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• Inclusieve samenleving: 
Iedereen kan meedoen in de samenleving. Wij stimuleren en Iedereen kan meedoen in de samenleving. Wij stimuleren en 
ondersteunen jongeren en volwassenen die dit nodig hebben in 
het vergroten van basisvaardigheden (op het gebied van taal, 
digitaal en techniek). Om deze mensen te bereiken werken we 
nauw samen met overheden, scholen en culturele en maat-
schappelijke organisaties. 

• Een leven lang ontwikkelen voor iedereen: 
De bibliotheek is er voor iedereen die verder wil ontwikkelen. 
Wij bieden een openbare, veilige en laagdrempelige  
leer- en ontwikkelplek, zodat iedereen kan blijven participeren 
in lokale vraagstukken. We zijn de plaatselijke spil in het 
non-formele aanbod en bieden inspiratie op actuele thema’s en 
brede basisvaardigheden.

• De bruisende huiskamer: 
Iedereen vindt zijn weg in en naar de bibliotheek. Wij zijn een Iedereen vindt zijn weg in en naar de bibliotheek. Wij zijn een 
waardevrije publieke verblijfsplek en onze (digitale) collectie en 
activiteiten sluiten aan bij wat leeft onder onze inwoners. 
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• Samenredzaamheid 
• Laaggeletterdheid
• Toename tweedeling in de samenleving 
• Technologische ontwikkelingen 
• Eenzaamheid
• Een leven lang leren

Door onderlinge samenwerking van drie 
bibliotheken, om lokaal het beste aanbod waar 
te maken. We gaan werken vanuit twee 
inhoudelijke teams; Jeugd en Onderwijs en 
Volwassenen. 
Elk team krijgt een teammanager en heeft de Elk team krijgt een teammanager en heeft de 
opdracht om voor de drie bibliotheek 
stichtingen een lokaal passend aanbod te 
maken. 

• Iedereen kan mee in een duurzame samenleving.

Wij zijn partner in de ontwikkeling van onze inwoners tot goedgeïnformeerde en 
ontwikkelde mensen, waardoor iedereen volwaardig en zelfstandig mee kan doen 
in de samenleving.

• Wij zijn jouw lokale partner in kennisontwikkeling om het beste uit jezelf te halen.

ONZE MISSIE

ONZE VISIE

STRATEGISCHE LIJNEN

TRENDS & ONTWIKKELINGEN

HOE GAAN WE DIT WAARMAKEN?

3 X GEMEENTELIJKE BESCHIKKING/LOKALE OPGAVE

HET FUNDAMENT
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Team Volwassenen

BRUISENDE HUISKAMER

GASTVRIJ  •   KENNISV
ERME

ERDE
RING 

 •   LE
F  •  SAMEN 


