
WERELD 
VOL KENNIS 

EN 
ONTMOETING

VISIE

“De Bibliotheek is dé plek 
voor persoonlijke ontwikkeling, 

het onderhouden van 
basisvaardigheden, 

ontmoeting 
en leesplezier”

vergroten 
OUDERBETROKKENHEID

kinderen
MEER DIGIVAARDIG

bijdragen aan
GELIJKE KANSEN voor kinderen

SOCIALE COHESIE

BESTRIJDING
EENZAAMHEID

                    1.
                    Wij bieden alle inwoners  
                binnen het werkgebied van 
          de Bibliotheek De Groene Venen   
         de mogelijkheid tot het 
     ontwikkelen van basisvaardigheden 
   en bevorderen daarmee 
de zelfredzaamheid

             2.
      De Bibliotheek is een 
   inspirerende ontmoetingsplek  
            waar programmering 
              bijdraagt aan de 
                persoonlijke 
                  ontwikkeling 
                en participatie

3.
 We delen 

kennis en informatie door 
een actuele, aansprekende 

(digitale) collectie

 MEERJARENBELEID 2020-2023

SPREEKUREN
Taalhuis, 

Formulierenbrigade, 
Belastingdienst

BOEKSTART
(IN DE  

KINDEROPVANG)

(DIGI)TAALHUIS  
ACTIVITEITEN

Taalactiviteiten,  
digitale trainingen  

en cursussen

PUK & KO

DBOS
nieuwe locaties

GOEDE 
TOEGANKELIJKHEID

bibliotheekvestigingen

AANTREKKELIJKE 
actuele collectie

VOORLEESEXPRESS

AANBOD
VVE voorschools,

primair onderwijs &
voortgezet onderwijs

NASCHOOLSE 
ACTIVITEITEN

AUTEURS- 
BEZOEKEN

PODIUM 
voor activiteiten op 
gebied van cultuur 

en historie en lokale 
initiatieven

THUIS- 
SERVICE

NETWERK-
BIJEENKOMSTEN

voor werkzoekenden

GRATIS PASSEN
voor taalleerders, 
dbos leerlingen en 
VoorleesExpress-

gezinnen

LEESKRINGEN 
ondersteunen met 

materialen

COLLECTIE  
Zorgcentra en  
Huizen van Alles

(DIGI)TAALVAARDIGHEID
                                                    vergroten 

              (DIGITAAL)ZELFVERTROUWEN 
           vergroten  en kennis/tools om 
          volgende keer zelf te doen

KERN-
WAARDEN:
Professioneel 
Toegankelijk 
Klantgericht

DREMPEL VERLAAGD

MEER ZELFREDZAAMHEID  
en burgerparticipatie

GROTERE WOORDENSCHAT 
en beter taalbegrip 

van kinderen

BETERE VOORBEREIDING 
op basisonderwijs

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING 

grotere slagingskans voor 
INBURGERINGSEXAMEN 

ONTMOETING

MEER KANS 
op betaalde baan 

LEESVAARDIGHEID bijhouden

KINDEREN LEZEN MEER
en hebben meer leesplezier

NUT VAN (INTERACTIEF) VOORLEZEN 
wordt gezien door ouders en onderwijs

DENKSCHETS.NL

LEESTAFEL

INFORMATIE- 
FUNCTIE

MISSIE
“De Bibliotheek stimuleert (digi)-

taalvaardigheid en draagt bij aan de preventie 
van laaggeletterdheid. Zij bevordert met 

haar basiscollectie het leesplezier. Samen met 
haar lokale partners vormt de Bibliotheek een 

inspirerende ontmoetingsplek waar (educatieve) 
activiteiten plaats vinden ter ondersteuning 
van de ontwikkeling van basisvaardigheden 

van jeugd (0-13 jaar) en 
kwetsbare burgers.”

de collectie is, naast 
recreatief,

ook ondersteunend 
aan programmering

INFORMATIELOKET 
DIGITALE OVERHEID

WERK- EN
STUDIEPLEKKEN


