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Maatschappelijke opgaven
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met 
lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland 
(ongeveer 1 op de 6 mensen). Bibliotheken ondersteunen bij het leren lezen  
en stimuleren het leesplezier bij jong en oud.    

1a       Kinderen die 15 minuten per dag lezen, lezen ruim 1,1 miljoen woorden 
per jaar. Kinderen die dagelijks minder dan vijf minuten per dag lezen, 
lezen in een jaar slechts 21.000 woorden. Samen met ouders en onder-
wijs dragen bibliotheken bij aan het voorkomen en bestrijden van 
lees achterstand bij kinderen. De doorgaande leeslijn begint bij 
BoekStart en loopt via de Bibliotheek op school (dBos) naar het  
primair en voortgezet onderwijs, door naar het mbo en de pabo.

1b       Laaggeletterdheid heeft niet alleen gevolgen voor lezen, schrijven, 
rekenen en digitale vaardigheden. Het heeft ook impact op het dagelijks 
leven, zoals op gezondheid, financiën en welzijn. Volwassenen die  

hun taal-, reken- en digitale vaardigheden willen verbeteren, kunnen 
terecht bij de bibliotheek. Speciale Taalhuizen bieden hier intensieve 
begeleiding voor al deze vaardigheden.

2a       Onze samenleving digitaliseert. Digitale vaardigheden zijn steeds 
noodzakelijker om succesvol mee te kunnen doen aan de maatschappij. 
Een deel van de Nederlandse bevolking is onvoldoende digitaal vaardig. 
Dat versterkt ongelijkheid tussen mensen. Bibliotheken bieden diverse 
oefenprogramma’s aan zoals Klik & Tik (via oefenen.nl) en Digisterker. 

2b       Communiceren met de overheid (gemeente, Belastingdienst) verloopt 
steeds vaker digitaal. Voor veel mensen is dat niet vanzelfsprekend.  
In de bibliotheek kunnen mensen met hun vragen terecht bij  
Informatie punten Digitale Overheid (IDO). Ook bieden bibliotheken  
hulp bij o.a. belastingaangifte, het invullen van formulieren en  
organiseren zij speciale spreekuren.  

3a       Naast (digi)taalprogramma’s bieden veel bibliotheken programma’s  
en diensten aan over gezondheid, zorg en welzijn, werk, financiën of 
basisvaardigheden. Denk aan Walk & Talk, online cursusplatform, 
inloopscholen en ontwikkelpleinen en makerspaces. 

3a       Daarnaast worden bibliotheken veel en graag bezocht om in alle rust  
te studeren en te werken. Ook vindt er huiswerkbegeleiding plaats. 

Een bibliotheek voor iedereen 
Elke burger, jong en oud, verdient een bibliotheek om de hoek. Zo kan  
iedereen dichtbij lezen, ontmoeten en zich persoonlijk ontwikkelen.  
Het voort bestaan van een aantal bibliotheken staat onder druk, in kwantiteit 
en kwaliteit. Voor gemeenten is het belangrijk dat iedere inwoner terecht kan 
bij een goede volwaardige bibliotheekvoorziening. Zo kunnen gemeenten en 
bibliotheken samen werken aan een (digitaal) inclusieve samenleving. 

Persoonlijke ontwikkeling 
Onze gezamenlijke inzet leidt tot een substantieel ander gebruik van  
de bibliotheek: van 4 miljoen leners (leden) gaan we naar 8 miljoen  
verbonden gebruikers. Met een breed pakket aan diensten en activiteiten  
is de bibliotheek de plek voor persoonlijke ontwikkeling.  

Het netwerk van landelijke, provinciale en lokale bibliotheekvoor
zieningen heeft de krachten gebundeld. In het Bibliotheek
convenant 2020-2023 hebben zij afspraken gemaakt  
over de toekomst van de bibliotheek. De biblio  
theeksector heeft samen met de drie  
overheidslagen vast gelegd dat ze  
gaat focussen op drie maat 
schappelijke opgaven:
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Wsob
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) regelt rol 
en functie van lokale en digitale bibliotheekvoorzieningen in een 
stelsel met KB (stelseltaken, digitale openbare bibliotheek), POI’s 
(provinciaal netwerk, IBL, innovatie) en lokale bibliotheken (VOB). 
Vijf wettelijke kerntaken: 
    >   ter beschikking stellen van kennis en informatie;
    >   bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
    >   leesbevordering en laten kennismaken met literatuur;
    >   organiseren van ontmoeting en debat;
    >   laten kennismaken met kunst en cultuur.

Evaluatie Wsob  
Wat kan er beter?
    >    borg de aanwezigheid en nabijheid van lokale  

bibliotheekvestigingen;
    >   meer samenhang tussen fysiek en digitaal aanbod;
    >   meer focus op grote maatschappelijke opgaven.

Bibliotheekconvenant (2020-2023)  
Het convenant werkt toe naar een stelsel met robuuste  
volwaardige nabije, lokale bibliotheken die vanuit hun vijf 
wettelijke taken bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling  
en maatschappelijke deelname. In combinatie met de  
digitale bibliotheek richten bibliotheken zich op drie  
maatschappelijke opgaven.

Netwerkagenda  
Bibliotheken, POI’s en de KB hebben samen een compacte  
Netwerkagenda opgeleverd met per maatschappelijke  
opgave de ambities.


