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Onze missie
We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden 
iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, – te delen, 
anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren 
we naast leesplezier een essentiële bijdrage aan de (kennis)
samenleving en persoonlijke ontwikkeling. 

Onze strategie
Dit alles bereiken we door verhalen te delen en kennis te ont
wikkelen. Op een laagdrempelige manier creëren we samen 
met onze partners, vrijwilligers en bezoekers een cultuur van 
een leven lang lezen en leren.  

Onze visie
Samen de wereld leren begrijpen. We willen mensen verrijken 
met verhalen, kennis en vaardigheden. Zodat zij vorm kunnen 
geven aan hun persoonlijke ontwikkeling en een actieve rol 
kunnen spelen in de maatschappij.



Inspirerend
De Bibliotheek durft te dromen, inspireert én laat zich  
inspireren. Inspiratie enthousiasmeert, voedt, verrijkt, 
geeft energie en brengt beweging. We willen mensen 
nieuwsgierig maken en op nieuwe ideeën brengen.  
Hun lees- en leefplezier vergroten.

Onafhankelijk
De Bibliotheek stelt zich onafhankelijk op ten opzichte 
van politieke, commerciële en religieuze invloeden. 
Onze collectie, activiteiten en evenementen hebben 
een even wichtig en pluriform karakter. We vinden het 
belangrijk dat iedereen zelf informatie op waarde leert 
schatten, zich een mening kan vormen en afgewogen 
keuzes kan maken. 

Ontwikkelingsgericht
De Bibliotheek is ondernemend en altijd in 
ontwikkeling. Door te doen, leren we van onszelf en 
van anderen. Samen met onze vrijwilligers, partners en 
bezoekers bouwt de Bibliotheek mee aan een cultuur 
van ontwikkelen, ontdekken en groeien.

Open
De Bibliotheek staat open voor iedereen. Ongeacht 
leeftijd, achtergrond of afkomst. We staan midden 
in de maatschappij: lokaal en regionaal. Iedereen is 
welkom en kan zijn weg vinden. 

Onze kernwaarden



De Bibliotheek is een basisvoorziening voor 
Kennis & Informatie, Ontwikkeling & Educatie, 
Kunst & Cultuur, Lezen & Literatuur, Ontmoeting 
& Debat.

De Bibliotheek draagt actief bij aan het vergroten van lees
vaardigheid door leesplezier, mediawijsheid en digitale vaardig
heden. Extra aandachtspunt is het voorkomen en bestrijden 
van laag geletterdheid. We verbinden mensen, organisaties en 
middelen om samen verschil te maken. 

Wat doen we?



De Bibliotheek is een maatschappelijke partner die uit dagingen 
in de samenleving aanpakt. Wij dragen eraan bij dat meer men
sen mee kunnen doen in de maatschappij. Iedereen kan bij de 
Bibliotheek nieuwe kennis en ideeën opdoen, zichzelf ontwikke
len en in contact komen met anderen. Zo dragen we bij aan het 
voorkomen van laag geletterdheid en eenzaamheid.

Samen met educatieve instellingen vergroten we 
het leesplezier en de lees, taal en mediavaardig
heden bij iedereen. We brengen mensen in contact 
met taal en lezen. De Bibliotheek is een plek waar 
je een leven lang informeel kunt leren.

Maatschappelijke 
meerwaarde

   Educatieve meerwaarde

Hiermee maken we verschil

VoorleesExpressPop-up Bibliotheek Heumensoord

Opening Taalhuis

Tablet café

Bibliotheek op school



Economische meerwaarde
Door het bestrijden van laaggeletterdheid en versterken 
van mediawijsheid, realiseren we besparingen voor de 
maatschappij. De Bibliotheek helpt mensen om informatie 
te ontsluiten, van context te voorzien en te selecteren. En 
is zo een onmisbare schakel tussen mensen, informatie en 
(digitale) instanties.

Culturele meerwaarde
Cultuur doet zich voor in taal, verhalen, erfgoed, kunst en theater. 
Cultuur geeft betekenis. Vertelt ons wie we zijn, waar we vandaan 
komen, en geeft richting aan de toekomst. De Bibliotheek maakt 
literatuur, cultuur en kennis voor iedereen toegankelijk. Zo slaan 
we een brug tussen verschillende culturen.

Literaire avond met Connie 
Palmen en Joris Luyendijk 

Winnaar Nijmeegse 
Literatuurprijs

€

Hiermee maken we verschil

Werk zoeken met sociale media



HEB JE 
EEN VRAAG AAN 
OF TIP VOOR 
DE BIBLIOTHEEK?

Neem dan contact op 
via mail: info@obgz.nl 
of telefonisch: 0243274911

www.obgz.nl




