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1. 
Waarom iedere 
gemeenschap 
een bibliotheek 
verdient

Iedere gemeenschap verdient een Bibliotheek. 
Omdat we weten hoe belangrijk lezen en 
taalontwikkeling is voor een kansrijke toekomst 
voor iedereen en hoe belangrijk een leven lang 
leren is om mee te kunnen blijven doen aan de 
samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen 
meegroeien in de digitale samenleving (digitale 
inclusie), maar bovenal omdat de bibliotheek 
zorgt	voor	een	belangrijke	sociale	infrastructuur	
die mensen en gemeenschappen sterker maakt.

Iedere gemeenschap verdient een bibliotheek, omdat de bibliotheek één van 
de weinige publieke voorzieningen is waar iedereen welkom is, ongeacht 
leeftijd, ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, taal of sociale status. 
Samen verwelkomen de Friese bibliotheken jaarlijks 2 miljoen bezoekers. 
Zij bieden voor iedereen dichtbij huis toegang tot een levenlang leren; een 
voorwaarde voor gelijke kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen, eigen 
gedachten te vormen en nieuwe werelden te ontdekken, onafhankelijk van 
waar ‘je wieg staat’. Daarmee wordt iedereen in staat gesteld om te bouwen 
aan een kansrijke toekomst. 

Iedere gemeenschap verdient een bibliotheek, omdat de bibliotheek 
fundamenteel is in een democratie waar vrije toegang tot informatie 
en kennis een belangrijke voorwaarde is (en wereldwijd helaas steeds 
voorwaardelijker wordt). De Friese bibliotheken waarborgen dat kennis en 
informatie voor alle inwoners van Fryslân toegankelijk is. Zij maakt mogelijk 
dat er tussen mensen een op feiten beruste uitwisseling van gedachten 
kan plaatsvinden waardoor zij kunnen accepteren het niet met elkaar 
eens te zijn over de consequenties van die feiten. De bibliotheek opent 
verborgen werelden, biedt beschutting en ontmoetingen en vult specifieke 
gaten in kennis van mensen die het nodig hebben. Dat alles maakt dat 
bibliotheekbezoekers sterkere burgers worden en meer kunnen bijdragen 
aan onze democratische samenleving.1 

Of zoals socioloog Eric Klinenberg en auteur van het boek ‘Palaces of the 
People’ stelt in de New York Times: ‘The library is a textbook example  
of	a	social	infrastructure	in	action:	The	key	to	happiness	might	be	as	 
simple as a library’. 

1  https://www.trouw.nl/opinie/behoudt-bibliotheken-die-brengen-ons-samen~b1516d53/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/raad-voor-cultuur-iedere-gemeente-moet-verplicht-een-bibliotheek-aanbieden~bee89b2f9/
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Raad-benadrukt-belang-van-leven-lang-leren
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Raad-benadrukt-belang-van-leven-lang-leren
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2016/gelijk-goed-van-start.pdf
https://www.nytimes.com/2018/09/14/books/review/palaces-for-the-people-eric-klinenberg.html
https://www.nytimes.com/2018/09/14/books/review/palaces-for-the-people-eric-klinenberg.html
https://www.nytimes.com/2018/09/14/books/review/palaces-for-the-people-eric-klinenberg.html


Iedere gemeenschap verdient een 
bibliotheek, maar de invulling van de 
bibliotheek wordt mede bepaald door de 
(latente) vraag uit de samenleving. Fers 
heeft daarom haar antenne altijd uitstaan 
om belangrijke trends en ontwikkelingen 
op te vangen uit de samenleving. Zodat 
we daar op in kunnen spelen, kunnen 
aanscherpen én vooruitzien. 

Hieronder	zeven	belangrijke	
ontwikkelingen	van	bijzonder	belang	
voor Fers, bibliotheken en Fryslân >> 

1.	Van	Welvaart	naar	Welzijn
We hebben ons lange tijd gericht op de economische 
ontwikkelingen, door steeds maar meer te produceren en de 
omzetten te verhogen. We gingen er altijd vanuit dat economische 
groei uiteindelijk zou leiden tot volledige groei en meer persoonlijke 
ontwikkeling. Meer omzet was zonder kritiek een goed idee, zonder 
dat we keken naar de impact die we daarmee hadden. Inmiddels 
hechten we meer waarde aan welzijn. Steeds meer overheden 
en bedrijven willen geluk creëren. In Fryslân wordt overgegaan 
op het Brede Welvaartsdenken omarmd. Dat zie je o.a. terug in 
bestuursakkoord van Provincie Fryslân ‘Geluk op 1’.  
 

2. Inclusieve samenleving 
De laatste jaren heeft Nederland het politieke gedachtegoed van de 
participatiemaatschappij omarmd. Hierin stond het denken centraal 
dat iedereen zelfredzaam is tot het tegendeel is bewezen. Mensen 
werden linksom of rechtsom geacht te participeren, door het zelf 
te organiseren of met hulp van familie en omgeving. Hierdoor zijn 
paradoxaal juist veel mensen buitengesloten van voorzieningen, 
zorg, arbeid en sociaal contact. Een inclusieve samenleving gaat uit 
van het principe dat iedereen naar vermogen meedoet, ongeacht 
beperking, huidskleur, geloofsovertuiging, taal of seksuele geaardheid. 
Dat voorzieningen breed toegankelijk zijn voor iedereen en dat er 
oplossingen op maat komen voor mensen met beperkingen of die 
(tijdelijk) in achterstandsposities verkeren.

3. Democratie onder druk;  
groeiend	populisme	en	meer	fake	nieuws
In steeds meer (ook Westerse) landen staat de democratie onder 
druk blijkt uit de Democracy Index van de Economist. Onder invloed 
van grote veranderingen en een stevige groei van ‘fake news’ 
krijgen populistische partijen voet aan de grond. Politieke partijen 
die belangrijke pijlers onder een democratie als de onafhankelijke 
rechtsstaat, wetenschap en journalistiek ter discussie stellen. 

4. Kennis en vaardigheden essentieel 
De samenleving verandert steeds sneller en bovendien onvoorspelbaar. 
Kennis van nu is binnen enkele jaren verouderd. Functies van nu 
bestaan over enkele jaren niet meer; nieuwe functies ontstaan.  
Om mee te kunnen doen zijn opleiding en vaardigheden cruciaal. 
Dit vraagt van mensen om zich continue aan te passen en een 
leven lang te ontwikkelen. Wendbaarheid en inzetbaarheid worden 
zo vergroot. Het (economische) belang van een leven lang leren is 
evident, zo concludeert ook de Sociaal Economische Raad (SER).

Trends en ontwikkelingen

5

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2015/leren-in-toekomst.pdf
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2015/leren-in-toekomst.pdf
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5. Digitalisering
De maatschappij kan niet meer functioneren 
zonder internet. Bankverkeer, overheidsdiensten 
en commerciële en informatieve producten 
spelen zich grotendeels online af. Internet 
of things heeft zijn intrede gedaan met apps 
over je energieverbruik, gezondheidsinformatie 
en socials. Big data en algoritmen kennen, 
ondersteunen en bepalen deels je voorkeuren 
en keuzes. AI zal op termijn een verbeterde 
versie van het menselijke kunnen opleveren. 
De schaduwzijde is dat privacy een schaars 
goed dreigt te worden, waar je bewust mee om 
moet gaan. Gratis apps gebruiken, combineren 
en verkopen jouw data. Daarnaast dreigt er een 
groep buitengesloten te worden, die niet of 
basaal van internet gebruik kunnen maken.

6.	Nederland	vergrijst,	ontgroent	
en verkleurt
Er is nog steeds een toename van het totaal 
aantal inwoners in Nederland. De bevolking 
vergrijst (mensen worden ouder en meer 
mensen worden oud) ; ontgroent (geboortecijfer 
loopt al jaren terug) en verkleurt door 
immigratie. De regionale verschillen zijn groot. 
In delen van het Noorden is al jaren krimp 
zichtbaar die zich ook zal voortzetten. De krimp 
raakt vooral het platteland, wonen in steden 
is onverminderd populair, vooral bij jongeren. 
Dit vergroot de leegloop in kleine dorpen, 
waardoor het voorzieningenniveau onder druk 
komt te staan. Dit tast de leefbaarheid van het 

platteland aan. Dorpen vergrijzen, dynamiek 
(verenigingsleven) neemt af en eenzaamheid 
toe. Daartegenover staat een sterke mienskip, 
met initiatieven om samen te ondernemen en 
in coöperatie voorzieningen te behouden. Het 
aandeel allochtonen in Fryslân is laag; door de 
landelijke verdeling van statushouders over de 
gemeenten is er sprake van enige toename van 
deze groep. Wonen, werk en taalbeheersing 
zijn belangrijke elementen voor succesvol 
participeren.

7.	Duurzaamheid/Social	
Development Goals
Het is een van de belangrijkste ontwikkelingen 
in de samenleving: duurzaamheid in alles. De 
samenleving wordt zich steeds beter bewust 
van de wereld waarin we leven en de invloed 
die we daarop hebben. We weten dat we zuinig 
moeten omgaan met grondstoffen, dat er 
duurzame alternatieven beschikbaar zijn voor 
fossiel en dat we ander gedrag moeten vertonen 
(ander voedselpatroon, minder consumeren, 
circulair produceren) om uitputting van 
de planeet te voorkomen. Organisaties, 
overheden en consumenten denken na over 
duurzaamheid en maken daar bewuste keuzes 
in. Maatschappelijk ondernemen, vanuit 
purpose (duurzame doelstellingen) en een 
gezonde balans tussen profit, people en planet, 
is waar toekomstbestendige organisaties op 
drijven. De 17 Social Development Goals zijn 
daarbij leidend. 

6
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Iedere gemeenschap verdient een bibliotheek, 
maar hoe ziet die bibliotheek er in de toekomst 
uit? Volgens ons zal de bibliotheek(functie) 
steeds lokaler worden ingevuld, zich ontwikkelen 
tot een kweekvijver voor (digitaal) burgerschap 
en democratische vernieuwing en nieuwe 
verschijningsvormen krijgen op het platteland. 
Ze zal meer en meer een partner zijn bij het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken, 
meertaliger zijn en de focus van de collectie 
zal verschuiven van ‘uitleenfrequentie’ naar 
maatschappelijke impact.

Onze blik op de toekomst van de bibliotheek >>

	 De	brede	maatschappelijke	bibliotheek;	 
van collectie naar connectie
De ontwikkeling van de brede maatschappelijke bibliotheek is al enkele 
jaren gaande en zal doorzetten en verder intensiveren. De collectie- en 
uitleenfunctie blijft een belangrijke basis, maar wordt meer onderdeel 
van de brede maatschappelijke bibliotheek en staat in dienst van ‘een 
levenlang leren’. De bibliotheek is niet alleen de plek om kennis en 
informatie te halen, maar juist ook van het brengen, delen en samen 
ontwikkelen van kennis in netwerken en communities: de bibliotheek 
als veilig platform dat mensen in contact brengt met informatie, 
kennis, cultuur én met elkaar, waardoor nieuwe kennis ontstaat.

 De gemeenschapsbibliotheek
De komende jaren zal de bibliotheek haar rol als maatschappelijke 
bibliotheek verder verdiepen en verbreden met de focus op het 
versterken van de lokale gemeenschap. Ze zal zich volgens ons 
verder ontwikkelen tot de gemeenschapsbibliotheek: een bibliotheek 
die verweven is met haar lokale gemeenschap en haar activiteiten 
ontwikkelt samen, of in afstemming met, de gemeenschap. 

2. 
Ferse blik op de 
toekomst van de 
bibliotheek 
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Op	deze	thema’s	zal	de	bibliotheek	zich	de	komende	jaren	ontwikkelen

A.  
Invulling	bibliotheekfunctie	wordt	steeds	lokaler	
Bibliotheken worden meer en meer onderdeel van hun 
gemeenschap. Bibliotheken kennen hun gemeenschap goed, 
zijn op de hoogte van de behoeften en talenten van die 
gemeenschap en zijn in staat die te verbinden, onder andere 
met programmering en de ontwikkeling van nieuwe diensten. 
De bibliotheek zal zich stevig(er) richten op het versterken 
van de lokale behoeften, zoals ‘sense of belonging’ en 
‘empowerment’. Hierbij kiezen ze de toon en vorm die bij hun 
omgeving past. 

B.
Kweekvijver	voor	burgerschap	en	democratische	
vernieuwing	
De bibliotheek heeft van oudsher een fundamentele rol 
binnen onze democratie door vrije toegang tot kennis 
en informatie te garanderen voor iedereen. Deze rol 
van de bibliotheek zal de komende jaren -verwachten 
wij- steeds actiever (of zelfs activistischer) worden. Of 
zoals de bibliotheek in Helsinki ‘Oodi’ haar rol omschrijft: 
‘the defence line of our democracy’. De bibliotheek zal 
-als hoeder van de democratie en veilige kweekvijver 
van burgerschap- haar actieve bijdrage leveren aan 
democratische vernieuwing. Bibliotheken bieden daarbij 
inclusieve, democratische en (letterlijk en figuurlijk) 
veilige ruimte voor (maatschappelijk) dialoog (waar de 
gemeenschap de politiek uitnodigt in plaats van andersom). 
Hierdoor zullen nieuwe gemeenschapsrelaties tot stand 
komen en wordt vertrouwen opgebouwd door mensen 
bij elkaar te brengen. Ook stelt zij mensen in staat om 
nieuwe ontwikkelingen (met elkaar) te laten uitproberen, te 
onderzoeken en toe te passen, waardoor vertrouwen in de 
(eigen) toekomst kan worden opgebouwd.

C.
Digitaal burgerschap  
Vanuit het programma ‘digitale inclusie’ zetten 
bibliotheken nu nog voornamelijk in op de ondersteuning 
van burgers bij het gebruikmaken van de digitale 
overheid en de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
die daarvoor nodig zijn. Dit zal zich doorontwikkelen tot 
het stimuleren van digitaal burgerschap. Burgerschap 
wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) gedefinieerd als “de bereidheid en 
het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap 
en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Digitaal 
burgerschap is daarvan het verlengde, maar gedraagt 
zich wel degelijk anders. Voorheen was men al digitaal 
burger wanneer men toegang had tot digitale middelen. 
Tegenwoordig wordt digitaal burgerschap echter breder 
beschouwd en zijn aspecten als digitale veiligheid en 
privacy, verantwoord, respectvol en tolerant digitaal 
gedrag en verantwoord gebruik van digitale middelen van 
belang. Ofwel: digitaal burgerschap is effectief bijdragen 
aan de digitale samenleving.     

D.
Bibliotheekfunctie	op	het	platteland	
Fryslân vergrijst en het voorzieningenniveau in dorpen 
en kleine steden staat onder druk. Hierdoor ontstaat 
een belangrijke opgave om de ‘dorpsbibliotheek’ 
van de toekomst vorm te geven in verbinding 
met thema’s als sociale inclusie en leefbaarheid. 
Bibliotheken zullen daarom op basis van de (latente) 
behoeften van de gemeenschap nieuwe verschijnings- 
en samenwerkingsvormen ontwikkelen. Met als 
uitgangspunt de bibliotheekfunctie en als doel het 
leefbaar houden van rurale gebieden en het (blijven) 
garanderen van toegang tot de kernfuncties van de 
bibliotheek voor iedereen.

“The library allows 
people to experience 
the future so it doesn’t 
feel so intimidating,” 
he explained. (...)  
“We often think 
that things like 
social cohesion or 
democracy are just 
words, but in spaces 
like these they really 
come to life,” Laitio 
said. “You need some 
social infrastructure 
for communities to 
work. You can’t build 
them on friendship, or 
this abstract idea of 
living together.”’ 

(Tommi Laitio,  
directeur cultuur Helsinki)

https://www.mediawijzer.net/digitaal-burgerschap-niets-is-geen-optie/https://www.mediawijzer.net/digitaal-burgerschap-niets-is-geen-optie/


9

E.
De bibliotheek als partner in het oplossen van 
maatschappelijke	vraagstukken
De bibliotheek is steeds meer een belangrijke partner in 
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Voor 
de overheid en voor onderwijs-, sociale, culturele en 
maatschappelijke partners. Deze ontwikkeling zal verder 
doorzetten en het Fries Bibliotheken Netwerk zal steeds 
breder inzetbaar zijn. De vormen van samenwerking 
zullen doorontwikkelen. Vanuit de overtuiging dat 
we alleen samen oplossingen zullen vinden voor 
grote maatschappelijke vraagstukken. Belangrijk 
aandachtspunt is dat veel van deze vraagstukken vragen 
om lange adem, continuïteit en een stabiele structuur. 
Denk hierbij aan vraagstukken als leesbevordering, 
digitale geletterdheid, participatie, leefbaarheid en een 
leven lang leren.

F.  
Collectie als onderdeel van een leven lang leren 
De collectie en uitleenfunctie blijft een belangrijke 
basis, immers zonder een collectie geen bibliotheek. 
Wel zal de collectie meer onderdeel worden van de 
brede maatschappelijke bibliotheek en in dienst 
komen van ‘een leven lang leren’. De focus op primair 
uitleenfrequentie zal verschuiven naar impact: het 
leveren van een bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling 
en maatschappelijke kansen van de inwoners van 
Fryslân. De samenstelling van de collectie wordt 
afhankelijk van de (latente) behoefte van de inwoners 
van het werkgebied en hun leerstijl en zal steeds 
diverser worden. De kwaliteit van de bron bepaalt de 
aanschaf, niet de drager. Samen met andere instellingen 
zal er gebouwd worden aan collectie Fryslân: een 
gedigitaliseerd aanbod van (Friese) culturele instellingen 
bij voorkeur ontsloten via de bibliotheekcatalogus. 
Linked Open Data (LOD) zal in het beschikbaar maken en 
ontsluiten van informatie steeds belangrijker worden. 

G.   
Meertaligheid als (basis)vaardigheid
In Fryslân wordt er steviger ingezet op meertaligheid 
door de bibliotheken, omdat we weten dat meertaligheid 
veel voordelen oplevert voor individu en samenleving. 
Voordelen rondom taal, taligheid en woordenschat, 
in het tegengaan van laaggeletterdheid en dat 
meertaligheid belangrijk is voor de sociale en emotionele 
ontwikkeling. En niet in de laatste plaats het besef dat 
aandacht voor de moedertaal en het besef dat die deel 
uitmaakt van wie je bent een verbindende factor is voor 
mens en gemeenschap. Omdat het communicatie op 
gang brengt en mensen het gevoel geeft dat ze er mogen 
zijn / erbij horen. Een essentiële vaardigheid in een 
globaliserende wereld.

De bibliotheek is steeds meer een 
belangrijke partner in het oplossen 
van maatschappelijke vraagstukken. 
Belangrijk aandachtspunt is dat 
veel van deze vraagstukken vragen 
om lange adem, continuïteit en een 
stabiele structuur. 
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Volop kansen voor de bibliotheek vraagt om focus voor de komende 
jaren. Voor de beleidsperiode 2021-2024 hanteren wij in Fryslân vijf 
maatschappelijke opgaven als ons kompas om samen met de Friese 
bibliotheken en partners te bouwen aan de duurzame toekomst van het Fries 
Bibliotheken Netwerk en bovenal een provincie waar iedereen kan meedoen 
en verder kan groeien. Deze 5 opgaven zijn samen met de Friese bibliotheken 
tot stand gekomen en met input van diverse partners uit het veld. 

1  Versterken	van	gemeenschappen	en	bijdragen	
aan leefbaarheid 
In Fryslân vormen bibliotheken zowel in de steden als op het platteland 
een toegankelijke voorziening voor ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling 
en dialoog. In bibliotheken komen nieuwe gemeenschapsrelaties tot stand 
en wordt de verbinding en betrokkenheid met de eigen leefomgeving 
versterkt. Kern van deze opgave: versterken leefbaarheid, sociale cohesie, 
burgerschap, participatie. 
 
2 	Vergroten	taalvaardigheid	voor	een	kansrijke	toekomst.	 
Het stimuleren van lees- en taalplezier bij kinderen, jongeren en 
volwassenen zodat de taalvaardigheden worden ontwikkeld die nodig zijn 
om te participeren in de maatschappij. Kern van deze opgave: het vergroten 
van taalvaardigheid, taalachterstanden voorkomen en laaggeletterdheid 
bestrijden. 
 
3 	Vergroten	digitale	geletterdheid	en	digitale	inclusie.	 
Digitale geletterdheid is voor jong en oud noodzakelijk. Deze vaardigheden 
zijn van grote waarde voor de arbeidspositie van de Friese inwoners en 
digitaal burgerschap. Kern van deze opgave: mee kunnen doen en bijdragen 
aan de (digitale) samenleving, zowel sociaal als economisch.   

4  Een leven lang leren.  
Laagdrempelig aanbod van activiteiten gericht op interesses en kennis 
ontdekken en het opdoen van andere perspectieven en nieuwe inzichten. 
Kern van deze opgave: een leven lang leren en ontwikkelen voor jong en 
oud stimuleren en eenvoudig bereikbaar maken.
 
5  Inclusieve meertalige samenleving.  
Bibliotheken dragen bij aan een inclusieve meertalige samenleving via 
programma’s en activiteiten op het terrein van Fries en meertaligheid. 
Kern van deze opgave: het ondersteunen van een vanzelfsprekend gebruik 
van het Fries en de andere talen die - naast het Nederlands - worden 
gesproken in onze provincie.

3. 
Focus 2021-2024
5	maatschappelijke	
opgaven
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Coming together is a beginning. 
Keeping together is progress. 
Working together is success.
Henry Ford, uitvinder

Pleidooi	voor	samenwerking
Maatschappelijke vraagstukken aanpakken doen 
we samen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat 
maatschappelijke vraagstukken alleen in samenwerking 
kunnen worden opgelost. Daarom ontwikkelen wij in 
netwerken samen met provinciale en gemeentelijke 
overheden en maatschappelijke partners oplossingen 
voor ingewikkelde vraagstukken rondom bijvoorbeeld 
digitale weerbaarheid, laaggeletterdheid, een leven lang 
leren, participatie en leefbaarheid. Dergelijke vraagstukken 
vragen doelgerichte samenwerking, vanuit gedeeld en 
overstijgend belang met een stabiele infrastructuur. 
Fers is hierbij regisseur, aanjager en verbinder. 
Samenwerken is niet altijd de weg van de minste 
weerstand, maar wel de weg naar de beste en 
duurzaamste oplossingen.

In	deze	netwerken	zijn	wij	actief 
1. het Fries Bibliotheken Netwerk

2. het landelijke bibliotheeknetwerk

3.  het Friese netwerk van maatschappelijke en 

culturele instellingen
4. en een divers (inter)nationaal netwerk. 

4. 
Maatschappelijke	
vraagstukken 
aanpakken 
doen	we	samen!
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1.	Het	Fries	Bibliotheken	Netwerk
Het Fries Bibliotheken Netwerk (FBN) bestaat uit 5 basisbibliotheken en Fers. Naast 41 vestigingen bestaat het FBN inmiddels uit 226 bibliotheken 
op school, 161 boekstartlocaties in de kinderopvang, 36 digitaalhuizen en 4 makersplaatsen. Samen heeft het netwerk 137.920 leden en verwelkomt 
het FBN jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers. De afgelopen jaren heeft het netwerk een omvangrijke verandering doorgemaakt met de komst 
van onder andere bibliotheken op school, digitaalhuizen en (mobiele) makersplaatsen. Hiermee is het netwerk diverser en duurzamer geworden 
met stevige wortels in heel Fryslân. Een netwerk dat breed inzetbaar is (en wordt ingezet) voor het leveren van een bijdrage aan het oplossen van 
complexe maatschappelijke vraagstukken samen met onderwijs-, sociale, culturele en maatschappelijke partners. Bibliotheken fungeren steeds 
meer als partner voor overheden en anderen bij het werken aan diverse maatschappelijke opgaven. 

41 vestigingen  
Met 137.920 leden  
en jaarlijks 2.069.204 bezoekers. 

226 bibliotheken op school

161 boekstart in de kinderopvang

52 leesconsulenten (primair onderwijs: 4-12 jaar) 
en boekstart coaches (0-4 jaar) 

Actief	op	13 consultatiebureaus

5 bibliotheek organisaties (zogenaamde	basisbibliotheken)
36 digitaalhuizen

4  makers plaatsen
en een mobiel bibliotheekfablab (Frysklab)
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De	bibliotheekwet	in	
het kort  
Op 1 januari 2015 is 
de nieuwe Wet stelsel 
openbare bibliotheken 
ingegaan, in het kort de 
bibliotheekwet. In de 
wet is vastgelegd dat het 
bibliotheekstelsel bestaat 
uit 3 lagen:
1)  Landelijk: de Koninklijke 

Bibliotheek (KB)
2)  Provinciaal: de provinciale 

ondersteuningsinstelling 
(POI). In Fryslân is dat 
Fers.

3)  Gemeentelijk: de 
openbare bibliotheken

De wet regelt...
• dat overheden samen 

verantwoordelijk zijn 
voor het netwerk van 
bibliotheken;

• de digitalisering van de 
openbare bibliotheek en 
dat dit wordt betaald door 
de rijksoverheid;

• dat er 5 functies zijn 
waaraan een openbare 
bibliotheek moet voldoen;

• dat iedere Nederlander 
toegang moet hebben tot 
een openbare bibliotheek, 
zowel in fysieke als 
digitale vorm.

2.	Het	landelijke	bibliotheeknetwerk
Het bibliotheekwerk in Fryslân wordt in samenwerking met het landelijke netwerk vormgegeven. 
Fers is de verbindende schakel tussen het provinciale en landelijke netwerk en actief partner in 
Samenwerkende POI’s Nederland (SPN). Het landelijke netwerk bestaat uit drie belangrijke spelers:

KB 
De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de 
nationale bibliotheek en heeft vanuit de 
bibliotheekwet de volgende rollen en taken:
a) regierol netwerk van openbare 

bibliotheken
b) het in stand houden van de landelijke 

digitale bibliotheek
c) het verzorgen van een 

bibliotheekvoorziening voor personen 
met een (lees)handicap.

VOB 
De Vereniging 
van Openbare 
Bibliotheken 
(VOB) is de 
belangenorganisatie 
en werkgevers-
organisatie van 
het netwerk 
van openbare 
bibliotheken.

SPN 
Samenwerkende POI’s Nederland 
(SPN) is een samenwerkingsverband 
van de gezamenlijke Provinciale 
Ondersteuningsinstellingen. De negen 
POI’s hebben de wettelijke taak om 
het bibliotheekwerk in Nederland 
te innoveren. Binnen SPN bundelen 
de POI’s hun krachten bij grotere 
innovatieprojecten als Scoor een boek 
en de bibliotheek op School.

Meer	focus	op	langetermijn	perspectief	in	nieuw	convenant

De bibliotheekwet is in 2019 geëvalueerd en 
voorzien van advies door ‘De Raad voor Cultuur’ 
met de naam ‘een bibliotheek voor iedereen’.

Belangrijke conclusies en aanbevelingen:

1.  Het netwerk van bibliotheek voorzieningen op 
lokaal, provinciaal en landelijk niveau heeft 
zich inhoudelijk sterk ontwikkeld en er is veel 
bereikt; de verbreding naar maatschappelijke 
opgaven is goed ingezet.

2.  Zorg voor een bibliotheek in elke gemeente en 
waar dat niet lukt de suggestie aan gemeenten 
om samen te werken voor op zijn minst een 

bibliotheek op redelijke afstand én voor jeugd 
gratis toegankelijk. 

3.  Uitdaging aan de sector zelf om een 
collectief landelijk bibliotheeksysteem en een 
gezamenlijke netwerkagenda te ontwikkelen. 
Met als topic een landelijk leesoffensief voor 
vergroten van lees- en taalvaardigheid.  

4.  De bibliotheken verbreden zich en tegelijkertijd 
wordt de beurs smaller. Een landelijk convenant 
is in de maak waar landelijk, provinciaal en 
lokaal (politiek- bestuurlijk) niveau samen met 
de sector investeren in een duurzame aanpak 
en lange termijn perspectief.
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3.	Friese	netwerk	
van culturele en 
maatschappelijke 
(ondersteunings)
instellingen
PLF (en andere organisaties rondom Fries en meertaligheid)
Fers is actief in het samenwerkingsverband Platform 
Lêsbefoardering Frysk (PLF) waarin we samenwerken aan 
de doorlopende leeslijn Fries met o.a. LesNô en Tomke 
als resultaat. Deelnemende partners zijn: Tresoar, Omrop 
Fryslân, SFBO, Afûk, Cedin, Stichting Lezen en Fers. 
De komende beleidsperiode streven we ernaar deze 
samenwerking verder te verdiepen in onder andere de 
gezamenlijke realisatie van de ambities taalplan Frysk 2030.

Friese (ondersteunings)instellingen 
In Fryslân zijn diverse ondersteuningsinstellingen actief, 
zoals Keunstwurk, Tresoar, de Museumfederatie en New 
Nordic Wave en organisaties met inhoudelijke raakvlakken 
zoals het Fries Sociaal Planbureau. We delen dezelfde 
doelen, maar zijn actief in andere domeinen. Er is goed 
contact en we leggen actief verbindingen waar we 
elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld rondom Fries en 
meertaligheid, erfgoed en projecten. Deze samenwerkingen 
willen we de komende jaren meer diepgang geven vanuit 
wederkerigheid, duurzaamheid, waarde voor de gebruiker 
en maatschappelijke impact.

4. (Inter)
nationaal 
netwerk
Fers heeft inmiddels een divers 
internationaal netwerk opgebouwd 
dat zich vooral toespitst op 
innovatie en digitale geletterdheid. 
Zo maakt Fers onderdeel uit van 
het netwerk Lighthouse libraries dat 
bestaat uit de meest innovatieve 
bibliotheekorganisaties, zoals New 
York, Arhus en Helsinki. Het netwerk 
is vooral gericht op kennisdelen en op 
Europees niveau experimenteren met 
nieuwe ontwikkelingen. Lighthouse 
libraries is een initiatief van Public 
Libraries 2030; een Europese 
organisatie die de belangen en het 
belang van de bibliotheek behartigt in 
Brussel bij het Europees Parlement. 

De komende jaren willen we ons 
internationale netwerk verder 
verbreden om optimaal inhoud 
te kunnen geven aan de vijf 
maatschappelijke opgaven.
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Van	samenwerking	in	
ketens	naar	netwerken	
en ecosystemen
Complexe, maatschappelijke uitdagingen vragen 
om nieuwe antwoorden. Organisaties kunnen deze 
vraagstukken niet alleen oplossen. Dit vraagt om 
innovatie, ondernemerschap en nieuwe vormen van 
samenwerking. Nu ‘ouderwets’ ketendenken steeds 
vaker tekortschiet, groeit de vraag naar andere 
oplossingen. Zoals (publiek-private) ecosystemen: 
samenwerkingsverbanden van overheden, 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en sociaal culturele 
instellingen, waarbij een overstijgend, collectief 
belang centraal staat. Om zo gezamenlijk waarde te 
creëren voor de vraagstukken van de toekomst. Fers 
heeft de ambitie een initiërende en verbindende 
rol te spelen in de ontwikkeling van dergelijke 
ecosystemen op verschillende schaalniveaus (zie 
hoofdstuk 3 bij kansen).

Een ecosysteem is een lange termijn en doelgerichte 
samenwerking, waarin partners op basis van wederkerigheid 

bijdragen aan een gedeeld en overstijgend belang.

Gedeeld belang

Diversiteit 
aan partners

Open en inclusief

Gelijkwaardigheid

Wederzijds 
vertrouwen

Als collectief een 

 prestatie leveren

Hoe	werken	
we	in	de	

samen?  

Ecosystemen

toekomst 
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Over Fers
Al bijna 60 jaar zijn wij de ondersteuningsorganisatie van de Friese 
bibliotheken. De Friese bibliotheken hebben daarom een bijzondere 
plek in ons hart. Wij zetten ons samen met de Friese bibliotheken in 
voor een sterk en toekomstgericht Fries Bibliotheken Netwerk (FBN) 
dat bijdraagt aan een leven lang leren voor alle inwoners van Fryslân; 
waar iedereen mee kan doen en zich kan blijven ontwikkelen. 

	 Waar	we	in	geloven	
Vernieuwen en blijven ontwikkelen is noodzaak om relevant te 
blijven in een maatschappij die continu verandert. Ferse ideeën 
zijn nodig. We zijn ervan overtuigd dat je samen verder komt dan 
alleen. Dat je kleine én grote maatschappelijke vraagstukken 
alleen kunt oplossen als spelers in het cultureel-maatschappelijk 
veld als partners samenwerken. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar 
is het niet. Samenwerken is namelijk niet gemakkelijk. Het vraagt 
tijd, vertrouwen, ruimte, geduld en soms het gedeelde belang 
voor je eigen belang laten gaan. Omdat wij geloven in de kracht 
van samenwerking, maken wij er ons werk van om samenwerken 
leuker en effectiever te maken. Vanuit krachtige samenwerkingen 
zorgen we ervoor dat iedereen kan meekomen én verder kan 
groeien. Met ruim 60 medewerkers werken wij hier elke dag 
met opgestroopte mouwen, positieve energie en met grote 
betrokkenheid aan.

	 Wat	we	doen
We helpen de Friese bibliotheken vernieuwen, versnellen en het 
verschil maken. Voor bibliotheken, culturele- en maatschappelijke 
organisaties in Fryslân die willen werken aan het vergroten van 
hun maatschappelijke impact zijn wij netwerker, vernieuwer en 
ondersteuner.

5. 
Wij	zijn	Fers
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Ons doel is om in meerdere ecosystemen deel te nemen. Wij zijn ook bereid 
om initiatiefnemer te zijn in het opzetten en uitbouwen van dergelijke 
ecosystemen. Uitdagingen zijn er in het zoeken naar lokale verbindingen 
tussen het digitale en het fysieke en in het verbinden van mensen, kennis 
en informatie. De samenwerking krijgt vorm door innovaties met partners op 
terreinen als cultuur, erfgoed, sociaal domein en educatie. 

Breder partnership shared servicecentrum Fryslân
Onze ondersteunende rol willen we graag verder uitbouwen naar andere 
partijen in Fryslân. We zien dat er in de gesubsidieerde sociaal-culturele sector 
veel instellingen zijn die de ondersteunende en facilitaire bedrijfsvoering 
zelfstandig niet kwalitatief hoogwaardig en professioneel kunnen uitvoeren. 
Tegelijkertijd worden steeds meer eisen gesteld aan verantwoording, 
governance, privacy etc. Een moeilijke spagaat waar Fers een oplossing voor 
kan bieden. Wij onderzoeken met enkele partijen de mogelijkheid van een 
shared servicecentrum. Door gezamenlijk organiseren van de ondersteunende 
taken kan de aandacht gelegd worden op de kerntaak in plaats van de 
ondersteunende, wordt betrouwbaarheid en continuïteit van processen en 
systemen vergroot en het vermindert de kwetsbaarheid van instellingen.

Uitdagingen
Tegelijkertijd zijn we ons bewust van onze verbetermogelijkheden. 

Meer	vraag	naar	adviesfunctie
Er wordt een nieuw en groter beroep gedaan op de adviesfunctie in de 
ondersteuning van onze partners. Deze vraag zal de komende jaren naar 
verwachting alleen maar groeien. Hier spelen we op in door te investeren in 
kennis en ontwikkeling van competenties van onze medewerkers. Met aandacht 
voor professionaliteit, creativiteit, initiatief en klantgerichtheid. Uniformiteit 
wordt vervangen door maatwerk en er wordt ingespeeld op lokale wensen 
en behoeften. Tempo in ontwikkeling en vernieuwing kan per bibliotheek 
verschillen, daarmee houden wij meer rekening. Fers is de regisseur en 
coördinator tussen die vernieuwingen en wil voorzien in een lerend netwerk. 

Fers wil een waardevolle partner zijn en blijven 
voor bibliotheken en culturele en maatschappelijke 
instellingen in Fryslan. Daar hebben we veel 
kwaliteit voor in huis. Deskundige medewerkers 
met specialisatie op verschillende gebieden, 
betrokkenheid, creativiteit en een goede naam 
bij onze huidige partners door onze kennis van 
de sector, betrouwbare dienstverlening en onze 
non-profit doelstelling, met een evenwichtige 
balans tussen gewenste dienstverlening en daarbij 
passende financiering. 

Kansen
Netwerken	/	ecosystemen
Fers werkt bij voorkeur vanuit strategische allianties waardoor we krachtiger in 
het Friese netwerk kunnen opereren. Wij geloven dat het bibliotheken netwerk 
als partner kan fungeren in meerdere ecosystemen. Fers wil zich graag 
ontwikkelen als de verbindende en initiërende schakel in het ontwikkelen 
van duurzame samenwerkingsrelaties. Daarin zien we mogelijkheden tot 
verbreding naar de partners op terreinen van cultuur, erfgoed, sociaal domein 
en educatie. Wij zien, naast de bibliotheken als natuurlijke partners in het 
Friese speelveld, onder andere Tresoar, De Museumfederatie, Keunstwurk, 
Fries Sociaal Planbureau, Afûk en onderwijsinstellingen. 

Kansen
en uitdagingen Fers
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