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Geacht bestuur, Geachte raadsleden,

Het zal u niet ontgaan zijn. Corona heeft eens te meer aangetoond hoe belangrijk het is (digi)taalvaardig te zijn. 
Neem alleen al het aantal mensen dat zich niet laat vaccineren omdat zij de informatie daarover niet kunnen vinden 
of begrijpen. Velen zijn niet in staat een digitale afspraak te maken. Inloggen met DigiD, QR-codes, het is voor grote 
groepen een ingewikkelde wereld waar zij wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Niet door verplichte scholing, maar door 
een vriendelijk en toegankelijk aanbod met ondersteuning gericht op de individuele vraag.

De DigiTaalhuizen van de Bibliotheek Eemland bieden die mogelijkheid. Met cursussen en bijeenkomsten, 
begeleid door goed getrainde vrijwilligers en een professioneel team.

In het onderwijs zijn de al bestaande niveauverschillen tussen leerlingen groter geworden. Op het gebied van lezen 
scoren de Nederlandse leerlingen al slecht. Reden voor een Leesoffensief zoals in de nota “Lees!” wordt aanbevolen 
door de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. Corona heeft de kloof verder vergroot. Leerlingen met een thuissituatie 
waar geen taalstimulering is door voorlezen of waar het ontbreekt aan een leescultuur, raken steeds verder achterop met 
alle gevolgen voor hun verdere schoolloopbaan.

De Bibliotheek Eemland zet al jaren in op de Bibliotheek op School. Een bewezen methode om lezen te 
stimuleren waarbij onderwijs en bibliotheek als partners een kwalitatief sterk programma bieden zodat alle 
leerlingen kunnen beschikken over een mooie, actuele boekencollectie en leerkrachten en leesconsulenten  
de vaardigheid hebben om het enthousiasme voor lezen over te brengen.

De bibliotheek is sterk gegroeid waar het gaat om maatschappelijke en educatieve vraagstukken. Ook in uw gemeente 
dragen we daardoor bij aan gezond leefklimaat waar inwoners zich kunnen ontwikkelen, kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk verkeer en uitgenodigd worden tot een leven lang leren.

In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 wordt deze positie van de bibliotheek onderschreven door de drie overheids-
lagen. Een belangrijke erkenning voor de waarde die de bibliotheek vertegenwoordigt.

De Bibliotheek Eemland kan dit doen, onder andere door de samenwerking tussen de vijf gemeenten in Eemland 
die zich hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk hebben gemaakt. Dat stelt ons in staat om met een professionele 
organisatie de maatschappelijke educatieve opdrachten in te vullen.

De bibliotheek is de komende jaren meer dan ooit urgent. Investeren in de bibliotheek is investeren in de toekomst 
van zowel kinderen in hun basisvaardigheden en volwassenen om mee te kunnen blijven doen in een complexe 
samenleving.

De collage van berichten in de pers uit de periode 2017 t/m 2021 laat zien hoe de rol van de bibliotheek wordt 
gezien en hoe deze steeds belangrijker wordt bij het vormen van een inclusieve samenleving waar iedereen in 
staat is mee te doen.

Wij vragen u daarom uw visie op de toekomst van de bibliotheek een plek te geven in uw partijprogramma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Wij stellen het ook op prijs om in een bijeenkomst een presentatie te houden en 
het gesprek met u aan te gaan. Voor het maken van een afspraak of voor eventuele vragen kunt u mailen naar 
secretariaat@bibliotheekeemland.nl. 

Met vriendelijke groet,

E.N. (Erno) de Groot

Directeur / bestuurder

https://www.onderwijsraad.nl/binaries/onderwijsraad/documenten/adviezen/2019/06/24/leesadvies/ONLINE-Lees-Een-oproep-tot-een-leesoffensief.pdf
https://www.debibliotheken.nl/wp-content/uploads/2020/10/2020-2023_bibliotheekconvenant_vob-kb-spn-ocw-vng-ipo.pdf
https://www.bibliotheekeemland.nl/dam/bestanden/collage-van-berichten-bibliotheek.pdf

