
MEER
JAREN 
PLAN
2018 - 2022

www.bzof.nl



HET KLOPPEND HART  
VAN DE LOKALE SAMENLEVING 

De bibliotheek is het kloppend hart van de lokale samenleving. In drie gemeentes 
zijn er acht professioneel bemande vestigingen met ruime openingstijden. 
De Bibliotheek Zuidoost Fryslân bedient ruim 80 duizend inwoners  
en 98 procent van de basisscholen in de gemeentes  
Opsterland, Ooststellingwerf  
en Weststellingwerf.

Appelscha

Beetsterzwaag

Gorredijk

Noordwolde

Wolvega

Haulerwijk

Ureterp

Oosterwolde

BEETSTERZWAAG

HAULERWIJK

OOSTERWOLDE

APPELSCHA

URETERP

GORREDIJK

WOLVEGA

NOORDWOLDE

VERBINDENDE FACTOR

Als verbindende factor brengt de 
bibliotheek diverse generaties 
en bevolkingsgroepen bij elkaar. 
Dat doet zij voor een deel met haar 
gebouw dat een welkom biedt aan 
iedereen, van leesclub en breicafé tot 
werk- en studieplek met gratis koffie. 
De bibliotheek faciliteert ook lees- 
en taalonderwijs voor schoolkinderen 
en volwassenen, geeft jongeren 
les in programmeren en leert hun 
digitale vaardigheden. 

Vrijwilligers van de bibliotheek 
brengen boeken bij ouderen 
thuis en lezen voor aan kinderen, 
ouderen en aan mensen met 
dementie. Nieuwkomers en 
laaggeletterden leren de taal 
dankzij steun van de bibliotheek.



VIER PROGRAMMALIJNEN  
IN HET MEERJARENPLAN  
2018-2022

De bibliotheek moet voldoen aan 
een aantal functies die wettelijk zijn 
vastgelegd in de Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen (WSOB). 

Binnen die wettelijke functies benut 
de bibliotheek alle ruimte om de 
inwoners van ons verzorgingsgebied 
zo goed mogelijk te bedienen.

Hoe hebben onze inwoners  
het meest aan hun bibliotheek? 

Dat is de vraag die centraal staat 
in het Meerjarenplan 2018-2022. 
Een deel van de inwoners heeft het 
meest aan de klassieke bibliotheek 
waar ze boeken lenen, de krant 
lezen en andere mensen ontmoeten. 
Een groeiende groep inwoners 
gebruikt de bibliotheek om verder 
te komen in het leven. Dat varieert 
van laaggeletterden die hun 
taalvaardigheid verbeteren tot 
schooljeugd die zijn woordenschat 
vergroot en leert omgaan met 
moderne techniek als programmeren, 
3D printen en lasersnijden.

Om zoveel mogelijk inwoners 
te helpen, kent  de bibliotheek 
vier programmalijnen:
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DE KLASSIEKE BIBLIOTHEEK  
ALS HUISKAMER VAN HET DORP

Het maatschappelijk nut van de bibliotheek 
gaat veel verder dan het uitlenen van 
boeken. De bibliotheek is de huiskamer van 
het dorp, het is een expositieruimte en een 
plek waar jongeren studeren omdat het 
thuis te druk is. De plek waar ouderen elkaar 
ontmoeten en waar nieuwkomers de taal 
leren. Kortom, de plek die je de ruimte biedt 
en helpt om vooruit te komen in het leven. 

De bibliotheek Zuidoost Fryslân is 
bereikbaar voor iedereen met acht 
professioneel bemande vestigingen en 
ruime openingstijden. In alle vestigingen 
is de koffie gratis en de inloop groot. 

Boetes op te laat inleveren zijn afgeschaft. 
Het abonnementsgeld voor volwassenen 
is bewust laag en voor jongeren onder 
de 18 zelfs gratis. 

Mensen die slecht ter been zijn, krijgen 
hun boeken thuisbezorgd. En met het 
project ‘Luisteren in je leunstoel’ lezen 
getrainde vrijwilligers voor aan ouderen 
en mensen met dementie.
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“Het maatschappelijk 
nut van de bibliotheek 
gaat veel verder dan het 
uitlenen van boeken.”



BIBLIOTHEEK VOOR KINDEREN:  
LEESPLEZIER, WOORDENSCHAT  
EN BEWUST VAN MEDIA

Voor kinderen maakt de bibliotheek het verschil: 
het verschil tussen taalarm en taalvaardig. 
Het verschil tussen een woordenschat van 1.500 
en 3.500 woorden. Het verschil tussen school 
verlaten met een taalachterstand of goed 
voorbereid de grote wereld in gaan. 

Om alle kinderen tussen 0 en 18 jaar in Zuidoost-
Friesland te bereiken, werkt de bibliotheek 
samen met het onderwijs en maatschappelijke 
organisaties in de regio waaronder kinderopvang, 
peuterspeelzalen en consultatiebureaus. 

Maar liefst 98 procent van de basisscholen doet 
mee met het project de Bibliotheek op School 
(dBos). Andere projecten van de bibliotheek 
zijn BoekStart, BoekStart in de Kinderopvang 
en BoekStartcoach. Deze projecten stimuleren 
het voorlezen op jonge leeftijd. 

Wat is het belang van voorlezen? Een kind dat 
niet wordt voorgelezen, heeft op 4-jarige leeftijd 
een woordenschat van 1.500 woorden. Een kind 
dat wel is voorgelezen, heeft een woordenschat 
van maar liefst 3.500 woorden. Daar heeft het 
kind een leven lang voordeel van.
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VOLWASSENEN:  
IEDEREEN DOET MEE IN  
DE DIGITALE MAATSCHAPPIJ

Duizenden inwoners hebben moeite met taal 
en digitaal. Het lezen van medicinale bijsluiters, 
het invullen van een digitaal formulier, 
elektronisch bankieren of veilig online contact 
met de overheid. Vanzelfsprekend voor velen, 
maar een aanzienlijk deel van de inwoners 
heeft er grote moeite mee. 

In de bestrijding van taal- en digitale 
achterstanden levert de bibliotheek een 
belangrijke bijdrage. In een samenleving 
waarin iedereen mee kan doen moet 
iedereen goed kunnen lezen en schrijven, 
en met een computer kunnen omgaan.
 
De mensen waar het om gaat komen niet 
of nauwelijks in de bibliotheek. Daarom 
zoekt de bibliotheek deze mensen op 
door samenwerking met instanties als 
gemeenten, ROC’s, vrijwilligersorganisaties 
en welzijnsinstellingen.

Veel vestigingen van de bibliotheek hebben 
een zogeheten Digi-Taalhuis waar iedereen 
met hulp van getrainde vrijwilligers beter 
kan leren lezen en/of schrijven.

3. VO
O

R VO
LW

A
SSEN

EN

“Lezen is een 
voorwaarde 
om gezond 
te leven.”
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BIBLIOTHEEK VAN  
DE TOEKOMST: JE 
LEVEN LANG LEREN

Wie stopt met leren heeft geen toekomst. 
De bibliotheek ondersteunt inwoners van 
Zuidoost Fryslân volop bij hun persoonlijke 
ontwikkeling. De digitale toekomst vraagt 
om vaardigheden die niet iedereen in het 
gebied heeft. Hoeveel ‘21st century skills’ 
kent u of heeft u al ontwikkeld?

Wie mee wil doen in de maatschappij 
van de toekomst heeft vaardigheden 
nodig als creativiteit, probleemoplossend 
vermogen, kritisch denken en (multi-) 
culturele samenwerking.

De bibliotheek is het lokale platform dat 
ruimte biedt om jezelf te ontwikkelen. 
Dankzij de samenwerking met bedrijven, 
organisaties en inwoners bruist de 
bibliotheek van activiteit en biedt zij 
plaats aan innovatieve initiatieven als 
een FabLab (Fabrication Laboratory) met 
virtual reality, kunstmatige intelligentie, 
robotica en materialen als 3D-printers 
en lasersnijders.
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“Lezen is 
de basis 
van alles”
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EFFICIËNTER 
DAN OOIT TE VOREN

De bibliotheek is efficiënter dan ooit 
te voren. Bij een krimpend budget 
slaagt BZOF er in aanwezig te blijven in 
dorpen en de service op peil te houden. 
Dat is een prestatie van formaat. 

Bij het huidige budget zijn de grenzen 
van de groei bereikt. De bibliotheek van 
de toekomst vraagt om investeringen. 
Investeringen in scholing van digitale 
vaardigheden van medewerkers, 
investeringen in onder meer de 
Bibliotheek op school (dBos) om 
kinderen te behoeden voor een taal- 
en leesachterstand. En investeringen 
om te voldoen aan de groeiende 
vraag naar ons nieuwe aanbod. 

Investeren in de bibliotheek is 
investeren in leefbaarheid, in een 
toekomstperspectief voor alle 
inwoners. Het maatschappelijk nut 
van de bibliotheek is overduidelijk. 
“In de bibliotheek ben ik voorgoed 
veranderd”, vertelde Murat Isik - 
winnaar van de Libris Literatuur 
Prijs in het Parool.

“De politiek 
moet zich hard 
maken voor 
het behoud van 
de bibliotheken.”
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