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Een prettige openbare plek
naast thuis, school of werk
De bibliotheek in 2022.
Een organisatie in ontwikkeling.

‘Waar we over vijf jaar staan?’ Directeur Marchien Brons

kijkt peinzend voor zich uit. ‘Mijn droom is dat iedereen, 

van jong tot oud, van rijk tot arm en van welke 

nationaliteit dan ook, de bibliotheek weet te vinden

als er behoefte is aan informatie, kennis of cultuur.

Een openbare plek waar iedereen welkom is om te werken, 

te studeren of met andere mensen in gesprek te gaan.

Een plek waar altijd iets te doen is, waar je verrast wordt.’

De bibliotheek zoals iedereen die van vroeger kent, is er eigenlijk 
niet meer. In een paar jaar tijd heeft de bibliotheek zich ontwikkeld 
tot een moderne, actuele organisatie met een breed aanbod 
op het gebied van informatie, kennis, ontwikkeling, educatie, 
leesbevordering, digitale zelfredzaamheid, literatuur, kunst en 
cultuur. Natuurlijk lenen we nog altijd boeken uit, maar onze 
nieuwe taken zijn steeds belangrijker geworden. De belangrijkste 
daarvan is ervoor zorgen dat iedere Emmenaar toegang heeft 
tot alle mogelijke informatie, de vaardigheden heeft om de juiste 
informatie te vinden, die informatie goed te duiden en dat ook 
nog eens in een neutrale, prettige openbare ruimte. Plus...

Vijf functies zegt de wet
Ja, plus, want de bibliotheek heeft nog meer wettelijke taken. 
In de wet (Wet stelsel openbare bibliotheken, 2015) krijgen de 
bibliotheken vijf functies die nauw met elkaar samenhangen. 
Wat direct opvalt, is dat het werkterrein breed en gevarieerd is. 
Want dit moet de moderne bibliotheek tegenwoordig doen: 
- ter beschikking stellen van kennis en informatie 
- bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie 
- bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur 
- organiseren van ontmoeting en debat 
- laten kennismaken met kunst en cultuur. 

De wet geeft daarbij prettig veel ruimte voor een lokale 
invulling. Want de wet wijst vooral de richting aan waarin de 
bibliotheek zich moet ontwikkelen en legt niet tot in detail 
vast hoe en met wie dat moet gebeuren. De bibliotheek heeft 
daarom de ruimte om zelf te bepalen hoe ze de wettelijke 
taken invult, natuurlijk in nauw overleg met de gemeente, de 
politiek, allerlei maatschappelijke instellingen en het publiek. 
Dat overleg is belangrijk, want de behoeftes van de verschillende 



6 7

partners liggen flink uit elkaar. We zijn daarom voortdurend in 
gesprek met heel veel kleine en grote partijen om te horen aan 
welke ontwikkelingen we vanuit onze wettelijke taken én onze 
deskundigheid een goede bijdrage kunnen leveren.

Uitlenen hoeft helemaal niet
De bibliotheek is al jaren bezig met een doorlopend veranderings-
proces en ook de komende jaren blijft dat zo. Dat is nodig want 
de samenleving verandert in hoog tempo. Er is een digitale 
revolutie aan de gang, de maatschappij wordt meer en meer een 
netwerksamenleving, zelfredzaamheid en participatie worden 
steeds belangrijker. De bibliotheek gaat mee in die ontwikkeling 
om de inwoners van de gemeente Emmen te ondersteunen bij al 
die veranderingen.

Dat het aantal uitleningen ondertussen terugloopt, is helemaal 
niet erg. Want het uitlenen van boeken is geen doel op zich. Wel is 
het een middel om mensen toegang te geven tot informatie en dat 
kan ook op andere manieren. Het uitlenen verdwijnt op den duur 
misschien wel helemaal uit de bibliotheek. Een groeiend aantal 
boeken is nu al via de bibliotheek-app als e-book beschikbaar. En 
het is best mogelijk dat straks een grote uitgever of een bedrijf die 
markt commercieel weet te benaderen, net als bijvoorbeeld Netflix 
en Spotify dat nu al doen met films en muziek. Hoe zich dat gaat 
ontwikkelen, is nu nog niet te voorspellen. 

Deze ontwikkelingen doen zich voor in iedere bibliotheek. We 
werken daarom intensief samen met de andere bibliotheken 
in het land. Samen ontwikkelen we nieuwe diensten, nieuwe 
vaardigheden en verkennen we mogelijkheden tot nieuw beleid. 
Voorbeelden hiervan zijn de landelijke catalogus, het uitlenen van 
e-books en de bibliotheek-app. 

Ben jij
nog geen
enthousiaste
gebruiker?
Ontdek wat 
we voor jou 
kunnen doen!
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O&EK&I

L&L

K&C

O&D

Voor iedereen toegankelijk
Een leven lang leren

Kennis en informatie

Kunst en cultuur

Ontwikkelen en educatie

Creëren en inspireren

Deelname samenleving

Ontmoeting
en debat

Lezen en
literatuur

Alles begint bij lezen

98

  toegang tot achtergrond-
informatie

  samenwerken met scholen, 
zorg- en andere instellingen

  loketfuncties, spreekuren en 
informatiepunt

  organiseren voorlichtings-
bijeenkomsten, lezingen en 
workshops

  voorleesuurtjes

  leesbevordering

  taalpunten

  bevorderen geletterdheid

  discussieplatform 
rond maatschappelijke 
thema’s

  debatten voor
 jong en oud

  stimuleren 
democratische 
samenleving

  organiseren van 
uiteenlopende kleine 
en grote activiteiten

  een podium voor jong 
en oud (lokaal) talent

  cultuureducatie in 
samenwerking met 
culturele organisaties

  expositieruimte

  erfgoedprojecten

  cultureel café

  een (digitale) 
collectie die aansluit 
bij de vraag 

  doorgaande leeslijn

  leesgroepen

  literaire lezingen en 
voordrachten

Functies en aanbod

Vijf wettelijke taken
De bibliotheek heeft vijf wettelijke taakgebieden die nauw 
met elkaar verbonden zijn. Het uitgangspunt voor alle 
functies is dat de bibliotheek zich nog verder ontwikkelt als 
een maatschappelijke ontmoetingsplek, van en voor iedereen, 
neutraal en waardevrij. Misschien wel de belangrijkste taak is 
ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot alle informatie 
die hij of zij op enig moment nodig heeft en deze informatie 
ook weet toe te passen en te duiden. Analoog én digitaal. 
De vijf functies worden ingevuld in overleg met maatschap-
pelijke partners en gebruikers. Dit overzicht laat zien hoe de 
bibliotheek de verschillende wettelijke taken wil invullen. 

De functies van de Bibliotheek zijn:

   ter beschikking stellen van kennis en informatie

   bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie

   bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur

   organiseren van ontmoeting en debat

   laten kennismaken met kunst en cultuur
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Alya Assen
Ondernemer

Ben jij 
nog geen 
enthousiaste 
gebruiker? 
Ontdek wat 
we voor 
jou kunnen 
doen!

In de grotere steden worden combinaties 

gemaakt van werkflexplekken, verbinding 

en ontmoeting. Het idee daarachter is 

dat je verschillende disciplines bij elkaar 

brengt en vanuit je eigen kracht op een 

los-vaste manier met elkaar samenwerkt. 

Dus informeel en zonder uitgebreide 

onderhandelingen vooraf. Je kunt dan 

elkaars passies en inzichten gebruiken 

en bij elkaars projecten aansluiten. 

Want je hoeft, ook als bibliotheek, niet 

alles zelf te doen als je je huisvesting op 

slimme plekken kiest, actief deelneemt 

in bestaande netwerken en de juiste 

partners zoekt. Juist al die werelden 

die samenkomen in de bibliotheek 

zoals onderwijs, gezondheidszorg, 

bejaardenzorg, leesbevordering en 

tweedetaalonderwijs bieden kansen voor 

een interessante kruisbestuiving.
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Robert Kleine
Wethouder Cultuur

Ben jij nog geen 
enthousiaste gebruiker? 
Ontdek wat we voor jou 
kunnen doen!

Mijn kinderen weten al niet meer hoe de wereld werkt 

als er geen internet is. En de laatste keer dat ik een brief 

verstuurde? Ik kan me dat niet meer herinneren. Al voor het 

wettelijk verplicht werd, was de bibliotheek in de gemeente 

Emmen bezig met een ontwikkeling naar een meer sociale 

functie en het toegankelijk maken van de digitale wereld. 

Ik vind dat mooi. Net als bijvoorbeeld op het gebied 

van laaggeletterdheid heeft de bibliotheek daarin een 

voortrekkersrol die ze samen met andere netwerkpartners 

moet invullen. Voor mij is de bibliotheek over vijf jaar een 

laagdrempelige ontmoetingsplek met veel activiteiten, 

waaraan ook mensen meedoen die eerder niet naar de bieb 

gingen. Zo bereiken we iedereen.



14 15

Melanie Jakobs
Groepsleerkracht
en leescoördinator
basisschool De Anbrenge

Ben jij nog geen enthousiaste gebruiker? 
Ontdek wat we voor jou kunnen doen!

Alles is talig. Een rekentoets wordt tegenwoordig verpakt in 

een verhaaltje en hetzelfde geldt voor de andere vakken. En 

ook later in de maatschappij heeft alles wat je tegenkomt 

een eigen context, dus je moet dan een flinke woordenschat 

hebben en begrijpen wat er staat. Goed kunnen lezen is dan 

een voorwaarde. De bibliotheek doet daar ook veel aan. 

Bijvoorbeeld door boeken, luisterboeken, films te leveren 

rond allerlei thema’s, maar ook via overleg met scholen 

en het opzetten van projecten voor leesmotivatie. Het 

belangrijkste vind ik dat we met elkaar kinderen blijven 

stimuleren om te lezen. Dat hebben ze echt nodig.
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toegang heeft tot de digitale wereld kan niet optimaal meedoen 
aan de moderne samenleving. Punt.   

WIM
En WIM helpt daarbij. WIM is de naam van iedere medewerker 
die als vraagbaak beschikbaar is in de bibliotheek. (WIM staat 
voor Wandelende Informatie Medewerker.) De Wimmers 
zijn altijd aanspreekbaar voor iedereen die een vraag heeft. 
Waarover dan ook. Want hoewel er heel veel informatie 
voorhanden is en die zo toegankelijk mogelijk wordt 
aangeboden, blijft het voor veel mensen toch lastig daarin hun 
weg te vinden. Daarom gebruikt de bibliotheek alle analoge en 
digitale vormen van communicatie om in gesprek te komen met 
haar gebruikers. De Wimmer is daarbij onmisbaar omdat hij kan 
helpen de vragen te formuleren, informatie te vinden en daarna 
dóór te vragen tot de juiste antwoorden volledig op tafel liggen. 

Logisch ook dat het brede taakgebied van de bibliotheek een 
extra beroep doet op de medewerkers. Er worden nieuwe 
vaardigheden van hen gevraagd en naast de bibliothecaris oude 
stijl, werken er bij de bibliotheek steeds meer dienstverleners 
met een andere achtergrond, bijvoorbeeld uit het onderwijs, 
het cultureel werk, de automatisering en de marketing. Los 
daarvan geldt voor iedereen, van laag tot hoog, dat bijscholen 
en nieuwe vaardigheden ontwikkelen een must is. Levenslang 
leren, we stimuleren het en we doen het zelf ook. Ook onze 
vrijwilligers gaan hierin mee. Zij zijn niet meer weg te denken 
uit de bibliotheek. De vrijwilligers zijn onze enthousiaste 
ambassadeurs die een directe schakel met de omgeving hebben. 
Ze weten wat er speelt, wat de wensen en behoeften in een wijk 
of dorp zijn en hoe de bibliotheek daarop kan inspelen.

Alles draait om toegang
De wereld wordt elke dag digitaler. Steeds meer bedrijven 
en organisaties communiceren via vooral e-mail, websites, 
Instagram, YouTube en Facebook. Ook organisaties waar 
iedereen mee te maken heeft, zoals de belastingdienst, politie, 
banken, rijksoverheid en zorgverzekeraars zijn vrijwel alleen 
nog digitaal te bereiken. Zonder digitale zelfredzaamheid is het 
bijna onmogelijk om huurtoeslag of kinderopvangtoeslag aan te 
vragen, rekeningen te betalen, een gebruiksaanwijzing te vinden, 
televisie te kijken of een WhatsApp-videogesprek aan te nemen. 

Een van de belangrijkste taken van de bibliotheek is ervoor 
zorgen dat iedereen alle noodzakelijke informatie kan vinden 
en begrijpen. Dat klinkt makkelijk, maar het betekent dat 
iemand goed moet kunnen lezen, de pc bedienen, internetten, 
de juiste websites vinden, de informatie snappen, herkennen 
of het om een mening, een feit of om fakenews gaat en daar 
zo nodig op reageren. Vandaar dat de bibliotheek programma’s 
ontwikkelt voor het bevorderen van leesvaardigheid, 
gezondheidsvaardigheden, computervaardigheden en 
zelfredzaamheid met digitale media. Wie goed wil functioneren 
in de moderne samenleving heeft daarnaast ook 21st century 
skills nodig. Deze vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, 
communiceren, probleem oplossen en kritisch denken, zijn 
essentieel voor het leren omgaan met de snelle veranderingen 
in onze moderne kennis- en netwerksamenleving. Ook hiervoor 
bedenkt de bibliotheek een passend aanbod, in nauw overleg 
met partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven. 

Digitale zelfredzaamheid en 21st century skills zijn moderne 
basisvaardigheden. Strikt genomen zijn ze zelfs een voorwaarde 
voor deelname aan ons democratisch systeem. Wie geen 



Hoe de
bibliotheek
er in 2022
uitziet?

2022
Hoe de bibliotheek er in 2022 uitziet? Natuurlijk weten we dat 
niet. Maar we hebben er wel een beeld bij en dat ziet er ongeveer 
zo uit:

   4 bibliotheken in de gemeente Emmen

   in aantrekkelijke gebouwen met ruime openingstijden

   intensieve samenwerking met maatschappelijke partners 
voor de invulling van onze lokale, culturele en publieke rol

   extra ondersteuning in het onderwijs om het lezen te 
stimuleren en mediavaardigheden te vergroten

   prioriteit blijven geven aan verminderen van 
laaggeletterdheid 

   training en scholing rond de digitale wereld, zelfredzaamheid, 
participatie vanuit bibliotheekperspectief

   integraal aanbod op basis van de publieke, educatieve en 
culturele rol in samenwerking met maatschappelijke partners 
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Roy Pruisscher
Statenlid ChristenUnie

Ben jij nog geen 
enthousiaste gebruiker? 
Ontdek wat we voor jou 
kunnen doen!

Om eerlijk te zijn ben ik nooit een echte lezer geweest. 

Ik kom in de bieb voor debatten, of bij een politiek of 

cultureel café. Het is heel toegankelijk: de bieb is er 

voor iedereen. Over vijf jaar is er een nieuw gebouw 

bij de entree van het Rensenpark dat de bieb deelt met 

de Kunstbeweging, het Centrum Beeldende Kunst en 

verschillende ateliers. De bieb heeft dan een spilfunctie 

in de culturele infrastructuur van de gemeente. Een 

plek waar alles samenkomt, waar mensen gestimuleerd 

worden in hun ontwikkeling. Zeker in onze regio waar 

veel laaggeletterdheid is, blijft leesbevordering een 

belangrijke taak voor de bieb!
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Gerrie Benes
Directeur Esdal College
Klazienaveen

Ben jij nog geen 
enthousiaste gebruiker? 
Ontdek wat we voor jou 
kunnen doen!

Leesbevordering. Dat is voor mij de kerntaak van de 

bibliotheek. In mijn werk merk ik dat veel kinderen niet 

gewend zijn om regelmatig te lezen. Dus die moet je daarbij 

helpen, ondersteunen en coachen. Ze moeten ontdekken wat 

er allemaal aan informatie is, daar hun weg in vinden en 

erachter komen wat bij hen past. Ook in de digitale wereld 

is dat een basisvaardigheid. Samen met de bibliotheek 

proberen wij als school te bereiken dat leerlingen het lezen 

ontdekken en daardoor taalvaardig genoeg zijn om zich in de 

maatschappij te redden. 
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Marchien Brons
Directeur-bestuurder

Ben jij 
nog geen 
enthousiaste 
gebruiker? 
Ontdek wat 
we voor 
jou kunnen 
doen!

Ook al was lezen in ons gezin niet zo 

gewoon, voor mij is naar de bibliotheek 

gaan altijd heel vanzelfsprekend 

geweest. Als kleuter was ik al lid van 

de bieb en dat is altijd zo gebleven. 

Nog altijd herinner ik mij de quiz over 

Jip en Janneke die we deden tijdens de 

Kinderboekenweek. Via de bieb kwam 

ik in aanraking met romans, maar ook 

met informatieve boeken. Terugkijkend 

realiseer ik mij hoe verrijkend dit 

voor mij geweest is. Dit gun ik ook de 

kinderen van nu. En omdat de wereld 

om ons heen is veranderd, verandert ook 

de manier waarop de bibliotheek levens 

kan verrijken. De bibliotheek is een poort 

tot de analoge én digitale wereld. Die 

wereld moet voor iedereen toegankelijk 

zijn en daar zetten we volop op in.
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Als sluitstuk van een fijnmazig bibliotheeknetwerk rijden er 
bibliobussen. Via de bussen ondersteunt de bibliotheek vooral 
het onderwijs door de leerlingen te voorzien van boeken. 
Aanvullend daarop is er ook een inhoudelijke service die scholen 
adviseert en helpt bij het stimuleren van lezen en aanleren van 
informatievaardigheden.
In een aantal middelbare scholen zijn mediatheken en ook via 
de basisscholen, peuterwerk en kinderopvang brengen we de bi-
bliotheek dichtbij mensen. Natuurlijk is er ook een bezorgdienst. 
Daarnaast blijven we zoeken naar nieuwe mogelijkheden om 
onze klanten in hun eigen omgeving te bedienen: flexibele 
inleverpunten en afhaalloketten, leescommunity’s, spreekuren 
van een Wimmer via Skype, activiteiten op allerlei locaties en 
wellicht een eigen drone-service? 

Vitale schakel
Als gemeenschapsvoorziening is de bibliotheek een vitale 
schakel in de samenleving. Imago, sfeer, gebouw en 
toegankelijkheid moeten zo uitnodigend zijn dat iedereen er 
graag naartoe gaat. Ook de kosten voor de gebruikers moeten 
zo laag mogelijk zijn. Bijvoorbeeld jongeren tot en met 18 jaar 
zijn gratis lid en we zien dat ze makkelijk als lid afhaken als ze 
moeten betalen. Jammer. En een goede reden om de prijs voor 
een lidmaatschap niet te hoog te maken. 
Een toegankelijke en drempelvrije bibliotheek draagt ook flink 
bij aan een prettige woonomgeving, net als bijvoorbeeld een 
theater, goede onderwijsvoorzieningen en ruimte voor kunst. De 
bibliotheek is een van de vestigingsfactoren voor de gemeente, 
een van de redenen dat mensen ergens willen wonen!

Zo dichtbij mogelijk
De bibliotheek wil haar activiteiten dichtbij de mensen 
aanbieden. Als het kan om de hoek of anders in de directe 
omgeving. Voor een grote groep inwoners is het niet 
vanzelfsprekend om ver te reizen of het dorp uit te gaan voor 
een activiteit. Bijvoorbeeld taalvaardigheid moet in de directe 
omgeving worden aangeboden zodat ja zeggen zo makkelijk 
mogelijk is. Voor de meeste andere activiteiten geldt hetzelfde, 
ze moeten aantrekkelijk zijn en in de directe omgeving worden 
aangeboden. 

Als basis zijn er vier bibliotheken, één in elk kwadrant van de 
gemeente: Klazienaveen voor De Blokken, Emmer-Compascuum 
voor De Monden, Nieuw-Amsterdam voor De Velden en 
Emmen voor De Stad. Voor alle bibliotheken geldt dat ze 
goed bereikbaar en zichtbaar moeten zijn. Voor de centrale 
bibliotheek is het belangrijk dat deze huist in het hart van 
het centrum van Emmen. Een pand dat gedeeld wordt met 
belangrijke samenwerkingspartners, zoals de Kunstbeweging. 
Een aantrekkelijk, open gebouw met een café, podium, 
studieplekken, vergaderlocaties en trainingsruimten, waar altijd 
iets te doen is en iedereen zich welkom voelt. 

Aanvullend op de vier bibliotheken functioneren er 
servicepunten in verschillende wijken en kleinere dorpen. De 
servicepunten maken gebruik van bestaande accommodaties. 
Ook hier werken we intensief samen met lokale partners. 
Het aanbod wordt afgestemd op de behoeften van 
samenwerkingspartners en gebruikers. Er is bijvoorbeeld een 
uitleenpunt, er is een ontmoetingsplek met een leestafel en 
koffie en thee, en er zijn activiteiten en trainingen. 



DE STAD

DE VELDEN

DE BLOKKEN

DE MONDEN

BIEB

BIEB

BIEB

BIEB
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Spreiding van functies
De functies van de bibliotheek, als maatschappelijk hart van 
de samenleving, worden verspreid door de gemeente ingevuld. 
Vanuit 4 bibliotheken, één in ieder kwadrant van de gemeente 
Emmen, worden activiteiten georganiseerd en collectie en 
andere producten aangeboden.

   servicepunten en/of bibliobushaltes in alle wijken en dorpen 
waar geen bibliotheek is

   vaste en flexibele ophaal- en afgiftepunten

   bezorgservice

   een intensieve landelijke en provinciale samenwerking 
voor digitalisering, e-books, collectie, distributie en 
informatievoorziening, huisstijl en reclamecampagnes
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Isa Zwart
Singer-songwriter

Ben jij nog geen 
enthousiaste gebruiker? 
Ontdek wat we voor jou 
kunnen doen!

Laatst ben ik in de bibliotheek geweest

omdat ik rustig wilde leren. Dat kan daar

heel goed, want het is er lekker stil.

Boeken lezen vind ik wel fijn, maar ik kom 

er eigenlijk nooit aan toe. Ik heb het veel 

te druk met mijn muziek. Organiseert 

de bibliotheek ook muziekmiddagen en 

culturele middagen? O, dat wist ik nog 

niet! Ben eigenlijk ook wel benieuwd of 

ze het nieuwe boek over Ed Sheeran al 

hebben.
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John Franssen
Voorzitter Raad van Toezicht

Ben jij nog geen 
enthousiaste gebruiker? 
Ontdek wat we voor jou 
kunnen doen!

De bibliotheek maakt een snelle ontwikkeling door. Van uitlener 

tot taalondersteuner, een podium voor kunst en debat, een 

ontmoetingsplek, een studieplek, informatieduider et cetera.

Het gaat in de nieuwe bibliotheek om het geven van 

ondersteuning aan eenieder die zich verder wil ontwikkelen/

ontplooien. Een plek waar je mensen ontmoet, nieuwe 

ervaringen opdoet, kennis vergaart. Die bibliotheek hoort 

thuis in de haarvaten van de gemeenschap, als onderdeel van 

een bruisende plek, waar groepen mensen graag verblijven en 

deelnemen aan een breed scala aan activiteiten. 
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Rineke Marwitz
Directeur de Kunstbeweging

Ben jij 
nog geen 
enthousiaste 
gebruiker? 
Ontdek wat 
we voor 
jou kunnen 
doen!

Doordat de Kunstbeweging in de bibliotheek 

is gevestigd, komt er een natuurlijke 

synergie op gang. Waar mogelijk bundelen 

we onze krachten en werken we aan 

een gezamenlijke visie op cultuur in de 

gemeente Emmen. We ontdekken veel 

overeenkomsten en vullen elkaar goed aan 

in zienswijzen en uitvoering. Belangrijk 

hierbij is het directe contact dat er op 

allerlei niveaus tussen beide organisaties is 

gegroeid. Dat bevordert de samenwerking 

en op die manier kunnen we makkelijk 

gebruikmaken van elkaars kennis, 

netwerken en informatiestromen.
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bibliotheek is een prettige plek waar je gewoon naartoe kunt 
zonder verplichtingen en verwachtingen, een plaats om elkaar 
te ontmoeten, in je eentje of samen te werken, iets te beleven, 
te debatteren, te participeren. En iedereen is er welkom. Het is 
een third place, een openbare plek naast thuis, school of werk 
waar je graag bent en andere mensen kunt ontmoeten. Prettig 
daarbij is dat je in de bibliotheek lekker niks hoeft, maar wel van 
alles mag. Want in een café moet je consumeren, als je naar een 
instelling gaat zal je wel wat mankeren of is er iets met je. Maar 
als je naar de bibliotheek gaat, is er niemand die denkt: oh, wat 
zou er met hem zijn, hij gaat naar de bibliotheek! 

Honderdduizend enthousiaste gebruikers
‘… en verder zie ik over vijf jaar een bibliotheek in elk kwadrant 
van de gemeente, die samen met andere organisaties in 
een aantrekkelijk en open gebouw zit. Waar je niets hoeft 
maar veel mag, van koffiedrinken en een krantje lezen tot 
studeren en kennismaken met kunst en cultuur. Een prettige 
ontmoetingsplek waar je alle informatie vindt die je zoekt, die 
je stimuleert en die je vaardigheden aanbiedt om levenslang 
te kunnen leren. Waar talenten tot bloei komen en waar voor 
een breed publiek van alles te beleven is. Waar de klant centraal 
staat en we onze organisatie en producten afstemmen op de 
behoeften van onze bezoekers en de lokale samenleving.
De bibliotheek moet open, toegankelijk en gastvrij zijn, een plek 
waar iedereen zich welkom voelt en verrast wordt. Het moet 
een plek zijn waar je op een verjaardagsfeest enthousiast over 
vertelt. En dat iedereen in de gemeente Emmen weet wat de 
bibliotheek allemaal doet en dat we door ons werk meer dan 
honderdduizend enthousiaste gebruikers hebben. Dat lijkt me 
geweldig!’

Wie zal dat betalen?
Het werk van de bibliotheek wordt voor het grootste deel betaald 
door de overheid. Dat is in de wet geregeld en de bibliotheek 
valt in de gemeentelijke begroting onder het kopje cultuur. Of 
dat zo blijft? Het werkveld van de bibliotheek is veel breder dan 
alleen cultuur en omvat ook onderwijs, welzijn en economie. De 
verwachting is - niet alleen van ons, maar ook van de landelijk 
samenwerkende bibliotheken - dat de overheidsfinanciering 
langzaam zal afnemen en dat de bibliotheek haar diensten en 
producten moet vermarkten. Net als lezers, kijkers en luisteraars 
nu betalen voor het lenen van boeken, films en cd’s, vragen 
we dan iedere gebruiker een bedrag voor de dienst die hij 
afneemt. Bijvoorbeeld het bedrijfsleven betaalt dan mee aan 
het opleiden van laaggeletterde werknemers en training in het 
leren omgaan met digitale informatie. Op die manier staat de 
financiering meer en meer los van de overheid en wordt het een 
verantwoordelijkheid voor overheid en bibliotheek samen. 

Wat zou er met hem zijn...
De bibliotheek werkt intensief samen met andere organisaties. 
Samen sta je sterker en je kunt gebruikmaken van elkaars 
deskundigheid, ervaring en locaties. Ook profiteer je van elkaars 
bezoekersstromen. Wie meedoet aan een activiteit in het 
buurthuis, ziet ook het aanbod van de bibliotheek en omgekeerd. 
Ook het bedrijfsleven is een partner van toenemende betekenis. 
Bijvoorbeeld leesbevordering en digitale redzaamheid zijn ook 
voor werknemers belangrijke vaardigheden. De samenwerking 
met bedrijven wordt daarom de komende jaren verder 
ontwikkeld. 

Wat het aanbod van de bibliotheek bijzonder maakt, is dat 
het openbaar is, neutraal en waardevrij. Dat is essentieel. De 



Colofon 
Deze uitgave laat zien hoe we verwachten dat de bibliotheek 
er in 2022 uitziet. Het is een verdere uitwerking van een visie-
document uit 2012. De inhoud is gebaseerd op gesprekken met 
directie, medewerkers, bestuurders en gebruikers. 
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Een greep uit de activiteiten
De bibliotheek zet zich in inwoners van de gemeente Emmen te 
verrijken, informeren, voor te lichten en met elkaar in contact 
te brengen. Het doel hiervan is dat iedere inwoner zich kan 
ontwikkelen en zijn maatschappelijke positie kan verbeteren. 
De bibliotheek ontwikkelt daarvoor een breed eigen aanbod aan 
activiteiten, maar werkt ook intensief samen met alle vormen van 
onderwijs, organisaties op het gebied van cultuur en welzijn en het 
bedrijfsleven.

Een greep uit de activiteiten:

T a a l v a a r d i g h e i d s p r o je c t e n  c u l t u r e l e m i d d a g e n  
t r a i n i n g K l i k & T i k  d i g i t a l e z e l f r e d z a a m h e i d  t a a l 
p u n t  m e e l e e s c l u b  D i g i S t e r k e r  d r e u m e s u u r t j e 
s  l e e s c l u b  l e r e n p r o g r a m m e r e n v o o r j o n g e r e n  t 
r a i n i n g g e z o n d h e i d s v a a r d i g h e d e n  d e b a t t r a i n i n 
g e n  j u r i d i s c h s p r e e k u u r  k o o k w o r k s h o p s v o o r k i n 
d e r e n  w e g w i j s o p d e t a b l e t  v r i j h e i d s c o l l e g e  p i a 
n o l e s s e n  k l e u t e r u u r t j e s  p o p p e n k a s t v o o r s t e l l i n 
g e n  H a a k A a n ( s a m e n h a k e n a a n d e g r o o t s t e d e k e n t 
e r w e r e l d )  v o o r l e z e n  k u n s t l e z i n g e n  b o e k b e s p r 
e k i n g e n  g e n e a l o g i s c h s p r e e k u u r  p o ë z i e m i d d a g 

 C o d er D o J o  b u d g e t t r a i n i n g  b o e k e n t a x a t i e s  e x 
p o s i t i e s  d e b a t t e n  s c h i l d e r w o r k s h o p  f i l m a v o n 
d  w a l k & t a l k  c o m p o n i s t e n p o r t r e t  k n u t s e l e n  g 
e s c h ie d e n i s l e z i n g e n  i n f o r m a t i e v e b i j e e n k o m s t e 
n o v e r o p v o e d e n  b l u e s m i d d a g e n  p o p p e n t h e a t e r 
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