Uitnodiging: De 'brede bieb'
De onverwachte partner van het lokale bestuur
Wij, directeuren van de openbare bibliotheken van Assen, Hoorn, Lek en IJssel,
Oss, Utrecht, Zuid-Kennemerland en Zwolle zien hoe de wereld om de
bibliotheek verandert; een verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Een maatschappelijke zoektocht waarbij sprake is van een grote
herverkaveling: de overheid trekt zich terug, verwacht meer van de burger en
hevelt taken over naar gemeenten. Die taken op het gebied van zorg, welzijn,
werk en inkomen zijn alle gericht op participatie.
Ook de openbare bibliotheek heeft als kernopgave het ondersteunen van
participatie en sociale cohesie in de lokale samenleving. Wij geven daarom
invulling aan onze rol van 'active librarian': het actief verbinden van mensen en
kennis. Daar waar de noodzakelijke verbindingen niet vanzelf tot stand komen
en dit de kansen van mensen beperkt, zijn bibliotheken van waarde.
Wij zien dat participeren vaardigheden vergt. Dit gaat verder dan kunnen lezen
en schrijven: het gaat bijvoorbeeld ook om mediawijsheid en communicatievaardigheden. Wij zijn er om alle burgers, van alle leeftijden, daar waar nodig
te ondersteunen.
Wij koesteren dat we de enige neutrale en voor iedereen vrij toegankelijke plek
in de publieke sector zijn. Niet alleen onze leden weten ons te vinden; er is een
herwaardering van de publieke ruimte die de openbare bibliotheek is. De
openbare bibliotheek beschikt over de kennis, de informatie en de
mogelijkheden om het functioneren van de participatiemaatschappij te
ondersteunen. De openbare bibliotheek staat als belangrijk netwerkknooppunt
en samenwerkingspartner voor de gemeente midden in het maatschappelijke
hart.
Het is voor ons een belangrijke opgave om te zorgen dat de burger te allen tijde
toegang behoudt tot overheidsinformatie, ook als die volgens het kabinet in
2017 volledig digitaal moet zijn. Wij zijn er ook om de 1,3 miljoen
laaggeletterden te ondersteunen.
Als publieke speler met een groot bereik en netwerk kunnen wij lokale en
bovenlokale partijen verbinden met de burger en hen faciliteren bij
vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn, wijkgericht
werken en cybersecurity. Ook kunnen we wijkbewoners ondersteunen in
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communityvorming en startende ondernemers op weg helpen in hun eerste
stappen naar zelfstandigheid. De bibliotheek is een partner in samenwerkingsketens en een platform in de samenleving.
Wij delen deze visie en willen niet afwachten, maar samenwerken met lokale
en bovenlokale partners om hier uitvoering aan te geven. Daarmee vertalen
we, in aansluiting op de strategie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken
"de bibliotheek levert waarde", de visie van de Commissie Cohen over de
openbare bibliotheek in 2025 terug naar het heden: van collectie naar
connectie.
De 'brede bieb': de onverwachte partner voor het lokale bestuur!

