientallen jaren alleen daarop bent 

afgerekend, dan moet je jezelf eigenlijk een beetje aan 

de kant zetten en zeggen ‘we zijn een plek, we zijn een 

platform waarop we met al die verschillende partners 

in de stad stappen kunnen maken’. Daarom heet ons 

beleidsplan “Samen voor heel Amsterdam”. 

Als we ons niet meer bezig houden met wat we zelf heb-

ben gepresteerd, maar de totale prestatie waarderen, 

zullen we met al onze partners verder kunnen komen.” 

Er is maar één brug tussen ons en onze 
samenleving en dat zijn onze partners. 
We kunnen niet alles zelf.
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de Bibliotheek LEREN

Klik en Tik
In Den Haag organiseert de Bibliotheek 

Klik & Tik-spreekuren voor participatie-

klanten en bijstandsgerechtigden. Klik & 

Tik is een digitaal oefenprogramma waar-

in mensen zelfstandig en in eigen tempo 

leren om met de computer, met internet 

en met taal om te gaan. Het spreekuur is 

bedoeld voor mensen die niet zo makke-

lijk met computers uit de voeten kunnen 

en die niet zo goed zijn met het internet 

en de Nederlandse taal. 

Omdat het Klik & 

Tik-spreekuur laag-

drempelig is gehouden, 

loopt iedereen letterlijk 

en figuurlijk zo naar 

binnen. Bovendien is 

het gratis. Onze klanten 

zijn dan ook positief 

over het spreekuur. Niet 

alleen leren ze beter met 

de computer omgaan, 

ze leren ook andere 

mensen kennen en dat 

is goed voor hun sociale 

netwerk. Al die factoren 

samen vergroten het 

zelfvertrouwen van onze 

klanten. Ook de samen-

werking met de consu-

lenten van de gemeente verloopt op een prettige manier.  

De aanmeldingen lopen via de consulenten. 

Een taal leren of taalles krijgen als je laaggeletterd 

bent wordt leuker en misschien gemakkelijker met 

de computer. Dus zijn er steeds meer taalprogramma’s 

waarbij computergebruik onderdeel is van de manier 

van leren. Eigenlijk leer je dan twee dingen in een moeite. 

Dat is belangrijk in deze tijd waarin het er niet eenvou-

diger op wordt jezelf staande te houden. Als je weet hoe 

een computer/laptop etcetera werkt, kan je meesurfen 

Twee vliegen in één klap

Diensten die de Bibliotheek biedt:
 schermen, posters, flyers, presentaties over het aanbod van de Bibliotheek

 duidelijke, fysieke ruimten die voor activiteiten beschikbaar zijn

 medewerkers van de Bibliotheek die ‘gidsen’ en activiteiten coördineren

 zorg voor werving en scholing van vrijwilligers die de activiteiten begeleiden.

De Bibliotheek 
 biedt activiteiten aan die liefst samen met partners worden ontwikkeld. 

 Informeert over en werft voor het volwassenenonderwijs. 

 Biedt gebruik van computers aan en programmatuur voor mensen die in 

de Bibliotheek de taalprogramma’s willen bekijken, volgen en bestuderen. 

 Stelt zo mogelijk geschikte lesruimte – voor individueel én (kleine) groepen 

– beschikbaar, vooral in de wijken. 

 Heeft al het benodigd studiemateriaal op voorraad.

 Doet aan netwerkontwikkeling en onderhoudt contact met externe 

 expertise-partners.

op de golven van de digitale communicatie. Maar om ermee te kunnen ‘lezen 

en schrijven’ moet je wel het Nederlands beheersen. En dat kan allemaal in de 

Bibliotheek van vandaag. 

LIDY MÜNNINGHOFF 
VAN BIBLIOTHEEK DEN HAAG: 

20 Magazine de Bibliotheek



Zelf uitzoeken
Wij als burger worden op onszelf teruggeworpen en moeten zelf uitzoeken 

hoe het stelsel van wet- en regelgeving, invoering en handhaving, correctie 

en beboeting werkt. Deze ontwikkeling loopt parallel met de introductie van 

het begrip participatiesamenleving. Grote bevolkingsgroepen zullen zich, 

met de al eerder verworven kennis en vaardigheden, wel weten te redden. 

Voor hen is de digitale snelweg gewoon een route die je intoetst op je tom-

tom. Geen centje pijn om deze nieuwe wereld te kunnen ‘lezen’. Voor hen is 

de digitalisering van de overheid een kleine, logische, volgende stap.

Isolement 
Een minderheid heeft steeds grotere moeite om te volgen wat er 

in de wereld gaande is. Als zij niet tijdig worden bijgestaan 

en bijgelicht, is de kans groot dat zij verder achterop raken 

en in de valkuil van achterstand en isolement terecht 

komen. Het is hard nodig dat bibliotheken een door-

sluis-samenwerkings-contract met de (lokale) overheid 

opstellen, waarbij informatie van de ‘e-overheid’ naar 

‘digi-arme’ burgers alsnog op de bestemde plekken 

aankomt én het beoogde effect wordt bereikt!

Activiteiten 
Vrijwel alle bibliotheken zoeken samenwerkings-

partners om een solide digitaal ondersteunings-

aanbod te realiseren. Concrete activiteiten, die 

landelijk – in verschillende vormen en onder diverse 

benamingen – worden aangeboden, zijn:

 Inloopspreekuren internet en sociale media 

(internet, facebook, twitter) 

 (Laagdrempelige) cursussen PC-hulpdienst en 

internetgebruik.

 ICT-leerwerkcentra van SeniorWeb

 Instapprogramma als voorportaal voor de cursus 

Digisterker

 Digisterker (leren werken met de elektronische 

overheid)

         
Samenwerkingspartners 
Belangrijke samenwerkingspartners zijn: 

 ROC’s

 SeniorWeb 

 veel mensen die moeite hebben met  

het digitale apparatenpark zijn ‘van  

zekere leeftijd’

 Computerwijk 

 Vrijwilligerscentrales 

 Veel ondersteunend werk wordt gedaan 

door geschoolde vrijwilligers,  

vaak uit de directe omgeving van de cur-

suslocatie, bijvoorbeeld uit de eigen wijk.

 Buurtteams en Wijk- en Sociaalmakelaars

 Mira Media

‘Digi-arme’ burgers 
raken de weg kwijt
Ook de Bibliotheek heeft te maken met een terugtre-

dende overheid. Per 2017 wordt er ‘van overheidswe-

ge’ alleen nog digitaal met ons gepraat. Dat betekent 

dat alle informatie die we ontvangen of nodig heb-

ben alleen nog digitaal beschikbaar is. Dit zal zware 

wissels trekken op de domeinen waar altijd al druk 

op staat: zorg, onderwijs, werken, inkomen en wonen. 
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 ‘Ik heb al heel wat cursussen bij de Bibliotheek gevolgd, 

misschien wel een stuk of zes. Dat kost maar een paar euro, 

dus de drempel is heel laag. Ik ben heus geen digibeet. Toen 

het internet opkwam – ik was toen al vijftig – ben ik meteen 

begonnen met elektronisch bankieren. Ook voor mensen zoals ik, 

die wel mee kunnen komen op internet, zijn zulke cursussen heel 

waardevol. Zeker als je niet meer op de arbeidsmarkt zit. 

Neem nou veiligheid. Ontzettend belangrijk, zeker nu we steeds 

meer op internet moeten gaan doen. Je kijkt niet altijd automatisch 

naar alle details die je op je scherm ziet. Er komt zoveel tegelijk op je 

af, dat je bijna niet weet waar je moet kijken. En als je steeds wordt 

gewaarschuwd dat je dit niet mag doen en dat niet mag doen, is 

het fijn als iemand tijdens de cursus E-overheid zegt dat je ‘naar 

het slotje in de adresbalk’ moet kijken om te zien of het een veilige 

pagina is. Heel zinvol. Ik zeg dat ook tegen vrienden en kennissen: 

kijk daar naar!

KITTY ROSENDAHL HUBER 
DEELNEEMSTER AAN CURSUS E-OVERHEID:

de Bibliotheek LEREN

De Bibliotheek straks digitaal?
In principe zullen de bibliotheken blijven werken op de accom-

modaties en met de faciliteiten waarover zij beschikken. Maar 

voor mensen die minder mobiel zijn kan de digitale bilbiotheek 

(e-learning en e-books) misschien ook uitkomst bieden. Misschien 

zelfs e-conference? Bijvoorbeeld voor ouderen die vereenzamen; 

ze zouden via een digitaal systeem in een verzorgingshuis ‘aan-

wezig’ kunnen zijn bij informatieavonden. Dat klinkt nu nog fu-

turistisch. Maar over een jaar kan het zomaar gemeengoed zijn! 
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Jeugzorgwachtlijst

‘Mijn belastingaangifte was 
het enige dat ik digitaal met 
de overheid deed. Die kon je 
downloaden. Tegenwoordig 
moet dat online. Maar wat 
moet je bijvoorbeeld doen als  
de verbinding wegvalt?’

‘Kijk naar het 
slotje in de 
adresbalk!’
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TINJA VERKLEIJ, 
BELEIDSMEDEWERKER JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
VAN DE GEMEENTE UTRECHT: 

Wij promoten Boekstart, een leesbevorderingsprogramma voor ouders met heel jonge 

kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen nooit jong genoeg zijn om met ‘lezen’ te 

beginnen en daar speelt dit initiatief op in.

BoekStart is een landelijk programma dat wordt uitgevoerd door de Bibliotheken. Als Jeugdge-

zondheidszorg werken wij goed samen met de Bibliotheek. In verschillende wijken in Utrecht 

hebben wij inmiddels in de wachtruimtes van acht consultatiebureaus een BoekStarthoek 

ingericht, een fijne plek speciaal voor ouders met hun kinderen van nul tot vier jaar. Daar 

vinden ze onder meer een voordeelbon om mee naar de Bibliotheek te gaan. Als je je kind 

gratis lid maakt van de Bibliotheek, krijg je het oranje BoekStartkoffertje cadeau. Daarin zitten 

boekjes in en allerlei voorleestips voor ouders. Maar we doen meer. Als wij een taalprobleem 

of achterstand bij de ouders signaleren, dan geven wij ze folders van TIP mee. In elf Utrechtse 

Bibliotheken zitten Taalinformatiepunten (TIP) waar bibliotheekmedewerkers en geschoolde 

taalvrijwiligers mensen helpen die op zoek zijn naar een passende taalcursus.

Op zoek naar 
een passende 
taalcursus

EVA VAN DE UWV UTRECHT 
Ga eens bij de Bibliotheek naar binnen’ zeggen wij tegen een 63-jarige klant 

die niet met een computer kan omgaan. ‘Daar kun je een cursus Werken 

met de computer volgen. Zo kunnen wij de klant echt iets bieden.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen nooit te 
jong zijn om met ‘lezen’ te beginnen
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WIL DE JONG 
VAN DE VVV IN DEN HAAG: 

Onze kerntaak is het geven van toeristische en culturele informatie aan binnenlandse en buitenlandse 

bezoekers. Wij verstrekken deze informatie zowel digitaal als in de vorm van folders. Sinds 2011 zitten 

wij bij de Bibliotheek in en daar profiteren we beide van. We doen dingen niet meer dubbelop. Hadden 

de Bibliotheek en de VVV ieder de lokale kranten De Posthoorn en De Hagenaar, nu hebben we samen één 

abonnement. Aan de andere kant heeft de Bibliotheek sinds onze komst geen kasfunctie meer. Wij helpen 

de Bibliotheek met hun literaire programma Literatuur Late Night door het online verkopen van kaartjes. 

Onze internationale klanten kunnen alle buitenlandse kranten digitaal lezen, wat natuurlijk erg leuk is. Wil 

een klant op internet of iets uitprinten, dan kunnen ze bij de Bibliotheek terecht. En al onze klanten – bij de 

Bibliotheek kwamen vorig jaar 1,2 miljoen mensen binnen en daarvan hebben wij er honderdtwintigduizend 

te woord gestaan – genieten van de heerlijke koffie, gebak en broodjes in het leescafé van de Bibliotheek.

de Bibliotheek INFORMEREN
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Informatiemarkt 
in de wijk
De Bibliotheek is bij uitstek geschikt als informatiemarkt. De Bibliotheek wil voor iedereen 

een veilige en toegankelijke plek zijn. Dat lukt ook, want de Bibliotheek is niet gebonden 

aan een politieke kleur, een religieuze zuil, een vooropgezette mening of een moreel oordeel. 

Juist die neutraliteit – je zou ook ‘objectiviteit’ kunnen zeggen – maakt het voor iedereen 

mogelijk en zelfs makkelijk om over de drempel te stappen. Zeker waar de grotere steden hun 

bibliotheekvoorziening ook hebben ondergebracht in de wijkvestigingen. Dáár kunnen infor-

matiemarkten mooi én nuttig werk doen! Denk aan vaste loketten van belangrijke organisaties 

op het gebied van onderwijs, zorg, werk en huisvesting. Het kan worden toegespitst op de aard 

van de plaatselijke situatie, zoals het informatiepunt van de VVV in de Haagse Bibliotheek. 

Soms gekoppeld aan de actualiteit of het jaargetijde of allebei of zelfs aan relevante boeken uit 

de collectie. 

De ‘standhouders’ kunnen bovendien direct worden toegevoegd aan het groeiende netwerk 

van samenwerkingspartners.

Een willekeurige greep uit de vier grote steden:

 ROC-studiekeuze en informatiepunt, Rotterdam

 VVV-toeristen-informatie + Haagse wetswinkel, Den Haag

 GGD-voorlichting – gezondheid, voeding en bewegen, Utrecht

 UWV-plein – sollicitatietraining, scholing en werkgelegenheid

 Woningnet – huisvesting sociale sector, Amsterdam

 Thema-gebonden informatie/gekoppeld aan thema-boekencollecties

 Zadkine infoshop - studieadvies over mbo, Rotterdam
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Dan hebben we de muziek. Alles wat je aan cd’s kunt 

lenen, maar ook de piano in de ontvangsthal in Amster-

dam én de vleugel-met-wat-stoelen voor publiek zomaar op 

een verdieping in Den Haag. 

De literatuur wordt op allerlei manieren gepromoot: boek-

presentaties, de verjaardag van Jules Deelder in Rotterdam, 

de samenwerking met Het Literatuurhuis in Utrecht, de 

poëzie op zondagmiddag in Amsterdam, schrijvers-over-de-

vloer in Den Haag. 

Wie cultuur zegt, zegt theater. Ook dat kan. Bibliotheek. 

 Rotterdam heeft een schitterende zaal en in Amsterdam 

hebben ze het functionele Theater van ‘t Woord. 

Overal vinden tentoonstellingen plaats. De permanente 

ruimte op de begane grond in Rotterdam; de striptekenaars 

in Den Haag, ter nagedachtenis aan Max Rueb/Haagse Harry; 

de bijzonder fraai verzorgde permanente Reve-tentoon-

stelling in Amsterdam. Speciale ruimte voor wereldburger 

Erasmus in Rotterdam. 

 Wisselende en permanente tentoonstellingen

 Boek- en bundelpresentaties

 Muziekuitvoeringen

 Poëziebijeenkomsten

 Theatervoorstellingen

 Kookboeken uit de hele wereld

 Mode, foto’s, beeldende kunst, grafisch ontwerp

 en dan natuurlijk de boekencollecties bij al die onderwerpen!

de Bibliotheek CULTUUR

Een boek, een tekst, een woord? 
Cultuur? Daar weten wij wel raad mee. Cultuur is onze core 

business. Van oudsher zijn er natuurlijk de boeken. Maar ook 

de boekenkisten met op maat geselecteerde collecties voor 

het onderwijs. 

Allemaal 
cultuur!

© Annetje van Praag Sigaar
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CULTUURSCHAKEL STIMULEERT DE 
CULTURELE ONTWIKKELING VAN 

ALLE HAGENAARS EN EEN LEVENDIG 
CULTUREEL AANBOD IN DE STAD

EVELINE VAN
STUIJVENBERG, 

CULTUURCOACH STADSDEEL ESCAMP 
IN DEN HAAG:

CultuurSchakel is het onafhankelijke kenniscen-

trum en de culturele bemiddelingsorganisatie 

voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag. 

CultuurSchakel stimuleert de culturele ontwikkeling van 

alle Hagenaars en een levendig cultureel aanbod in de 

stad. Door cultuuronderwijs en amateurkunstbeoefening 

te ondersteunen, aanbod en kennis zichtbaar te maken en 

alle partijen in deze velden met elkaar te verbinden.

In alle stadsdelen werken bibliotheek en CultuurSchakel 

nauw samen. We bereiken samen alle scholen en daarmee 

de leerlingen van Den Haag. Vooral de scholen die een 

warme band hebben met de Bibliotheek zijn enthousiaste 

partners om cultuuronderwijs verder uit te breiden en in 

te bedden!

Samen met de wijkbibliotheken organiseert Cultuur-

Schakel onder meer bijeenkomsten voor leerkrachten 

en directies van scholen. Samen bereiken we meer en 

kunnen we elkaars aanbod versterken. Dit alles met 

als doel om leerlingen cultureel rijk te maken!

ALLEMAAL CULTUUR, 
ALLEMAAL BIBLIOTHEEK!

© Annetje van Praag Sigaar
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In de Bibliotheek is iedereen welkom. Dat is het uitgangspunt. Elke herkomst, kleur, 

leeftijd, lengte, gewicht en religieuze of seksuele voorkeur wordt bij voorbaat 

gerespecteerd. Je hoeft niet met elkaar te praten, maar je raakt heel makkelijk met 

iemand in gesprek. Op deze manier anderen ontmoeten is een prachtig middel om 

samenhang – bijvoorbeeld in een wijk – bevorderen. Je ontmoet elkaar rond een be-

de Bibliotheek ONTMOETING EN DEBAT

Leve het debat!

In een debat komen direct betrokkenen (belanghebbenden én belangstellenden) bij 

elkaar, en de Bibliotheek nodigt omwonenden, passanten en leden uit om het debat 

bij te wonen. Zij biedt ruimte om ook controversiële meningen kenbaar én daarmee 

openbaar te maken. Een publiek debat leent zich uitstekend voor het actief betrekken 

van mensen bij het onderwerp, de organisatie, de uitvoering én de deelname. Het 

blijkt bij uitstek een middel om gezamenlijk tot overeenstemming te komen. Het 

scherpt de geest, verruimt de blik en bevordert het inzicht. Het hoeft geen vooropge-

zet doel te zijn, maar het komt voor dat een debat over een netelige kwestie – bijvoor-

beeld rond de verkeersveiligheid in de wijk – leidt tot algehele instemming: adhesie. 

De lezing, de studieconferentie, de talkshow, het radioprogramma, een televisie-uit-

zending... het zijn allemaal vervoermiddelen om het debat tot leven te wekken. Inten-

sieve samenwerking met de lokale media ligt hier voor de hand. 

Huiskamer van de stad... 
wijkplaats in de buurt

paald thema en herkent wat je met elkaar 

gemeen hebt. 

Veel activiteiten in de Bibliotheek zijn ge-

schikt voor allerlei groepen en toegankelijk 

voor een breed publiek. Toch is het mengen 

van verschillende groepen en diverse 

culturen geen doel op zich. En voor iedere 

doelgroep is er wel iets van zijn gading. 
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Verantwoordelijk voor alle evenementen en 

activiteiten in bibliotheek en theater, net als voor de 

verhuur van zalen, heeft Efine Pavilons, Bibliotheek 

Rotterdam, hoofd Evenementen en Verhuringen, een 

stevige klus: 

“Er komen bij de centrale bibliotheek en de vestigingen per jaar zo’n 2,2 

miljoen bezoekers binnen. Een op de drie volwassen Rotterdammers maakt 

gebruik van de Bibliotheek. Daarmee is het de drukstbezochte culturele 

instelling van Rotterdam. Mensen komen hier onder meer om te stude-

ren, boeken te lenen of om activiteiten en evenementen te bezoeken. De 

belangstelling ervoor verschilt per vestiging. Dingen die in de Centrale goed 

lopen doen het niet in de wijk, en andersom. Dat hangt van de bevolkings-

samenstelling af, maar ook van de ruimte en de mogelijkheden. De Centrale 

heeft bijvoorbeeld een theater waarin we veel kunnen programmeren. 

Informatiebijeenkomsten voor volwassenen over taal, gezondheid maar ook 

voorleeshalfuurtjes voor de jeugd, doen het goed op de vestigingen. Ook zijn 

de gratis lezingen, bibliotheekcolleges, theatervoorstellingen, mediawijsheid 

(‘hoe werkt mijn computer’) en grote evenementen in trek. Verder hebben 

we een aparte jongerenspecialist in huis die samenwerkt met jongeren-

organisaties. We organiseren open dagen met hogescholen en mbo’s, een 

studentenbanenmarkt, maar ook talentenjachten.

Een laagdrempelige plek
De Bibliotheek werkt vanuit de platformgedachte. De 

meeste activiteiten organiseren we samen met partners, 

profit- en non profitinstellingen zodat er extra waarde 

wordt gecreëerd voor de gebruikers en waardoor ons 

activiteitenaanbod heel divers wordt. Bijvoorbeeld 

het Rotterdam Science Festival. Dat vond altijd bij de 

Erasmus Universiteit plaats, maar dit jaar is het voor het 

eerst bij ons. De organisatie zocht een laagdrempelige 

plek, midden in de stad, meer onder de mensen. Daarom 

viel de keus op ons. Verder werken we veel samen met 

culturele en maatschappelijke organisaties. Wij vinden 

het fijn dat de Bibliotheek meer is dan alleen een boe-

kenpaleis. Met onze laagdrempelige activiteiten halen 

we doelgroepen binnen die je anders moeilijk bereikt. 

Jongeren bijvoorbeeld en eenzame ouderen die bij ons 

gratis naar een lezing kunnen.” 

Wistjedatje
 speciale kinder- en  jeugdafdelingen

 studielandschap met  inlogplekken (Den Haag)

 luie stoelen, grote banken, stille hoeken om in te lezen

 van koffiecorner (Utrecht) tot restaurant (La Place-formule, Amsterdam)

 kranten uit de hele wereld (Rotterdam)

 luisterboeken, grote letter- boeken (laaggeletterden en ouderen)

 goede overdekte, verwarmde accommodaties om af te spreken.

De Bibliotheek meer 
dan een boekenpaleis

Het lijkt misschien alsof wij erg gericht zijn op leren 
- en leren van cultuur is een mooie bijkomstigheid -, 
maar wij zijn geen onderwijsinstelling, bij ons staat 

plezier hoog in het vaandel. 
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LIDEWIJ VERHEGGEN, 
DIRECTEUR VOLKSUNIVERSITEIT AMSTERDAM:

Volksuniversiteiten en bibliotheken komen voort uit hetzelfde gedachte-

goed: bijdragen aan wat vroeger heette ‘de verheffing van het volk’. Nu 

noemen we dat: zorgen dat mensen bij kunnen blijven, mee kunnen blijven 

doen in de snel veranderende maatschappij. In dit proces zijn wij (bijna) 

natuurlijke samenwerkingspartners: de volksuniversiteit met een uitgebreid 

cursusaanbod op het gebied van vreemde talen en Nederlands (aan ander-

staligen-NT2), kunst&cultuur, mens&maatschappij, creativiteit en digitale 

media. Wij bieden mensen zo de mogelijkheid zich te blijven scholen en 

zich te ontwikkelen, met inzet van een keur aan deskundige docenten. 

En de Bibliotheek is de plek waar informatie gevonden kan worden. Of 

het nu gaat om de reisboeken naar Spaanstalige gebieden, uitgebreide 

kunstboeken bij die ene lezing, of de taalpleinen om het geleerde in 

de NT2 cursussen verder te oefenen. Samen vormen wij de uitgele-

zen plek voor een leven-lang-leren.

Een leven lang leren

de Bibliotheek SAMENWERKING MET EXTERNE PARTNERS

Professionele kwaliteit
Een netwerk van samenwerkingspartners genereert én garandeert professionele 

kwaliteit en effectief resultaat! Enkele – ook lokale – voorbeelden:

  Volwassenenonderwijs bij de ROC’s (laaggeletterd en NT2).

  Landelijke/regionale Educatieve Televisie (ETV.nl).

  Lokale omroepen als AT5, RTV Rijnmond en RTV Utrecht/Midden-Nederland.  

Den Haag heeft een eigen volledig geoutilleerde TV-studio in huis met plek voor  

deelnemend publiek.

  Vrijwilligerscentrale, Computerwijk en Wijkbedrijf (Utrecht).

  Stichting Lezen en Schrijven; Taalaanbieders; Lees & schrijf.

  BOOT (Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling; 

 hier werken studenten van de universiteit als vrijwilliger, Amsterdam).

Zorgen dat mensen bij kunnen 
blijven, mee kunnen blijven 

doen in de snel veranderende 
maatschappij.
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Ze kunnen ermee naar de schouwburg, naar het zwembad, 

en ook naar cursussen van de Bibliotheek. Het streven is om 

minimaal duizend ouderen enthousiast te maken. Onze biblio-

theek in Den Haag organiseert het cursusaanbod samen met 

Haaglandenlive en Seniorenweb. Met z’n drieën geven we de 

voorlichtingsbijeenkomsten.” 

Een leven lang leren

Minimaal 1000 ouderen…
In 2015 start bureau Ooievaarspas met een gerichte campagne waar-

door ouderen gestimuleerd worden hun zelfredzaamheid en sociale 

betrokkenheid te verhogen door het gebruik van digitale middelen en 

internet. 

Lidy Münninghoff: “De Ooievaarspas is bedoeld voor mensen met een 

laag inkomen. Met die pas kunnen ze tegen gereduceerd tarief aan 

allerlei activiteiten meedoen. Meer weten? bibliotheekdenhaag.nl/Doen/Cursussen.htm

de Bibliotheek VOORLICHTING EN PREVENTIE

Dit en nog veel meer! 
Informatie over diabetes 
werken aan je cv
De Bibliotheek is bij uitstek een plek waar je aan voorlichting en 

preventie kunt doen. En dat gebeurt in de vier grote bibliotheken van 

ons land dan ook op ruime schaal. Aansluitend bij het sociale domein 

worden er allerlei lezingen en cursussen georganiseerd. Denk bijvoor-

beeld aan gezondheidsvoorlichting over diabetes of over de overgang. 

Maar er zijn ook informatieavonden voor mantelzorgers of zoals in 

Utrecht cursussen over hoe je met geld moet omgaan. In Den Haag 

loopt er een cursus hoe effectief met je kinderen te communiceren en 

er is ook voorlichting over gezondheid en bewegen. Ook Amsterdam 

en Rotterdam timmeren aan de weg. In Rotterdam kun je zelfs leren 

hoe je je cv kunt optimaliseren.  Dat kan allemaal in de Bibliotheek! 

ANNEMIE KONINGS, 
BIBLIOTHEEK DEN HAAG:
De lezingen en cursussen worden zeer drukbezocht, vaak zijn ze 

al lang van te voren volgeboekt
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