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Missie en Visie  
 

Unesco  

 

In 1994 stelde Unesco het Manifest over de Openbare Bibliotheek vast. Het Unesco-

manifest zegt: ‘Vrijheid, welvaart en de ontplooiing van samenleving en individu zijn 

fundamentele menselijke waarden. Deze kunnen alleen worden gerealiseerd door goed 

geïnformeerde burgers, die in staat zijn hun democratische rechten uit te oefenen en een 

actieve rol te spelen in de samenleving. Constructief deelnemen aan het maatschappelijk 

leven en meewerken aan het vormgeven van de democratie, zijn afhankelijk van 

voldoende opleiding en van vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, cultuur 

en informatie. De openbare bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept 

een essentiële voorwaarde voor levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en de 

culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen’. 

 

Commissie Cohen 

 

Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) behartigde de stelseltaken namens het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Met ingang van de Wet stelsel 

openbare bibliotheken is het SIOB in 2015 opgegaan in de Koninklijke Bibliotheek. Het 

SIOB heeft destijds een externe commissie (commissie Cohen) gevraagd om een 

toekomstperspectief te ontwikkelen voor de openbare bibliotheek in 2025. Hieruit is in 

januari 2014 de publicatie Bibliotheek van de toekomst - knooppunt voor kennis, contact 

en cultuur voortgekomen. De inhoud van de publicatie is nog steeds actueel.  

 

De commissie komt tot de conclusie dat de bibliotheek gericht moet zijn op de 

ontwikkeling en ontplooiing van individu en samenleving. De bibliotheek is, naast school, 

de enige instelling die garandeert dat iedereen toegang heeft tot informatie en bronnen 

om zichzelf te ontwikkelen. De bibliotheek is een knooppunt waar een groot deel van die 

kennis samenkomt, actief wordt gedeeld en doorontwikkeld. De bibliotheek transformeert 

zich tot een hedendaagse agora, een moderne sociaal-culturele marktplaats, het 

kloppend hart van de gemeenschap. De bibliotheek onderscheidt zich van andere 

ontmoetingsplekken door haar toegankelijke, laagdrempelige en niet-commerciële 

karakter. Met deze fysieke plaats biedt de bibliotheek meerwaarde op sociaal-cultureel 

vlak in de stad, wijk en dorp, en draagt ze wezenlijk bij aan gemeenschapsvorming en 

cohesie. Om te laten zien dat de bibliotheek veel meer inhoudt dan het uitlenen van 

boeken hebben VNG en VOB in 2005 vijf kernfunctie benoemd: lezen, leren, informeren, 

ontmoeting en debat, kunst en cultuur. Het Rijk nam deze kernfuncties over in wetgeving 

die januari 2015 is ingegaan.  

 

Het document van de commissie Cohen beschrijft een zestal ontwikkelingen in onze 

samenleving waarop de bibliotheek zou moeten inspringen. De ontwikkelingen zijn nog 

actueel en worden onderstaand geciteerd: 

 

1. Kennis wordt een steeds belangrijker productiemiddel 

Nederland heeft zich ten doel gesteld om een kenniseconomie te zijn op internationaal 

niveau. Door de toegenomen snelheid van innovatieprocessen en doordat technologische 

ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen groeit het belang van menselijk kapitaal en 

investeringen hierin. Er komt in de netwerkmaatschappij steeds meer de behoefte aan 

filtering van de grote hoeveelheid informatie die op ons af komt. Daar komt bij dat onze 

economie een doorlopend lerende kenniseconomie dient te worden. Momenteel is nog 

vaak de houding dat men na het behalen van een diploma voorlopig wel even vooruit 

kan. Dit zal steeds minder het geval zijn. De bibliotheek kan aan het voortdurend 

bijscholen van burgers een grote bijdrage leveren. Zij beschikt over een onuitputtelijke 

bron van kennis en informatie. Ook het huidige onderwijs zal niet ontkomen aan een 
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grote transitie. Hierbij zal de bibliotheek uitgroeien tot een belangrijke 

samenwerkingspartner. 

 

2. Het belang van specifieke vaardigheden neemt toe 

Naast vaardigheden als lezen en schrijven worden vooral digitale vaardigheden steeds 

belangrijker. Naast vaardigheden om met verschillende digitale applicaties op apparaten 

als smartphones, tablets, laptops en pc’s te werken zal ook het programmeren de 

komende jaren steeds belangrijker gaan worden. In de omringende landen is 

programmeren inmiddels al een verplicht basisvak in het basisonderwijs. In een 

netwerkmaatschappij is het tevens van belang om jezelf op een positieve wijze zowel on- 

als offline te kunnen presenteren en hierbij rekening te houden met privacy van jezelf en 

anderen. Ook hier kan de bibliotheek een belangrijke partner worden van het onderwijs, 

maar ook van overheidsinstanties en bedrijven. Ook zij hebben behoefte aan de juiste 

vaardigheden. De betrouwbaarheid van de bibliotheek kan hierbij een sterk punt zijn. 

Momenteel zijn er veel cowboys op de markt die een slaatje willen slaan uit de 

onwetendheid van anderen.  

 

3. Digitalisering en personalisering van informatie zet door 

Bijna iedere Nederlander heeft toegang tot internet. We delen met z’n allen kennis en 

vaardigheden. Door gebruik te maken van deze enorme informatiebron kunnen we 

vragen en problemen steeds sneller oplossen. Ook neemt het aantal gedrukte boeken 

sinds 2008 af en het aantal e-books steeds verder toe. De verdere optimalisatie van o.a. 

tablets en e-readers zorgt ervoor dat de keuze steeds vaker zal vallen op een dergelijk 

apparaat boven het traditionele boek. Aan de andere kant zal de bibliotheek zorg dienen 

te dragen voor de groep Nederlanders die deze slag dreigt te missen. Zij belanden anders 

in een isolement.  

 

De bibliotheek zal ook veel meer binnen sociale netwerken dienen te participeren om hier 

kennis en informatie te delen en om de dialoog met haar doelgroep aan te gaan. 

Hierdoor zal het aanbod ook steeds persoonlijker dienen te worden. De keerzijde is dat 

mensen in een filter bubble terecht kunnen komen doordat dienstverleners hun diensten 

afstemmen op het door gebruikers in het verleden vertoonde gedrag. Ook die valkuil 

dient door de bibliotheek zeer serieus te worden genomen. Juist door mensen bewust te 

maken van andere bronnen kan zij mensen wakker houden en blijven inspireren. 

 

4. Het belang van netwerken en de community neemt toe 

De kennis van een persoon wordt door delen steeds meer gemeenschappelijk bezit. Je 

bent in de netwerkmaatschappij wat je deelt. Door de enorme technologische 

vooruitgang van de laatste jaren is het samenwerken en delen van kennis en ervaringen 

vele malen groter dan ooit. De kennis van de groep wint het hierdoor steeds vaker van 

de experts. Ook worden kennis en goederen op steeds grotere schaal gedeeld. 

Voorbeelden hiervan zijn Airbnb, Thuisafgehaald, Snapcar en Peerby. Het delen geldt ook 

steeds meer voor fysieke boeken. Hedendaagse techniek maakt het mogelijk om lezers 

met elkaar te verbinden aan een community met een gekoppeld uitleensysteem. 

 

5. De consument heeft minder tijd en verwacht meer beleving 

Diverse consumentenonderzoeken laten zien dat er steeds meer knelpunten ontstaan in 

de besteding van tijd. De consument wordt ultra-connected. Dat wil zeggen dat ze via 

verschillende (mobiele) apparaten meerdere keren per dag online zijn. De online wereld 

is voor velen een steeds belangrijkere component van de totale belevingswereld en 

tijdsbesteding. On- en offline zijn voor velen onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Ervaringsleren of edutainment, waar leerzaam wordt gecombineerd met leuk, gaat steeds 

vaker samen. Medewerkers van de bibliotheek dienen zich net als hun doelgroep steeds 

vaker zowel on- als offline te begeven.  
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6. Veranderingen in het sociale weefsel van steden en dorpen 

Vanwege het opbouwen van onderling vertrouwen, herkenbaarheid en samenhang is het 

van belang dat mensen samenkomen. Door de financiële druk van de afgelopen jaren 

dreigen steeds meer openbare ontmoetingsplekken te sluiten. De netwerkmaatschappij is 

in staat door met elkaar samen te werken deze leegte opnieuw in te vullen. Sterker nog, 

het kan zelfs beter worden dan het ooit geweest is. De bibliotheek gaat hier een grote rol 

in spelen. Zij heeft een sterke rol in de samenleving als het gaat om het samenbrengen 

van mensen. De terugloop van het uitlenen van fysieke boeken wordt gecompenseerd 

door het organiseren van interessante bijeenkomsten in en rondom de bibliotheek. Door 

middel van moderne communicatiekanalen als social media peilt de bibliotheek wat er 

lokaal leeft onder de bevolking en gaat zij ook de interactie aan met burgers en partijen. 

In samenwerking organiseert de bibliotheek relevante bijeenkomsten. Op deze manier 

draagt de bibliotheek bij aan het voorkomen van eenzaamheid en het ontwikkelen van 

wederzijds begrip.  

 

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 

 

Vanaf 1 januari 2015 is Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van 

kracht. De vijf kernfuncties die de commissie Cohen uit de Richtlijn voor 

basisbibliotheken heeft overgenomen: lezen, leren, informeren, ontmoeting en debat, 

kunst en cultuur zijn in de wet vastgelegd. De wet regelt de digitalisering van de 

openbare bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvan door de 

Rijksoverheid. In deze wet is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben 

tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. Ook zijn de functies en 

voorwaarden vastgelegd waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen. De 

digitalisering van de openbare bibliotheken wordt centraal belegd bij Koninklijke 

Bibliotheek (KB). Naast deze taak krijgt de KB de zorg voor de stelselbewaking en -

coördinatie van openbare bibliotheken en de verantwoordelijkheid voor het stelsel van 

voorzieningen voor mensen met een leesbeperking.  

 

Gezamenlijke innovatieagenda  

 

BNF heeft met dat doel voor ogen voorgesteld de vier landelijke innovatiethema’s van de 

Koninklijke Bibliotheek als kapstok voor het nieuwe beleidsplan 2019–2022 te nemen. De 

KB heeft deze agenda, vanuit de wettelijk opdracht, na een consultatieronde in alle 

provincies beschreven in het document Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare 

bibliotheekvoorzieningen: leidraad voor gezamenlijke innovatie in de periode 2016 – 

2018. In de provinciale consultatieronde is aangedrongen op het benoemen van een 

provinciaal innovatiethema, namelijk meertaligheid. BNF heeft dat uitgebreid naar 

Meertaligheid en Mienskip. Meertaligheid en Mienskip zou dan HET element kunnen zijn 

dat de andere vier thema’s verbindt en dat de maatschappelijke relevantie en de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bibliotheek accentueert. Het beleid van 

BNF sluit op deze manier aan bij de landelijke, provinciale en gemeentelijke lijnen, is een 

voortzetting van beleid in de voorgaande periode waarbij de focus van de thema’s zowel 

gericht is op borging als doorontwikkeling van het bibliotheekwerk.  

 

In het beleidsplan 2019-2022 staan de volgende vijf innovatiethema’s centraal:  

 

1. jeugd en onderwijs  

2. participatie en zelfredzaamheid  

3. persoonlijke ontwikkeling 

4. doorontwikkeling klassieke bibliotheek 

5. meertaligheid en mienskip 

 



5 

 

1. Verandering en verbreding bibliotheek 
 

 

1.1. Vestigingen 
 

De Raad van Cultuur vraagt aandacht voor de afnemende fijnmazigheid van het 

bibliotheeknetwerk. Bibliotheken hebben moeite zich te handhaven, vooral in 

dunbevolkte gebieden. De aanrijtijd is in veel gemeenten toegenomen. De raad roept 

gemeenten en provincies op om te zorgen voor een hoogwaardige bibliotheekvoorziening 

met een palet aan functies op het gebied van onder meer lezen en literatuur, 

ontwikkeling en educatie en ontmoeting en debat. Veel bibliotheken missen expertise, 

personeel en geld om hieraan invulling te geven. Een goed ingerichte bibliotheek is een 

basisvoorwaarde voor de ontwikkeling en het behoud van geletterdheid. 

 

BNF ervaart geen problemen met de fijnmazigheid. In het beleid is BNF met de 

gemeenten overeengekomen dat de vestigingen in regionale kernen zijn gesitueerd, dat 

in alle andere kernen/dorpen een uitleencollectie in de basisschool is ondergebracht en 

dat niet mobiele inwoners van een boekendienst aan huis gebruik kunnen maken. In het 

spreidingsplan is ook rekening gehouden met de kwaliteit van de vestigingen. In de 

afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de gebouwen wat kon door de sluiting van 

vestigingen. Gerealiseerd zijn: nieuwbouw in De Westereen en op Vlieland, renovatie en 

herinrichting van Dronryp en Stiens (inmiddels overgedragen aan Leeuwarden) en 

herinrichting van Dokkum, St.-Annaparochie, Midsland en Franeker. Op het moment van 

schrijven staan de renovatie en herinrichting van Harlingen, nieuwbouw in Kollum, 

herinrichting van Schiermonnikoog en herinrichting/herpositionering van ’t Vleckehûs in 

Surhuisterveen nog op de rol. Ameland en Buitenpost zijn in goede staat, maar niet 

ingericht volgens het concept van de formulebibliotheek. BNF hanteert het landelijk 

ontwikkelde retailconcept van de formulebibliotheek. De ontwikkeling van de 

maatschappij en bibliotheek vraagt ook een doorontwikkeling van het concept van de 

formulebibliotheek. Hierin is meer aandacht voor jeugd, ontmoeting en makersplaatsen.  

 

De openingsuren en de bezetting zijn afgestemd op het daadwerkelijke gebruik dat 

inwoners van een vestiging maken. In de opzet van Digi-Taalhuizen bleek behoefte aan 

lestijden op ochtenden. Dat vroeg ook om bezetting met bibliotheekmedewerkers. Er 

heeft een herijking van de openingsuren plaatsgevonden. Gemeten is dat het gebruik van 

de openingsuren op avonden afneemt en het gebruik op zaterdagen toeneemt. 

Openingsuren op avonden zijn nu omgezet in uren op ochtenden. Als proef was Dokkum 

de wintermaanden in 2017/2018 op zondagmiddag open. Gemiddeld bezochten 40 

mensen de bibliotheek en waren aangenaam verrast. Zij kwamen om te lezen, te 

internetten of een boek te lenen. Een kindervoorstelling programmeren bleek een schot 

in de roos. Na de heropening van Bibliotheek Harlingen stemmen bibliotheek, 

Hannemahuis en boekhandel de openingsuren op elkaar af. Dat betekent dat er meer 

openingsuren zijn op zaterdag en dat de bibliotheek ook op zondagmiddag open kan zijn.  

 

Bibliotheek Dokkum is vier jaren geleden heringericht op basis van het retailconcept. Het 

leescafé en het historisch informatiepunt zijn daar niet in meegenomen. In de 

beleidsperiode willen wij met name het leescafé aantrekkelijker maken voor verblijf.  

Bibliotheek Franeker is twee jaar geleden ook heringericht maar ook hier willen we graag 

nog een extra slag maken, met name door de vloerbedekking te vervangen en de 

jeugdhoek aantrekkelijk in te richten. 
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1.2. Ledenontwikkeling 
 

Nederlanders zijn de afgelopen decennia steeds minder gaan lezen in hun vrije tijd. Die 

dalende trend staat in schril contrast met de gevonden voordelen van lezen, zoals betere 

schoolprestaties, betere kansen op de arbeidsmarkt en meer empathisch vermogen zoals 

in hoofdstuk 4 is beschreven. 

 

Het eerder geciteerde rapport Lees:Tijd. Lezen in Nederland beschrijft het huidige 

leesgedrag van Nederlanders, de ontwikkelingen in het lezen in de afgelopen tien jaar en 

de verschillen tussen bevolkingsgroepen. De conclusie is dat (veel) lezen mede het 

gevolg is van veel kúnnen lezen door het hebben van meer tijd. Naast de hoeveelheid tijd 

blijken ook leeftijd en opleiding belangrijke voorspellers voor het lezen. Hoe jonger, hoe 

groter de kans is om tot de niet-lezers te behoren. Maar als jongeren eenmaal lezen, 

doen zij in tijdsbesteding nauwelijks onder voor ouderen. Hoogopgeleiden behoren vaker 

tot de groep lezers en besteden hier ook meer tijd aan dan middelbaar- of 

laagopgeleiden. 

 

 
 

 

Het aantal leden in het werkgebied van BNF kende op 31-12-2017 een verlies van 1.626 

leden ten opzichte van de nulmeting van 1-1-2016. Dat is een verlies van 4,2% over 

twee jaren. De onderverdeling in 0-17 jaar en 18 jaar en ouder is respectievelijk -140  

(-0,6%) en -1.486 (-9,2%). Het neutrale resultaat bij 0 -18 jaar, de lichte krimp 

meegewogen, stemt tot tevredenheid. Van grote invloed is dat BNF werkt met BoekStart 

en de Bibliotheek op school. Voor 18 jaar en ouder is er sprake van een verlies van 1.486 

betalende leden. Dat is -9,2%. Het verlies wordt voor 37% veroorzaakt door het verlies 

van 552 leden van 18 jaar en ouder van buiten ons werkgebied. De oorzaak is in de 

meeste gevallen de invoer van de Nationale Bibliotheekpas. Deze leden van buiten de 

veertien gemeenten zijn vaak toeristen die hun abonnement bij BNF opzeggen nu het 

automatiseringssysteem rond de Nationale Bibliotheekpas functioneert en 

bibliotheekleden met de pas van de eigen bibliotheek overal in Nederland kunnen lenen. 

Dat verklaart waarom de eilanden met een verlies van 666 betalende leden (inwoners -

69 en leden van buiten het werkgebied -597) een heel groot aandeel hebben in het 

verlies van 1.486 betalende leden. De vaste wal kent een verlies van -820 betalende 

leden. Op de 14.008 betalende leden op de peildatum 1-1-2016 is er een verlies op de 

vaste wal van -5,9% over twee jaren. Ten opzichte van landelijke gemiddelden en cijfers 

van andere bibliotheken is dat gunstig. Daar zijn verliescijfers van 5% betalende leden 

ieder jaar te noteren. In die zin doet BNF het een keer zo goed, maar is er wel degelijk 

sprake van een teruggang in het aantal betalende leden. Een diepere analyse laat zien 
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dat het ledenaantal in de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder stabiel is. Er is zelfs een heel 

lichte groei. Het ledenverlies zit in de leeftijdscategorie van 19 tot 45 jaar. Met het 

opschuiven van de leeftijd in de komende jaren zou de daling versterkt voortzetten. De 

doelstelling van BNF is het aantal leden van 0 -17 jaar te behouden en het ledenverlies 

bij betalende leden te stabiliseren.  

 

 

1.3. Ontwikkeling van de collectie 
 

BNF werkt met een automatiseringstool waarmee de collectie rationeel opgebouwd 

wordt: opgebouwd op de vraag van de klant. En uiteraard kan daarin gestuurd worden. 

Binnen BNF en de andere Friese bibliotheekorganisaties wordt over en weer door klanten 

gereserveerd en dat monitoren we zorgvuldig zodat we eventueel bijkopen als er teveel 

reserveringen zijn. Het aanbod titels krimpt al jaren en het is een uitdaging een collectie 

op te bouwen die breed en diep is, ook omdat we aanschaffen op de vraag van de klant. 

95% van de aangeschafte materialen komt in iedere bibliotheek terug. Dat zijn de titels 
waar vooral vraag naar is.  

De informatieve collectie krimpt omdat het aanbod kleiner is maar zeker ook de vraag. 

Het is van belang alert te zijn wanneer het aanbod zo verschraalt dat klanten gaan 
misgrijpen. Om dat te vermijden wordt de collectie zorgvuldig onderhouden.  

Binnen de automatiseringstool bestaat de mogelijkheid om boeken die gereserveerd 

worden terug te brengen en daar te laten waar ze aangevraagd zijn. Zo wordt de 

collectie ook op vestigingsniveau meer vraaggericht ingericht. Deze module is getest en 

geeft goede resultaten en minder transport. Deze module wordt de komende jaren ook 
uitgerold naar BNF. 

Binnen alle besluiten die genomen worden moet rekening gehouden worden met het 

landelijk collectieplan van de KB, waar ook de lokale bibliotheken hun bijdrage aan 

leveren. De komende jaren moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de 

ontwikkelingen in de lokale bibliotheek voor dit landelijke plan en welke maatregelen de 
clusters hierin moeten nemen.  

BNF collectioneert nog steeds dvd’s omdat hier vraag naar is. We blijven dit voorlopig 

doen en houden de vraag van de klant hierbij centraal.  

1.4. Samenwerking met de boekhandel  
 

Van grote invloed op het aangaan van een lidmaatschap is het gebruiksgemak en het 

aanbod aan media. De afgelopen periode heeft BNF het gebruiksgemak flink verhoogd 

door administratieve drempels weg te halen. BNF is sinds 2015 boetevrij met een gunstig 

effect op vooral ook jeugdlidmaatschappen. Een andere ergernis van leners is de korte 

leentermijn vooral ook vanwege de combinatie met het afnemen van leestijd. De 

leentermijn is daarom van drie naar vier weken verhoogd met een mogelijkheid om de 

termijn met een zelfde periode te verlengen. Andere belangrijke factoren in de 

aantrekkelijkheid zijn de kwaliteit van de gebouwen, de inrichting en de inventaris, de 

professionaliteit en klantgerichtheid van de medewerkers en vanzelfsprekend de kwaliteit 

en actualiteit van de collectie.  

 

BNF heeft in de voorgaande beleidsperiode, conform het concept van de 

formulebibliotheek, veel aandacht besteed aan de aankoop en sanering van de collectie. 

De omvang van de collectie en het beschikbare budget is op een peil dat aansluit bij het 

daadwerkelijk gebruik dat inwoners van een vestiging maken. In de komende 

beleidsperiode wordt de actualiteit van de collectie aangepakt. Dat wordt mogelijk door 

een intensieve samenwerking met Van der Velde boeken. 

De boekenmarkt bedruipt voor een groot deel zichzelf. De overheid verleent subsidies en 

intervenieert op twee manieren in de markt. De Wet op de Vaste Boekenprijs (WVB) 
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bepaalt dat de boekhandel minimaal een jaar een door de uitgever vastgestelde 

vraagprijs moet hanteren voor nieuwe boekuitgaven. Ook geldt voor fysieke boeken het 

verlaagde btw-tarief, wat een lagere verkoopprijs oplevert. Die maatregel moet meer 

verkoop genereren, wat ten goede komt aan de marge van uitgevers en boekhandelaren. 

Beide maatregelen dienen een cultuurpolitiek doel. Ze moeten boekhandel en uitgeverij 

in staat stellen kwetsbare en commercieel minder kansrijke literaire genres op de markt 

te brengen. 

 

Daarnaast zijn er verschillende subsidieregelingen voor auteurs, uitgevers, vertalers en 

festivals. Die worden toegekend door diverse fondsen, met name door het Nederlands 

Letterenfonds en het Fonds voor de Bijzondere Journalistieke Projecten. In Noord-Fryslân 

is een derde vorm van interventie in de markt tot stand gebracht in de vorm van een 

intensieve samenwerking tussen boekhandel en bibliotheek. Beiden doen dat in het 

belang van het bevorderen van de leescultuur. BNF koopt de boeken voortaan in 

samenwerking met de inkopers van Van der Velde boeken in. Het voordeel is dat de 

vakkennis gecombineerd wordt, dat boeken al op de beurs worden besteld en vrijwel 

gelijktijdig in boekhandel en bibliotheek liggen. Dat is een belangrijke klantwens en 

voorwaarde voor het aangaan van een lidmaatschap voor niet-leden. Andere voordelen 

zijn dat er wordt samengewerkt in de marketing. In Harlingen worden drie gebouwen en 

drie organisaties (bibliotheek, Hannemahuis en Van der Velde boeken) met elkaar 

verbonden via een centrale ingang. Bibliotheek en boekhandel gaan ook personeel met 

elkaar delen. Hierdoor is het financieel mogelijk dat Van der Velde boeken de boekhandel 

in Dokkum voortzet en een nieuwe boekhandel in Harlingen opzet. De colleges van beide 

gemeenten vinden dat belangrijk omdat er dan een boekhandel is, dat vinden ze 

cultureel waardevol en je behoudt of creëert een trekker in je winkelcentrum. Het is een 

indirecte manier om belastinggeld binnen de lokale gemeenschap te circuleren: 

gemeente subsidieert BNF, BNF koopt bij de boekhandel in, de gemeenschap behoudt 

enige diversiteit aan winkels / voorkomt leegstand en de boekhandel biedt circa vijf Fte’s 

aan werkgelegenheid.  

 

 

1.5. Digitale bibliotheek 
 

Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking 

getreden. De KB heeft onder de Wsob een regierol gekregen binnen het netwerk van 

openbare bibliotheekvoorzieningen en de verantwoordelijkheid voor de landelijke digitale 

bibliotheek en Aangepast Lezen.  

Het KB-beleidsplan 2015-2018 formuleert de ambities van de KB in breed verband, met 

twee strategische prioriteiten: 

 Realiseren van de nationale digitale bibliotheek. 

 Het versterken van de nationale en internationale samenwerking. 

 

Met de nationale digitale bibliotheek neemt de KB het voortouw in het uitbouwen van de 

rol en betekenis van de bibliotheek in het digitale domein. De landelijke digitale 

infrastructuur zorgt voor de componenten waarmee alle openbare bibliotheken 

deelnemen en gebruikmaken van de diensten van de digitale bibliotheek. In 

samenspraak met de bibliotheken, de provinciale serviceorganisaties, de VOB en andere 

partners geeft de KB invulling aan de stelseltaken: regie en advies, faciliterende en 

coördinerende taken en de aansturing van grootschalige programma’s en projecten voor 

het hele bibliotheekstelsel. Kunst van Lezen met BoekStart, de Bibliotheek op school, 

programma’s rond basisvaardigheden, leesbevordering en mediawijsheid vallen onder de 

KB en zijn in dit plan al genoemd.  
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Digitale basisdiensten 

 

Digitale basisdiensten zijn de benodigde componenten vanuit de landelijke digitale 

infrastructuur (LDI) waarmee openbare bibliotheken gebruik kunnen maken van de 

diensten van de landelijke digitale openbare bibliotheek. De KB biedt een scala aan 

(digitale) diensten aan voor ondersteuning van de website (WAAS: Website as a service), 

Identity & access management (IAM) voor het landelijk lenen, Nationale 

Bibliotheekcatalogus NBC+, GGC en WorldCat voor het aanvragen van titels, Databank 

G!DS, Datawarehouse voor onderzoeksinformatie op bibliotheekterrein en Delpher voor 

miljoenen krantenartikelen. De KB onderzoekt de invoering van een collectief landelijk 

bibliotheeksysteem.  

 

Aangepast Lezen 

 

Ruim 1,1 miljoen Nederlanders hebben een leesbeperking. Zo telt ons land onder 

anderen 300.000 blinden en slechtzienden en hebben ruim 630.000 Nederlanders 

dyslexie. Daar komt bij dat het aantal Nederlanders met een visuele beperking de 

komende vijf jaar met 20% toeneemt, onder meer door de vergrijzing. De KB stelt zich 

ten doel om de bibliotheekvoorziening voor mensen met een leesbeperking in stand te 

houden en te verbeteren zodat zij volwaardig kunnen participeren in maatschappelijk en 

cultureel opzicht. Het programma Aangepast Lezen maakt boeken, kranten en 

tijdschriften toegankelijk in een aangepaste leesvorm (audiolezen, braillelezen, 

letterlezen, combilezen). De collectie bevat onder andere 45.000 gesproken boeken.  

 

De online bibliotheek  

 

De bekendste vormen van digitale dienstverlening voor de lener zijn e-books, 

luisterboeken en de online cursussen die de bibliotheken aanbieden dankzij de online 

bibliotheek. Zo kunnen bibliotheekleden altijd en overal lezen, leren en luisteren. De 

online bibliotheek bevat zo'n 20.000 e-books. Het aanbod wisselt, zodat steeds 

verrassende titels worden geboden. Hiervoor maakt de KB afspraken met uitgevers.  

Leden van de bibliotheek kunnen ook elk jaar gratis twee online cursussen en elke 

maand de cursus van de maand volgen. In het aanbod zitten taalcursussen, vrije tijd, 

gezondheid en opvoeding, computer en nieuwe media. 

  

Met de LuisterBieb-app krijgt de bibliotheekgebruiker de beschikking over een grote 

selectie digitale luistercontent voor kinderen, jeugd en volwassenen die offline te 

beluisteren is. Momenteel bevat de LuisterBieb bijna 800 luisterboeken. Daarnaast 

worden door de KB databanken aangekocht en aangeboden. Dat zijn onder andere 

Consumentenbond, theorie-examen rijbewijs, uittrekselbanken en enkele websites zoals 

Leesplein en lezen voor de lijst.  
  



10 

 

2. Jeugd en onderwijs  
 

2.1 Leesbevordering via Kunst van Lezen 

 
Kunst van Lezen biedt gemeenten een leesbevorderingsaanpak op maat via de 

bibliotheek. Kunst van Lezen brengt kinderen en hun ouders in aanraking met lezen en 

de wereld van het boek. Plezier in lezen, bij voorkeur van cultureel waardevolle teksten, 

staat centraal. Kunst van Lezen bestaat uit drie programmalijnen: 

 BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang (0-4 jaar). 

 De Bibliotheek op school in het basisonderwijs (4-12 jaar) en het voortgezet 

onderwijs (12-18 jaar, met focus op het vmbo). 

 Landelijke, regionale en lokale leesbevorderingsnetwerken tussen bibliotheken, 

overheden, consultatiebureaus en onderwijsinstellingen. 

BoekStart en de Bibliotheek op school worden vanuit het centrale beleidsuitgangspunt de 

doorgaande leeslijn uitgevoerd en onderstaand nader toegelicht.  

 
 

2.1.1. BoekStart 
 

BoekStart is een succesvol leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen tussen nul 

en vier jaar dat door BNF in alle gemeenten uitgevoerd wordt. Het doel van BoekStart 

voor baby’s is om ouders en baby’s intensief met kinderboeken en het voorlezen daarvan 

in aanraking te brengen, zodat al op zeer jonge leeftijd de taalontwikkeling bevorderd 

wordt. Het vervolgprogramma BoekStart in de kinderopvang is erop gericht om als 

bibliotheek professioneel samen te werken met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. 

 

BoekStart voor baby’s 

Kunst van Lezen is in 2008 begonnen met BoekStart voor baby's. Het doel van BoekStart 

is ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te 

laten ontdekken. Voorlezen aan baby's, kan dat? Begrijpen ze dan al verhaaltjes? Het 

antwoord is: ja, baby's kunnen veel meer dan je denkt. Ze vinden het leuk en voorlezen 

versterkt de band tussen ouder en kind. Het is ook leerzaam: uit Brits onderzoek blijkt 

dat kinderen die als baby al worden voorgelezen, het later beter doen op school.  

 

De nadruk ligt op de actieve rol van de bibliotheek, de gemeente en het 

consultatiebureau. BNF vervult een coördinerende rol binnen BoekStart. Wat houdt 

BoekStart in: alle ouders van baby's krijgen een brief van de gemeente met een 

waardebon voor het BoekStart-koffertje met daarin twee boekjes en informatie over het 

voorlezen aan baby's. De waardebon wordt ingeleverd in de bibliotheek waarna de baby 

een gratis lidmaatschap krijgt en de ouders worden rondgeleid. De bibliotheken hebben 

een BoekStart-hoek met speciale babyboekjes en BNF organiseert regelmatig activiteiten 

voor ouders en kinderen, zoals het Heit&Mem-café.  

 

BoekStart in de kinderopvang 

Het vervolgprogramma BoekStart in de kinderopvang is erop gericht om als Bibliotheek 

professioneel samen te werken met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Naast 

baby’s richt BoekStart zich daarmee ook op dreumesen en peuters in kinderdagverblijven 

en peuterspeelzalen. BNF richt zich daarbij primair op het bevorderen van de 

deskundigheid van de pedagogisch medewerker, ook als deze nog in opleiding is. 

Aansluitend zijn en worden projecten ontwikkeld om laagtaalvaardige gezinnen beter te 

betrekken bij BoekStart.  

 

 

 
Het gaat hierbij om kinder-, jeugden 
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2.1.2. De Bibliotheek op school 
 

Met de Bibliotheek op school werken Bibliotheken en scholen structureel samen aan 

taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te 

stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Scholen zien tot hun genoegen dat de 

taalresultaten van de leerlingen omhooggaan. Door samen te werken als een krachtig 

team, slagen de school en de Bibliotheek erin om effectiever te werken aan de 

onderwijsdoelstellingen van de school en tegelijkertijd een belangrijke maatschappelijke 
opbrengst te realiseren door bij te dragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid. 

BNF stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en 

basisscholen en vmbo-scholen met de Bibliotheek op school. Centrale elementen 

daarbinnen zijn: het versterken van de leesomgeving op school door het inrichten van 

een hoogwaardige schoolbibliotheek, het aantonen van de effectiviteit van de aanpak en 

het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten (leescoördinatoren op school) en 

leesconsulenten (bibliotheek) op het gebied van leesbevordering en 
informatievaardigheden. 

De bibliotheek op school primair onderwijs 

 

Basisscholen en bibliotheek hebben twee goede redenen om intensief samen te werken 

aan de taalontwikkeling van kinderen. De eerste is dat scholen zich realiseren dat de 

onderwijstijd vaak te beperkt is om de taalresultaten te behalen die zij nastreven. Door 

samen met de bibliotheek in te zetten op het lezen in de vrije tijd, maakt de school 

gebruik van leertijd buiten school om de taalontwikkeling van kinderen een stevige extra 

impuls te geven. De tweede reden heeft te maken met het voorkomen van 

laaggeletterdheid. De oorsprong van laaggeletterdheid ligt vaak in de periode die aan de 

volwassenheid voorafgaat. De basisschool en de bibliotheek zijn in die periode essentiële 

schakels in de keten van voorzieningen die laaggeletterdheid kunnen voorkomen. Want 

om niet laaggeletterd te worden, moeten mensen kunnen lezen en willen lezen. De 

school zorgt ervoor dat kinderen kunnen lezen, door goed leesonderwijs te bieden; de 

Bibliotheek zorgt ervoor dat kinderen willen lezen, door hen wegwijs te maken in de 

boeiende wereld van boeken. Goede lezers die ook gemotiveerd zijn om te lezen houden 

vanzelf hun leesvaardigheid op peil, ook nadat zij de school hebben verlaten.  

Belangrijk daarbij is dat gemeente, school en Bibliotheek zich inspannen om het 

(financieel) mogelijk te maken de boeken mee naar huis te nemen, net als bij een 

reguliere bibliotheek. Dan pas wordt het positieve effect van lezen op leesmotivatie en 

taalvaardigheid echt verdiept.  

 

Met de Bibliotheek op school gaan school en Bibliotheek een meerjarige samenwerking 

aan rondom lezen en mediawijsheid. De professionele leesconsulent van de Bibliotheek 

vervult een adviserende en ondersteunende rol voor de leescoördinator en het team van 

de school. Jaarlijks worden doelen bepaald op basis van gemonitorde resultaten. In het 

jaarplan worden alle activiteiten vastgelegd die bijdragen aan de leesmotivatie en de 

ontwikkeling van digitale vaardigheden van de leerlingen en leerkrachten. 

 

 

De bibliotheek op school – voortgezet onderwijs 

 

De succesvolle aanpak van de Bibliotheek op school – primair onderwijs is voor Kunst 

van Lezen en BNF aanleiding te kiezen voor een uitbreiding van de programmalijn naar 

het voortgezet onderwijs. In de huidige situatie gaat veel van de in het primair onderwijs 

geleerde taalvaardigheid verloren als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan en de 

aanpak niet wordt voortgezet. Deze uitbreiding biedt BNF een strategische aanpak voor 

de invulling van de educatieve functie voor het voortgezet onderwijs, inspelend op de 

ontwikkelingen in de branche en het onderwijs. De aanpak levert een meetbare 

toegevoegde waarde door het verhogen van leesplezier, het vergroten van de lees- en 
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mediavaardigheid en het verbeteren van leerresultaten van jongeren tussen 12 en 18 

jaar. 

 

De koppeling met een dienstenpakket van gestandaardiseerde bouwstenen biedt de 

bibliotheek én school die mate van flexibiliteit die nodig is voor een passende lokale 

dienstverlening: maatwerk met standaardproducten. Die bouwstenen zijn niet nieuw, 

maar zijn elementen uit beproefde bibliotheekprojecten en –producten. De monitor geeft 

inzicht in de resultaten van de samenwerking en laat de toegevoegde waarde zien. 

 

De Bibliotheek op school – voortgezet onderwijs heeft drie pijlers: collectie, lezen en 

mediawijsheid. De doelgroepen zijn leerlingen én docenten in het voortgezet onderwijs. 

Uitgaande van opbrengstgericht werken werkt de bibliotheek met deze aanpak planmatig 

aan een structurele langdurige samenwerking om de taal-, lees- en mediavaardigheden 

van scholieren te verbeteren. De Bibliotheek op school - VO biedt infrastructuur, 

faciliteiten en deskundigheid en advies. Het vierde en zichtbare onderdeel van de aanpak 

is een goed werkend en beproefd digitale portal. Deze portal bouwt voort op de portal 

van het primair onderwijs en komt beschikbaar via de landelijke Bibliotheek.nl-

infrastructuur. De portal komt voor leerlingen en docenten o.a. beschikbaar via de 

elektronische leeromgeving van de school. 

 

Stand van zaken samenwerking 

In Kollum gaat de bibliotheek samenwonen en -werken met !mpulse Kollum, school van 

OSG Piter Jelles, het Lauwers College en Stichting Gemeenschapscentrum De Colle. Alle 

partijen willen zich vernieuwen door onder andere samen te werken met relevante 

partners. In de vernieuwing en samenwerking spelen taal- en digitale geletterdheid een 

belangrijke rol. De gezamenlijke huisvesting en het traject om daar te komen bieden een 

prachtige kans om de mogelijkheden rond samenwerking te onderzoeken en 

daadwerkelijk structureel uit te voeren. BNF wil de ervaringen in Kollum meenemen in 

gesprekken met andere scholen in het werkgebied. Inmiddels zijn er ook goede 

contacten gelegd met het Dockinga College in Dokkum. De samenwerking in Noordwest- 

Fryslân is tot dusverre beperkt gebleven tot het verstrekken van een gratis 

bibliotheekabonnement voor scholieren van Simon Vestdijk in Harlingen en Franeker en 

incidentele klassikale bezoeken elders. Zonder een goede inbedding in een 

leesbeleidsplan zijn de effecten minimaal. In de beleidsperiode zetten we in op het delen 

van ervaringen met alle middelbare scholen in Noord-Fryslân.  

 

Uitgangspunten plan van aanpak 

Uitgangspunt is het realiseren van een langdurige en structurele samenwerking tussen 

bibliotheken en voortgezet onderwijs om zo het leesplezier te vergroten, de taal-, lees- 

en mediavaardigheden en leerresultaten van scholieren te verhogen. Dat betekent 

samenwerken op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau van zowel 

bibliotheek, het onderwijs en de gemeente. De totale organisatie is betrokken bij het 

resultaat. In de samenwerking is de bibliotheek partner, geen aanbieder. De bibliotheek 

zet haar expertise op het gebied van collectie, lezen en mediawijsheid in, werkt 

vraaggericht en gaat uit van de lokale schoolsituatie. Het startpunt van de samenwerking 

is niet het aanbod van de bibliotheek, maar de visie van de school op collectie, lezen en 

mediawijsheid binnen het kader van de 21e-eeuwse vaardigheden. Dit wordt strategisch 

uitgewerkt in een beleidsplan en operationeel in een plan van aanpak. Vragen die aan de 

orde komen zijn dan: 

 hoe kan de bibliotheek uw school ondersteunen bij uw taalbeleid? 

 hoe kan de bibliotheek door samenwerking de lees- en leerprestaties van leerlingen 

verhogen? 

 hoe kan de bibliotheek de informatievaardigheden van leerlingen en docenten 

verbeteren? 

 hoe kan de bibliotheek de docenten in uw school ondersteunen in hun werk? 

Dat vraagt van BNF om gedegen kennis van het onderwijs en de specifieke vaardigheden 

om enerzijds dit gesprek goed te kunnen voeren en anderzijds een goede vertaling te 
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kunnen maken naar de wenselijke dienstverlening. Daarbij rekening houdend met wat de 

school al doet en heeft. In het ontwikkelen van deze vakkennis kan de school de 

bibliotheek ondersteunen. De gesprekken hebben dan een zelfversterkend effect op de 

samenwerking. Het gesprek zorgt voor het maatwerk, inspelend op de lokale 

schoolcontext en behoefte van de school: maatwerk met standaardproducten. Op scholen 

waar een mediatheek en professioneel mediathecaris aanwezig zijn, krijgt dit maatwerk 

een andere invulling dan op scholen waar deze faciliteit en functionaris niet zijn. 

 

 
2.2. 21e-eeuwse vaardigheden 
 

21e-eeuwse vaardigheden worden gezien als de competenties die leerlingen nodig 

hebben in de maatschappij van de toekomst. De vaardigheden gelden zowel voor het 

primair- als het voortgezet onderwijs. Het nieuwe model is begin 2016 gepresenteerd 
door Kennisnet en Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).  

Een van de taken van SLO is het ontwikkelen en testen van de kerndoelen, leerlijnen en 

referentieniveaus. Een andere taak is het ontwikkelen van kennis door onderzoek en het 

stimuleren van deskundigheid. SLO is niet commercieel en het ondersteunt en adviseert 

zowel beleidsmakers als mensen in de praktijk van het onderwijs. 

Kennisnet ondersteunt scholen met ict. Ze zorgen voor een landelijke ict-

basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden en delen kennis met het primair onderwijs 

(po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW). 

Het nieuwe model 21e-eeuwse vaardigheden bestaat uit elf vaardigheden: creatief 

denken, probleem oplossen, kritisch denken, zelfregulering, sociale en culturele 

vaardigheden, samenwerken, communiceren, computational thinking, 

informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en mediawijsheid. Een belangrijk verschil 

met het oorspronkelijke model is dat het onderwerp digitale geletterdheid niet meer 

zelfstandig voorkomt. Het is uitgesplitst in vier zelfstandige vaardigheden: ict-

basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden (het omgaan met grote 

hoeveelheden informatie) en computational thinking.  

Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e-eeuwse samenleving is het belangrijk 

deze competenties een plek te geven in bibliotheek en het onderwijs. Maar uit onderzoek 

blijkt dat losse lessen over computers en het gebruik van digitale media niet of 

nauwelijks bijdragen aan digitale geletterdheid. En 21e-eeuwse vaardigheden komen nog 

weinig doelgericht en structureel aan de orde op scholen. Daarnaast is er weinig 

aandacht voor de vaardigheden in landelijke leerplankaders en komen ze weinig voor in 

reguliere methodes. Vooral creatief en probleemoplossend denken en handelen en 

digitale geletterdheid waren nog weinig uitgewerkt. Dit zijn juist de vaardigheden 

waarvan leraren meer kennis en inzicht nodig hebben, zo geven ze zelf aan. Dit alles 

blijkt uit het rapport 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend 
onderwijs van SLO.  

Volgens het nieuwe model voor 21e-eeuwse vaardigheden staan alle vaardigheden in 

verband met elkaar, vullen elkaar aan en overlappen elkaar. Op veel scholen en 

bibliotheken worden de vaardigheden nog los van elkaar en los van het reguliere 

onderwijs aangeboden, bijvoorbeeld via een eenmalig project. De volgende stap is om 

juist de inbedding en terugkoppeling naar het reguliere onderwijs te maken. Daardoor 

kunnen leerlingen vanuit een breder perspectief technologie inzetten en vaardigheden die 
ze opdoen ook op andere gebieden toepassen.  
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Bibliotheken en schoolbesturen die al experimentele stappen hebben gezet met digitale 

geletterdheid besteden vooral aandacht aan programmeren en mediawijsheid. Dat geldt 

ook voor BNF en schoolbesturen. Maar werken met 21e-eeuwse vaardigheden vergt een 

bredere aanpak. Daarbij wordt technologie overal ingezet waar deze een meerwaarde 

heeft en geïntegreerd in alle vakgebieden. Docenten blijken vooral behoefte te hebben 

aan houvast. Maar hoewel leerlijnen handig en nodig zijn, is onderwijs geven in de 21e 

eeuw ook vooral een kwestie van flexibel zijn en gebruikmaken van de interactie tussen 
de docent en de leerlingen.  

Reden te meer dus om bij de verschillende vaardigheden van het model lesmateriaal te 

ontwikkelen. Kennisnet en SLO trekken daarbij de komende jaren samen op. Kennisnet 

vertaalt in samenwerking met SLO de vaardigheden naar materialen waarmee scholen 

aan de slag kunnen. In Noord-Fryslân haakt BNF daarop in. Daarbij wordt BNF 

ondersteund door Bibliotheekservice Fryslân met kennis die is opgedaan met FryskLab en 
vele andere projecten en ervaringen. 

Binnen de Bibliotheek op school 

 

Taal, digitale geletterdheid en 21e-eeuwse vaardigheden worden landelijk en dus ook 

door BNF lokaal voor primair en voortgezet onderwijs ingebed in de Bibliotheek op 

school. Dit concept werkt met een lees- en mediaplan waarin deze vaardigheden zijn 

opgenomen. De bibliotheek stelt multimediale leesbevorderingsprogramma’s samen voor 

bijvoorbeeld basisscholen. Deze worden ondersteund met leesboeken, informatieve 

boeken, liedjes, gedichtjes en audiovisuele media rond een bepaald thema. Door middel 

van de digitale bibliotheek beschikt men ook op mobiele telefoons en tablets over e-

books, apps, digitale prentenboeken etc.  

Op internet is vrijwel alles te vinden. De vraag is hoe je effectief zoekt en bepaalt wat 

wel en niet relevante en betrouwbare informatie is en vervolgens hoe je het toepast. 

Deze skills bezitten heel veel mensen nog niet. Sterker nog, momenteel is het grootste 
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deel van de Nederlandse bevolking hiermee nog onhandig. Daarom focussen we niet 

alleen op leerlingen, maar in eerste instantie vooral op onderwijzers. Ook zij ontberen 

vaak deze digitale vaardigheden en dat vormt een (niet genoemd) argument om het 

aanbod van de bibliotheek aan hun leerlingen naast zich neer te leggen. Er ligt voor de 

lokale bibliotheek een enorme potentie om samen met partners een breder en 

innovatiever pakket diensten aan te bieden.  

 

Binnen de bibliotheken 

 

BNF experimenteert met 21e-eeuwse vaardigheden met CoderDojo en Micro:bit. Voor 

een structurele aanpak wordt in Achtkarspelen gewerkt aan een Digi-Taalhuis Plus. 

 

CoderDojo 

Bij een CoderDojo leren jonge mensen, tussen de vijf en zeventien jaar, o.a. 

programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, programma’s en games maken. 

CoderDojo's worden opgezet en georganiseerd met de pabo van NHL-Stenden en 

Kabelnoord. Naast het leren programmeren, ontmoeten deelnemers ook 

gelijkgestemden, delen waar ze aan werken en maken nieuwe dingen. CoderDojo maakt 

development en leren programmeren een leuke, sociale en inspirerende ervaring.  

 

Micro:bit 

Micro:bit is eveneens een project waarbij BNF samenwerkt met Kabelnoord. Het project 

is in opzet vergelijkbaar met BoekStart. De gemeenten in het werkgebied nodigen per 

brief een jaar lang alle kinderen die in een maand tien jaar worden uit voor een 

verjaardagsfeestje in de lokale bibliotheek. Dat is op een woensdagmiddag in de 

betreffende maand. De kinderen worden ontvangen met een welkomstwoord. Daarin 

komt het met plezier werken aan taal en digitale geletterdheid voor de eigen toekomst 

aan de orde. De kinderen worden getrakteerd op gebak en een drankje. Daarna 

ontvangen de kinderen een Micro:bit als verjaardagscadeau en een workshop. 

Bibliotheekmedewerkers leggen uit wat een Micro:bit is, hoe je die aansluit, hoe de 

werking is, hoe je informatie vindt op internet en vervolgens wordt een drietal 

oefeningen gedaan door de Micro:bit te programmeren. Ouders (vervoer) worden 

uitgenodigd mee te kijken. Kinderen oefenen en spelen thuis verder met de Micro:bit. 

Daarvoor is een pc met internet nodig. Mocht dat thuis niet lukken dan kan dat ook in de 

bibliotheek. Iedere woensdagmiddag is in iedere vestiging een meet-up waar kinderen 

hun vragen stellen, ideeën met elkaar delen en ondersteuning krijgen van een docent.  

 

Digi-Taalhuis Plus 

 

In landelijk beleid, vanuit zowel de bibliotheken als het onderwijs, wordt de aanbeveling 

gedaan samen op te trekken op de terreinen van taal- en digitale vaardigheden. De 

doelstellingen overlappen en partijen kunnen profiteren van elkaars expertise. Daarom 

hebben Gemeente Achtkarspelen, stichting ROOBOL en stichting Openbare Bibliotheken 

Noord Fryslân het initiatief genomen om de al aanwezige Digi-Taalhuizen in Buitenpost 

en Surhuisterveen, waarin de focus op taalvaardigheden ligt, als pilot uit te breiden met 

een experimenteerruimte voor digitale geletterdheid. Een experimenteerruimte, hier 

onder de naam Digi-taalhuis Plus, is een openbare ontmoetingsplek waar partijen uit 

onderwijs, bibliotheken en bedrijfsleven kennis en vaardigheden delen en ontwikkelen 

met inwoners van jong tot oud en met elkaar. 

 

Het Digi-Taalhuis Plus wordt als pilot ontwikkeld en getest in Bibliotheek Surhuisterveen. 

In de eerste fase is de pilot gericht op dienstverlening aan zowel leerlingen als leraren in 

het primair onderwijs. Opschaalbaarheid en overdraagbaarheid zijn belangrijke eisen die 

aan de pilot worden gesteld. In de tweede fase wordt de dienstverlening uitgebreid naar 

andere vormen van het formele en non-formele onderwijs en tevens opgeschaald naar 

gemeentelijk niveau. In een derde fase wordt opgeschaald naar Noordoost-Fryslân en zal 
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Kennislab NOF een belangrijke partner worden. In die fase wordt de betrokkenheid en de 

relatie met het bedrijfsleven versterkt.  

 

De pilot zorgt op de korte termijn voor een goed functionerend en toekomstbestendig 

Digi-Taalhuis Plus met openbaar toegankelijke leercentra rond taal en digitale 

vaardigheden in Surhuisterveen en Buitenpost. Het resultaat op de middellange termijn is 

een succesvol 21e-eeuws voorbeeld van partnerschap, delen en netwerken tussen 

gemeente, onderwijs, bibliotheken en bedrijfsleven.  

 

In de beleidsperiode wordt gestreefd naar een makersplaats. Een experimenteerruimte  

in alle vestigingen van BNF. Bij de fysieke bibliotheek kunnen mensen terecht om te 

creëren, uit te vinden en kennis te vergaren en te delen. De bibliotheek biedt een 

makersplaats en is een creatief en educatief platform waar kennis- en talentontwikkeling 

centraal staan. De werkplaats heeft verschillende middelen, zoals software, elektronica, 

3D-printers, robots en andere machines en gereedschap beschikbaar. Volwassenen, 

jeugd en kinderen kunnen hier ideeën, materialen en producten ontdekken, ontwikkelen 

en zelf produceren. Het doel is om burgers te stimuleren om te experimenteren en kennis 

te maken met onbekende denk- en productieprocessen. Het vergroot 21e-eeuwse 

vaardigheden als creativiteit, verbeeldingskracht, probleemoplossend vermogen, 

verbanden leggen, samenwerken en kennisdelen. 
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3. Participatie en zelfredzaamheid 
 

 

3.1. Laaggeletterheid 
 

Laaggeletterdheid is nog steeds een groot maatschappelijk probleem. In Nederland 

beheersen ongeveer 1,3 miljoen volwassenen de Nederlandse taal onder het eindniveau 

van het basisonderwijs. Daardoor kunnen zij overheidsbrieven, veiligheidsvoorschriften 

en medicijnbijsluiters niet goed lezen, weten ze hun weg slecht te vinden op het internet, 

zijn ze vaker werkloos en hebben ze meer schulden. Dat maakt deze mensen 

kwetsbaarder en dat kost de samenleving onnodig veel geld. Investeren in 

leesbevordering en het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden is daarom een 

investering die loont, zowel voor het persoonlijk geluk van laaggeletterden als voor de 

maatschappij in het algemeen. 

Uit onderzoek van Price Waterhouse Coopers in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven 

blijkt dat laaggeletterden jaarlijks €572 miljoen aan inkomsten mislopen. In de huidige 

Nederlandse kenniseconomie raakt het onvermogen om goed te kunnen lezen, schrijven 
en/of rekenen direct aan de welvaart van mensen.  

Mensen die laaggeletterd zijn hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en zijn vaker 

werkloos. Hierdoor hebben ze een lager inkomen dan wanneer ze zouden werken. 

Wanneer laaggeletterden wel een baan hebben, hebben zij gemiddeld gezien lagere 

salarissen. Naast de effecten op de arbeidsmarktstatus, hebben taal- en 
rekenvaardigheden impact op de hoogte van het brutoloon dat iemand verdient. 

Daarnaast zijn hogere zorgkosten een belangrijke kostenpost. Laaggeletterden hebben 

vaker een ongezonde levensstijl en chronische ziekten. Ook hebben ze een grotere kans 

op het verkeerd gebruiken van medicatie. Om deze redenen gaan laaggeletterden vaker 

naar de huisarts en vaker naar het ziekenhuis. Het extra zorggebruik als gevolg van 
laaggeletterdheid kost circa €257 miljoen. 

Dit onderzoek laat zien dat de financiële impact van laaggeletterdheid aanzienlijk is, 

zowel voor laaggeletterden zelf, als voor de samenleving als geheel. De totale kosten 

bedragen €1,13 miljard per jaar. Circa 49% van deze kosten komt voor rekening van de 

overheid en de maatschappij. De kosten voor laaggeletterden –circa 51%- komen neer 

op €575 per jaar voor laaggeletterden tussen 16 en 65 jaar en €138 per jaar voor 

laaggeletterden ouder dan 65 jaar. Deze kosten komen jaarlijks terug en moeten dus 
over de levenscyclus van een laaggeletterde worden gerekend. 

Investeren in laaggeletterdheid loont.  

Het begint natuurlijk bij preventie: ouders die hun kinderen voorlezen en voldoende tijd 

binnen het onderwijs om te oefenen met lees- en schrijfvaardigheden. Maar ook 

volwassen laaggeletterden moeten de kans krijgen om hun opgelopen achterstand in te 

halen. Daarvoor zijn toegankelijke voorzieningen om te werken aan basisvaardigheden 

en een duurzame investering in volwasseneneducatie nodig. Ook is het belangrijk dat 

laaggeletterden beter herkend en doorverwezen worden, bijvoorbeeld bij de dokter, het 

UWV of de schuldhulpverlening. Doen we dit niet dan laten we kansen liggen, lopen de 
kosten op en groeit de tweedeling in onze samenleving. 
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3.2.  Digitale geletterdheid 

Digitale geletterdheid is van belang voor alle inwoners om toegang te krijgen tot 

informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de (kennis)maatschappij van nu en die 

van de toekomst. Inwoners zijn digitaal geletterd als ze overweg kunnen met en inzicht 

verkrijgen in ict, digitale media en andere technologieën die hiervoor nodig zijn. Digitale 

geletterdheid past binnen het kader van de 21e-eeuwse vaardigheden en deze 

vaardigheden zijn, net als taalvaardigheden, nodig om nu en in de toekomst te kunnen 
deelnemen aan de maatschappij.  

Digitale technologie speelt een steeds grotere rol in het leven en werken van mensen. De 

vervolgopleidingen en arbeidsmarkt vragen om digitaal vaardige mensen. Digitale 

technologie en (digitale) informatie in woord, beeld en geluid zijn een fundamenteel 

onderdeel van onze samenleving geworden. De samenleving is hierdoor ingrijpend 

veranderd en deze ontwikkeling gaat in een hoog tempo verder. Het is niet alleen van 

belang te leren hoe met de huidige digitale technologie om te kunnen gaan, maar ook om 

hierin inzicht te verwerven en breed vaardig te worden, zodat ook toekomstige digitale 

technologie eigen gemaakt kan worden. Wie technologie begrijpt, kan er invloed op 

uitoefenen. Het beheersen van de taal van de digitale technologie is nodig om er wijs 

mee om te kunnen gaan. Digitale informatie is op steeds meer manieren en in steeds 

grotere hoeveelheden beschikbaar. Er ontstaan steeds grotere hoeveelheden data die 

voor allerlei doeleinden gebruikt kunnen worden. Daarom is het, niet alleen voor 

leerlingen, maar voor iedereen, van belang kennis en vaardigheden te verwerven die 

nodig zijn om een weg te kunnen vinden in deze grote hoeveelheden data: om te 

selecteren wat nodig is, te beoordelen wat de waarde daarvan is en om er zelf een 

zinvolle bijdrage aan te kunnen leveren. De houding ten opzichte van (social) media 

verdient aandacht. Het is belangrijk om media bewust, verantwoordelijk, kritisch en 

actief te kunnen gebruiken om optimaal te kunnen deelnemen aan de huidige 

samenleving. Behalve noodzakelijk voor deelname aan de maatschappij, 

vervolgopleiding, bijscholing en beroep is digitale geletterdheid ook verrijkend voor het 

persoonlijke leven: digitale technologie geeft de mogelijkheid om je leven zelf vorm te 

geven, zodat iedereen zich op een voor hem of haar passende manier kan ontwikkelen en 

zich intellectueel, sociaal en creatief kan uiten. Bij al deze technologische ontwikkelingen 

spelen ook filosofische, ethische vraagstukken een rol die niet aan de orde waren voordat 

digitale technologie een bepalende invloed had op de wereld. Wat technisch mogelijk is, 

blijkt niet altijd maatschappelijk wenselijk. Om die reden is kritisch nadenken van belang 
over de plaats van digitale technologie in het leven.  

Het bevorderen van digitale geletterdheid heeft als doel om actieve, verantwoordelijke, 

zelfstandige en zelfredzame participanten in onze (digitale) maatschappij te kunnen zijn. 

Het is daarom belangrijk dat in alle aspecten en niveaus van formeel en non-formeel 

onderwijs leerlingen en inwoners digitale kennis en vaardigheden kunnen aanleren en 

oefenen. Aangezien lang niet iedereen dit van uit de eigen omgeving meekrijgt, is de rol 

van de overheid en de opdracht aan maatschappelijke organisaties, zoals de bibliotheek, 

hierin onmisbaar.  

 

3.3. Digi-Taalhuis  

BNF biedt op meerdere manieren ondersteuning bij basisvaardigheden. Ook het met 

partners aanbieden van een juridisch spreekuur en een belastingspreekuur zijn vormen 

van ondersteuning. De beste en meest complete aanpak is een Digi-Taalhuis. Een Digi-

Taalhuis is een herkenbare fysieke plek voor volwassenen. Hier leren zij beter lezen, 

schrijven, rekenen en omgaan met de computer en internet. Zij volgen er cursussen of 

worden doorverwezen van of naar andere instellingen. Lokale partners bouwen en 
onderhouden het Digi-Taalhuis met professionals en vrijwilligers. 
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De bouwstenen die BNF hanteert voor een duurzaam Digi-Taalhuis zijn gebaseerd op het 

Nationaal programma voor volwasseneneducatie: Taal voor het leven. Taal voor het 

Leven is het uitvoeringsprogramma van Tel mee met Taal voor volwassenen. Lokale en 

landelijke organisaties werken hierin samen om meer laaggeletterden en digibeten te 

bereiken en te scholen.  

Instrumenten van Taal voor het Leven 

 

Taal voor het Leven werkt met taalvrijwilligers. Iedere taalvrijwilliger krijgt een gratis 

training van enkele dagdelen en lesmateriaal om cursisten te begeleiden bij het beter 

leren lezen en schrijven en het verwerven van digitale vaardigheden. Getrainde 

taalvrijwilligers kunnen een-op-een met cursisten aan de slag, een groepje in de 

bibliotheek begeleiden of een docent ondersteunen in een klas. 

 

Taal voor het Leven ontwikkelt de lesmaterialen voor cursisten en taalvrijwilligers én 

instrumenten om laaggeletterden te bereiken. Alle ontwikkelde digitale lesmaterialen 

worden aangeboden via https://www.ikleermeer.nl/. De link is onderdeel van de website 

van BNF. De site nodigt uit om aan te geven wat je wilt leren. Daarna wordt een afspraak 
gemaakt en een programma op maat gemaakt. Er is ook foldermateriaal beschikbaar.  

Onderstaande kenmerken/ambities komen terug in alle in Noord-Fryslân gerealiseerde 
Digi-Taalhuizen. 

1. Fysieke plek - Het Digi-Taalhuis is een fysieke en herkenbare plek in de Bibliotheek. 

2. Samenwerking - Het Digi-Taalhuis is een samenwerkingsverband van meerdere 

lokale organisaties met (delen van) het ondersteuningsprogramma Taal voor het 

Leven. 

3. Meerjarig beleidsplan - Het Digi-Taalhuis wordt in de beleidsperiode 2019–2022 

onder regie van de gemeente(n) opgenomen in een meerjarig beleidsplan met 

financiële dekking. 

4. Overzicht lokaal aanbod - In het Digi-Taalhuis is het mogelijk om als bezoeker onder 

begeleiding het recente lokale aanbod te raadplegen. 

5. Actief cursisten werven - Vanuit het Digi-Taalhuis wordt er actief gewerkt aan 

werving en scholing van mensen die over onvoldoende basisvaardigheden 

beschikken. 

6. Vrijwilligers met basistraining - In het Digi-Taalhuis zijn vrijwilligers van 

partnerorganisaties actief die (een deel van) de basistraining van Taal voor het Leven 

hebben gevolgd, afhankelijk van de al aanwezige kennis. 

7. Basiscollectie - In het Digi-Taalhuis is een basiscollectie van lees-, les- en 

toetsmaterialen (fysiek en digitaal) voor laaggeletterden beschikbaar om mee te 

kunnen oefenen. 

8. Onderwijskundig specialist - Het Digi-Taalhuis verzekert zich van een 

onderwijskundig specialist voor intakes van cursisten en het helpen van vrijwilligers 

met didactische vragen. Een voorwaarde voor inzet van deze taalcoördinator voor 

een dagdeel per week is een groep van minimaal dertig cursisten. In dunbevolkte 

gebieden en bij grotere reisafstanden is dat niet altijd realistisch.  

9. Kwaliteitsbewaking - Het Digi-Taalhuis bewaakt de kwaliteit door monitoring van 

effecten, registratie van aantallen en deelname aan (landelijke) intervisie. 

3.4. E-overheid 
 

Bij de overheid zijn steeds meer zaken digitaal te regelen. Veel mensen weten dat niet of 

vinden dit moeilijk. BNF biedt verschillende manieren aan om inwoners op weg te helpen 

met de digitale overheid. 

 

https://www.taalvoorhetleven.nl/
https://www.taalvoorhetleven.nl/
http://telmeemettaal.nl/
https://www.ikleermeer.nl/
https://www.taalvoorhetleven.nl/
https://www.taalvoorhetleven.nl/
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/expertise.html
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Cursus Digisterker 

Digisterker is een vierdelige cursus in kleine groepen om te leren via de computer zaken 

af te handelen met de overheid. Er wordt stap voor stap geleerd hoe handig en veilig 

(overheids)informatie is te vinden en hoe digitaal zaken bij de overheid zijn te regelen. 

En hoe een DigiD aan te vragen en te gebruiken. De websites van UWV, SVB, de 

Belastingdienst en de gemeente komen aan de orde. Deze cursus is bedoeld voor 

inwoners die kunnen omgaan met een computer. Voor wie eerst meer wil leren over 

computergebruik biedt BNF andere cursussen, bijvoorbeeld Klik&Tik in de bibliotheek. 

Deze cursussen zijn gratis, ook als men niet lid is van de bibliotheek. 

Belastingdienstverlening in de Bibliotheek 

Omdat de blauwe envelop zou verdwijnen heeft de Belastingdienst, via de Koninklijke 

Bibliotheek, samenwerking gezocht met de bibliotheken. In de bibliotheek kunnen 

mensen die niet beschikken over een pc of digitaal niet vaardig zijn, geholpen worden bij 

het invullen van het belastingformulier. In de afspraken met de Belastingdienst is 

vastgelegd dat de belastingtelefoon verwijst naar de bibliotheek voor vragen of 

ondersteuning. Voor de aangifte voor de inkomstenbelasting, het printen van de aangifte 
of om toeslagen aan te vragen is gratis een veilige computer beschikbaar. 

In de bibliotheek zijn regelmatig belastingspreekuren. Mensen met verstand van 

belastingzaken beantwoorden dan vragen over inkomstenbelasting en het aanvragen van 

toeslagen. Voor welke aftrekposten kom ik in aanmerking, hoe werkt het met de online 

aangifte, heb ik een toeslagpartner? Ook kan de bibliotheek doorverwijzen naar partners 
die deze dienstverlening verzorgen zoals een ouderenbond of een welzijnsstichting. 

 

3.5. Relatie met bedrijfsleven 
 

BNF schuift vanuit de visie op taal- digitale en 21e-eeuwse vaardigheden steeds dichter 

aan tegen onderwijs en welzijnswerk. Steeds vaker wordt BNF de inspirator en 

coördinator in het non-formele onderwijs. Daar vloeien diverse partnerschappen en 

contracten uit voort. Onderwijs en bedrijfsleven stemmen steeds meer op elkaar af en 

nemen de bibliotheek mee. De ambitie is deze relatie tussen onderwijs, bedrijfsleven en 

bibliotheek actief uit te bouwen.  

 

Kennislab Noordoost Fryslân 

 

Een prachtig voorbeeld van samenwerking met het bedrijfsleven is Kennislab Noordoost 

Fryslân waarin BNF partner is. Kennislab NOF is een netwerkorganisatie in Noordoost-

Fryslân van po-, vo- en mbo-scholen, hogescholen, universiteiten, lokale overheden, 

bedrijven en instellingen. Het netwerk streeft naar een regio die toekomstgericht 

onderwijs biedt met een hoogwaardige kennisinfrastructuur. Kennislab NOF ziet 

Noordoost-Fryslân als een experimenteerregio. Samen met de partners richt ze op 

verschillende locaties experimenteerruimtes in. Een van de projecten waarbij BNF is 

betrokken is het project 3D kanjers in de gemeente Dantumadiel. Een ander grootschalig 

voorbeeld is het JeugdTechlab (avonturencentrum) dat bestaat uit innovatieve challenge-

based doorlopende techniekleerlijnen van bo-vo-mbo-wo-professionele ontwikkeling. Het 

wordt in samenwerking met het onderwijs en het (regionale) bedrijfsleven gerealiseerd 

op een centrale plek in Noordoost-Fryslân.  

 

Het doel van het JeugdTechlab is meer: 

 instroom in techniekopleidingen. 

 ambitie op het gebied van techniek. 

 cross-sectorale samenwerking tussen techniekbedrijven onderling en andere 

sectoren, bijvoorbeeld thuiszorg. 
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 regionale economische groei in technieksectoren. 

 samenhang in de regio tussen techniekopleidingen. 

Maar bovenal ook het laten zien van de prachtige beroepen die er zijn in deze regio. 

Trots is groei! Is het motto.  

 

Andere projecten 

Een ander voorbeeld van samenwerking tussen bibliotheek, onderwijs en bedrijfsleven is 

het Digi-Taalhuis Plus in Achtkarspelen. Een vorm van samenwerking is ook dat BNF 

scholing biedt aan laagtaalvaardige werknemers van bedrijven. Een voorbeeld zijn de 

cursussen die BNF voor werknemers van MOA (Maatschappelijke Onderneming 

Achtkarspelen) heeft verzorgd. MOA stelt: “In een inclusieve samenleving komt iedereen 

tot zijn recht. Het maakt niet uit wat je achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten of 

beperkingen zijn. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de mienskip. 

Wij spreken mensen aan op hun mogelijkheden. Niet op hun beperkingen. Voor sommige 

mensen lijkt dat onmogelijk. Voor ons niet!’ Deze doelstelling sluit nauw aan bij de 

ambities van BNF. 

 

In het afgelopen jaar hebben wij ook voor een bedrijf een training op maat aangeboden, 

waarbij medewerkers bijgeschoold werden op het gebied van Excel en Word. Deze 

training hebben wij kostendekkend aangeboden. Deze cursussen werden in Bibliotheek 

Dokkum gegeven en bleek in een behoefte te voorzien. De training is herhaald en biedt 

mogelijkheden om dit ook breder aan te bieden.  

 

Walk & Talk 

Elke eerste donderdag van de maand organiseert BNF een Walk & Talk in Harlingen en 

Dokkum. Met deze maandelijkse netwerkbijeenkomst geeft de Bibliotheek 

werkzoekenden een kans om op een hele laagdrempelige manier elkaar te ontmoeten, te 

netwerken en kennis en ervaringen te delen. Tijdens elke Walk & Talk krijgen deelnemers 

praktische tips over bijvoorbeeld het maken van een goed cv (via LinkedIn), solliciteren 

en netwerken. Deelnemers kunnen ook luisteren naar de ervaringen van oud-

deelnemers. Er worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd, maar bovenal leren de 

deelnemers van elkaar. Deelname aan de Walk & Talk telt mee als een netwerkgesprek 

bij het UWV. 
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4. Persoonlijke ontwikkeling  
 

De afgelopen decennia zijn Nederlanders minder gaan lezen in hun vrije tijd. Die dalende 

leestijd staat in schril contrast met de positieve persoonlijke en maatschappelijke 

opbrengsten die blijkens veel onderzoek aan lezen kunnen worden toegeschreven. De 

teruggang in het lezen wordt dan ook als een zorgelijke ontwikkeling gezien. 

Overheidsbeleid op het terrein van lezen staat al decennialang in het teken van 

leesbevordering. Door de opkomst van nieuwe apparatuur, zoals e-readers, tablets en 

smartphones, en digitale (sociale) media is ook de manier waarop er wordt gelezen 

veranderd.  

 

Een punt van grote zorg blijft het geringe leesplezier onder jongeren en de dalende 

leestijd, ook onder jongvolwassenen. Het thuismilieu speelt hierin een bepalende rol. Wie 

opgroeit in een huis zonder boeken, als kind zelden werd voorgelezen en zijn ouders niet 

ziet lezen, kan op school en in zijn latere leven steeds moeilijker voor de letteren 

gewonnen worden. Voor een gezonde toekomst van de sector is de inbreng van ouders, 

bevlogen leesambassadeurs in het onderwijs en de bibliotheek, dus van cruciaal belang.  

 

 

4.1 Lees:Tijd; lezen in Nederland 
 

Onder deze titel publiceerde Sociaal Cultureel Planbureau in januari 2018 een onderzoek 

op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en 

uitgevoerd met steun van de Stichting Lezen, de Stichting Collectieve Propaganda van 

het Nederlandse Boek (CPNB), KVB Boekwerk en de Koninklijke Bibliotheek (KB).  

 

Opbrengsten van lezen  

Wat is de opbrengst van (goed kunnen) lezen, behalve de intrinsieke waarde 

(leesplezier) van de activiteit zelf? Cultuurcritici gaan uit van de observatie dat de schrift- 

en leescultuur van grote waarde is geweest voor de ontwikkeling van (de westerse) 

samenlevingen en aan de basis stond van verlichting en moderniteit. Verondersteld wordt 

dat een teruggang in het lezen negatieve sociale effecten met zich mee moet brengen. 

Zo is bij de opkomst van televisie, internet, sociale media en e-books steeds 

gewaarschuwd voor het tenietdoen van de veronderstelde positieve effecten van het 

lezen in het algemeen, en van het lezen van (papieren) boeken in het bijzonder (Postman 

1985, resp. Keen 2007 en Kuitert 2015). Anderen, zoals Hirschman (1982), wijzen er 

echter op dat de opkomst van nieuwe consumptiegewoonten van oudsher vergezeld gaat 

van overspannen reacties.  

 

Hard empirisch bewijs werd niet altijd geleverd bij de pleidooien voor het blijven lezen. 

Niettemin laat een groeiend aantal studies in binnen- en buitenland zien dat personen die 

meer en beter lezen, daar op meerdere terreinen baat bij hebben. Zo hebben zij, 

bijvoorbeeld, een langere opleidingsloopbaan, resulterend in een hoger behaald 

opleidingsniveau en betere kansen op de arbeidsmarkt. Het lezen van (literaire) fictie 

versterkt het empathisch vermogen – de vaardigheid om zich in te leven in de 

belevingswereld van anderen. Daarnaast is aangetoond dat bij het lezen uiteenlopende 

gebieden in ons brein, die verschillende functies dienen, verbindingen aangaan  

Reading can be learned only because of the brain’s plastic design, and when reading 

takes place, that individual brain is forever changed, both physiologically and 

intellectually. 

De plasticiteit van het brein maakt lezen (en schrijven) mogelijk en zorgt ervoor dat we 

betere lezers kunnen worden, maar ook dat de leesvaardigheid kan verslechteren 

wanneer we minder gaan lezen. Het bevorderen van het (leren) lezen lijkt dus geen 

overbodige luxe. Hierbij staat een aantal factoren centraal, die elkaar op positieve en 

negatieve wijze kunnen beïnvloeden: leesgedrag, leesmotivatie (of leesattitude) en 
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leesvaardigheid. Meer lezen leidt tot een betere leesvaardigheid, waardoor het lezen 

makkelijker gaat en de leesmotivatie (o.a. het leesplezier) toeneemt, met als logisch 

gevolg: nog meer lezen. Bij kinderen die moeite hebben met lezen ligt een neerwaartse 

spiraal op de loer: afnemend plezier in lezen en teruggang in de leesgeneigdheid.  

Een recente reviewstudie laat zien dat interventies in het onderwijs gericht op het 

vergroten van de leesmotivatie over het geheel genomen zwakke positieve effecten 

hebben op zowel de leesmotivatie als de leesvaardigheid van leerlingen, al zijn er ook 

interventies gevonden die een middelgroot tot sterk effect hebben.  

 

Een zorgelijke ontwikkeling in dat kader is dat Nederlandse vijftienjarigen in 

internationaal vergelijkend onderzoek weliswaar nog een bovengemiddelde 

leesvaardigheid bezitten, maar dat de positie van Nederland wel daalt op de 

internationale ranglijst. De leesmotivatie van middelbare scholieren in Nederland is ook 

relatief laag: in het pisa-onderzoek van 2009 gaf bijna 50% van de Nederlandse 

vijftienjarigen aan helemaal niet voor hun plezier te lezen. Slechts 20% las langer dan 

een half uur per dag (oecd 2016a). Ook Nederlandse basisschoolleerlingen scoren in 

internationale vergelijkingen benedengemiddeld op leesmotivatie. 

 

 

4.2. Wat doet het boek?  
 

In de publicatie Wat doet het boek? Een onderzoek naar de opbrengsten van lezen 

(Stichting Lezen, 2017) wordt de waarde en het belang van het lezen van fictie 

uiteengezet. Onderstaand de letterlijke samenvatting. 

 

Drie persoonlijke domeinen worden onderscheiden waarop lezen van invloed is: 

1. ons denken / onze opvattingen  

2. onze sociale cognitie  

3. ons (geestelijk en fysiek) welzijn 

 

1. Lezen verruimt ons denken 

Fictie is in staat om onze denkbeelden te beïnvloeden. Verhalen laten sporen achter in 

ons geheugen, doen een persoonlijk appèl op ons, en slokken onze gedachten zodanig op 

dat nieuwe ideeën kunnen binnenglippen en nieuwe opvattingen kunnen ontstaan. Fictie 

doet niet onder voor non-fictie; of een verhaal gepresenteerd wordt als echt of verzonnen 

maakt voor de overredingskracht niet uit. Ook als informatie uit een verhaal onjuist is, en 

in tegenspraak is met kennis uit de 'echte' wereld, kan ze onze denkbeelden veranderen. 

 

Niet alle fictie is even overtuigend. Een belangrijke voorwaarde is de ervaring van 

'transportatie': hoe sterker een lezer opgaat in het verhaal, hoe sterker deze de 

denkbeelden uit het verhaal overneemt. Ook de mate waarin een lezer behoefte heeft 

aan emotionele stimulering oefent invloed uit op de mate waarin hij of zij door verhalen 

wordt beïnvloed. 

 

De gedachten van mensen veranderen niet alleen door het lezen van fictie, maar ze 

verruimen ook. Het lezen van literaire fictie kan aanzetten tot reflectie. Lezen zet 

daarnaast onze vooroordelen over andere mensen op losse schroeven. Verhalen laten de 

lezer het perspectief van andere mensen innemen en met hen meeleven. Zij bieden een 

veilige haven om in contact te komen met sociale of culturele groepen die in het dagelijks 

leven op afstand staan. Ook hier geldt een belangrijke voorwaarde: de lezer dient zijn 

eigen identiteit opzij te kunnen zetten en sterk op te gaan in het verhaal. 
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2. Lezen leert ons om anderen beter te begrijpen 

Fictieve verhalen stellen personages en hun belevenissen centraal. Als zodanig spelen zij 

niet alleen in op de sociale behoeften van kinderen en volwassenen, maar vergroten zij 

ook hun sociale cognitie. De frequentie waarmee kinderen worden voorgelezen hangt 

samen met hun Theory of Mind: de mate waarin zij zich een voorstelling kunnen maken 

van de gedachten, gevoelens en wensen van andere mensen. Dat komt vermoedelijk 

doordat kinderboeken veel woorden bevatten die verwijzen naar de mentale staat van 

personages. Daarnaast stimuleren boeken ouders en kinderen tot gesprekken over 

belevingswerelden. Zo kan voorlezen kinderen helpen om hun sociale cognitie te 

ontwikkelen. 

 

Ook de Theory of Mind van volwassenen kan een impuls krijgen door het lezen van 

boeken. In literaire werken komen complexe sociale situaties voor, die lezers uitdagen 

om tot een hoog niveau van 'gedachtelezen' te komen. Er bestaat voorzichtig bewijs dat 

dit bij de lezer tot een grotere sociale cognitie leidt. Het leesgedrag van volwassenen 

hangt samen met hun Theory of Mind en empathie. Frequente lezers zijn beter in staat 

zich in te leven in andere mensen. De vraag of dat ook daadwerkelijk veroorzaakt wordt 

door het lezen van fictie, en van literaire fictie in het bijzonder, is nog niet overtuigend 

beantwoord. Een belangrijke voorwaarde voor een effect van lezen op empathie is dat de 

lezer getransporteerd raakt in het verhaal. 

 

3. Lezen vergroot ons welzijn 

Het lezen van fictie biedt voordelen voor het geestelijk welzijn. Het verschaft plezier, 

creëert mentale rust en ontspanning, en zorgt voor afleiding. Lezen is zodoende een 

manier om voor even te ontsnappen aan de dagelijkse sores. Verdriet kan het beste het 

hoofd worden geboden als men zichzelf er afwisselend mee confronteert en er van 

afleidt. Het lezen van fictie blijkt mensen met deze beide processen van coping te helpen. 

Daarnaast biedt het lezen van fictie ontsnapping aan de eigen persoonlijkheid. Verhalen 

laten mensen de restricties van het zelf van zich af gooien, en een breder, minder 

limiterend zelfbeeld omarmen. Er treedt in dat geval zelfexpansie op. Hoe meer een 

personage iemand is op wie de lezer wil lijken, hoe sterker diens grenzen van het 

zelfbeeld worden opgerekt. 

 

De paradox wil dat lezers, dankzij deze ontsnappingsroute, een spiegel krijgen 

voorgehouden. Door over personages te lezen die met vergelijkbare problemen kampen 

of vergelijkbare emoties ervaren, krijgen ze een beter begrip van hun eigen situatie. Ook 

de mate waarin lezers zich met de personages identificeren, hangt samen met de mate 

waarin het boek herkenning, steun en nieuwe inzichten geeft. Tevens helpt fictie in het 

omgaan met heftige emoties. Mensen die graag sterke emoties ervaren tijdens het lezen, 

en graag door boeken in vervoering worden gebracht, voelen zich aangetrokken tot 

verdrietige boeken. Het welzijn van lezers kan hierdoor toenemen, omdat ze in staat 

worden gesteld om sterker en dieper te voelen. 

 

Tot slot biedt lezen indirecte bescherming tegen lichamelijke klachten. Diverse studies 

laten zien dat laaggeletterdheid - en meer specifiek een 'lage gezondheidsgeletterdheid' - 

samenhangt met gezondheidsrisico's. Dat komt deels doordat laaggeletterden 

onvoldoende vaardig zijn om belangrijke informatie over gezondheid en de 

gezondheidszorg op te zoeken, te verwerken en te begrijpen. Daarnaast zorgt regelmatig 

lezen voor een betere levensverwachting. Frequent lezende ouderen hebben minder kans 

om op korte termijn te overlijden dan niet-lezende ouderen, en dat effect is sterker voor 

boeken dan voor kranten en tijdschriften. Ook ontwikkelen lezende ouderen minder vaak 

dementie. 

 

Voor beleidsmakers betekenen deze bevindingen dat het belangrijk is om te investeren in 

leesbevordering. Een kind dat zich ontwikkelt tot een enthousiaste lezer van fictie, krijgt 

meer gelegenheid om zich te ontplooien tot een ruime denker, die vooroordelen en 

stereotypen actief weerlegt. Ook krijgt dit kind handvatten aangereikt om zich te 
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bekwamen in empathie. In een wereld waarin verschillende culturen steeds sterker met 

elkaar in verbinding staan, zijn dat cruciale vaardigheden. Tot slot kan een kind dat zich 

ontwikkelt tot een enthousiaste lezer van fictie hierdoor voordelen ervaren in zijn of haar 

welzijn. Lezen draagt in dat opzicht bij aan een gezonde en vitale (beroeps)bevolking.  

 

  

4.3. Activiteiten en cursussen   
 

Activiteitenprogramma 

Al decennia lang kent de bibliotheek leesbevorderingactiviteiten voor de jeugd: 

Kinderboekenweek, nationale voorleesdagen, kinderjury ect. Leesbevorderingactiviteiten 

voor volwassen als de Spannende-boekenweken zijn er later bijgekomen. Sinds 2016 

biedt BNF ook een breder activiteitenprogramma voor volwassenen. Het is gestart als een 

pilot in een beperkt aantal vestigingen. Vanwege het gebleken succes is het uitgebreid 

naar alle vestigingen. Een greep uit het aanbod: trouwe-lezers-event, schrijf een boek, 

heit&mem-café, kennismaken met de computer, meer doen met de iPad, autobiografisch 

schrijven, stamboomonderzoek, opruimen en ontspullen, fotografeer de natuur, bloggen 

en video’s maken, boekenbios en vrijheid en veiligheid bij dementie. Er worden ook 

diverse cursussen aangeboden die voorheen door SeniorWeb werden verzorgd. Deze 

worden onderstaand toegelicht. Ook de activiteiten voor jeugd zijn inmiddels uitgebreid 

met digitale programma’s als CoderDojo en Micro:bit. (zie hoofdstuk 3.3.). De activiteiten 

van jeugd en volwassenen zijn op elkaar afgestemd en gebundeld.  

 

Online cursussen  

Leden van de bibliotheek kunnen elk jaar gratis twee online cursussen en maandelijks de 

cursus van de maand volgen. De cursussen zijn te volgen in eigen tijd, tempo en locatie 

in een online omgeving. Dat gaat via de website van BNF in een persoonlijke 

cursusomgeving. Er zijn talencursussen Portugees, Chinees, Turks, Papiaments, Engels, 

Frans, Italiaans, Duits en Spaans. En cursussen rond de vier thema’s gezondheid en 

opvoeding, vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling, computer en nieuwe media.  

 

Computercursussen en -workshops 

De bibliotheek is er voor iedereen - van jong tot oud - die graag iets wil (bij)leren in de 

digitale wereld. Bijvoorbeeld meer doen met de iPad, een fotoboek maken, omgaan met 

Windows 10 of communiceren via WhatsApp. We bieden op verschillende vestigingen een 

gratis cursus kennismaken met de computer aan. In samenwerking met het Friesland 

College hebben we een pilot gedaan om vraaggericht digitale ondersteuning te bieden. 

Hiermee hopen we ook mensen te motiveren hun taalvaardigheden te verbeteren. 

BNF biedt op basis van het aanbod van voormalig SeniorWeb diverse cursussen en 

workshops. De cursussen worden gegeven in Bibliotheek Dokkum en Bibliotheek Kollum. 

Naast het vaste programma zijn er ook lessen op maat. Dit zijn privélessen waarbij de 

cursist het onderwerp en de cursusinhoud zelf bepaalt.  

 

Volksuniversiteit 

BNF gaat in de beleidsperiode onderzoeken of ook het volledige aanbod van 

Volksuniversiteit Fryslân in de regio kan worden aangeboden. De Volksuniversiteit biedt 

veel verschillende cursussen op het gebied van talen, lifestyle, kunst & cultuur, digitale 

ontwikkelingen, lezen en schrijven en lichaam en geest. Deze cursussen worden gegeven 

op diverse locaties in Fryslân. Leden van de bibliotheek ontvangen tien procent korting 

op de cursusprijs. 

 

Open badges 

BNF werkt steeds vaker als non-formele opleider. Er is een behoefte om de cursisten te 

waarderen voor opgedane kennis, vaardigheden of houding. Een open badge kan hierbij 

helpen. Een open badge is een indicator of symbool voor een kwaliteit, prestatie, 

vaardigheid, ervaring of interesse die digitaal gedeeld kan worden. Open badges kunnen 

leerdoelen ondersteunen en het geleerde (h)erkennen. Mensen die een cursus succesvol 
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afronden en een badge behalen, kunnen deze toevoegen aan het cv en tonen op hun 

website of sociale media, zoals LinkedIn.  

 

Inmiddels kennen opleidingsinstituten, trainingsbureaus en (ICT-)bedrijven over de hele 

wereld digitale badges toe aan cursisten. Bij badges zijn drie groepen belanghebbenden 

te onderscheiden: 

 de badgehouder (de cursist) die een badge krijgt als hij een vaardigheid heeft 

aangetoond of een competentie ontwikkeld.  

 de badge-uitgever (onderwijsinstelling, soms ook bedrijf) die de badges maakt, 

toekent en uitgeeft en instaat voor de echtheid en de kwaliteit ervan.  

 de raadpleger die badges inhoudelijk beoordeelt, verifieert en er een waarde aan 

toekent. Dat kunnen werkgevers of onderwijsinstellingen zijn. Een onderwijsinstelling 

kan bijvoorbeeld op basis van badges studiepunten of vrijstellingen toekennen.  

In samenwerking met Bibliotheekservice Fryslân kan BNF deelnemen aan een Europees 

project waarin de mogelijkheden rond open badges in het bibliotheekwerk worden 

onderzocht. Dit hangt af van de toekenning van de subsidie.  
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5. Meertaligheid en mienskip  
 

5.1 Leven, werken en leren in de kennissamenleving  
 

De kennissamenleving is divers, geglobaliseerd en doordrenkt met media en technologie. 

Het vervagen van grenzen biedt wereldwijd kansen om samen te werken aan problemen 

die creatieve oplossingen nodig hebben. Te denken valt aan de economische crisis, 

energie- en milieuvraagstukken, duurzaamheid, hongersnood en sociale- en medische 

kwesties. Het gebruik van media en technologie heeft in onze samenleving een 

democratiserende werking. Burgers denken steeds vaker mee over onderwerpen die hun 

leef- en werkomgeving raken en verwachten inspraak bij bedrijven, werkgevers, 

organisaties en politiek. Meningen worden gevormd en bediscussieerd op social media.  

Ook het werken in de kennissamenleving verandert. Op de huidige en toekomstige 

arbeidsmarkt zien we andere soorten banen ontstaan. Het aantal banen waarin 

productiewerk wordt verricht, neemt af. Banen waarin een beroep wordt gedaan op 

competenties als kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen en 

creativiteit nemen toe. Het is vanzelfsprekend dat het adequaat kunnen gebruiken van ict 

een belangrijke voorwaarde is. 

  

Als gevolg van de ontwikkeling van de kennissamenleving en de uitvloeisels daarvan is 

het noodzakelijk dat iedereen de kans wordt geboden zich de juiste vaardigheden eigen 

te maken. Vaardigheden en competenties die nodig zijn om goed in de 

kennissamenleving te kunnen functioneren, te kunnen werken en om zich levenslang 

door te kunnen ontwikkelen. Waar in een industriële samenleving de nadruk ligt op 

kennisoverdracht, is dat in een kennissamenleving op het ontwikkelen van 21st century 

skills. Naast de individuele aspecten van deze ontwikkelingen is er ook een sociale 

component. De 21e-eeuwse vaardigheden komen vooral tot hun recht als ze tot stand 

komen door de vaardigheid samenwerken en het vormen van community’s. 

 

 

5.2. Iepen mienskip 
  

De term mienskip is lastig te definiëren en operationeel te maken. ’Het is de samenleving 

en de ander nemen zoals die is: imperfect. Mienskip is de kracht van elkaar erkennen, 

herkennen en samen meer zijn dan de som der delen’, zei Jacco de Boer, woordvoerder 

van Leeuwarden Fryslân 2018. In het bidbook LF 2018 staat mienskip centraal: ‘We 

willen zaken die in de maatschappij spelen op de kaart zetten, niet alleen cultureel maar 

vooral ook op sociaal-maatschappelijk gebied. En daarbij gaat het vooral om het 

ontmoeten van andere mensen. Het gaat om kennis, debat en ontmoeting. Dat je ook 

mensen treft die een andere mening hebben en dat iedereen toch naar elkaar luistert. 

Deze vorm is volledig nieuw in Fryslân. We willen met deze opzet meer de breedte in en 

meer mensen bereiken dan bij een reguliere lezing. We zijn niet bang voor discussie, 

maar het is ook vlot, leuk en gezellig.’ 

 

In zijn boek Sapiens, een kleine geschiedenis van de mensheid beschrijft Yuval Noah 

Harari hoe in de loop van de geschiedenis de hechte banden binnen familie en 

(dorps)gemeenschappen zijn verzwakt en over zijn genomen door de staat en de markt. 

“De staat en de markt zijn de vader en de moeder van het individu en het individu kan 

alleen overleven dankzij die nieuwe ouders. De markt voorziet ons van werk, verzekering 

en pensioen. Als we een vak willen leren staan de overheidsscholen voor ons klaar. Als 

we een zaak willen openen leent de bank ons geld. Als er geweld uitbreekt beschermt de 

politie ons. Als we een paar dagen ziek zijn zorgt de ziektewet voor ons. Als we voor 

langere tijd uit de running zijn springt de sociale dienst bij. Maar de bevrijding van het 

individu heeft wel een prijs. Veel mensen betreuren het verlies van sterke familiebanden 

en sterke gemeenschappen en voelen zich ontworteld, vervreemd en bedreigd door de 
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macht die de onpersoonlijke staat en de markt over ons leven heeft.” Harari gaf de 

ontwikkeling van de laatste twee eeuwen in onderstaand schema weer.  

 

Mensen hebben behoefte aan het wij-gevoel, de saamhorigheid, solidariteit en loyaliteit 

en het zich bewust zijn van medeverantwoordelijkheid die bij een gemeenschap horen. 

Dat zijn belangrijke kenmerken van mienskip. BNF wil met de vijf thema’s uit dit 

beleidsplan bijdragen aan sterke individuen, het versterken van de gemeenschapsbanden 

en daarmee aan de staat en markt als geheel.  

 

 

5.3. Meertaligheid 
 

Naar de voor- en nadelen van meertaligheid is veel onderzoek gedaan. De conclusies zijn 

niet eenduidig. Er zijn redenen genoeg waarom het handig is meerdere talen te spreken; 

het is goed voor je internationale vriendschappen, je kunt je beter verdiepen in andere 

culturen. Een hele goede reden is ook dat het goed is voor je hersenen. Wie meerdere 

talen spreekt: 

1. Is cognitief flexibeler – Oudere mensen die sinds hun jeugd meerdere talen spreken, 

blijken beter om te kunnen gaan met onverwachte omstandigheden. Uit onderzoek 

bleek dat deze ouderen opdrachten sneller uitvoerden en daarvoor minder energie 

nodig hadden.  

2. Is scherper op latere leeftijd – Meertalige mensen scoorden beter op een 

intelligentietest nadat ze de 70 gepasseerd waren. Dit gold ook voor mensen die pas 

op latere leeftijd een tweede taal leerden. 

3. Kijkt anders naar bepaalde woorden – Meertalige mensen hebben minder tijd nodig 

om woorden die in meerdere talen overeenkomen in zich op te nemen. De hersenen 

herkennen het woord al.  

4. Krijgt Alzheimer mogelijk wat later in zijn leven – Iedereen kan het krijgen, maar 

meertalige mensen lijken het 4 tot 5 jaar later te krijgen dan mensen die maar één 

taal spreken.  

5. Heeft als kind een groter probleemoplossend vermogen – En blijkt creatiever te zijn.  

6. Kan als kind beter switchen tussen taken – Uit onderzoek blijkt dat meertalige 

kinderen sneller zijn als het gaat om het afwisselen van taken.  

7. Kan ook in andere talen denken en daardoor wellicht betere beslissingen nemen – 

Wie in een andere taal dan de moedertaal nadenkt over een probleem, lijkt wat meer 
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afstand tot het probleem te hebben en kan daardoor makkelijker tot een moeilijk 

besluit te komen. 

  

Hoe dan ook heeft Fryslân te maken met meerdere talen en streektalen. Op 1 januari 

2016 had 12,3% van de inwoners van Nederland een niet-westerse, en 9,8 procent een 

westerse achtergrond. Bijna de helft van de personen met een niet-westerse achtergrond 

is in Nederland geboren en hoort daarmee tot de tweede generatie. In Leeuwarden heeft 

7,7% van de inwoners een westerse immigratie-achtergrond en 9,6% een niet-westerse 

immigratie-achtergrond. Voor het werkgebied van BNF zijn de cijfers en het aantal 

inwoners dat meertalig of anderstalig is een stuk lager, maar wel een factor om rekening 

mee te houden.  

 

Anders ligt het met de Friese taal. De Friese taal heeft in Nederland een aparte status en 

is als enige erkend volgens deel III van het Europees Handvest voor regionale talen of 

talen van minderheden. Daarin zijn wettelijke voorschriften opgenomen voor het 

bevorderen en stimuleren van het Fries. Het Fries is sinds 2014 officieel erkend als 

tweede rijkstaal van Nederland.  

 

Zonder twijfel is de Friese taal van belang voor de beleving van de Friese identiteit. De 

Friese taal zou daarom ook de meest logische verklaring zijn voor het Friese 

gemeenschapsgevoel. Op dit moment zijn er ongeveer 400.000 personen die Fries 

spreken. Dat is bijna 70% van de inwoners van Fryslân. Met dit percentage is het niet 

meer dan logisch dat Friezen door het spreken van dezelfde taal zich onderling 

verbonden voelen. Sinds het Fries in 2014 erkend werd als tweede rijkstaal twijfelen 

Friezen ook niet meer of het beschouwd moet worden als echte taal. Noemde in 1967 

nog 85% het Fries een echte taal, nu ligt het percentage in de persoonlijke interviews op 

99%. Argumenten die aangedragen worden zijn de geschiedenis van het Fries, dat een 

andere oorsprong heeft dan het Nederlands, de eigen grammatica en woordenschat, 

maar ook de erkenning als tweede rijkstaal zélf. 

 

Opvallend is dat wanneer de respondenten zichzelf moeten typeren als ‘Fries’ of 

‘Nederlander’, een meerderheid kiest voor beide. Ook voelt 60% bezwaar om Fries te 

praten als er Nederlandstaligen bij zijn. Meertaligheid is in 2016 de norm, zo concluderen 

de onderzoekers. Dit wordt dan ook door de provincie gestimuleerd. Zo krijgen jonge 

ouders sinds vorig jaar bij de geboorteaangifte een zogenaamd ‘taalkado’. Deze bevat 

cadeautjes en uitgebreide informatie over meertalig opvoeden. 

 

Ook in Leeuwarden Fryslân 2018 vormt meertaligheid een belangrijk thema.  

 

Meertaligheid in de collecties 

Voor de collectie van de bibliotheken koopt BNF vrijwel alle Friese boeken die er op de 

markt verschijnen voor jong en oud. Om de keuze zo breed mogelijk te houden zijn we 

zeer terughoudend in het saneren van de niet meer verkrijgbare/vervangbare boeken. 

Het nadeel van het niet saneren is dat de collectie er vaak wat ‘suterich’ en verouderd 

uitziet. Er is echter te weinig titelaanbod om aan de vraag te kunnen voldoen. 

Bibliotheekservice Fryslân en BNF hebben een oproep gedaan bij de Afûk en Regaad om 

meer boeken uit te geven.  

 

BNF biedt basisscholen de collectie Lês & Read aan. Drie keer per jaar ontvangen scholen 

een kist met boeken (25 Fries, 25 Engels) voor de hele school met verwerkingsmateriaal 

en lessuggesties. Het zijn unieke titels, dus geen duplicering. Vooral de scholen zonder 

Bibliotheek op school in kernen waar een bibliotheek is, of scholen die een extra impuls 

aan Fries en Engels willen geven maken gebruik van Lês & Read. De bibliotheken op 

school hebben in principe alle Friese titels al in de collectie. Drietalige scholen die al 

langer van de dienstverlening gebruik maken hebben ook een eigen collectie Engels in de 

school staan. Startende scholen willen uiteraard graag Friese en Engelse boeken. BNF 

levert wat er te koop is en voor Fries is dat helaas beperkt.  
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In de aanpak voor het maken van een leesplan op scholen wordt standaard aandacht 

besteed aan meertaligheid en hoe dat vorm krijgt in de school. Dat leesplan maken de 

door ons opgeleide leescoördinatoren (Open Boek) of door de school post-hbo-opgeleide 

taalcoördinatoren samen met de leesconsulent van BNF. Idealiter maakt het leesplan 

deel uit van het taalbeleidsplan van de school.  

 

Voor BoekStart is de folder in het koffertje aangepast naar de situatie in Fryslân en is het 

logo van de Provincie Fryslân toegevoegd. Bij het bezoek van ouders aan de bibliotheek 

op uitnodiging middels het BoekStart-koffertje delen onze medewerkers de 

taalgroeimeter uit die ouders informeert over de taalontwikkeling van het kind. Hierin 

zijn vier varianten (Nederlandstalig, Friestalig, combinatie van Fries en Nederlandstalig of 

anderstalig). De medewerker vraagt naar de taalsituatie thuis en brengt de juiste 

taalgroeimeter onder de aandacht.  

 

Verder stimuleren we tweetaligheid met de uitgave van Tomkeboekjes (ook in het 

Bildts), de folder van Afûk met titelsuggesties, Fryske apps, activiteiten tijdens de 

Nationale Voorleesdagen en het Fertelfestival en op onze website staat een widget over 

BoekStart, ouders kunnen online BoekStart voor jou! Lezen (met Friese boekentips) en 

naar Tomke-radio luisteren. 

 

Samenvattend: waar mogelijk voegen we een Friese, Engelse of streektaalcomponent toe 

aan alle collecties.  

 

 

5.4. Community librarian 
 

De meningen over taal, identiteit en mienskip zijn verdeeld. Het is niet helemaal duidelijk 

waar het gevoel van verbondenheid van Friezen vandaan komt en waar de bibliotheek 

specifiek op kan voortbouwen. In Engeland is door David Lankes onderzoek gedaan naar 

de relatie tussen bibliotheek en gemeenschap. Community librarianship is net als 

mienskip een moeilijk te vertalen term. Daarom laten we het ook maar onvertaald. Wel 

kunnen we het door de inhoud te verduidelijken tastbaar maken.  

 

Bibliotheekwerk kent een lange traditie van dienstverlening in community’s, aan mensen 

die kennis, informatie of raad komen halen. Traditioneel is de relatie tussen een 

bibliothecaris en bibliotheekgebruikers een ongelijke of asymmetrische: de een bezit de 

kennis en informatie, de ander niet. Maar de kennis die eruit voortkomt, is gedeelde 

kennis. Die kennis komt niet toe aan individuele deelnemers, niet aan de bibliotheek, 

maar aan de gemeenschap als geheel. Het delen met anderen werkt in de praktijk 

motiverend: mensen werken als groep aan iets nieuws, en het wordt ook gedeeld 

eigendom. Het betekent wel dat je als community librarian een deel van je 

verantwoordelijkheid voor de kenniscreatie aan de groep moet durven overdragen. 

Uiteindelijk bepalen zij hoe ze te werk gaan en welke werkvormen en gereedschappen ze 

gaan gebruiken. 

 

Volgens David Lankes is het de bibliothecaris zelf, niet zozeer de bibliotheek, die zich 

verhoudt tot de behoeftes van de lokale gemeenschap. De bibliothecaris werkt aan het 

opbouwen van een vertrouwensband met de inwoners. De bibliothecaris gaat in gesprek 

met de leden van de gemeenschap, hij tast af aan wat voor activiteiten behoefte is, hij 

genereert draagvlak en vindt overeenstemming over zijn eigen rol hierbij. Het is een 

vertrouwensband waarin de afstemming tussen concrete behoeftes vanuit burgers en de 

maatschappelijke rol van de bibliothecaris telkens anders is. 

 

Wat is een community? 

Letterlijk betekent community gemeenschap. Volgens Lankes: een groep mensen die iets 

gemeenschappelijks deelt (die elkaar al kennen, of nog niet) die iets gemeenschappelijks 



31 

 

delen, zoals woonplaats, interesse of activiteit. Bij openbare bibliotheken denken we bij 

dat gemeenschappelijke in eerste instantie aan de woonplaats of aan de mensen die in 

het werkgebied van de bibliotheek wonen. Bij schoolbibliotheken zijn het leerlingen. Maar 

er kunnen ook andere kenmerken zijn die de community maken. Het lidmaatschap van 

een taalgroep bijvoorbeeld, of de belangstelling voor een bepaald onderwerp. Je kunt tot 

meerdere community’s tegelijk behoren. Het lid zijn van de ene community sluit 

lidmaatschap van een andere niet uit. Zo kun je lid zijn van een toneelgroep én 

geïnteresseerd zijn in de lokale geschiedenis.  

 

De community’s waar het hier om gaat, kunnen meerdere gedaanten hebben: 

 Het kunnen al bestaande groepen zijn van mensen die elkaar al langer kennen en die 

zich verenigd hebben rond een onderwerp of een bepaalde praktijk. Bijvoorbeeld de 

historische vereniging van mensen die samenwerken om de lokale geschiedenis te 

ontdekken en beschrijven, of aan een leeskring: mensen die dezelfde boeken lezen 

en bij elkaar komen om erover te praten. 

 

 Het kunnen mensen zijn die elkaar nog niet zo goed of zelfs nog helemaal niet 

kennen, maar wel een gemeenschappelijk belang of gedeelde interesse hebben. Door 

deze mensen bij elkaar te brengen, zou een band tussen hen kunnen ontstaan. Denk 

bijvoorbeeld aan mensen die zich zorgen maken over de verkeersoverlast die een 

nieuw aan te leggen weg zou kunnen gaan veroorzaken. Of aan immigranten uit 

diverse landen die de Nederlandse taal moeten leren om te slagen voor hun 

inburgeringsdiploma. Of jongeren die meer willen leren over het programmeren van 

apps of het maken van professioneel ogende vlogs. 

 

Wat is librarianship? 

 

Ook voor dit woord is er geen Nederlandse vertaling die de lading goed dekt. De meeste 

mensen denken bij librarianship eerst en vooral aan experts in het ordenen van 

informatiedragers, aan content en metadata. Of misschien aan professionals die goed zijn 

in het bemiddelen tussen informatievragen van gebruikers en een collectie 

informatiedragers. David Lankes is van opvatting dat je bibliotheekwerk niet kunt 

definiëren in termen van fysieke objecten zoals boeken, maar in termen van leren en 

kennis (Lankes, Atlas, 2011, p. 23). Of persoonlijke ontwikkeling, zoals het in de Wet 

Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen heet. Anders geformuleerd: het gaat niet om 

de producten van kennis, maar om het tot stand komen van kennis. Bij librarianship 

draait alles om het vooruit helpen van: 

 individuele personen, 

 de gemeenschappen waarvan zij deel uitmaken, 

 en uiteindelijk van de samenleving als geheel. 

 

In het nieuwe bibliotheekwerk, zegt Lankes, is de verhouding veel minder ongelijk. 

Natuurlijk heeft de community librarian bepaalde kennis en vaardigheden in huis om 

processen van kenniscreatie aan de gang te krijgen en te houden. In die zin is de 

verhouding niet gelijk. Volgens David Lankes is de missie van de bibliothecaris de 

maatschappij verbeteren door kenniscreatie te faciliteren in de community's van zijn of 

haar gemeenschap. Deze missie sluit aan bij de behoefte van mensen om met elkaar in 

gesprek te gaan, om vragen voor te leggen, elkaar waar nodig te helpen en te inspireren. 

Het sluit aan bij de behoefte om de plek waar je woont beter te leren kennen, sociale 

contacten te ontwikkelen en te onderhouden. Mee te doen met de dingen die lokaal 

gebeuren. Dit kunnen tijdelijke of blijvende community's zijn, bijvoorbeeld bloggers of 

opiniemakers, nieuwkomers of jonge ouders, actieve ouderen en lokale artiesten, 

ondernemers, schrijvers, dichters, wetenschappers. Community's die met een doel voor 

ogen en een hart voor hun stad of dorp samen willen komen en verder willen leren, wat 

het fundament vormt van de visie van David Lankes. Met gebruik van allerlei tools (waar 

de collectie één van is), draait het steeds om versterken van de lokale gemeenschap 

door het organiseren van uitwisseling van kennis en informatie in die gemeenschap. De 



32 

 

bibliothecaris die deze missie deelt, op zijn eigen persoonlijke manier, is een community 

librarian. 

 

Wat is community librarian 

 

Als we nu community en librarianship samenbrengen, dan hebben we al een beter beeld 

van wat community librarianship volgens Lankes zou moeten zijn. Bibliothecaris zijn 

betekent het helpen creëren van nieuwe kennis in en met community’s. Het 

collectioneren, ordenen en ontsluiten van boeken en andere informatiedragers is niet het 

doel, maar een middel om kenniscreatie vooruit te helpen. Het wil overigens niet zeggen 

dat álle community’s baat hebben bij een bibliotheek. In Lankes’ woorden: ‘Niet alle 

community’s hebben bibliotheken nodig. Maar in de community’s die ze wel nodig hebben 

is de bibliotheek een onderdeel van de community, en moet je ervan uit kunnen gaan dat 

de bibliotheek een rol heeft in het verbeteren van de community’ (Lankes, Expect More, 

2012, p. 75). 

Vanuit de opvattingen van de community librarian heeft BNF de ambitie aan diverse 

community’s te werken. Daaronder wordt verstaan een vorm van organisatie waarbij 

mensen bij elkaar gebracht worden en waar het platform de mensen ook het gevoel geeft 

dat zij erbij horen. Het geeft ieder lid een identiteit die zij trots met anderen willen delen. 

Een community biedt daarbij een kader aan om elkaar meer te vertrouwen, elkaar meer 

te ondersteunen, meer met elkaar samen te werken en meer betekenisvolle relaties met 

elkaar op te bouwen.  

 

Uitwerking 

 

Deze nieuwe beleidslijn rond meertaligheid en community is nog weinig concreet 

uitgewerkt en zal in de beleidsperiode invulling krijgen. Het doel is dat de traditionele 

taken rond taal en cultuur een uitbreiding en verdieping gaan krijgen middels 

community’s. Bijvoorbeeld dat alle publicaties in het Fries en over Fryslân en in 

streektalen en regio’s in Noord-Fryslân voor de lener beschikbaar zijn. Dat er literatuur in 

andere talen beschikbaar is. Dat in bibliotheken historische informatiepunten zijn waar 

informatie over de lokale geschiedenis en cultuur wordt aangeboden. Dat in 

samenwerking met organisaties lezingen worden georganiseerd. Dat in de Bibliotheek op 

school drietalige collecties worden aangeboden.  

 

Het nieuwe beleid heeft vooral ook op personeelsgebied en in de programmering en 

communicatie consequenties. We gaan de medewerkers ontwikkelen van boekenmens 

naar mensenmens. En middels programmering van activiteiten (voor jong en oud) en in 

de communicatie hierover zal de betrokkenheid van de inwoners vergroot worden.  
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6. Personeel en organisatie  
 

 

6.1. Organisatie 
 

Ook organisatie, leiderschap, communicatie en relaties zijn aan forse veranderingen 

onderhevig. Kenmerkend in de veranderingen is de verschuiving naar een samenleving 

waarin decentralisatie en transparantie een belangrijke rol spelen. BNF heeft sinds de 

fusie al een flinke transitie gemaakt, richting een netwerkorganisatie. Vertrouwen is de 

basis van samenwerken, binnen en buiten de organisatie. In het nieuwe tijdperk, worden 

de verhoudingen tussen mensen steeds meer gelijk. De opvattingen van BNF over 

personeel, organisatie en communicatie sluiten daarbij aan.   

 

Binnen BNF zijn drie lijnen te onderscheiden: educatie, vestigingen en communicatie 

waarin medewerkers met specifieke opleiding en competenties werken. Door die lijnen 

meer te vervlechten kunnen we meer realiseren.  
 

6.2. Optimale werkervaring  
 

Als je een (groot) deel van je tijd besteedt aan werken, dan mag je toch van organisaties 

verlangen dat zij een bruisende werkomgeving creëren waar het leuk is om te zijn, waar 

je je talenten kunt benutten en waar je met je werkzaamheden iets kan toevoegen aan 

de wereld?  

 

BNF wil dat hun medewerkers excelleren, gelukkig zijn en dat het uitstraalt op onze 

bezoekers en relaties. Daar werken we aan sinds de fusie tussen BNWF en BNOF in juli 

2014. Er wordt vaak gesteld dat mensen tegen verandering zijn. De ervaring leert dat 

medewerkers open staan voor verandering, maar dat organisaties vaak niet goed weten 

waar te beginnen. Hieronder de acht hoofdlijnen waarlangs BNF de verandering van het 

oude werken naar het nieuwe werken realiseert. 

 

1. Van focus op taakuitvoering naar een waarde-gedreven organisatie 

Een aantal jaar terug ontketende Simon Synek een revolutie met ‘Start with Why’. Het 

blijkt dat organisaties die een sterke ‘why’ of purpose hebben zorgen voor meer 

betrokkenheid bij hun medewerkers. Als een organisatie voor iets groters staat dan 

draag je als medewerker hier aan bij en dit zorgt voor motivatie. Je hoeft medewerkers 

dan ook niet meer te forceren om mee te gaan in veranderingen, als het bijdraagt aan 

het hogere doel dan is de motivatie er al. Belangrijk is dat je de juiste mensen in de 

organisatie hebt. 

 

2. Van hiërarchische piramide naar netwerk van medewerkers 

Om na te gaan welke manier van werken past bij de organisatie is het belangrijk om naar 

het hogere doel te kijken en een werkvorm te kiezen die hierop aansluit. Wat bij BNF 

goed werkt is dat medewerkers steeds meer in overleg bepalen wat er gebeurt. Hierdoor 

ontstaan eigenaarschap en motivatie. Daarnaast zorgen we voor zo min mogelijk 

managementlagen in de organisatie. In het verlengde daarvan, losse afdelingen en/of 

beleidsmedewerkers als marketing of HR zorgen voor lastigere besluitvorming en 

samenwerking. BNF werkt met multidisciplinaire teams en beoordeelt als team de 

resultaten. 

 

3. Van directief leiderschap naar dienend leiderschap 

Leidinggeven is meer en meer aan het veranderen. BNF ziet medewerkers als het 

belangrijkste kapitaal van de organisatie. Leidinggevenden stellen zich daarom ten 

dienste van de medewerkers. Vertellen wat je moet doen is niet meer van deze tijd. 
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Daarentegen wordt een dienende, coachende rol gevraagd. Leidinggevenden kijken wat 

nodig is om medewerkers in staat stellen om te excelleren. Leidinggevenden stellen 

constant de vraag: hoe kan ik er voor zorgen dat mijn medewerkers hun werk beter gaan 

doen en hun werk meer gaan waarderen? 

 

4. Van lange-termijnplannen naar experimenteren 

Cliché maar in toenemende mate waar: de enige constante is verandering. Succesvolle 

organisaties komen er meer en meer achter dat je de toekomst niet kan voorspellen, de 

wereld verandert gewoon te snel. Lange-termijnplannen en uitgewerkte projectplannen 

werken niet meer, want je moet ze blijven aanpassen om te zorgen dat ze accuraat 

blijven. In plaats van gedetailleerde plannen, werken we met kaders en vullen die in. 

Doen, fouten maken, leren, bijstellen en doorgaan. De belangrijkste factor hierbij is een 

omgeving waarin medewerkers kunnen en durven te experimenteren en fouten maken 

mag.  

 

5. Van regels en controle naar vrijheid en vertrouwen 

BNF heeft heldere doelen voor ogen en neemt de juiste mensen aan die passen bij de 

organisatie. Dat werkt pas goed als je de mensen ook ruimte biedt om bij te dragen aan 

het realiseren van de doelen. Om talent te binden moet je het loslaten. BNF waakt voor 

overbodige regels en controle, want dit gaat ten koste van creativiteit en productiviteit. 

BNF werkt zoveel mogelijk transparant en laat medewerkers hun werk zoveel mogelijk 

zelf inrichten. Voorwaarde is dat medewerkers binnen de beleidskaders werken en oog 

hebben voor de integrale aanpak en de effecten van het eigen werk op het werk van de 

collega.  

 

6. Van centrale besluitvorming naar decentrale besluitvorming 

In veel organisaties nemen een paar mensen alle grote beslissingen. De beslissers zijn 

niet de uitvoerders en dus ook niet altijd de mensen die weten wat er speelt en wat er 

écht gevraagd wordt. BNF betrekt daarom de mensen in de directe dienstverlening zoveel 

mogelijk bij beslissingen. Degenen die dichtbij klanten staan weten veel en vaak het 

beste wat nodig is. Beslissingen worden langs korte lijnen genomen onder 

verantwoordelijkheid van de leidinggevende of door het managementteam. Dat scheelt 

veel tijd en dat biedt de grootste garantie op de beste beslissing.  

 

7. Van gesloten informatie naar radicale transparantie 

In de ideale organisatie zijn medewerkers gemotiveerd en betrokken en dit bereik je 

alleen als je als medewerker weet wat er speelt. De grootste oorzaak van ontevredenheid 

is dan ook dat medewerkers niet (mogen) weten wat er speelt. BNF zorgt voor 

transparantie en geeft iedereen zoveel mogelijk toegang tot alle informatie en ruimte om 

informatie met elkaar te delen. Dat biedt iedereen de mogelijkheid om mee te denken en 

ook daadwerkelijk bij te dragen aan het maken van keuzes op basis van complete 

informatie. Het resultaat is dat medewerkers eigenaarschap ervaren ook als keuzes 

verkeerd blijken uit te pakken. 

 

8. Van functieomschrijving en vaste taken naar werken met passie en talent 

BNF werkt niet meer vanuit functiebeschrijvingen met een uitgebreide opsomming van 

vaste taken. Het risico van een gedetailleerde functiebeschrijving is dat bij het 

aanvaarden van een functie je gelijk een groot gedeelte van je passies en talenten niet 

meer kan inzetten. Dat werkt anders als teams zich gezamenlijk buigen over de vraag: 

wat moet er gebeuren en wie kan dat en wie vindt dat leuk? Dan werk je meer vanuit 

passie en talent. 

 

6.3. Duurzame inzetbaarheid 
 

BNF heeft in 2018 laten onderzoeken wat de succesfactoren en wat de risicofactoren zijn 
voor BNF en haar medewerkers in relatie tot duurzame inzetbaarheid. 
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BNF heeft duurzame inzetbaarheid is als volgt gedefinieerd: Duurzame inzetbaarheid 

betekent dat personen in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare 

mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig 

werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een 

werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze 

mogelijkheden daadwerkelijk te benutten. Deze definitie komt uit het rapport Duurzaam 

inzetbaar: werk als waarde dat Van der Klink en anderen in opdracht van ZonMW in 2010 
uitbrachten.  

Om termen als mogelijkheden, voorwaarden, gezondheid en welzijn verder te 

concretiseren, is er een keuze gemaakt uit acht kernindicatoren: 

1. Gezondheid | Gezond eten en bewegen zorgt voor minder verzuim en meer energie 

op het werk. 

2. Betrokkenheid | Zingeving in het werk door ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, 

vakmanschap en ideeën voor medewerkers. Betrokken bij het werk, betrokken bij 

elkaar. 

3. Werkplezier | Autonomie in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor 

vakmanschap: cruciale factoren die bijdragen aan het bevorderen van werkplezier en 

het verminderen van werkstress. Arbo en RI&E, de gesprekscyclus en het vieren van 

successen zijn hier ook een onderdeel van. 

4. Ontwikkeling | Inzetbaar blijven door de ontwikkelingen in het vak bij te houden, 

nieuwe kennis op te doen en extra opleidingen te volgen.  

5. Fysieke belasting | Fysieke over- en onderbelasting zorgt voor veel uitval. Gerichte 

maatregelen op basis van kennis over de risico’s van bijvoorbeeld te zwaar tillen of te 

lang zitten, kunnen dit voorkomen. 

6. Mobiliteit: In-, door- en uitstroom: vrijwillig en onvrijwillig, medewerkers vanuit de 

participatiewetgeving en stagiaires. 

7. Persoonlijk leiderschap en autonomie: taakvolwassenheid en het nemen van 

eigen verantwoordelijkheid, balans werk en privé, het nieuwe werken. 

8. Leiderschap; Hoe wordt er leiding gegeven? Op welke wijze wordt er aansluiting 

gezocht bij generatiemanagement? Als er optimaal wordt aangesloten bij ieders 

leerstijl, levensfase en er wordt afgestemd op wederzijdse verwachtingen en 

prestaties, dan zal dat de duurzame driehoeksrelatie tussen organisatie, 

leidinggevende en medewerker versterken.  

Per kernindicator zijn er succesfactoren, risicofactoren en aanbevelingen benoemd. Deze 

pretenderen niet volledig te zijn, maar geven een richting. De uitkomsten van de 

kernindicatoren, zijn gevoed door verschillende onderzoeken die BNF in 2016 en 2017 
heeft laten uitvoeren: 

- In januari 2016 is de NEN- scan gedaan. 

- In de periode mei-oktober 2016 is op alle vestigingen een RI&E uitgevoerd. 

- In het najaar van 2016 heeft Effectory een herhaling gedaan van het medewerker 

onderzoek van 2014, dat kort na de fusie is gehouden. 

- Eind 2016 begin 2017 is alle medewerkers een periodiek medisch onderzoek (PMO) 

aangeboden. Dertig medewerkers vulden het onderzoek grotendeels in, twintig 

daarvan hebben het onderzoek volledig gedaan. 

- De medewerkergesprekken worden nu jaarlijks gevoerd, gedocumenteerd en 

geëvalueerd.  

- Eind 2016 is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door ProBiblio (BiebPanel 

4-2016). 

- Vanaf 2015 is systematisch gewerkt aan harmonisatie van de personeelsregelingen 

van de twee fusieorganisaties en het actualiseren hiervan vanwege de grote 

veranderingen in wetgeving. 

- Zijdelings is ook een cultuuranalyse uit 2015 meegenomen. Maar minimaal omdat dit 

buiten het tijdsbestek van 2016-2107 valt. 

http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/1711/Gezondheid-en-vitaliteit.html
http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/1717/Betrokkenheid.html
http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/1681/Werkstress.html
http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/1699/Ontwikkeling.html
http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/2212/Fysieke-belasting.html
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Daarnaast is er geput uit literatuur en beleidstukken van BNF zelf. Dit alles tezamen 

heeft geleidt tot de notitie Duurzame inzetbaarheid, waar dit een samenvatting van is. 

De conclusie van het onderzoek is dat BNF inderdaad een ideale organisatie is. De 

klanten zijn tevreden, de medewerkers zijn tevreden, de financiers zijn tevreden. Dat 

blijkt uit alle scores uit de verschillende onderzoeken. Wat zijn dan de belangrijkste 
succesfactoren samengevat? 

1. Het lage ziekteverzuim (een goede algemene gezondheid), dus een hoge 

arbeidsparticipatie. 

2. Een hoge betrokkenheid vanuit medewerkers bij de organisatie, haar visie en 

doelstelling. 

3. Hoge scores op werkplezier (dit door onder andere autonomie, collega’s, waardering 

van de leidinggevende, het vak, de klanten en de eigen regelruimte). 

4. Een goed beleid gericht op opleiding en ontwikkeling waar rekening is gehouden met, 

en ruimte geboden wordt aan maatwerk. 

5. Waar adequaat wordt gehandeld en gereageerd op Arbo-zaken, fysieke belasting, 

materialen voor handen zijn en waar goed geborgd is via een gecertificeerde 

arbodienst. 

6. Waar medewerkers aangeven nog met plezier langer bij BNF te willen werken. 

7. Waar eigen verantwoordelijkheid en taakvolwassenheid bespreekbaar is, wordt 

gestimuleerd en gefaciliteerd. 

8. Waar leidinggevenden met grote inzet, plezier en betrokkenheid hun werk uitvoeren. 
 

Natuurlijk zijn er ook risico’s en verbeterpunten. Een ideale organisatie is altijd in 

beweging en blijft kritisch op haar functioneren. BNF is voortdurend in beweging en zoekt 

continue afstemming in de driehoeksrelatie klant, medewerker en organisatie. De meest 

benoemde aanbevelingen: 

1. Houd de communicatielijnen kort, blijf de dialoog aangaan en stimuleren tussen 

leidinggevende en medewerker, medewerkers onderling en medewerkers in relatie 

tot de klant. 

2. Geniet van elkaars kwaliteiten en blijf nieuwsgierig wat je van de ander kunt leren 

3. Hou jezelf betrokken en bevlogen en neem daar je eigen verantwoordelijkheid in. Ga 

het gesprek aan zodra je merkt dat je iets nodig hebt wat ten goede komt aan je 

betrokkenheid. Maak alles bespreekbaar wat van invloed is op je inzet. 

4. Overweeg te gaan werken met strategische personeelsplanning. 

5. Blijf alert op de relatie van leeftijd en het bewegingsapparaat, zorg voor voorlichting 

en afstemming. Met name klachten op armen, nek en schouders lijken een risico te 
zijn. 

 

6.4. Organigram 
 

Vanuit bovenstaande ambities zijn in 2017 het functiegebouw en de functiebeschrijvingen 

herzien. BNF heeft gekozen voor een plat en smal functiegebouw. Dat is de basis voor 

continue afstemming in de driehoeksrelatie klant, medewerker en organisatie en het 

vergroot de mogelijkheden om de ambities rond organisatie, bedrijfscultuur en duurzame 

inzetbaarheid waar te maken. Dat betekent dat ook in de toekomst de kans op een hoge 

klanttevredenheid en een hoge medewerkerstevredenheid groot blijft. 
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Achtkarspelen * Ameland * Dantumadiel * Dongeradeel * Ferwerderadiel * 

Harlingen * Kollumerland C.A. 
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