
EEr zijn maar weinig plekken 
waar je naartoe kunt om 
aan je eigen ontwikkeling te 
werken,’ zegt Schellekens, 
‘zonder dat je in een 

commerciële omgeving terecht komt, 
waar iemand je iets wil verkopen. De 
openbare bibliotheek biedt die moge-
lijkheden wel en speelt daardoor 
een belangrijke rol in onze samenleving: de bibliotheek 
maakt je rijker!’ De bibliotheken hebben samen 3,7 
miljoen leden en trekken 6 miljoen unieke bezoekers per 
jaar. Bibliotheken hebben de slag gemaakt van boeken-
uitleen naar de bibliotheek als partner in persoonlijke 
ontwikkeling. De cijfers illustreren die overgang naar 
de nieuwe ‘maatschappelijke’ bibliotheek. Schellekens: 
‘Het aantal uitleningen daalt al jaren. In 1990 waren er 
nog 180 miljoen uitleningen, nu zijn dat er nog maar 
80 miljoen. Er worden minder boeken gelezen, mensen 
nemen tegenwoordig informatie op heel veel andere 
manieren tot zich. Het uitgangspunt van de bibliotheek 
blijft educatie en ontwikkeling, alleen de vormen veran-
deren. De bibliotheek stimuleert je op andere manieren 
dan alleen lezen! Bijvoorbeeld,  bibliotheken organiseren 
bij elkaar opgeteld nu 97.000 activiteiten per jaar. Daarbij 
gaat het om workshops, debatten, lezingen, cursussen, 

radioprogramma’s, 3D printen, hulp 
bij het invullen van belastingformu-
lieren en ga zo maar door. Op 23 april 
start onze campagne ‘Glansrijk’ om 
studenten en scholieren in examentijd 
te helpen door studiemogelijkheden in 
de bibliotheek met rustige werkplek-
ken, goede koffie en wifi.’

Samenwerken
Toch zijn er ook uitdagingen. ‘Er komen steeds meer 
‘witte vlekken’ op de kaart bij, plaatsen waar geen zelf-
standige openbare bibliotheek meer zijn. Dat waren er 
acht, maar inmiddels zijn het er zestien. We moeten er 
voor waken dat de bibliotheek geen luxe, randstedelij-
ke voorziening wordt. De bibliotheek is voor iedereen 
toegankelijk. De bibliotheken worden lokaal nog beter 
verankerd. Goed bibliotheekwerk ontstaat door goede 
afstemming tussen de gemeente en de bibliotheek. 
Praat met elkaar over de inhoud en de randvoorwaar-
den, ook de financiële .’ Samenwerking is volgens 
Schellekens ook wel eens complex. ‘Soms raken de acti-
viteiten die we met andere partners zoals binnen het 
sociale domein, scholen of ondernemers willen ontwik-
kelen de portefeuille van meer dan één wethouder of 
ambtelijke afdeling. ’ n
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‘De bibliotheken 
worden lokaal 

nog beter 
verankerd’

Centraal binnen de gemeente

‘De openbare bibliotheek
doet ertoe’

‘Gemeenten worden zich meer en meer bewust van 
de toegevoegde waarde van de bibliotheek. De nieuwe 

maatschappelijke bibliotheken zijn partners voor de persoonlijke 
ontwikkeling van mensen,’ vindt Arthur Schellekens, directeur 

van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). 
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