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Naar aanleiding van onze brief die de VOB aan de informateur heeft geschreven 

in april dit jaar staan hieronder een aantal suggesties om op lokaal niveau de 

politiek te stimuleren om enkele passages op te nemen in de 

verkiezingsprogramma’s en later in het Collegeakkoord. 

 

Onderstaande geeft de structuur weer die is gekozen voor de brief aan de informateur, 

met enkele bouwstenen ter inspiratie.  

 

Inleiding 

Zorg voor een relevante binnenkomer, bijvoorbeeld het algemene belang van de 

bibliotheek in de lokale gemeenschap.  

 

De bibliotheek wil mensen steunen in hun persoonlijke ontwikkeling, stimuleren om te 

lezen en laten genieten van informatie, kennis en cultuur.  

De bibliotheek is zowel een fysieke plek als een digitale omgeving waar iedereen welkom 

is. Jong en oud, zwart en wit, gelovig of niet-gelovig, hoog- of laagopgeleid: iedereen 

voelt zich thuis in de bibliotheek.  

 

De bibliotheek in cijfers  

Vermeld hier de cijfers van de bibliotheek over aantal arbeidsplaatsen, aantal 

vrijwilligers, aantal bezoekers en evenementen. Zet dit af tegen de hoeveelheid geld die 

de bibliotheek ontvangt.  

 

De bibliotheek concreet  

Maak aan de hand van enkele bullets de betekenis concreet van de bibliotheek voor 

lokale gemeenschap. Geef voorbeelden van concrete activiteiten en de doelstellingen die 

je daarbij hebt als bibliotheek.  

 

Strijd tegen laaggeletterdheid  

Meedoen in een samenleving begint met taal. Maar Nederland telt 2,5 miljoen 

laaggeletterden. Uit recent onderzoek blijkt dat een op de vijf pubers een probleem heeft 

met lezen. Dit aantal is stijgend.  

Laaggeletterden leven korter, hebben vaker een uitkering, komen vaker in de schulden 

en ze zijn ongelukkiger. En laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 1 miljard 

euro. De bibliotheek is partner in de strijd tegen analfabetisme en laaggeletterdheid. De 

bibliotheek organiseert taalcursussen. De bibliotheek is de leesmotor van Nederland en 

biedt hulp bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden1 die noodzakelijk zijn om 

bijvoorbeeld met e-Overheid om te kunnen gaan. De bibliotheek geeft toegang tot 

kennis, informatie en cultuur. Het is een plek waar mensen en een leven lang kunnen 

leren in een informele omgeving. In de bibliotheek is ruimte om te ontdekken. Zo 

ondersteunt de bibliotheek bij het leren van de Nederlandse taal, bij integratie en 

armoedebestrijding. Succesvol tegen laaggeletterdheid is bijvoorbeeld het actieplan Tel 

mee met Taal met het onderdeel Boekstart om jonge ouders aan te zetten tot voorlezen.  

 

Betekenis van de bibliotheek als laagdrempelige instelling voor de ontwikkeling van 

mensen en de gemeenschap 

Alle gezindten en sociale klassen ontmoeten er elkaar. Nederlanders met en zonder 

migratieachtergrond, rijk en arm, jong en oud, alle opleidingsniveaus: alle Nederlanders 

weten de weg naar de bibliotheek te vinden voor studie, cursussen of het lezen van de 

krant. Het is een veilige studieplek voor scholieren en studenten. De bibliotheek helpt 

werkzoekenden bij het schrijven van sollicitatiebrieven terwijl peuters er worden 

voorgelezen. Het is dé plek van ontmoeting.  

http://www.debibliotheken.nl/belangenbehartiging/lobby/verkiezingen/#c9793s
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Betekenis van de bibliotheek als centrale plaats in de lokale gemeenschap  

De bibliotheek voorziet door haar nabijheid en lage drempel zonder commerciële 

verplichtingen voor bezoekers de laatste plaats in de gemeenschap. Vast personeel en 

vrijwilligers vormen een goede worteling van de bibliotheek in de lokale gemeenschap. 

Steeds meer vrijwilligers werken in en met de bibliotheek.  

 

Ons verzoek: Investeer in de bibliotheek  

Formuleer hier een concreet verzoek voor structureel budget en onderbouw dit. Benoem 

kansen en geef aan waarom de bibliotheek bij uitstek de instelling is om hiermee aan de 

slag te gaan. Geef aan met welke partners de bibliotheek samenwerkt.  

 

 

 

 


