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VOORWOORD
In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor bibliotheken een belangrijk moment:  
overal in het land worden nieuwe gemeentebesturen gekozen, die gaan besluiten over hun  
lokale bibliotheekvoorziening.
 
Zaak dus om te zorgen dat je als bibliotheek goed op de kaart staat. De periode naar de  
gemeenteraadsverkiezingen is hét moment om bestaande relaties met politici en politieke  
partijen aan te halen en nieuwe relaties aan te knopen.
 
En de tijd om daarmee aan de slag te gaan is altijd nu!
 
Deze handreiking geeft een praktisch kader voor het op de kaart zetten van je bibliotheek in  
verkiezingstijd én daarna en hoe je relaties met stakeholders opbouwt en bestendigd. Hoe je  
activiteiten opzet en je boodschap succesvol uitdraagt. Om je te helpen aan de politiek te laten  
zien wat het belang is van de bibliotheek in de (lokale) samenleving.

We wensen jullie veel succes bij de lobby!
 
Klaas Gravesteijn
directeur VOB

Leeswijzer

Met deze handreiking willen we elementen aanreiken voor 
een zelfbewust verhaal over de lokaal verankerde bibliotheek 
in het uitdragen van het verhaal van jouw bibliotheek en 
in de lobby naar belangrijke stakeholders.  Hierbij denken we 
allereerst aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 
2022, maar ook aan de tijd erna. Lobby is contant ons verhaal 
met trots delen, zodat we de bibliotheken samen met onze 
partners als lokale publieksvoorziening en als netwerk 
blijven versterken. Met oog voor de maatschappelijke 
uitdagingen rondom leesvaardigheid, participatie in  
de informatiesamenleving en leven lang ontwikkelen.

De handreiking bestaat uit drie delen:
• In deel 1 ‘het verhaal om te delen’ staan basiselementen 

die je kan kunt gebruiken voor een lokaal ingekleurd 
positioneringsdocument. 

• In deel 2 ‘het verhaal om te versterken’ hebben we  
aandachtspunten voor de lobby samengebracht.  
Met praktische tips en trucs zetten we uiteen hoe je  
gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren  
kunt benaderen.

• In deel 3 vind je de gouden tips voor het lobbyen  
en is een lijst met interessante, actuele achtergrond- 
documenten en naslagwerken opgenomen. 

Als een praktische doorvertaling van ons verhaal (dat eerder 
is opgenomen in de Merkgids ‘Bibliotheek, motor van een 
vaardige samenleving’) hopen we met deze lobbyhandreiking 
bij te dragen aan een sterke positionering van de bibliotheken 
richting onze gemeentelijke partners: raadsleden, wethouders, 
ambtenaren en andere stakeholders.
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IN HET KORT:
De bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart. Zeker na de coronacrisis kunnen 
zij bijdragen aan grote, maatschappelijke opgaven. In elke gemeente kunnen zij als een van de belangrijkste 
publieke voorzieningen impact maken – in goede samenwerking met de gemeente en met maatschappelijke 
partners. Een goed toegeruste infrastructuur van toegankelijke en bereikbare bibliotheken met haarvaten in 
dorpen, wijken en buurten is hiervoor vereist.

Hieronder schetsen we in vogelvlucht het verhaal dat we graag breed met onze stakeholders willen delen.  
Het bestaat uit verschillende onderdelen. Echter, het belangrijkste is de lokale inkleuring. Praktijkvoorbeelden, 
anekdotes en feiten & cijfers maken de algemene teksten tot een overtuigend verhaal voor de lokale situatie. 
Kortom, wees creatief: kopieer, plak en vul aan om er een lokaalverhaal van te maken..

1. Het verhaal om te delen:

bibliotheken in actie
voor brede welvaart

A. MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

Door een goed samenspel leveren de lokale bibliotheken de 
komende jaren een belangrijke bijdrage aan de volgende 
maatschappelijke opgaven:
1. Het bevorderen van lezen;
2. Het stimuleren van participatie in de  

informatiesamenleving;
3. Het aanmoedigen van een leven lang ontwikkelen.

Hiervoor is een vierde opgave noodzakelijk: een robuust 
netwerk van bibliotheken. In elke gemeente, verankerd 
met fysieke locaties en voorzieningen, kunnen bibliotheken 
dan volop in actie komen om hun bijdrage te leveren aan 
de brede welvaart.

In het Convenant van oktober 2020 tussen de nationale, 
de provinciale en gemeentelijke overheden (Ministerie 
van OCW, IPO en VNG) en de drie bibliotheekvoorzieningen 
(VOB, SPN en KB) is de opdracht en de meerwaarde van 
bibliotheken nogmaals bekrachtigd. Dit is verder uitge-
werkt in de gezamenlijke Netwerkagenda 2021-2023 en 
documenten als ‘Bibliotheek, motor van een vaardige 
samenleving’ (zie hierover meer onder ‘Benut de bieb  
als krachtige netwerkwerkpartner’). 

Volop in lokale gemeenschappen aanwezig, is de bibliotheek  
voor de gemeente een krachtig instrument om verschillende 
mensen en groepen samen te brengen. De bibliotheek is 
met recht een van de weinige drempelvrije, publiekstoe-
gankelijke plekken waar verschillende doelgroepen, van jong 
tot oud, samenkomen.

De wereld is in verandering, de digitalisering neemt in rap 
tempo toe. Dat heeft invloed op de manier waarop mensen 
met informatie omgaan. Daarom is het belangrijk dat tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen er aandacht is voor een 
krachtig, toekomstbestendig en lokaal ingebedde bibliotheek. 
Op die manier kunnen we in de komende jaren nog meer 
mensen bereiken en gaan nog meer mensen zich verbonden 
voelen met de samenleving. Het vertrouwen in elkaar en 
in instituties – niet voor niets een van de brede welvaart- 
indicatoren - krijgt daarmee een impuls.

Om het verhaal richting (kandidaat-) gemeenteraadsleden, 
wethouders en ambtenaren goed te vertellen, is het belangrijk  
om stil te staan bij de volgende ingrediënten van het  
strategische verhaal dat aantoont dat de bibliotheken  
in actie komen om de brede welvaart te versterken.1

1 In hun advisering over het herstelbeleid na de Coronacrisis hebben de Nationale Planbureaus (CPB, SCP en PBL) geadviseerd om de Brede Welvaart 

als uitgangspunt te nemen. Als grondslag voor deze brede blik op de welvaart staan de ‘Sustainable Development Goals’; op de site van de 

internationale federatie van bibliotheken wordt verduidelijkt hoe bibliotheken bijdragen aan de 17 SDG’s die zijn opgenomen in de Agenda 2030 

van de Verenigde Naties, zie https://www.ifla.org/publications/libraries-and-the-sustainable-development-goals--a-storytelling-manual

https://www.ifla.org/publications/libraries-and-the-sustainable-development-goals--a-storytelling-manual
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B. DE BIBLIOTHEEK ALS 
 VEELZIJDIG INSTRUMENT 
 VOOR DE BREDE WELVAART

De bibliotheek is meer dan een (digitale) boekenplek.  
Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar verdient  
het om constant te blijven herhalen. Want de bibliotheek 
zorgt naast boeken ook voor goed geïnformeerde burgers, 
die in staat zijn om mee te doen in de samenleving. En de  
bibliotheek levert een bijdrage aan leefbare wijken en 
krachtige kernen. Voor velen is de bibliotheek een veilige 
omgeving die toegang biedt tot kennis, cultuur en  
informatie. Betrouwbaar en dichtbij. 

De bibliotheken, met hun toegewijde professionals 
en vrijwilligers op alle servicepunten, garanderen een 
gelijkwaardige en kwalitatieve spreiding van kennis 
en toegang tot informatie. Zowel in de steden als op 
het platteland. Digitaal en fysiek. De lokale bibliotheek 
staat als publieke voorziening zo paraat om samen met 
gemeenten in actie te komen om de brede welvaart na 
corona te versterken.

Het onafhankelijke karakter, de laagdrempeligheid en het 
grote bereik maken dat de gemeente met de bibliotheek 
een troef in handen heeft om haar beleidsdoelen te bereiken. 
De maatschappelijke waarde van de bibliotheek uit zich 
met name in:
1. de bibliotheek en de kennissamenleving
2. de bibliotheek en burgerparticipatie en sociale cohesie
3. de bibliotheek als krachtig netwerkpartner

Daarom: benut de bieb! 

We zetten hieronder per punt kort en krachtig  
de argumenten om de bieb te benutten op een rij.

Benut de bieb voor de kennissamenleving:  
een plek om samen een leven lang te leren
Van oudsher is de bibliotheek een belangrijke speler 
in de kennisinfrastructuur: verspreid in alle gemeen-
ten is ze stevig verankerd door heel Nederland. Door 
het beschikbaar stellen van boeken en digitale content 
maakt de bibliotheek met gemotiveerde werknemers 
met kennis van zaken en met behulpzame vrijwilligers 
mensen wegwijs bij het vinden van de juiste informatie. 
Met advies en praktische producten over leesvaardig-
heidsbevordering zijn zij zo bijvoorbeeld in staat om de 
voor- en vroegschoolse voorzieningen binnen gemeenten 
te ondersteunen. Peuterspeelzalen, kinderopvanglocaties 
en basisscholen gebruiken deze hulpmiddelen op het vlak 
van leesbevordering en mediawijsheid. 

Het is daarom voor de hand liggend dat de bibliotheek 
als partner betrokken is bij een Brede School of op een 
andere manier een rol speelt in de Lokale Educatieve 
Agenda (LEA). 

Met het beleidskader ‘Kunst van Lezen’ willen Stichting 
Lezen en de bibliotheken zo het plezier in lezen vergro-
ten. Dit leesbevorderingsbeleid wordt vormgegeven en 
uitgevoerd in nauwe samenwerking met (organisaties 
van) gemeenten, consultatiebureaus, kinderopvangcen-
tra en het onderwijsveld. Praktisch vertaald laten we met 
het project ‘BoekStart’ ouders van pasgeboren baby’s 
ontdekken dat het lezen van boekjes leuk en leerzaam 
is. Gemeente, bibliotheek en consultatiebureau werken 
hierin nauw samen.

Ook met het voortgezet onderwijs (vmbo, mavo, have en 
vwo), het beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onder-
wijs (hbo en universiteit) werken bibliotheken graag 
samen. Niet alleen om een goede basis te verzorgen voor 
taalonderwijs en het bestrijden van laaggeletterdheid. 
De bibliotheek vormt ook een ‘third place’’derde plek’: een 
welkome plek naast de studieplek thuis of de werkplek 
op kantoor, waar scholieren, studenten en ouderen sa-
menkomen om te leren, van wifi gebruik te maken of de 
krant te lezen. Ook voor nieuwkomers opent de biblio-
theek meer en meer de deuren om ze, laagdrempelig en 
gastvrij, wegwijs te maken in de Nederlandse kennissa-
menleving.

In het recente advies van de Sociaal-Economische Raad 
(SER) ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en 
herstel van de samenleving’ wordt het belang benadrukt 
van een leven lang leren en het ontwikkelen van nood-
zakelijke (21e-eeuwse) vaardigheden. Investeren in brede 
welvaart, publieke sector en toekomstig verdienvermo-
gen is volgens de SER voor de middellange termijn van 
groot belang. In elke gemeente kan dit in de praktijk in de 
praktijk worden gebracht: de (fysieke en digitale) ruimte 
daarvoor is reeds beschikbaar. De bibliotheek bewijst zich 
immers al jaren als de perfecte plek om samen een leven 
lang te leren.

Benut de bieb voor burgerparticipatie  
en om de sociale cohesie te versterken
De samenleving is voor steeds meer mensen steeds  
complexer. De interactie met de overheid is voor veel 
mensen niet gemakkelijk. De verwachtingen vanuit de 
overheid zijn soms te hoog gespannen. Voor veel burgers 
is het dan ook niet meer duidelijk hoe ze hun rechten en 
plichten moeten invullen. De Informatiepunten Digitale 
Overheid (IDO) bij bibliotheken bieden uitkomst.
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Om de benodigde vaardigheden op te doen, speelt de 
bibliotheek namelijk een belangrijke rol als plek waar de  
inwoners van de gemeenten en de nationale overheid 
hulp kunnen vragen voor het invullen van formulieren en  
uitleg over regels en wetten. De bibliotheek wordt zo steeds 
meer de aangewezen plek voor uitvoeringsorganisaties om 
fysiek weer in direct contact te kunnen komen met mensen. 
De dienstverlening kan in de komende jaren uitgebreid 
worden. Informatie vanuit UWV, de Belastingdienst en 
andere uitvoeringsorganisaties komt op deze manier 
weer op een laagdrempelige wijze beschikbaar en kan  
in eenvoudige taal worden uitgelegd.

Het vergroten van leesvaardigheid, digitale geletterdheid 
en andere basisvaardigheden voor de eenentwintigste 
eeuw zijn noodzakelijk voor inwoners als ze actief willen 
participeren. Ook daar hebben bibliotheken een duidelijke  
meerwaarde. In de huidige informatiesamenleving bieden 
zij ondersteuning door zich als een betrouwbare partner en  
dienstverlener op te stellen. Want door het open karakter  
van internet en de commerciële belangen, is het belangrijk 
dat mensen hulpmiddelen krijgen om de betrouwbaarheid 
en de kwaliteit van digitale informatie te kunnen beoordelen.

De bibliotheek ziet een belangrijke maatschappelijke  
opdracht in het toerusten van burgers (empowerment), 
het bevorderen van ‘actief burgerschap’ en het van onderop 
versterken van de sociale samenhang. Het gaat daarbij 
niet alleen om het aanbieden van algemene kennis,  

maar ook om het stimuleren en het ontwikkelen van het 
vermogen om tot morele oordeelsvorming en kritisch 
denkvermogen te komen. Voor trajecten rondom burger-
participatie kan de bibliotheek bijvoorbeeld een neutrale 
ruimte voor uitwisseling, ontmoeting, dialoog en debat 
bieden. Een veilige ontmoetingsplek voor iedereen is 
daarbij het doel. Personen die van oudsher bekend zijn 
met de functie van de bibliotheek, maar ook mensen met 
een andere culturele achtergrond, zijn welkom. Allen hebben 
recht op deskundig advies op welke wijze ze mee kunnen 
doen aan besluitvormingstrajecten vanuit de overheid. 
Soms is het hierbij nodig dat er enige uitleg geboden wordt, 
voordat burgers zich werkelijk kunnen opstellen als actief 
meedenkende burgers in de lokale democratie. Zo kan 
de bibliotheek ook in de komende jaren een intrinsieke 
bijdrage leveren aan een goed lokaal gewortelde en  
cultureel inclusief en divers gevulde schatkamer.

En inderdaad; ook jongeren hebben daarbij behoefte aan 
ondersteuning. De Google Generatie die zijn eigen weg 
wel vindt op het internet? Dat is een mythe. Het onderwijs  
en de bibliotheek moeten ook hiervoor de handen in 
elkaar slaan. Ook op het vlak van media-educatie hebben 
jongeren, net als ouderen, een stevig fundament nodig 
dat bestaat uit voldoende leesvaardigheid en mediawijsheid.2  
Om iedereen een basis te kunnen geven om deel te nemen 
aan de maatschappij, ligt er kortom een uitdaging. De biblio-
theek neemt die graag aan, samen met de gemeente.

2 Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een 

complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld
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Benut de bieb als krachtige netwerkwerkpartner
De lokale samenleving heeft tegenwoordig steeds meer 
behoefte aan verbondenheid. Een verbondenheid tussen 
verleden, heden en toekomst; een verbondenheid tussen 
burgers onderling en een verbondenheid tussen burgers 
en verenigingen, (dienstverlenende) maatschappelijke en 
overheidsorganisaties. De bibliotheek staat al decennia 
midden in de samenleving en kan deze verbindingen leggen. 
De bibliotheek wil daarbij vooral een huis zijn van lokale 
verhalen. Met de actieve bijdrage van de gebruikers lukt 
het ze om aansluiting te vinden bij wat er plaatselijk leeft. 
Het ontsluiten van diverse mediabronnen (digitaal en 
fysiek) gebeurt in de bibliotheek.

Een en ander hebben we recent proberen te verwoorden in 
de Merkgids ‘Bibliotheek, motor van een vaardige samen-
leving’, aan de hand van vijf pijlers voor dienstverlening:

1. De Bibliotheek is een laagdrempelige, veilige en  
waardevrije verblijfs- en ontmoetingsplek voor iedereen

2. De Bibliotheek ondersteunt bij en biedt activiteiten 
voor ‘een leven lang ontwikkelen’: basisvaardigheden en  
vaardigheden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid

3. De Bibliotheek is een essentiële partner bij het stimuleren 
van leesplezier, het bestrijden van laaggeletterdheid 
en het opdoen van digitale vaardigheden

4. De Bibliotheek is een informatiepunt voor vragen over 
de (digitale) overheid

5. De Bibliotheek biedt een fysieke en online collectie 
voor jeugd en volwassenen

De lokale bibliotheek kan een belangrijke schakel in een  
breed verbonden netwerk zijn om het vertrouwen onderling 
en vertrouwen in instituties te verbeteren. Een van de 
belangrijkste opgaven voor de brede welvaart in veel  
gemeenten. De bibliotheek is immers een plek waar  
mensen leren, elkaar kunnen ontmoeten, en elkaar  
weer leren begrijpen. Daarom is de nabijheid van deze  
publieke voorziening zo belangrijk als onderdeel  
van een veerkrachtige, vitale samenleving. Als lokaal  
ingebedde, openbaar toegankelijke, publieke instelling  
is de bibliotheek dan ook een netwerkpartner pur sang.

C. EEN GELAAGD STELSEL BIEDT 
 MEERWAARDE EN ZEKERHEID

Het bibliotheeknetwerk in Nederland is zorgvuldig  
opgebouwd in een gelaagde structuur. De verantwoor- 
delijkheid is verdeeld over gemeenten, provincies en  
nationale overheid. Deze structuur is vastgelegd in de 
Wet op het Specifiek Cultuurbeleid. In het Convenant  
van oktober 2020 zijn er nieuwe afspraken gemaakt  
om dit stelsel nog sterker te maken.

Gemeenten vervullen de hoofdrol in dit stelsel. Met een 
aandeel van circa negentig procent van de subsidie voor 
bibliotheken, financieren zij de bibliotheek minimaal op 
basis van het zogenoemde ‘Instapniveau’. Verder is de 
gemeente een belangrijke partner voor de bibliotheek 
door subsidievoorwaarden vast te stellen en te zorgen dat 
de lokale bibliotheek is aangesloten op het provinciaal 
netwerk. De gemeenten mogen dan ook aangesproken  
worden op de ambities die we met elkaar hebben  
afgesproken rondom de kennissamenleving en de  
brede welvaart.

Het openbare bibliotheeknetwerk is een fijnmazig stelsel 
van onderling afhankelijke en elkaar versterkende diensten 
en producten. Lokale bibliotheken kunnen niet alles op 
eigen kracht: ze functioneren in een breder netwerk om 
waarborgen te leveren rondom een goede bedrijfsvoering 
en de ontwikkeling van digitale diensten. Ook vormen ze 
met elkaar een gezamenlijk leesbevorderingsnetwerk en 
regelen ze onder elkaar een goed collectiegebruik en het 
materialenvervoer tussen de bibliotheekvestigingen.  
Dit komt het doelmatig gebruik van middelen en faciliteiten 
ten goede. Doordat elke lokale bibliotheek via dit netwerk 
ook een relatie met de Koninklijke nationale bibliotheek 
heeft vormt zich een lange keten van lokaal tot nationaal 
om de maatschappij als geheel (zeker na de coronacrisis) 
te versterken. 

Elke bibliotheek bestaat tot slot uit een groep van  
professionele werknemers en een groep van vrijwilligers. 
Zij zetten zich gemotiveerd in voor een goede dienstverlening 
richting de burgers; op een zo hoog mogelijk niveau qua 
klantvriendelijkheid en met de inzet van juiste deskundigheid. 
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D. EEN VERHAAL WAARD  
 OM DOOR TE VERTELLEN

Aan de hand van een korte vogelvlucht hebben we vast-
gesteld dat de lokale bibliotheek op meerdere fronten een 
baken is voor betrouwbare informatievoorziening en  
belangrijk is bij het versterken van de brede welvaart in 
elke gemeente. Deze argumenten worden sterker door ze 
met praktische voorbeelden in te kleuren. Het verhaal gaat 
namelijk pas leven als een (kandidaat)gemeenteraadslid 
de mensen voor zich ziet die de bibliotheek bezoeken.  

Om aan te tonen dat de bibliotheek in het middelpunt staat 
van een hechte alliantie zijn voorbeelden nodig hoe er lokaal 
wordt samengewerkt. Hoe tevreden kennisinstellingen zijn 
met de bibliotheek als samenwerkingspartner? Laat het 
horen, want dat verhaal resoneert. Hoe lokale groepjes 
scholieren, studenten en laaggeletterden de bibliotheek 
gebruiken? Laat het zien, want dat verhaal overtuigt.  
Hoe inwoners geholpen zij bij het invullen van formulieren 
via een IDO of tips krijgen over digitale content en media- 
wijsheid? Laat de tevredenheidscijfers zien, want dat verhaal 
helpt de gemeente bij haar dienstverlening en de brede 
welvaart in het algemeen.

Het verhaal vormt zich dagelijks opnieuw, maar heeft wel 
een constante: een rustige plek waar je een kop koffie kan  
krijgen nadat het studieboek terzijde is gelegd, een gastvrije 
(digitale) plek waar advies te verkrijgen is, een inspirerende 
plek waar boeken voorgelezen worden. 

Ook voor de gemeente is dit van cruciaal belang. Om alle  
doelgroepen te kunnen bereiken, moeten immers bestaande 
en nieuwe (communicatie-) kanalen worden versterkt en 
verstevigd. De bibliotheek is al decennia de plek waar ver-
schillende mensen op af komen voor boeken en (digitale) 
multimediacontent. Ook voor een cursus, betrouwbare 
informatiebronnen of, steeds vaker, voor begeleiding bij 
het uitzoeken hoe de overheid ‘werkt’. Alle mensen zijn 
van harte welkom. Laagdrempelig en vertrouwenwekkend. 

Samenvattend,  
waardeer en bepaal je eigen plaats in de gemeente:
- Wees je ervan bewust dat je als bibliotheek mogelijkheden 

hebt om bepaalde doelgroepen te bereiken en aan elkaar 
te verbinden. Dat is een belangrijke waarde die na de 
coronacrisis breed onderkend wordt: juist in de publieke 
ruimte treffen mensen elkaar – bewust of onbewust 
en daarmee toevallig of gepland.

- Maak duidelijk aan je ‘stakeholders’ wie ze allemaal 
via de bibliotheek kunnen bereiken. Wees je er daarbij 
van bewust dat het faciliteren van activiteiten voor 
vrijwilligersorganisaties, studiegroepjes en belangen- 
organisaties een manier is om nieuwe groepen te 
binden die door de overheid (en haar uitvoerings- 
organisaties) zelf vaak niet langer bereikt kunnen worden. 

- Actualiseer het (gedateerde) beeld door te wijzen op de 
brede doelstellingen en functies van de bibliotheek, 
zoals opgenomen in het Convenant. Verrijk je verhaal ook 
eens met cijfers uit de dashboard, datasets en dossiers 
uit ‘Bibliotheekinzicht’, te bereiken via:  
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/bibliotheekinzicht- 
feiten-cijfers

Want de bibliotheek als motor van een vaardige samen- 
leving, dat is een krachtig verhaal dat het waard is om 
door te vertellen.

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/bibliotheekinzicht-feiten-cijfers
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/bibliotheekinzicht-feiten-cijfers
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In dit deel wordt de vertaalslag gemaakt hoe je van het verhaal een praktische en uitvoerbare lobby maakt 
richting de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Het verhaal wordt sterker, doordat meer beleidsbepalers 
deze ondersteunen en delen.  

2. Het verhaal om de  
bibliotheek te versterken:

De lobby

WAT IS LOBBYEN?
Een definitie: Lobbyen is het strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen 
in de maatschappij en de publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie

In het kort. Een goede lobbyboodschap bestaat uit: 
-  een verhaal met een duidelijke urgentie: als de gemeente niet actief de bibliotheek helpt,  

ontstaat er een maatschappelijk probleem. 
-  een verhaal dat ingaat op belangrijke maatschappelijke waarden en doelstellingen 
  dat door de gesprekspartners wordt gedeeld en omarmd
-  een verhaal dat uitnodigt om samen tot afspraken voor de toekomst te komen  

(inclusief duidelijkheid over de financiële middelen en andere randvoorwaarden).
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A. AANDACHTSPUNTEN VOOR  
 EEN LANGJARIGE RELATIE:  
 EEN OPEN HOUDING

Een lobby begint met een open houding. Je gesprekspartner 
wil zien dat je voor je boodschap staat. Laat daarom zien  
wat je eigen drijfveren en motivatie zijn en toon met 
praktijkvoorbeelden aan welke maatschappelijke waarden 
de bibliotheek toevoegt aan de lokale gemeenschappen.

Daarnaast staat in een lobbygesprek voorop dat je elkaars 
belangen kan aanvullen en versterken. Een succesvolle lobby 
is in feite niets meer of minder dan dat beide partners 
erachter komen dat je elkaar iets te bieden hebt. 

Omdat iedere bibliotheekorganisatie in een specifieke 
relatie tot de gemeente en samenleving staat, is dit verhaal 
voor elke bibliotheek lokaal ingekleurd en uniek. Het toont 
in het bijzonder aan hoe de bibliotheek een bijdrage kan 
leveren aan de lokale gemeenschap, de maatschappelijk 
doelstellingen en de strategische agenda van de gemeente.

AAN DE SLAG:

• Inventariseer wie je relaties zijn, wie in je organisatie 
die relaties onderhoudt en op welke wijze deze 
relaties verder versterkt kunnen worden;

• Stel een ‘wie is wie’ samen van belangrijke stakeholders 
en partners en bekijk welke dwarsverbanden er zijn, 
zodat er allianties kunnen worden gevormd;

• Plan een-op-een koffie-afspraken in of nodig groepjes 
gemeenteraadsleden uit voor een werkbezoek of 
informatiesessie over de bijdragen die de bibliotheek 
heeft bij het versterken van de brede welvaart (en  
het voorzieningenniveau) in de gemeente. Wees je  
er van bewust dat voor gemeenteraadsleden de 
informatiestroom vanuit het bestuur enorm is. 
Nadere uitleg en specifieke toelichting over de 
bibliotheek is daarom zeer welkom.

• Maak een evenementenkalender inclusief afspraken 
over wie welke evenementen bezoekt.

• Benader actief bezoekers, vrijwilligers- en belangen-
organisaties om te zien wat zij nodig hebben en hoe 
de bibliotheek deze allianties kunnen versterken.

Tips en trucs voor de opbouw van stevig gewortelde relaties 
- Als bibliotheek kun je een belangrijke bijdrage leveren om mensen bij elkaar te brengen. Je hebt immers kennis in huis 

over het ontsluiten van informatie en over educatie, je hebt toegang tot informatie over wat er leeft in de gemeente en 
je hebt organisatorische en faciliterende vaardigheden.

- Door in te spelen op actuele vraagstukken, mee te denken over passende oplossingen en bepaalde thema’s op de agenda te 
zetten (bijvoorbeeld d.m.v. debatten) laat je je deskundigheid zien. Geef ook ruimhartig aandacht aan wat je relaties zelf 
oppakken, zodat het positieve beeld wederzijds wordt versterkt. 

- Houd de ander op de hoogte. Het liefst zo persoonlijk mogelijk. Is wat je doet nieuwswaardig? Stel je partners dan vooraf 
op de hoogte van wat je aan de pers gaat vertellen. Betrek ze zo veel mogelijk vooraf.

- Wees attent en toon interesse door:
o mensen hartelijk en zorgvuldig te ontvangen als ze bij je in de bibliotheek komen;
o iets van je laten horen als de ander een succes heeft geboekt of juist negatief in de pers is gekomen;
o een inhoudelijk relevant presentje sturen, bijvoorbeeld met de Boekenweek of tijdens de campagne Nederland Leest;
o mee te doen als de ander een evenement organiseert.
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B. LOBBY RONDOM DE VERKIEZINGEN: KOM IN CONTACT

Rondom verkiezingen is er sprake van een bijzonder moment. Politieke partijen maken in verkiezingsprogramma’s duidelijk  
wat zij belangrijk vinden; coalitieakkoorden en collegeprogramma’s vormen het (financiële) raamwerk waarbinnen wethouders 
het beleid voor de komende vier jaar gaan vormen. Ambtenaren zetten in overdrachtsdossiers op papier ‘hoe het ook al  
weer zit’ en welke verschuivingen misschien mogelijk zijn. Budgetten worden verschoven, aangevuld of toegedicht.  
Hierdoor vormt er rondom de verkiezingen een uniek ‘window of opportunity’ om als bibliotheek je lobbyboodschap  
met kracht door te laten klinken. Daarbij geldt: timing is everything! 

Juli / augustus voordracht kandidaat lijsttrekker en opening kandidaatstellingsprocedure  
 voor gemeenteraadsleden

Tevens start van de werkgroep verkiezingsprogram met het schrijfproces voor het  
verkiezingsprogramma.

Oktober Begrotingsbesprekingen van (vertrekkende) gemeenteraad.
De fracties laten horen wat zij belangrijk vinden en op welke punten ze willen gaan profileren. 
In deze begroting staat ook een vooruitblik op het meerjarig financieel kader (uitgaven / 
verplichtingen / tekorten)

November / december Presentatie conceptverkiezingsprogramma
Het bestuur van de politieke partij heeft rond de zomer de werkgroep aan het werk gezet om 
te komen tot een concept voor het verkiezingsprogramma. In een algemene ledenvergadering 
rond eind november / begin december zullen de leden deze vaststellen (tevens de mogelijkheid 
tot amendementen)

December / januari Vaststellen van de kandidatenlijst
De Kiesraad heeft 2 formele momenten:
- 20 december: registratie van de politieke partij
- 31 januari: inleveren kandidatenlijsten

Januari / februari Vaststellen van de campagneboodschap 
Aan de hand van het verkiezingsprogramma (en actualiteiten) worden de belangrijkste  
profileringspunten vastgesteld door het campagne- / communicatieteam

Februari / maart Debatten, werkbezoeken, media-uitingen, opinies en andere campagneactiviteiten
In deze periode proberen lijsttrekkers en kandidaten de aandacht te trekken via activiteiten 
en mediaberichtgeving

16 maart 2022 VERKIEZINGEN

Maart / april coalitieonderhandelingen en overdrachtsdossiers
nadat partijen hebben afgetast welke coalitie stabiel zal zijn, beginnen de inhoudelijke  
onderhandelingen. Hiervoor worden de onderhandelaars en informateurs ondersteund door 
een kleine ambtelijke staf. Ze putten hun informatie uit de ambtelijke overdrachtsdossiers 
(o.a. met betrekking tot financiële kaders, bestuurlijke afspraken, landelijke regelingen /  
convenanten en/of informatiedossiers vanuit de VNG) 

Voor de zomer Presentatie van coalitieakkoord en/of collegeprogramma
afspraken op hoofdlijnen over het beleid voor de komende vier jaar 

September / oktober Presentatie en bespreking eerste begroting van het nieuwe college B&W
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Tijdens deze periode is het belangrijk om je eigen verhaal 
duidelijk en krachtig te verwoorden en te vertellen.  
Hieronder drie aandachtspunten om tijdens deze  
actieve lobbyfase in contact te komen.

Overtuig met persoonlijke verhalen: inspireer
Persoonlijk contact is de beste manier om in gesprek te 
komen over de voorkeuren en de belangen van de ander. 
Bekijk goed wie van je organisatie – medewerkers, directeur, 
communicatie-expert, lid raad van toezicht – het best de 
contacten met wie kan onderhouden. Het gaat niet alleen 
om welke functie iemand heeft, maar ook over een  
persoonlijke klik, lokale gebruiken en het ‘gemak’ waarmee 
iemand contacten onderhoudt. Zorg op deze manier  
voor een interessante en inspirerende dialoog.

Laat de boodschap rondzingen:  
in harmonie met anderen
Enthousiaste bewoners die op het spreekuur met de  
wethouder vertellen hoe zinvol de bieb voor hen is,  
hebben meer effect op je imago dan een jaarverslag  
met resultaten. Het verhaal zingt op deze manier rond.

Een goede tussenstap is dan ook om andere partners uit te 
nodigen om het gesprek aan te gaan hoe ze met de biblio- 
theek de samenwerkingsketens rondom maatschappelijke 
doelstellingen kunnen versterken. Welke schakel speelt 
elk van deze organisatie bij doelstellingen rondom sociale 
participatie, inclusie en de doelstellingen rondom  
zelfredzaamheid en leven lang leren? 

Op deze manier staat niemand voor zichzelf te lobbyen  
en komt er voor de gemeente een stevige alliantie aan 
organisaties en instellingen rondom maatschappelijke 
doelstellingen tot stand. Na het opstellen van gezamenlijke 
acties, kunnen er tevens werkafspraken worden gemaakt 
over wie en op welke manier de (kandidaat) gemeente-
raadsleden en wethouders informeert. De boodschap 
resoneert zo krachtiger en vaker.

Bijeenkomsten en bezoeken: maak  
volksvertegenwoordigers deelgenoot
Lezingen, debatavonden, werkbezoeken, meeloopdagen, 
thema-avonden, borrels of rondleidingen zijn naast een 
prima manier om relaties op te bouwen en te onderhouden 
ook een uitgelezen kans om met elkaar in contact te komen. 
Ga er zelf ook op uit. Houd een kalender bij met evenementen 
en bijeenkomsten waar de bibliotheek bij aanwezig zou 
moeten zijn of die je zelf kan organiseren. 

De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn 
(zeker in deze tijd) altijd op zoek naar plekken waar mensen 
samenkomen. Ze willen graag in gesprek komen met de 
inwoners en daar waar mogelijk debatteren met andere 
kandidaten. Bekijk of je aan deze wens tot ontmoeting  
(in de vorm van debatten, thema-avonden of meeloopstages) 
een bijdrage kan leveren. Als ze tijdens een (publiek toe-
gankelijk) debat of dialoogsessie een statement afgeven 
over het belang van goede bibliotheekvoorzieningen,  
kan dit voor de vervolglobby (richting bijvoorbeeld nieuwe 
wethouders en ambtenaren) zeer waardevol zijn.

WEES VOORBEREID:

• Maak geen onderscheid tussen de politieke partijen, 
kijk alleen naar de belangen die jullie binden. Zorg 
daarbij tevens dat je contact houdt met het bestuur,  
de raad en de ambtenaren.

• Probeer in de partijprogramma’s te komen. Deze 
programma’s worden geschreven door een commissie 
ingesteld door het lokale partijbestuur. Deel daarom 
je informatie in ieder geval met de voorzitter (en 
secretaris als sleutelfiguur) van deze commissie,  
net zoals aan de partijvoorzitter en de kandidaat- 
lijsttrekker. Als in alle verkiezingsprogramma’s een  
passage is opgenomen over het belang van de  
bibliotheek, dan is opname in het coalitieakkoord  
en collegeprogramma een stuk eenvoudiger.

• Investeer tijd in het leren kennen van raad, bestuur 
en ambtelijk apparaat. Maak een ‘wie is wie’ en fris 
die eens in de (zoveel) tijd op (en uiteraard rond en na 
verkiezingstijd). Tijdens het schrijven van het coalitie-
akkoord worden de voorstellen uit het verkiezings-
programma’s en de ambtelijke notities tegen elkaar 
gelegd. Zorg er daarom voor dat de lokale account-
houder ook op de hoogte is van je lobbyboodschap.

• Blijf de wederkerigheid opzoeken: zet duidelijk uiteen 
welke meerwaarde de bibliotheek voor de brede 
welvaart heeft, naast dat wat ervoor nodig is (geld,  
vastgoed, samenwerking in de vorm van allianties).
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3. 

Gouden regels voor 
het lobbyen en  
verder lezen
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GEVOEL
1. Ken je gesprekspartner en maak de klik op inhoud  

en betrokkenheid voor lokale kansen en uitdagingen;
2. Zorg voor tweerichtingsverkeer: door en te brengen en 

te halen wordt de wederkerigheid langjarig versterkt; 
(biedt bijvoorbeeld hulp aan voor de totstandkoming 
van de plannen van de ander; wissel kennis uit over  
actuele zaken en/of biedt de bibliotheek aan als  
podium voor dialoog en debat)

3. Wees uitnodigend door stakeholders mee te laten 
lopen in de dagelijkse praktijk van de bibliotheek  
(dus toon ook de ‘back office’ en het vrijwilligerswerk). 
Zulke “stages” zijn een zeer succesvol instrument om 
de band met belangrijke stakeholders te versterken.

GEDACHTE
4. Maak intelligence tot de sleutel voor een goede lobby. 

Door benchmarking (waar staat de bibliotheek in 
vergelijking tot anderen) en open te staan voor de 
nieuwe trends (zoals brede welvaart en het vormen 
van allianties en ketensamenwerking binnen lerende 
ecosystemen), vorm je met je kennis input voor een 
gedeelde stap richting de toekomst 

5. Verbindt door je eigen, strategisch narratief het verleden 
en de actualiteit met de toekomstige uitdagingen: 
maak met dit verhaal, via voorbeelden en anekdotes 
duidelijk hoe de waarden en de opgaven van de biblio-
theek aansluiten bij actuele ontwikkelingen binnen de 
gemeente. Zo toon je direct aan wat je kan bijdragen 
(input) aan de bredere impact die de gemeente de 
komende jaren wil bewerkstellingen;

6. Scherp je elevator pitch voor de spiegel aan, zodat je 
verhaal binnen tien seconden beklijft en je de interesse 
bij de ander opwekt.

GEDRAG
7. Nodig alle relevante stakeholders met  

regelmaat uit voor een activiteit in de bibliotheek:  
de toegankelijkheid, bereikbaarheid en inclusiviteit 
van publieke voorzieningen zijn immers belangrijke 
graadmeters voor de brede welvaart

8. Informeer de raadsleden van de gemeenten regelmatig 
en houdt daarbij de communicatie met de wethouder 
en je contactpersoon bij de gemeente open, zodat de 
relaties over en weer goed blijven (verras elkaar niet);

9. Deel gevraagd en ongevraagd hoe het gaat en welke 
maatschappelijke ontwikkelen je in de bibliotheek ziet 
ontstaan: draag zo bij aan een gedegen, betrouwbare  
dataverzameling zodat het gemeentelijk beleid is 
gestoeld op actuele kennis en informatie.



18



19

VERDER LEZEN

Basisdocumenten van bibliotheken:
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG), KB nationale bibliotheek, Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting Samenwerkende 
POI’s Nederland (SPN), ‘Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland 
aan maatschappelijke opgaven’ (najaar 2020), URL: https://www.debibliotheken.nl/informatie/bibliotheekconvenant/

- Netwerkagenda, Openbare bibliotheek  voorzieningen 2021-2023, url: https://www.debibliotheken.nl/wp-content/ 
uploads/2021/06/2021_Netwerkagenda-2021-2023-toegankelijk_kb-vob-spn.pdf

- VOB, Merkgids ‘de Bibliotheek, Motor van een vaardige samenleving’, url: https://www.debibliotheken.nl/wp-content/
uploads/2021/02/Vob-Merkgids_2021.pdf

Databron:
- Bibliotheekinzicht: feiten en cijfers, URL: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/bibliotheekinzicht-feiten-cijfers 

Ondersteunende documenten:
- SER, ‘Sociaal-economisch beleid 2021-2025, Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ 

(juni 2021), url:  https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/sociaal-economisch-beleid-2021-2025.pdf

- Stichting Lezen en Schrijven (ondersteund door de SER, VNG, UWV, MBO Raad, NRTO, CNV, FNV en VCP), ‘Kijk niet weg, 
maar vooruit: “investeer nu in positie miljoenen laaggeletterden” Stevig actieplan voor komend kabinet’ (maart 2021), 
url: https://www.lezenenschrijven.nl/over-stichting-lezen-en-schrijven/actueel/kijk-niet-weg-maar-vooruit-investeer-nu- 
positie-miljoenen

- Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 
‘Aandachtspunten voor een herstelbeleid, Briefadvies Covid-19 (mei 2020), url: https://www.pbl.nl/nieuws/2020/plan-
bureaus-vanuit-brede-welvaart-naar-oplossingen-coronacrisis-kijken 

https://www.debibliotheken.nl/informatie/bibliotheekconvenant/
https://www.debibliotheken.nl/wp-content/uploads/2021/06/2021_Netwerkagenda-2021-2023-toegankelijk_kb-vob-spn.pdf
https://www.debibliotheken.nl/wp-content/uploads/2021/06/2021_Netwerkagenda-2021-2023-toegankelijk_kb-vob-spn.pdf
https://www.debibliotheken.nl/wp-content/uploads/2021/02/Vob-Merkgids_2021.pdf
https://www.debibliotheken.nl/wp-content/uploads/2021/02/Vob-Merkgids_2021.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/bibliotheekinzicht-feiten-cijfers
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/sociaal-economisch-beleid-2021-2025.pdf
https://www.lezenenschrijven.nl/over-stichting-lezen-en-schrijven/actueel/kijk-niet-weg-maar-vooruit-investeer-nu-positie-miljoenen
https://www.lezenenschrijven.nl/over-stichting-lezen-en-schrijven/actueel/kijk-niet-weg-maar-vooruit-investeer-nu-positie-miljoenen
https://www.pbl.nl/nieuws/2020/planbureaus-vanuit-brede-welvaart-naar-oplossingen-coronacrisis-kijken
https://www.pbl.nl/nieuws/2020/planbureaus-vanuit-brede-welvaart-naar-oplossingen-coronacrisis-kijken
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