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De Koninklijke Bibliotheek (KB) verzamelt de cijfers over activiteiten als onderdeel van de gegevens- 
verzameling over openbare Bibliotheken. Dit is haar taak, als nationale bibliotheek, zodat inzichtelijk  
kan worden gemaakt wat Bibliotheken doen. De cijfers worden gepubliceerd op www.bibliotheekinzicht.nl, 
deze publicatie vertelt het verhaal achter de cijfers.
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Inleiding
Openbare Bibliotheken organiseren samen jaarlijks bijna 150.000 activiteiten 
– niet alleen op het gebied van leesbevordering, maar ook op terreinen die 
binnen een van de andere kernfuncties vallen. Van een codeermiddag voor 
programmerende jongeren tot debatten rondom de verkiezingen: Bibliotheken 
weten wat er speelt, houden ons bij de les en dagen ons uit. Dat doen ze niet 
alleen in de grote steden: ook in de kleinere dorpsbibliotheek komt men bij 
elkaar om kennis te maken, plezier te hebben, te leren en te discussiëren.
De laatste jaren hebben de activiteiten die door Bibliotheken worden 
georganiseerd een extra hoge vlucht genomen. Bibliotheken zijn nog creatiever 
in hun programmering en zoeken nog meer de verbinding met andere partijen. 
Denk daarbij niet alleen aan een beroemde schrijver of acteur, maar ook aan 
theaters en volksuniversiteiten. Ze halen daarmee nog meer expertise in huis, 
en zetten een nog gevarieerder programma neer, dat nog meer publiek trekt.

De Bibliotheek is zo meer geworden dan alleen een plek waar je boeken haalt: 
het is de plek waar je kennis, plezier en energie opdoet. Waar je contact maakt 
met jezelf en met de wereld. Alle activiteiten die Bibliotheken organiseren, 
dragen daaraan bij.

Kennis en informatie
Door kennis en informatie voor iedereen beschikbaar te maken, 
dragen openbare Bibliotheken bij aan een wijzere en nieuwsgierigere 
wereld. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor jongeren. Denk 
bijvoorbeeld aan lezingen over gezondheid, solliciteren en leren 
omgaan met geld.

Ontwikkeling en educatie
Openbare Bibliotheken geven leners en bezoekers de mogelijkheid 
te leren en zich te ontwikkelen. Met cursussen en workshops krijgt 
iedereen de kans zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Van het 
leren van de Nederlandse taal tot het werken met de computer of zelfs 
coderen – leren kun je een leven lang.

Leesbevordering en kennismaking met literatuur
Lezen is belangrijk. Daarom zetten openbare Bibliotheken zich in om 
iedereen te laten kennismaken met boeken en verhalen. Samen is 
lezen leuker: daarom organiseert de Bibliotheek allerlei activiteiten 
om mensen met elkaar te laten kennismaken met literatuur. 
Bijvoorbeeld met voorleesmiddagen, schrijversbezoeken en leesclubs 
voor jong en oud.

Ontmoeting en debat
In de Bibliotheek kom je allerlei onbekende verhalen tegen – niet 
alleen in boeken, maar ook in ontmoetingen. Van inloopkoffies tot 
discussieavonden: de Bibliotheek moedigt aan om te luisteren naar  
de ander.

Kunst en cultuur
De openbare Bibliotheek laat iedereen kennismaken met kunst en 
cultuur. Van exposities tot filmvertoningen, van theatervoorstellingen 
tot open podia – in de Bibliotheek is iedereen welkom om te kijken,  
te luisteren en om zijn eigen talent te laten zien.

Bibliotheken organiseren jaarlijks
DUIZENDEN ACTIVITEITEN
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Informatiebijeenkomsten
- Juridisch
- Werk
- Financieel
- Gezondheid

• Exposities
• Open podium
• Muziek
• Film
• Theater
• Lezingen
• Workshops

• Verkiezingsdebat
• Ontmoetingscafé
• Maatschchappelijk 
   debat

 145.000
       ACTIVITEITEN

• Informatievaardigheden
• Mediawijsheid
• Basisvaardigheden
   - taal
   - digitaal

• Leesbevorderings-
   activiteiten voor 
   kinderen
• Leesclubs
• Schrijversbezoeken
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CultuurPuntAltena 
 BIEBEVENTS OVER 

DUURZAAMHEID

Kennis en 
informatie

Bibliotheek Schiedam  

(foto Jan van der Ploeg)

Bezoeker over de Biebevents van CultuurPuntAltena:

‘Mooi hoe de Bibliotheek inspeelt 
op lokale en actuele thema’s. Na 
een avond bij de Bibliotheek voel 
ik me altijd weer wijzer, en ben ik 
bijgepraat over wat er nu speelt.’

Bibliotheek CultuurPuntAltena organiseert jaarlijks tal van Biebevents – voor ons dé manier om de vijf 
kernfuncties van de Bibliotheek met elkaar te verbinden. Regio Altena is een landelijke regio, waar veel 
aandacht is voor het onderwerp duurzaamheid. Daarom stond dit onderwerp tot nu toe al tijdens meerdere 
Biebevents centraal. Denk aan thema’s als ontspullen, recyclingdesign en bewust bourgondisch eten. Met 
zulke evenementen hopen we bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van Altena. 
Daarbij haken we ook graag aan bij landelijke campagnes: tijdens Nederland Leest hadden we bijvoorbeeld 
24Kitchen-chef Danny Jansen en The Flavourite Chef-blogster Patricia Snijders te gast, inclusief proeverij.’

Bron:  Koninklijke Bibliotheek (KB), 
Bibliotheekstatistiek 2017.

https://www.bibliotheekinzicht.nl/bibliotheekstatistiek
https://www.bibliotheekinzicht.nl/bibliotheekstatistiek
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‘In Bibliotheek Waterland in Purmerend gaan 
cursisten van inburgeringsschool Fiolet elke 
maand in gesprek met buurtbewoners en vrij-
willigers. Ze doen dat in een speeddatesetting, 
waarbij ze elke vijf minuten van gespreks-
partner wisselen. Voor de cursisten is het een 
enorm goede oefening, en voor vrijwilligers is 
het een nieuwe manier om anderstaligen te 
helpen in hun weg naar zelfstandigheid. Ook 
maken buurtbewoners zo op een laagdrempe-
lige manier kennis met nieuwe Nederlanders. 
De gesprekken zijn kort maar krachtig. Ieder-
een voelt zich naderhand altijd voldaan.’

‘In onze Bibliotheken organiseren we veel verschillende digitale activiteiten voor volwassenen. Zo geven we 
– van Lochem tot Gorssel, van Warnsveld tot Zutphen – workshops over online aangifte doen bij de Belas-
tingdienst. Dat is voor veel mensen nogal een puzzel, zeker als je digitaal niet zo vaardig bent. Ook hebben we 
iedere dinsdag en donderdag digitale spreekuren, waar een team van bibliotheekmedewerkers en  vrijwil-
ligers klaarstaat om te helpen bij vragen over het gebruik van smartphones, tablets, laptops en e-readers.  
Daarnaast hebben we ook onze speciale e-bookambassadeur, die persoonlijke uitleg geeft, zowel in onze 
Bibliotheken als bij mensen thuis. En dan hebben we ook nog langlopende cursussen: van Klik & Tik, een 
beginnerscursus over de computer en het internet, tot Digisterker, over overheidswebsites en het gebruik van 
je DigiD. Bijzonder is onze Zomer- en Winterschool, met vier lessen over internet en je pc. We willen er alles 
aan doen mensen zo digitaal vaardig mogelijk te maken, zodat ze hun computer met plezier en zelfvertrouwen 
gebruiken.’

Ontwikkeling  
en educatie

Ontwikkeling  
en educatie

Graafschap Bibliotheken

Bezoeker over Klik & Tik en workshop belastingaangifte: 

‘Bij de Bibliotheek word ik ontzettend goed begeleid. 
Erkennen dat je hulp nodig hebt is een hele stap, zeker 
bij iets wat de hele wereld tegenwoordig zo goed af 
lijkt te gaan. Hier krijg ik de hulp die ik nodig heb.’

Bibliotheek Waterland

Graafschap Bibliotheken
DIGISTERKER, KLIK & TIK, 

E-BOOKAMBASSADEUR  
EN ZOMERCURSUSSEN

Bibliotheek Waterland | Purmerend
SPEEDDATE MET 
INBURGERAARS

Vrijwilligster Ans over de speeddates met inburgeraars: 
‘Het was enorm leuk om in zo’n korte tijd 
zo veel verschillende enthousiaste mensen 
te spreken. Allemaal met een ander verhaal, 
maar met hetzelfde doel: Nederlands 
leren. Ik werd geraakt door hun openheid, 
oprechtheid en doorzettingsvermogen.’
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‘Op openbare basisschool De Helix in Heerhugowaard organiseerden we een Verhalenlab, 
waarbij kinderen een week lang aan de slag gingen met het schrijven van verhalen. Iedere 
groep kreeg een op maat gemaakt programma. Bij groep een tot en met drie leerden de 
kinderen over het begin, midden en einde van een verhaal. Groep vier en vijf gingen aan de slag 
met StoryCubes: dobbelstenen met op iedere kant een plaatje, waarmee je je schrijffantasie 
kunt prikkelen. De oudste groepen leerden hoe je een verhalenwereld creëert. Aan het einde 
mochten alle klassen tijdens een speciale middag een selectie van hun verhalen voordragen 
voor de hele school.’

‘In onze Bibliotheek besteden we graag 
aandacht aan literatuur. Zo trakteerden we op 
Nationale Ouderendag, na het grote succes 
van de vorige editie, de langstlevenden van 
Drachten op een uitverkocht optreden van 
Foppe de Haan. In de HEMA las de oud-
voetbaltrainer een verhaal van Yvonne Keuls 
voor, waarna mogelijkheid was tot gesprek. 
De ouderen luisterden ademloos, genietend 
van een kopje koffie met lekkers.
Ook besteden we eind januari altijd uitgebreid 
aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. 
Tijdens de afgelopen editie luisterden vijftig 
peuters samen met hun ouders, opa’s en 
oma’s vol spanning naar Sesamstraatactrice 
Lot Lohr, een van de beste voorlezers van 
Nederland. De kinderen waren muisstil, 
zo spannend was Een huis voor Harry, het 
Prentenboek van het Jaar.’

Leesbevordering 
en kennismaking  

met literatuur

Leesbevordering 
en kennismaking  

met literatuur

De Bibliotheek op school

Voorleesdagen 

(foto Biblitoheekblad)

Bibliotheek Kennemerwaard | Heerhugowaard
 VERHALENLAB

Bibliotheek Smallingerland | Drachten
     NATIONALE OUDERENDAG EN

NATIONALE VOORLEESDAGEN

De Bibliotheek op School-consulent over De Helix: 

‘Ik heb met verbazing geluisterd en gekeken 
naar de fantasievolle verhalen en het knappe 
taalgebruik van de kinderen. Wat een 
talenten lopen er rond op deze school!’

Moeder van voorgelezen kind tijdens Nationale Voorleesdagen: 

‘Veertig minuten stilzitten is best een uitdaging voor 
een kind van twee, maar met een klein trucje waren 
ze allemaal weer bij de les. Dat iedereen na afloop met 
Lot op de foto mocht, was helemaal een cadeautje.’
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Bibliocenter Limburg | Weert
DISCUSSIEAVOND OVER

SCHULDEN

‘In onze Bibliotheek in Weert organiseerden we een lezing- en discussieavond over schulden: 
welke invloed hebben die op de gezondheid? Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan 
de Hogeschool Utrecht, vertelde over de relatie tussen financiële problemen en lichamelijke of 
geestelijke klachten. De voorbeelden die ze gaf, raakten iedereen in de zaal: van een man die 
zelfmoord pleegde op de stoep voor een bank op de dag dat zijn huis bij de openbare verkoop zou 
worden verkocht tot degene die zijn woning probeerde op te blazen vanwege een aangekondigde 
ontruiming. 
Schulden zijn niet alleen een privézaak – daarom vonden wij het belangrijk deze bijeenkomst 
te organiseren. We hebben daarvoor de samenwerking opgezocht met De Pijler, dat strijdt 
tegen armoede en daarbij lokale initiatieven ondersteunt. De lezing was een groot succes: de 
volle Bibliotheek luisterde ademloos naar de spreekster, en na afloop ontstond een levendige 
discussie.’

Bezoeker over de informatie- en discussieavond over schulden:

‘Ik begrijp nu welke zware last 
iemand met schulden draagt. De 
Bibliotheek is een mooie plek om 
daar samen over te praten.’

Ontmoeting  
en debat

Bibliotheek Schiedam 

(foto Jan van der Ploeg)

Rozet Arnhem 

Enkele jaren geleden is Bibliotheek Rozet gefuseerd met de Volksuniversiteit. Samen met Kunstbedrijf 
Arnhem, ook Rozetpartner, bieden we nu een nóg breder scala aan informatieve, educatieve en culturele 
activiteiten, die elkaar naadloos aanvullen. 
Met Rozet willen we persoonlijke ontwikkeling stimuleren, voor alle inwoners van Arnhem – of dat nu is op 
het gebied van muziek, dans, theater, literatuur, digitale media, talen of erfgoed. We bieden daarom meer 
dan driehonderd cursussen, lezingen, workshops en excursies per jaar aan, begeleid door een professional, 
in een kleine groep, op een prettige locatie en tegen een schappelijke prijs. We zijn ontzettend blij dat we 
dankzij de fusie ons motto ‘een leven lang leren’ nu nog actiever kunnen uitdragen.

Kunst en
cultuur

Deelnemer aan een workshop bij Rozet: 

‘De tijd vloog voorbij. Ik kan nu 
al niet wachten tot de volgende 
cursus of workshop die ik bij 
Rozet kan volgen.’

Bibliotheek Rozet | Arnhem
SAMENWERKING MET DE 

VOLKSUNIVERSITEIT
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