
Uitgangspunten in het sociaal domein
De Nederlandse verzorgingsstaat staat in tijden van financiële 

crisis en vergrijzing onder druk. Bovendien sluit de zorg niet 

meer aan bij de veranderende verwachtingen en wensen van 

veel mensen over zorg. Zij willen zelf keuzes maken, hun eigen 

leven inrichten, thuis verzorgd worden en voor elkaar kunnen 

zorgen. In het sociaal domein spelen burgers en de buurt als 

sociaal netwerk een grote rol en werken professionals nauw 

met elkaar en burgers samen. Het voorkomen van problemen 

krijgt een groter accent. Het dicht bij de mensen organiseren van 

zorg en sociale voorzieningen sluit aan bij deze ontwikkelingen. 

Samengevat gelden de volgende uitgangspunten in het sociaal 

domein:

• Preventief: voorkomen is beter dan genezen;

• Integrale toeleiding tot het sociaal domein;

• Zelfredzaamheid: de eigen kracht en het netwerk 

 van inwoners zijn leidend;

• Participatie: iedereen doet mee in de maatschappij;

• Buurt en wijk zijn het optimale schaalniveau.

Vijf functies

Een bibliotheekvoorziening die een publieksfunctie vervult, 

moet volgens de Wsob de volgende vijf functies vervullen, die 

bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van 

de maatschappelijke kansen van het algemene publiek:

• Ter beschikking stellen van kennis en informatie;

• Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;

• Bevorderen van lezen en het laten kennismaken 

 met literatuur;

• Organiseren van ontmoeting en debat;

• Laten kennismaken met kunst en cultuur.ggeletterd-
heid in Brabant
Verantwoordelijkheid gemeenten

Binnen de Wsob is de gemeente verantwoordelijk voor de 

inrichting en vernieuwing van en prioritering binnen het lokale 

bibliotheekwerk. In dit proces moeten gemeenten keuzes 

maken, vanuit financiële beperkingen én beleidsmatige 

ambities. Hierbij gaat men uit van de algemene ontwikkelingen 

en de specifieke lokale situatie.

Gemeentelijke opdracht voor bibliotheken

In opdracht van de gemeente moet de bibliotheek burgers 

stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten om mee te 

kunnen doen in en bij te kunnen dragen aan de moderne 

kennissamenleving. Daarnaast moet zij een bijdrage leveren aan 

de uitvoering en realisatie van de beleidsuitgangspunten binnen 

het sociaal domein en heeft zij een ondersteunende taak bij het 

verder uitbouwen van de bestrijding van laaggeletterdheid.

Het verbeteren van basisvaardigheden
Samenwerken in het sociaal domein

Wsob
De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is sinds 1 januari 2015 van kracht. Uitgangspunt van deze wet is dat er een 

samenhangend stelsel van openbare bibliotheken is en dat alle burgers toegang hebben tot de lokale bibliotheek. 

Gemeenten en gemeenteraden zien toe op de correcte uitvoering van de wet.

Aangepaste wetgeving
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten onder meer 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de 

Wmo. Deze wetten, evenals de Web-wetswijziging, raken aan de 

Wsob. Hieronder wordt kort ingegaan op de mogelijke rol van de 

bibliotheek in relatie tot deze wetten.

 1. Participatiewet

Deze wet is bedoeld om meer mensen aan de slag krijgen, ook die-

genen met een arbeidsbeperking. De gemeente heeft per 1 januari 

2015 de taak om mensen die over arbeidsvermogen beschikken in 

te zetten in het arbeidsproces. De gemeenten moeten de mensen 

die hierin ondersteuning nodig hebben, wel gericht begeleiden. 

Inzet bibliotheek

Bibliotheken kunnen door activiteiten als workshops en trainingen, 

werken aan het ‘meer baanvaardig’ maken van laaggeletterden en 

digibeten. Denk hierbij aan trainingen Klik & Tik, Sollicitatietrainingen 

en Taal- en Werkpleinen.

 2. Wet educatie en 
  beroepsonderwijs (Web)

Gemeenten krijgen meer bestedingsvrijheid bij het 

samenstellen van een educatieaanbod, passend bij de diversiteit 

van de doelgroep laaggeletterden. Gedwongen winkelnering 

bij de roc’s voor volwasseneducatie wordt tussen 2015 en 2018 

stapsgewijs afgebouwd. Bibliotheken, vrijwilligersorganisaties 

en maatschappelijke instellingen komen voortaan ook in 

aanmerking voor subsidie uit het educatiebudget. Gemeenten 

moeten erop toezien dat alle doelgroepen voldoende aandacht 

krijgen en dat er voor elke doelgroep een geschikt educatief 

aanbod is (zowel formeel als non-formeel). Gemeenten werken 

hierbij samen in regionaal verband. Binnen elke arbeidsmarkt-

regio wordt één gemeente aangewezen als contactgemeente. 

Deze ontvangt vanaf 1 januari 2015 het educatiebudget van alle 

gemeenten in de betreffende regio en legt hierover verantwoor-

ding af. Daarnaast heeft zij regionaal een coördinerende taak. 

Inzet bibliotheek

In elke regio wordt tenminste één herkenbare, permanente 

ontmoetingsplek ingericht voor cursisten, vrijwilligers, docenten en 

andere netwerkpartners. Dit wordt een Taalpunt of Taalhuis genoemd. 

Vaak bevindt een Taalhuis zich in een bibliotheek. Het is een 

samenwerkingsverband tussen meerdere lokale partners, zoals de 

gemeente, bibliotheek, roc’s, private taalaanbieders, lokale 

vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties. Een Taalhuis kan een 

katalysator zijn voor de lokale samenwerking in de aanpak van 

basisvaardigheden. Uit ervaring blijkt dat het een goed instrument is om 

met verschillende organisaties de mogelijkheden op elkaar af te 

stemmen, en de cursisten en vrijwilligers zo goed mogelijk  

van dienst te zijn.

 3. Wet maatschappelijke 
  ondersteuning (Wmo)

Deze wet heeft als doel om ouderen en mensen met een 

beperking te helpen om nog zo lang mogelijk zelfstandig te 

blijven. Het gaat daarbij om activiteiten die gericht zijn op 

zelfredzaamheid, participatie, actief burgerschap en welzijn. 

Inzet bibliotheek

Bibliotheken bereiken ook kwetsbare inwoners, kunnen hun wensen 

signaleren en deze mensen met passende programma’s ondersteunen of 

in contact brengen met een andere partij, zoals een wijkteam of een 

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bibliotheken kunnen zo deel uitmaken 

van een integrale aanpak. 

De bibliotheek organiseert voorlichting en activiteiten gericht op 

zelfredzaamheid. Om zelfredzaam te zijn hebben burgers 

basisvaardigheden nodig. Gemeenten kunnen de bibliotheek in het 

bijzonder inzetten op het bevorderen van lezen en schrijven en digitale 

vaardigheden. Beide vaardigheden bepalen voor een groot deel de mate 

waarin een persoon zelfredzaam is. In de dienstverlening kan de 

bibliotheek onder meer samenwerken met organisaties voor welzijn en 

zorg, de GGD, het roc, volksuniversiteiten en scholen. 

Bad libraries build connections
Good libraries build services
Great libraries build communities
David Lankes
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Taalhuis

Een Taalhuis is dé plek waar iedereen terecht kan die aan 

de slag wil met basisvaardigheden.

Taalpunt

Een Taalpunt is een basisvariant van een Taalhuis. 

Hier wordt alleen informatie verzameld en worden mensen 

doorverwezen.

Taalakkoord

Binnen een Taalakkoord gaan werkgevers actief aan de slag 

met de verbetering van de taalvaardigheid van hun 

medewerkers. 

Formeel leren

Er is sprake van formeel leren wanneer de leerprocessen 

plaatsvinden in een georganiseerde en gestructureerde 

omgeving en expliciet als leren worden aangeduid. 

Het resultaat van formeel leren is vaak een diploma, 

getuigschrift of leerbewijs.

Non-formeel leren

Van non-formeel leren spreekt men bij activiteiten die niet 

expliciet als leren zijn omschreven maar die toch een 

belangrijke leercomponent inhouden.

Informeel leren

Bij informeel leren (incidenteel leren) wordt er geleerd als 

‘toevallig neveneffect’. Leren gebeurt spontaan en vaak niet 

bewust.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Cubiss biedt op het gebied van de verbetering van basisvaardigheden? 

Neem dan contact op met Yvonne van den Berg, projectleider Versterken Taalvaardigheid, 06 30 07 49 53 of y.vandenberg@cubiss.nl of 

Ilse Lodewijks, projectleider Basisvaardigheden voor volwassenen, 06 20 96 00 51 of i.lodewijks@cubiss.nl

Tel mee met Taal
Ook vanuit het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal 

vervult de gemeente een regierol. 

De netwerkaanpak van Tel mee met Taal leidt onder meer tot het 

sluiten van Taalakkoorden in alle (arbeidsmarkt)regio’s.  

Door middel van een Taalakkoord, kunnen gemeenten de regie 

houden en hun verantwoordelijkheid nemen om samen met 

andere partijen (gericht op preventie of curatie) het taalnetwerk 

duurzaam te maken. Binnen een Taalakkoord committeren 

gemeenten, bibliotheken, werkgevers, taalaanbieders,

zorginstellingen en andere partijen zichzelf om bij te dragen aan 

het voorkomen van taalachterstanden en de bestrijding 

van laaggeletterdheid. 

Het streven is dat er in 2018 in minimaal 

   30 regio’s Taalakkoorden zijn afgesloten   

   voor de periode 2019-2022. 

Expertise Cubiss
Cubiss wil voorkomen dat mensen met een beperkte 

taalvaardigheid aan de kant komen te staan. We streven ernaar 

dat iedereen de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en de 

kennis op kan doen die nodig is om volwaardig deel te kunnen 

nemen aan onze maatschappij. We dragen - onder meer in 

samenwerking met organisaties als Stichting Lezen & Schrijven 

en in aansluiting op het landelijke programma Tel mee met Taal 

- bij aan de bestrijding van laaggeletterdheid en taalachter-

standen. 

We verbinden en activeren. We zijn partner voor organisaties 

die zich richten op social inclusion, arbeidsparticipatie en de 

bestrijding van eenzaamheid. We ondersteunen deze 

organisaties op diverse manieren. Denk bijvoorbeeld aan het 

inzichtelijk maken van de problematiek, doelgroeponderzoek, 

beleidsadvisering, het maken van plannen van aanpak en 

praktische workshops. Alles om ons ideaal te bereiken: 

iedereen doet mee!  

Libraries are low intensive 
meeting places and creators 

of social capital and trust
Ragnar Audunson

Schijf van vijf basisvaardigheden
Het is van belang dat mensen hun gezondheid goed in de gaten 

houden, dat ze veiligheidsvoorschriften kunnen lezen, 

opdrachten of instructies kunnen begrijpen en hun financiële 

huishouding op orde hebben.  De vaardigheden die nodig zijn 

om dit soort dingen te kunnen doen, worden basisvaardigheden 

genoemd. In deze figuur zijn de vijf belangrijkste basisvaardig-

heden opgenomen in de zogenaamde ‘schijf van 

vijf basisvaardigheden’.


