
 

 

 

 

 
 

De openbare bibliotheek bevordert meedoen door 

een onmisbare schakel voor ontwikkeling te zijn in 

een, voor veel mensen, steeds complexere wereld. 

 

Een van grootste organisaties in Nederland! 

Samen hebben de bibliotheken meer dan 3,7 miljoen 

leden en zijn daarmee een van de grootste 

ledenorganisaties. De bibliotheek wordt daarnaast 

gebruikt door nog zo’n 2 miljoen Nederlanders 

zonder abonnement. Waarmee bibliotheken bijna 6 

miljoen Nederlanders bereiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altijd wat te doen 
De bibliotheek wordt ruim 65 miljoen keer per jaar 

bezocht. De bibliotheek gaat veel verder dan alleen 

het fysieke gebouw. Het is ook online een 

informatieknooppunt met ruim 37 miljoen bezoeken 

aan de bibliotheekwebsites en de online Bibliotheek. 

 

Wat kun je doen bij de bibliotheek? 
Er valt heel veel te beleven bij de bibliotheek, online 

en in de bibliotheek. 

 

 
 

Naast het lenen van e-books kunnen mensen ook 

luisterboeken lenen en meedoen via digitale kanalen. 

 

 
 

In 2016 organiseerden openbare bibliotheken ook 

nog bijna 100-duizend activiteiten in hun 

vestigingen. 

65.188.502

37.213.050

102.401.552

fysieke bezoeken

online bezoeken

Feiten & cijfers 
 

 Ruim 3,7 miljoen mensen zijn lid van de 

openbare bibliotheek, waarvan 2.305.729 

jeugdleden (0 - 17 jaar) en 1.416.452 

volwassen leden (18+). (KB, 2017) 

 

 Bibliotheken zijn gezamenlijk één van de 

grootste ledenorganisaties. (NRC Checkt, 

september 2017) 

 

 Openbare bibliotheken hebben 65.188.502 

(fysieke) bezoeken en 37.213.050 

bezoeken de bibliotheek op internet in 

2016. (KB, 2017) 

 

 In 2016 organiseerden openbare 

bibliotheken 97.384 activiteiten. (KB, 

2018) 

 

 Ruim 37.000 mensen met een 

leesbeperking en 852 instellingen maken 

gebruik van bibliotheekservice Passend 

Lezen. (BPL, 2018) 

 

 In 2015 is de Wet stelsel openbare 

bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 

ingegaan. (Staatsblad, 2014) 

Online 

               
 344 duizend bibliotheekleden hebben een 

e-book account in 2016; 

 zij lenen bijna drie miljoen e-books. 

 

E-content 
Gebruik kan vaak zelfs vanuit huis! Met 

bijvoorbeeld: 

 basisvaardigheden zoals ‘Digisterker’. 

 cursus zoals ‘Theorie-examen Rijbewijs’. 

 doorzoekbare bron zoals Consumenten-

bond tests. 

 jeugdcontent zoals BereslimmeBoeken, 

interactieve animatiefilms. 

 Luisteren & Kijken zoals De LuisterBieb. 

2.305.729

1.416.452

3.722.181

 jeugdleden (0 - 17 jaar)

 volwassen leden (18+
jaar)



 

 

 

 

 

 

 

Vereniging van Openbare Bibliotheken 

De openbare bibliotheken verlenen diverse diensten aan zo'n zes miljoen gebruikers - waarvan er 

3,7 miljoen lid zijn - en alle scholen. De maatschappelijke, culturele, educatieve en economische 

waarde van bibliotheken is groot met meer dan 100 miljoen bezoeken (fysiek en digitaal). 

 

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft ruim 160 leden bestaande uit openbare 

bibliotheken, Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) en landelijke organisaties. 
 

 

debibliotheken.nl 

 
  

 

 

Mee kunnen doen 
Als je blind, slechtziend of dyslectisch bent, biedt de 

Bibliotheekservice Passend Lezen toegang tot diverse 

leesvormen en collecties. Collecties van brailleteksten 

en audio bevatten 83.895 exemplaren. 

 

 
 

Lenen blijft 
Gratis, of tegen geringe vergoeding, verschaft de 

bibliotheek toegang tot informatie, kennis en cultuur. 

En veel mensen weten dat. Samen zorgen de 

bibliotheken in 2016 voor meer dan 80 miljoen 

uitleningen. Boeken, films, kranten, tijdschriften en 

zelfs games, de bibliotheek heeft voor elk wat wils. 

 

In 2016 zijn er ruim 68,4 miljoen keer fysieke 

boeken uitgeleend. 

 

Het grootste aandeel van deze uitleningen wordt 

gevormd door (fysieke) boeken, gemiddeld 18,4 

keer per bibliotheeklid. Fictie was in 2016 goed voor 

82% van alle uitleningen van papieren boeken. 

 
 

Hoe kleiner het werkgebied van de bibliotheken 

(uitgedrukt in aantal inwoners), hoe hoger de 

uitleenfrequentie per bibliotheeklid ligt. 
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Inclusieve samenleving 

 
 37.000 mensen leenden samen; 

1,6 miljoen aan braille en audio in 2017. 

Hoe vaak lenen bibliotheekleden? 
In 2016: 

 worden jeugdboeken gemiddeld 3,2 keer 

geleend. 

 worden boeken voor volwassenen 

gemiddeld 2,9 keer geleend. 

 geldt voor e-books dat gemiddeld 8 e-
books per account worden geleend. 

Plek voor persoonlijke ontwikkeling 
De rol van de bibliotheek is aan het veranderen. 

Van een klassieke boekenopslag, naar een open 

en toegankelijke plek waar jong en oud, rijk en 

arm, hoogopgeleid en laagopgeleid welkom zijn 

om elkaar te ontmoeten, informatie te vergaren 

of zichzelf te ontwikkelen op allerlei terreinen. 

 

De bibliotheek zet zich in voor de ontwikkeling 

van individuen en de samenleving. Bibliotheken 

werken samen met onderwijs en maatschappe-

lijke partners om iedereen de kans te bieden zich 

te ontwikkelen naar behoefte en vermogen. 

 

Investeren in de bibliotheek is investeren in 
deelnemen aan onze samenleving 
 

Openbare bibliotheken hebben samen: 
 ruim 24,5 miljoen items in hun collecties 

(fysieke boeken, muziek cd’s, dvd’s en 

bladmuziek); 

 14.200 e-book titels (2016); 

 en 500 licenties op databanken, digitale 

tijdschriften en kranten via de online 

Bibliotheek. 


