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INLEIDING

NIEUWKOMERS 1 . 
Een onderwerp dat eigenlijk niet ingeleid hoeft te worden  
omdat het al jaren de media domineert. Ook in de Nederlandse 
maatschappij zorgt het onderwerp sinds 2014 weer voor veel 
discussie, omdat het aantal mensen dat asiel aanvraagt in 
Nederland sindsdien sterk gestegen is. De uitzichtloosheid 
van de oorlog in Syrië zorgt ervoor dat veel Syriërs hun heil de 
afgelopen jaren in Europa hebben gezocht. Ook veel Afghanen 
(in Afghanistan woedt al tientallen jaren een burgeroorlog) 
en Eritreeërs (zij ontvluchten Eritrea vanwege de dictatuur) 
melden zich 2 .

In 2016 zijn er 16.200 asielzoekers en nareizigers 3  naar ons 

land gekomen. Het grootste deel daarvan heeft de Syrische of 

Eritrese nationaliteit 4 . In 2014 en 2015 kwamen respec- 

tievelijk 20.890 en 58.880 asielmigranten naar Nederland 5 . 

Ongeveer 70% daarvan heeft een verblijfsvergunning (status) 

gekregen. De veronderstelling is dat Nederland de komende 

jaren geconfronteerd zal blijven worden met asielmigratie,  

al wordt er vanuit de (wereld-)politiek sterk ingezet op  

afname daarvan. 

Gemeenten krijgen te maken met een grote toestroom van 

nieuwkomers. Zij verblijven in (tijdelijke) asielzoekerscentra 

of zijn al als statushouder in de gemeente geplaatst. De grote 

toestroom van nieuwkomers vormt een uitdaging voor 

gemeenten. Om de ‘acute noodsituatie’ het hoofd te bieden, 

hebben Rijk en gemeenten in het bestuursakkoord Verhoogde 

Asielinstroom 6  afspraken gemaakt over opvang, huisvesting, 

participatie, maatschappelijke begeleiding, onderwijs, zorg, 

werk en integratie. Met deze afspraken wordt gestreefd naar 

het wegnemen dan wel terugdringen van achterstanden bij 

statushouders, zodat alle inwoners van Nederland volwaardig 

en gezond kunnen deelnemen aan de samenleving, met alle 

rechten en plichten die daarbij horen.  

Het is een ambitieus scala aan afspraken: als het alleen al gaat 

om het onderwijs, dragen de gemeenten zorg voor de beschik-

baarheid van leslocaties in het primair en voortgezet  

onderwijs en hebben ze de wettelijke taak om een aanbod te 

doen van vroeg- en voorschoolse educatie, zodat jonge asiel-

zoekers en statushouders met een taalachterstand snel de  

Nederlandse taal kunnen leren. Tegelijkertijd zijn statushouders 

sinds januari 2013 zelf verantwoordelijk voor hun integratie. 

Tot die tijd werden ze begeleid door de gemeente. Gemeenten 

vragen aandacht voor de nadelen van deze ontwikkeling.  

Veel statushouders beginnen (te) laat met hun inburgering (ze 

hebben drie jaar de tijd om aan de verplichtingen te voldoen).  

Bovendien kiezen ze niet altijd voor het taaltraject dat hen de 

meeste kansen biedt op verdere integratie. Ook worstelen ze 

met de Nederlandse regelgeving en cultuur 7 . 

Voor gemeenten is het lastig draagvlak voor nieuwkomers te 

creëren. Dit behoeft geen toelichting; in de media is veel aan-

dacht geweest voor het verzet tegen nieuwkomers, aangekon-

digde asielzoekerscentra, etc. Kortom, de gemeente staat voor 

een grote uitdaging waar het gaat om het bijdragen aan een 

succesvolle integratie.

En dit is precies waar de bibliotheek om de hoek komt als  

partner, vooral waar het gaat om de thema’s participatie, 

onderwijs en werk. Het past bij de kernwaarden van de 

bibliotheek om mensen en kennis aan elkaar te verbinden 

en mensen te helpen zich te ontwikkelen. De bibliotheek is 

daarom bij uitstek dé plek waar nieuwkomers terecht kunnen 

voor laagdrempelige hulp. Naast een verantwoordelijkheid is 

het ook een kans voor bibliotheken om zich te profileren als 

belangrijke speler in het sociaal domein. De bibliotheek kan in 

de begeleiding van nieuwkomers een logische partner zijn van 

gemeenten en andere maatschappelijke organisaties  

(bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk). 

Het heeft maatschappelijke meerwaarde om nieuwkomers 

(vanuit de bibliotheek) ondersteuning te bieden. Ton van 

Vlimmeren (directeur Bibliotheek Utrecht): “Uit onderzoek is 

gebleken dat nieuwkomers, als ze vanaf het begin betrokken 

worden bij de Nederlandse maatschappij en de taal leren, het 

beter met ze gaat, ze aan het werk zijn en een actieve bijdrage 

kunnen leveren 8 .” Dit wordt ondersteund door ander onder-

zoek waarin gepleit wordt voor duale trajecten. Met name de 

combinatie inburgeringcursus en een maatschappelijke activiteit 

(stage, vrijwilligerswerk, beroepsopleiding) werkt goed voor 

deze groep 9 .

In deze marktverkenning ligt de focus op Brabant. Het eerste doel 

is in kaart te brengen hoe de Brabantse situatie qua toestroom 

van nieuwkomers precies is. Om hoeveel Nieuwe Brabanders 

gaat het? Met hoeveel nieuwkomers krijgen de verschillende 

Brabantse bibliotheken te maken? En welke dienstverlening is 

er voor hen in de bibliotheken? Hoe gaan andere bibliotheken 

(in Nederland, Europa, de wereld) om met nieuwkomers?  

En wat kunnen Brabantse bibliotheken daarvan leren? 

Wat zijn de best practices? Het laatste hoofdstuk bestaat uit 

conclusies die getrokken kunnen worden uit de eerdere vier 

hoofdstukken en uit aanbevelingen waarmee Brabantse  

bibliotheken aan de slag kunnen.



BIBLIOTHEEK EINDHOVEN

In de provincie Brabant worden in 2016 14.000 nieuwkomers verwacht 10 . De grote stroom uit onder meer Syrië is in 2014 op 
gang gekomen. Omgezet naar bibliotheken en hun werkgebied, komt dit neer op de volgende aantallen 11 :

Een belangrijke ontwikkeling in 2016: in de mondiale politiek wordt ingezet op ‘opvang in de regio’. Door de vluchtelingendeal 
met Turkije komen minder vluchtelingen Europa binnen. Ze worden namelijk teruggestuurd naar Turkije. Wat dit voor gevolgen 
heeft voor bovenstaande aantallen, is op dit moment niet bekend. Een aantal opvangcentra is ten gevolge van deze ontwikkeling 
in ieder geval gesloten 12 .
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1. DE BRABANTSE SITUATIE IN CIJFERS
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FACILITEREN BIJ HET LEREN VAN DE NEDERLANDSE TAAL

2. DIENSTVERLENING AAN NIEUWKOMERS IN DE BRABANTSE BIBLIOTHEKEN

Dit hoofdstuk is geheel gebaseerd op input vanuit de Brabantse 
bibliotheken. Omdat er rondom nieuwkomers veel activiteit 
is in de bibliotheken, is de dienstverlening/zijn de initiatieven 
in de volgende hoofdstukken opgedeeld in zes verschillende 
categorieën. Sommige initiatieven zullen vanzelfsprekend in 
meerdere categorieën passen. In dat geval is (de meest logische) 
categorie gekozen. 

1. FACILITEREN BIJ HET LEREN VAN DE NIEUWE TAAL

2. ZELFREDZAAMHEID VERGROTEN EN PERSOONLIJKE 

 ONTWIKKELING (NAAST TAALVERWERVING)

3. IETS ‘LEUKS’ ORGANISEREN VOOR NIEUWKOMERS

4.  VOORBEREIDINGEN TREFFEN VOOR DE KOMST VAN NIEUWKOMERS

5. SAMENWERKEN MET NIEUWKOMERS

6. NIEUWE EN OUDE NEDERLANDERS OVER ELKAAR INFORMEREN

De cursisten die inburgeringsles krijgen in Bibliotheek 

Heusden, krijgen een gratis abonnement aangeboden door de 

bibliotheek. 

Op 24 maart 2016 is door wethouder Marcelle Hendrickx een 

bibliotheek geopend in het AZC in het voormalige Belasting-

kantoor in Tilburg. De bibliotheek voor nieuwkomers is tot stand 

gekomen door een samenwerking van de Bibliotheek Midden

-Brabant, Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen (SNV) en het 

Centraal Orgaan opvang (COA) 13 .

Bibliotheek Eindhoven heeft Boekstartkoffertjes gegeven aan 

het AZC voor de kinderen die daar geboren worden.

De cursisten die inburgeringsles volgen in de Bibliotheek 

Heusden krijgen gratis de cursus Digisterker (drie dagdelen) 

aangeboden. Bij Bibliotheek Dommeldal kwam vanuit Vluchte-

lingenwerk de vraag om hulp bij het versterken van de digitale 

vaardigheden van nieuwkomers. Nieuwkomers betalen bijvoor-

beeld regelmatig facturen (bijv. vanuit de zorg) niet omdat ze 

niet doorhebben dat de facturen digitaal binnenkomen. 

Groepsbezoeken

De NOBB heeft nieuwkomers uit de noodopvang een rond-

leiding door de bibliotheek gegeven, inclusief een introductie en 

overzicht van diensten, collectie en faciliteiten.  

Bibliotheek Heusden geeft inburgeraars die lessen volgen in 

hun bibliotheek een rondleiding. Bibliotheek Veldhoven 

organiseert groepsbezoeken i.s.m. Educatief Centrum  

De Parasol, het Ster-college en Stichting EVA  

(Educatie Anderstalige Vrouwen). 
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Helpdesk

Bij Bibliotheek De Kempen beantwoorden de medewerkers vragen 

over Oefenen.nl, Steffie.nl en andere digitale programma’s 

waarmee taal- en digivaardigheden aangeleerd worden.

Leesmaterialen

In het Tilburgse AZC is een bibliotheek geopend.  

Bibliotheek Midden-Brabant zorgt voor voldoende leesmaterialen 

voor de doelgroep, te weten: ruim 900 boeken in het Nederlands, 

Engels, Arabisch en Farsi. Ook Bibliotheek Eindhoven heeft het 

AZC een collectie boeken geschonken. Deze collectie is op de 

behoefte van het AZC afgestemd. Samen met Vluchtelingen-

werk is de collectie NT2-leesboekjes voorzien van een A1-, A2- of 

B1-aanduiding. Bibliotheek De Meierij heeft collectiematerialen 

geschikt voor nieuwkomers bij elkaar geplaatst en zichtbaar 

gemaakt. Omdat er geen landelijke sticker voor deze materialen 

is, heeft zij deze zelf ontworpen 14 .

Bibliotheek Midden-Brabant beschikt over de PressReader 15 . 
Deze applicatie bevat meer dan 4200 kranten en tijdschriften 

uit 100 verschillende landen in 54 talen. Fulltext, actueel en 

met een archief tot 90 dagen.

Boeken met de zelf ontworpen stickers



In een flink aantal bibliotheken wordt gewerkt met de Taalkit 

DUTCH. De Taalkit DUTCH 16  biedt structuur en ondersteuning 

aan vrijwilligers die lesgeven aan nieuwkomers die nog geen 

status hebben. Het pakket bestaat uit een handleiding voor 

vrijwilligers, materiaal voor de deelnemer en de leerroutes 

Welcome op Oefenen.nl. Voor de leerroutes kunnen inlogcodes 

voor nieuwkomers worden aangevraagd bij de bibliotheek. 

Voorleestrein

Cultuurspoor Best kreeg vanuit Vluchtelingenwerk adressen 

aangeleverd om er voor te gaan lezen. Van de Lions Club is er geld 

ontvangen om terugkombijeenkomsten te organiseren als opvolging. 

Vrijwilligers ondersteunen

Bibliotheek Veldhoven organiseert circa vier keer per jaar een 

taalinloop voor taalmaatjes. Bibliotheek De Meierij heeft 

voorlichtingsbijeenkomsten voor taalcoaches en taalmaatjes 

georganiseerd in Schijndel, Boxtel en Vught. De NOBB heeft een 

bijeenkomst gehouden voor vrijwilligers van Vluchtelingenwerk, 

inclusief rondleiding. Ze kregen een introductie in de biblio-

theek en een overzicht van de diensten, collectie en faciliteiten. 

Bibliotheek Dommeldal verzorgt scholing voor taalmaatjes, 

namelijk een workshop over cultuurverschillen. 

                   

Rondom het aanbieden van taalles en het faciliteren van ruimte 

daarvoor, zijn bibliotheken erg actief. Er zijn in verschillende 

bibliotheken taalspreekuren, taalcafés en taalhuizen. In bepaalde 

gevallen wordt ook aandacht gegeven aan digitale taalvaar-

digheid, bijvoorbeeld in Bibliotheek Breda, waar nieuwkomers 

die hun Nederlands willen verbeteren en/of een cursus willen 

volgen op het gebied van computergebruik en/of basiseducatie 

terecht kunnen bij het Taalspreekuur 17 . In Bibliotheek Den 

Bosch kon iedereen die het Nederlands (een beetje) begrijpt 

terecht bij Spreektaal 18 . Dit geldt ook voor mensen die het 

inburgeringsexamen al hebben afgerond maar willen blijven 

oefenen. In een kleine groep en met hulp van vrijwilligers, wordt 

elke week met elkaar gesproken. Over allerlei verschillende 

onderwerpen, bijvoorbeeld familie, werk, eten, kinderen of een 

artikel uit de krant. 

In Bibliotheek Uden (onderdeel van de NOBB) werkt men bij 

TaalRijk 19  niet met vrijwilligers, maar met ervaren NT2-

docenten. Alle vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en 

schrijven) komen aan bod. Deelname kost € 1,- per uur.  

Soms stellen bibliotheken ruimtes en pc’s ter beschikking, 

bijvoorbeeld voor de inburgeringsles of de intake. 

Een voorbeeld is Cultuurspoor Best.

Samenwerking met maatschappelijke partners 

In redelijk wat gevallen werkt de bibliotheek waar het gaat om 

hun taalaanbod voor nieuwkomers samen met maatschappelijke 

partners. Bredataal is bijvoorbeeld een samenwerkingsverband 

van een groot aantal vrijwilligersorganisaties en niet-commerciële

instellingen, waaronder Bibliotheek Breda. Het doel is om 

anderstaligen te helpen bij het leren en/of verbeteren van de 

Nederlandse taal. Elke organisatie binnen Bredataal 20  heeft 

een eigen programma van aanpak. Op het gratis taalspreekuur 

worden mensen geholpen bij het vinden van de cursus die het 

beste bij hen past. 

Bibliotheek Veldhoven organiseert in de bibliotheek een  

wekelijks Taalcafé 21  rondom een bepaald thema. Dit café 

wordt voorbereid en begeleid door vrijwilligers van Cordaad, 

de Veldhovense welzijnsinstelling. 

Ook Bibliotheek De Kempen organiseert een Taalcafé 22 ,

i.s.m. Vluchtelingenwerk, Cordaad en het Rode Kruis. Dit is 

geen les, wel zijn het gezellige gesprekken om zo de Nederlandse 

taal beter te leren spreken en te verstaan. Bibliotheek De Meierij 

heeft een Taalhuis 23  in Schijndel geopend, i.s.m. Welzijn de 

Meierij en Vluchtelingenwerk. Biblioplus gaat in Bergen met 

verschillende samenwerkingspartners een Taalhuis opstarten. 

Het Taalpunt in Best is een samenwerkingsverband van meerdere 

lokale organisaties gekoppeld aan (delen van) het ondersteunings

programma Taal voor het Leven.

De gemeente Waalwijk wil er met de notitie Waalwijk Taalrijk 24  

voor zorgen dat alle kinderen uit de gemeente Waalwijk func-

tioneel geletterd zijn. Waalwijk Taalrijk is een project met 

een looptijd van meerdere jaren dat zich richt op jeugd van 

0 tot 18 jaar, maar ook op ouders. Een groot aantal instanties 

is betrokken: gemeente, GGD, bibliotheek, Contour de Twern, 

peuterspeelzalen en kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet 

onderwijs en beroepsonderwijs. Onderdeel van Waalwijk Taalrijk 

is het project Naschools Leesavontuur. Doel hiervan is vooral dat 

kinderen plezier krijgen in lezen. Zo’n honderd kinderen van vijf 

basisscholen uit de gemeente doen hier momenteel aan mee. 

Bibliotheek Eindhoven geeft actief rondleidingen aan  

diverse organisaties die met nieuwkomers werken. 

Vluchtelingenwerk WOBB en Bibliotheek Heusden hebben 

samen een huurovereenkomst ondertekend. Binnen de nieuwe 

overeenkomst kunnen er drie keer per week inburgerings-

cursussen worden gegeven in de bibliotheek van Drunen. 

Daarnaast zijn er diverse samenwerkingsprojecten gestart in 

de vorm van leesbevordering, het gebruik van de bibliotheek, 

rondleidingen en integratie 25 . 

De gemeente Someren heeft Bibliotheek Helmond-Peel  

uitgenodigd een aanbod te doen om taalontwikkeling te  

stimuleren bij kinderen van nieuwkomers in Someren.  

Op 10 november 2015 is de bibliotheek aanwezig geweest in  

de Werkgroep VVE om hierover van gedachten te wisselen.

Op Basisschool De Vonder is een pilot gestart om gezinnen

die zich in het dorp vestigen te begeleiden, met medewerking 

van diverse organisaties. Hierover is in januari 2016 een overleg 

geweest met de basisschool, de voorschool, de gemeente,  

Onis Welzijn en de bibliotheek. Van Basisschool De Vonder 

kwam het verzoek om ouders te ondersteunen die extra  

begeleiding nodig hebben bij het voorlezen van hun kind.  

De leesconsulent heeft in februari een korte bijeenkomst verzorgd 

voor ouders. Deze bijeenkomst is positief gewaardeerd en er is 

sprake van een vervolg.
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Fotoproject 

De blik die nieuwkomers hebben op Tilburg en haar inwoners

is uniek. Zij kijken op een hele andere manier naar de stad. 

Daarom leek het Bibliotheek Midden-Brabant, Stichting Nieuw-

komers en Vluchtelingenwerk een mooi idee om de nieuwe 

inwoners van de stad die een taalcursus volgen bij Vluchtelingen-

\werk een wegwerpcamera te geven. Aan hen werd gevraagd 

om de straat op te gaan en foto’s te maken van wat zij bijzon-

der vinden aan de stad Tilburg. Het uiteindelijke resultaat: 900 

foto’s die het dagelijkse leven van de nieuwkomers laten zien. 

De tien meest bijzondere foto’s zijn uitgekozen en tot en met 29 

november tentoongesteld in Art of Integration bij BKKC. De foto’s 

zijn ook te bewonderen op de website van de bibliotheek 32 .

Taal en textiel

Vrouwelijke nieuwkomers (en één man!) maakten samen een 

wandkleed. Het Textielmuseum stelde daarvoor de materialen 

ter beschikking. Tijdens het handwerken vertelden ze (elkaar) 

hun verhaal en oefenden ze met de taal. Het eindproduct, het 

wandkleed, wordt rondreizend tentoongesteld. Taal en textiel 

was een initiatief van Bibliotheek Midden-Brabant. 

Bibliotheek Midden-Brabant heeft een Stagecafé georganiseerd, 

om nieuwkomers te ondersteunen bij hun participatie in de  

Nederlandse samenleving. Vertegenwoordigers van het  

bedrijfsleven gingen in gesprek met de deelnemers tijdens een 

ronde Business Speeddating. Organisaties konden zo kennis-

maken met wat de nieuwkomers te bieden hebben.

Bibliotheek NOBB wijst nieuwkomers op een regeling van de 

gemeente voor mensen met een lager inkomen, te weten 

‘Meedoen is belangrijk’ 26 . 

De participatieverklaring wordt vanaf 2017 waarschijnlijk
27  een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent 

dat alle nieuwkomers voorafgaand aan hun inburgeringstraject 

het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij 

de gemeente 28 . Het participatieverklaringstraject bestaat 

uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de onder-

tekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten 

gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en 

plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse  

samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen 

van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de 

waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis 

te hebben genomen en deze te respecteren. 

2

Theek 5 verzorgt op verzoek van de gemeente een aantal  

workshops rondom de participatieverklaring  

voor nieuwkomers 29 .  Voor elke groep nieuwkomers wor-

den twee bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten 

zijn interactief en er is altijd een tolk aanwezig. De insteek van 

de bijeenkomsten is, naast informatie over de participatiever-

klaring geven en mensen laten ondertekenen, mensen terug 

laten komen naar de bibliotheek. Daarom worden er ook lokale 

aspecten in de bijeenkomsten opgenomen. Theek 5 was bij de  

gemeente in beeld na het succesvolle project ‘Nieuw in Nederland’ 
30 . Met een financiële bijdrage van de gemeente en na training 

van ProDemos 31  kon Theek 5 aan de slag gaan.
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afspraken te komen. De NOBB heeft een PC-lokaal beschikbaar 

gesteld voor vrijwilligers van het COA. Zo hebben zij de mogelijk-

heid om allerlei overheidszaken voor nieuwkomers te regelen, 

zoals het aanmaken van DigiD’s.

Eindbestemming Tilburg was een avond georganiseerd door de 

Kennismakerij (Bibliotheek Midden-Brabant), ContourdeTwern 

en Knooppunt Ruimhartig Tilburg waarin de perspectieven 

Van Tilburgse nieuwkomers werden besproken. Er waren twee 

panelgesprekken, met o.a. een emeritus-hoogleraar straf- en 

vreemdelingenrecht, een vrijwilliger, een directeur van een 

AZC-school en een jongerenopbouwwerker 35 . Naar aanleiding 

van deze avond zijn er een aantal vragen in de gemeenteraad 

gesteld over jonge vluchtelingen die momenteel van onderwijs 

verstoken zijn. Wethouder Marcelle Hendriks gaf aan dat ze  

‘er bovenop’ zit. Twee nieuwe schakelklassen zijn toegezegd 36 .

Bij Bibliotheek Midden-Brabant werken vier ‘Nieuwe Tilburgers’ 

als vrijwillige ‘librarians’. De collectie is afgestemd met hen. 

6 januari 2017 is ‘Place to bieb’ in Wijkcentrum Koningshaven 

geopend. In deze tijdelijke voorziening zijn ook twee Nieuwe 

Tilburgers werkzaam als vrijwillige librarians 37 .

Bibliotheek De Lage Beemden is onlangs door de gemeente Boekel 

betrokken bij de bijeenkomst ‘Meedenken over meedoen’ 33 . 

Hiervoor zijn verschillende organisaties en inwoners uitgenodigd 

om mee te denken over wat er nodig is om de statushouders 34 , 

de nieuwe Boekelse inwoners, goed mee te kunnen laten doen.

De gemeenten in het stedelijk gebied Eindhoven (Best, 

Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son 

en Breugel, Veldhoven, Waalre) hebben het Actieplan Status-

houders 2016-2017 ondertekend. Daarin is o.a. opgenomen 

dat er een Taskforce Meedoen wordt opgericht om de zelfred-

zaamheid van statushouders te vergroten. Er is in juli 2016 

gestart met een werkconferentie. Deelnemers zijn gemeenten en 

organisaties (bijvoorbeeld Cultuurspoor Best) in het stedelijk 

gebied, die betrokken zijn of willen zijn bij de maatschappelijke 

begeleiding en bij de educatie- en inburgeringstrajecten van 

statushouders. Bibliotheken in de regio zijn druk bezig om tot 
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Taskforce Meedoen zorgt ervoor dat nieuw-

komers allerlei oversheidszaken kunnen regelen 

zoals het aanmaken van een DigiD.



Theek 5 heeft bij het organiseren van een serie themabijeen-

komsten samengewerkt met Vluchtelingenwerk, het COA, Sur-

plus Welzijn en Vrouwen voor elkaar. De themabijeenkomsten

 ‘Nieuw in Nederland’ behandelen per keer een specifiek the-

ma, zoals: Nederlandse tradities, kunst en cultuur, politiek, 

onderwijs, werk en studie, geluk in het leven én eten en drin-

ken. De aanwezigen gaan met elkaar en met de gastsprekers in 

gesprek en kijken naar interessante boeken, films en tijdschriften 

uit de collectie van de bibliotheek rondom het thema dat centraal 

staat. De nieuwkomers leren meer over Nederland en leren 

bovendien andere nieuwkomers kennen. Gastsprekers zijn 

vaak klanten van de bibliotheek 38 . Theek 5 heeft dit project 

kunnen uitvoeren met een subsidie van de innovatieraad.

In de bibliotheek in Goirle is in januari 2016 een ‘Week van de 

vluchteling’ georganiseerd, in samenwerking met diverse partijen. 

Er werden lezingen en workshops gegeven en dialoogtafels 

georganiseerd. Ook was er een informatiemarkt en werden er 

taallessen gegeven. Onder andere een Arabische taalles,  

verzorgd door vluchtlingvrijwilligers van SNV Brabant Centraal, 

met als doel Nederlanders te laten ervaren hoe het is om een 

totaal andere taal te moeten leren, maar ook om het persoon-

lijke contact tussen nieuwkomers en Nederlanders te stimuleren. 

De Week van de vluchteling is tot stand gekomen door nauwe 

samenwerking tussen de Bibliotheek Midden-Brabant, het KVG 

Goirle, Marieke van de Lisdonk, Cultureel Centrum Jan van Be-

souw, GBG, SNV, Blz. Boekhandel Buitelaar, Contour de Twern, 

AZC Oisterwijk, Goirle in Dialoog, Filosofiecafé Goirle, Avans 

Hogeschool Breda, Elisabeth Smulders en vele anderen 39 .

De NOBB organiseerde ‘Achter de gezichten’, een informatieve 

middag georganiseerd door Bibliotheek Oss in samenwerking 

met ‘Oss Verwelkomt Vluchtelingen’, een organisatie die met 

diverse initiatieven en projecten vroege integratie van nieuw-

komers in de samenleving wil stimuleren. Drie nieuwkomers 

uit Syrië, Afghanistan en Eritrea vertelden in een vraaggesprek 

openhartig over het leven in hun thuisland. Thema’s als cultuur, 

geloof, identiteit en het bestaan als vluchteling kwamen uitge-

breid aan bod. Tevens was er ruime gelegenheid voor vragen 

door bezoekers. Er ontstond dus een dialoog 40 .

Documentairemaker Jesse van Venrooij maakte begin 2016 

samen met geluidsman Olivier Nijs een reeks portretten van 

bewoners uit de noodopvang in het oude Belastingkantoor 

en het oude St. Josephzorg. Maar ook van Tilburgers die jaren 

geleden naar Nederland zijn gevlucht en nu gewoon onderdeel 

uitmaken van onze samenleving. Dit heeft geresulteerd in een 

serie met afwisselende portretten over hoop, liefde, ambitie en 

humor. Maar vooral ook over de zoektocht naar veiligheid en 

vrijheid. De portretten waren te zien bij het programma ‘Het 

beste van Brabant’ op Omroep Brabant. Later in het jaar zijn 

ze ook gedeeld via Facebook en tentoongesteld in een tweetal 

exposities van Bibliotheek Midden Brabant en het BKKC 41 . 

Nieuwkomers kregen in de NOBB in Oss een rondleiding door de 

bibliotheek. Ook werd er stilgestaan bij de tentoonstelling in 

het stadsarchief over vluchtelingen in Vluchtoord tijdens WO I.
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Bibliotheek Midden-Brabant heeft samen met Academic Forum, 

studieverenigingen Animo en Complex (Tilburg University) de 

‘Human Library’ georganiseerd. Daar ‘leen’ je in plaats van een 

boek een ‘bijzonder persoon’ voor een goed gesprek. Bijvoor-

beeld een vluchteling, een wees, een ex-psychiatrische patiënt, 

of iemand met een handicap of bijzondere levenswijze. Het doel 

van de Human Library is om vooroordelen weg te nemen en 

sociale cohesie te bevorderen 42 . 

In de Oosterhoutse vestiging van Theek5 hangen schilderijen  

van schilder Wim Vossen. Het zijn beelden van Syrië.

Één van de schilderijen van Wim Vossen



3. INSPIRATIE / BEST PRACTICES VANUIT BIBLIOTHEKEN BUITEN BRABANT

De bevindingen uit dit hoofdstuk zijn tot stand gekomen na deskresearch. Omdat er in bibliotheken buiten Brabant veel activiteiten 
ontplooid worden voor nieuwkomers, is de dienstverlening/zijn de initiatieven in de volgende hoofdstukken opgedeeld in zes  
verschillende categorieën. Sommige initiatieven zullen vanzelfsprekend in meerdere categorieën passen.  
In dat geval is (de meest logische) categorie gekozen. 

De Overijsselse bibliotheken werken samen met de leraren-

opleiding van Saxion in Enschede en de opvanglocaties in  

Azelo en Almelo in een pilotproject, uitgevoerd om de  

taalontwikkeling te stimuleren in nieuwkomersgezinnen.  

Derdejaars studenten van de Saxion-lerarenopleiding lezen 

voor en doen taalspelletjes met kinderen van nieuwkomers-

gezinnen. De Rijnbrinkgroep is projectcoördinator. Met een 

financiële bijdrage van de Koninklijke Bibliotheek wordt  

gewerkt aan een overdraagbaar model 43 . 

De Bibliobus van Biblionet Groningen haalt boeken op voor het 

AZC 44 . Afgeschreven of niet-afgeschreven boeken van  

bibliotheken, maar ook boeken die mensen op de route willen 

doneren. Het gaat dan om prentenboeken voor kinderen,  

boeken in het Engels of andere talen zoals Arabisch.  

Spelletjes, knuffels en puzzels zijn ook welkom. Ook de OBA 

roept via haar website op om boeken te doneren voor haar 

pop-up-bibliotheken in opvanglocaties.

Zuid-Kennemerland heeft een flyer (pdf) opgesteld in het 

Engels en Arabisch. Met deze flyer worden nieuwkomers op de 

hoogte gebracht van de dienstverlening in de dichtstbijzijnde 

vestiging, Haarlem Centrum. De dienstverlening bestaat o.a. 

uit gratis wifi, boeken over Nederland, de mogelijkheid om een 

groot aantal kranten in het Arabisch en Perzisch (via Press-

Reader) te lezen en de mogelijkheid om mensen te ontmoeten. 

In de flyer staat ook een kaartje met een looproute naar de 

bibliotheek en een overzicht met openingstijden 45 . 

In BiblioRura kunnen nieuwkomers de Startkrant 46  lezen, 

een maandblad waarin het nieuws in eenvoudig Nederlands  

is samengevat 47  .

Eén keer in de week is de Bibliotheek op School actief in de 

school van het AZC in Echt (BiblioNova). Leerkrachten en vrij-

willigers bezoeken samen met de nieuwkomers de bibliotheek.

In Amsterdam zijn er door de OBA vier pop-up bibliotheken 

ingericht op de vier Amsterdamse noodopvanglocaties.  

Deze pop-up bibliotheken zijn goed ontvangen door de 

bewoners. Nieuwkomers hebben zich spontaan aangemeld 

als bibliothecaris, hebben een uitleensysteem opgezet en de 

bibliotheek bemand. De pop-up bibliotheken worden ook  

gebruikt als ontmoetingsruimte en speelplek voor de kinderen.  

De collectie loopt uiteen van prentenboeken tot (woorden)

boeken en tijdschriften in Arabisch en Farsi. Daarnaast vinden 

er activiteiten plaats die de nieuwkomers op weg helpen,  

zoals voorlezen en ondersteuning bij het leren van de  

Nederlandse taal 48 .

De stadsbibliotheek Bremen is een project gestart met Media-

boxen. In de mediaboxen zitten voor verschillende talen en 
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doelgroepen geschikte media. Zo is er een speciale box voor 

ouders met kinderen. De media in de box zijn een mix van  

materialen in eigen taal en media die je spelenderwijs het 

Duits laten leren. De box is verkrijgbaar voor de Franse,  

Arabische, Russische, Perzische en Engelse taal 49 .

Praatjesmakers 50 . Twee middagen in de week kregen kinderen 

van Hengelose vluchtelinggezinnen online logopedietraining 

en deden ze taalspelletjes in de bibliotheek, om hen beter te 

leren communiceren en de (nieuwe) wereld om hen heen beter 

te leren begrijpen. Om te voorkomen dat deze ontwikkeling 

zou vertragen door de zomervakantie werd het project als aan-

vulling op school opgezet. Peter Bonekamp, educatiespecialist 

van de bibliotheek: “De kinderen zijn zeker vooruit gegaan en 

hebben het erg naar hun zin. Hier gaan we mee door, maar we 

willen het ook breder trekken. Niet alleen nieuwkomerskinderen 

zijn gebaat bij taalstimulering.” De bibliotheek werkt in het 

project samen met TinyEYE Online Logopedie en  

Basisschool De Horizon.
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Bij Biblionet Groningen krijgen nieuwkomers een schrift en 

een pen, als symbool voor de mogelijkheid om hun verhaal 

op te schrijven. Daarnaast tekent een journalist hun verhalen 

op. Van die verhalen wordt een boekje gemaakt, waarvan de 

opbrengst naar de nieuwkomers gaat.

In het tijdschrift American Libraries staat het verhaal van 

meerdere bibliotheken in de Verenigde Staten waar bibliothe-

carissen bijscholing ontvangen om immigratieformulieren 

af te handelen en asielzoekers met raad en daad bij te staan. 

Normaal gesproken moeten advocaten deze taken uitvoeren. 

Het voorbeeld van Hartford Public Library (125.000 inwoners) 

wordt genoemd, daar worden jaarlijks 500 tot 600 asiel- en 

naturalisatieaanvragen afgehandeld 53 . 

De twaalfde Nederlands-Duitse bibliothekendag, die op 22 

september 2016 plaatsvond in Bibliotheek Winschoten, stond 

dit jaar in het teken van de rol die bibliotheken spelen bij de 

ontvangst en de integratie van nieuwkomers. Het motto was 

dan ook ‘Samen grenzen verleggen’. Er werd gesproken over 

het omgaan met bestaande en nieuwe grenzen, het streven 

naar een vreedzame samenleving en over activiteiten die  

bibliotheken voor nieuwkomers kunnen organiseren. 

Dit jaar was het middagprogramma niet alleen voor bibliotheek-

medewerkers toegankelijk, maar ook voor samenwerkings-

partners. Hiermee wilde de organisatie van de bibliothekendag 

laten zien dat samenwerken belangrijk is om nieuwkomers een 

warm welkom te geven. De volgende organisaties maakten de 

Nederlands-Duitse bibliothekendag 2016 mogelijk: Cultuurhuis 

De Klinker, Provincie Drenthe, Provincie Groningen, Biblionet 

Drenthe, Biblionet Groningen, Eems Dollard Regio, Beratung-

stelle für Öffentliche Bibliotheken Weser-Ems, Interreg Deut-

schland Nederland, Net[z]werk+, Niedersächsische Staatskanzlei, 

Land Niedersachsen en jouw.buzz 54 . 

Bibliotheek Venlo heeft 300 nieuwkomers geholpen bij de  

aanvraag en activering van hun DigiD.

Bibliotheek Waterland organiseert vanaf september de zogeheten 

‘Start NL training’ om de eerste stappen in de Nederlandse 

maatschappij te kunnen zetten en om deelnemers voor te 

bereiden op hun inburgeringstraject.

Bibliotheek Venlo heeft een collectie van 250 boeken geschonken 

aan het asielzoekerscentrum in Venlo. Er is daar een kleine 

bibliotheek ingericht die wordt beheerd door de bewoners 51 . 

Centre Céramique verzorgt tijdens schoolvakanties regelmatig 

rondleidingen voor leerlingen en leerkrachten van de Inter- 

nationale Schakelklas (ISK) van het Sint Maartenscollege.  

Zo maken zij kennis met de bibliotheek en haar faciliteiten. 

Mede daardoor ziet de bibliotheek nieuwkomers (jong en oud) 

steeds vaker terugkomen. Met hun bibliotheekpas mogen 

jonge nieuwkomers extra tijd internetten en hier wordt veel 

gebruik van gemaakt. De bibliotheek wordt meer en meer een 

geliefde plek: “Het is er warm, je kunt er leren, lezen, ontmoeten 

en het is er veilig!”

BiblioCenter heeft (in eerste instantie in de vorm van een 

landelijke pilot van het VOB) de handen ineengeslagen met het 

UWV, COA, de Gemeente Weert en welzijnsorganisatie Punt 

Welzijn (Goedbezigweert) rondom het thema ‘vluchteling en 

vrijwilligerswerk’. Hieruit voortvloeiend organiseert Biblio-

Center op 23 januari 2017 (als 1e bibliotheek in Nederland) een 

Verbindingsmarkt 52 .  Deze Verbindingsmarkt is het vervolg 

op ‘De Verbinding’, de voorlichtingsbijeenkomst over het aan-

bieden van vrijwilligerswerk aan nieuwkomers, die in september 

2016 plaatsvond voor vrijwilligersorganisaties. Het doel van de 

Verbindingsmarkt is zoveel mogelijk matches te maken tussen 

nieuwkomers (die daarvoor in aanmerking komen) en maat-

schappelijk betrokken ondernemers of vrijwilligersorganisaties 

die passend vrijwilligerswerk kunnen bieden.

2
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In Bibliotheek Katwijk heeft men een bijeenkomst georganiseerd 

waarbij men samen ging koken. Daar bleek veel belangstelling 

voor te zijn. Speerpunt was co-creatie: gebruik maken van wat 

de deelnemers te bieden hebben. Nieuwkomers die al langer in 

Nederland zijn, werden bij de organisatie van de bijeenkomst 

betrokken om hun kennis van de taal (bijvoorbeeld om te tolken) 

en de cultuur in te brengen 55 . 

Dimitar Ruskov (OBA) heeft in Amsterdam de OBA-Club 2e  

Vaderland 56  georganiseerd. Deze club heeft o.a. als doelstelling 

dat goed ingeburgerde allochtonen zich ontfermen over nieuwe 

inburgeraars. Maar de club is zeker ook bedoeld om immigranten 

die al een tijdje in Nederland wonen een duwtje in de rug te 

geven. Het initiatief is erg succesvol. Er zijn inmiddels veertien 

bijeenkomsten geweest met een gemiddelde opkomst van  

28 mensen.

5

Onderzoeksjournalist Pieter Stockmans woonde bij Syrische 

vluchtelingen in de buurlanden van Syrië en volgde hen op 

hun weg naar Europa. Dinsdagavond 29 maart 2016 gaf hij een 

lezing over zijn ervaringen en ontmoetingen in Stadsbibliotheek 

Dordrecht. De verhalen van Stockmans waren zeer herkenbaar 

voor de Syriërs in de zaal en soms ook confronterend. In de 

pauze gingen zij hierover in gesprek met bezoekers 57 .

Bieb010jong – de jongerenafdeling van de Bibliotheek Rotterdam - 

organiseerde in september een benefiet. Onder het motto ‘Hart 

van Rotterdam’ vond er in de foyer van de centrale vestiging 

en het Bibliotheektheater een gevarieerd programma plaats. 

De ondernemer George Arakel, consultant Hasmik Matevosyan 

en podiumkunstenaar Malique Mohamud - alle drie zelf als 

vluchteling naar Nederland gekomen - vertelden er hun verhaal. 

In de wandelgangen werden hapjes verkocht, nagels gelakt en 

werd gegamed. Aan het einde vormden alle aanwezigen buiten 

een hart. De benefietavond heeft € 836,- voor Vluchtelingen-

werk opgebracht. Dit geld is opgehaald met o.a. de entree van 

€ 5,- en door € 1,- te vragen voor het gamen; normaal kan dat 

een keer in de week gratis. De bibliotheek heeft de ruimte ter 

beschikking gesteld en de kosten gedragen voor de  

geluidstechnicus en de beveiliging 58 .



4. INSPIRATIE/ BEST PRACTICES VANUIT ANDERE MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
 (MOGELIJKE SAMENWERKINGSPARTNERS)

Voor dit hoofdstuk geldt in het bijzonder dat de voorbeelden niet uitputtend zijn. Er wordt door andere maatschappelijke  
organisaties (mogelijke samenwerkingspartners) zo ontzettend veel gedaan voor nieuwkomers!

Kiron University is een Duits initiatief om nieuwkomers,  

in samenwerking met bestaande universiteiten, laagdrempelig 

hoger onderwijs te bieden. Ook al hebben deze nieuwkomers 

geen status of geld en spreken ze de taal niet. Vorig jaar zijn de 

eerste 1350 studenten begonnen met hun studie aan Kiron  

University in Berlijn. Een groep van 250 vrijwilligers ondersteunt 

een groep van tachtig fulltime krachten die de on- en offline 

colleges verzorgen. Momenteel hebben de studenten de keuze 

uit vijf opleidingen: interculturele studies, business, computer-

technologie, techniek en bouwkunde. De online lessen voor 

deze opleiding worden aangeboden door universiteiten als 

Harvard en MIT, in samenwerking met online-learning experts 

als edX and Coursera. In computers en internetverbindingen 

wordt voorzien in samenwerking met partners als Facebook en 

Google for Education. Met behulp van een netwerk van NGO’s 

en universiteiten hebben studenten toegang tot studielokalen, 

‘buddy programmes’, stages, studiebegeleiding en psychologische 

begeleiding 59 . Een groep van vijftien Amsterdamse studenten 

van de UvA en het Amsterdam University College proberen nu in 

Nederland ook een Kiron University van de grond te krijgen 60 .

Vrij Nederland maakte een Doe-het-zelf-nieuwkomershandboek 

met tips van nieuwkomers. Zo worden nieuwkomers geholpen 

om hun weg te vinden door mensen die hen zijn voorgegaan. 

Het boek is online verkrijgbaar in het Engels, Nederland en 

Arabisch 61 .

De GGD biedt naast medische zorg onder meer de volgende 

zorg aan asielzoekers in COA-opvanglocaties: infectieziekte-

preventie en –bestrijding en gezondheidsbevordering voor  

diverse thema’s, zoals seksuele gezondheid en voorlichting 

over de Nederlandse gezondheidszorg.

In alle asielzoekerscentra komt voorlichting over rechten van 

homo’s. Daarvoor wordt onder meer hetzelfde informatie- 

materiaal gebruikt als op scholen. Het initiatief komt van het 

ministerie van onderwijs 62 . Het aanbieden van informatie 

kan door het COA verzorgd worden, maar ook door nieuwkomers 

zelf of ‘Roze in blauw’, de organisatie van homoseksuele agenten.

Op de Wereldnieuwkomersdag werd het tijdschrift ‘Welcome 

in the Netherlands’ gelanceerd. Dit tijdschrift is gemaakt door 

jongeren met een asielachtergrond en bedoeld om vluchteling-

kinderen te laten weten dat er aan hen gedacht wordt. In het 

tijdschrift staan interessante feitjes over Nederland en lezen 

de jongeren hoe andere kinderen hier leven. Ook verwijst het 

blad naar organisaties die hen kunnen helpen, zoals Vluchte-

lingenwerk Nederland en de Kindertelefoon. Het tijdschrift is 

tot stand gekomen in het kader van het project Welcomeinthe-

netherlands en wordt verspreid op aanmeldcentrum Ter Apel 63 .

New Dutch Connections 64 : een ToekomstAcademie voor 

ontmoeting, inspiratie en ontwikkeling. Hier kunnen jonge 

nieuwkomers tussen de 15 en 30 jaar zich richten op hun  
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toekomst met hulp van vrijwillige coaches en maatjes. Zo krijgen 

ze toegang tot sociale en professionele netwerken om aan hun 

toekomst te bouwen.

Refugee Start Force is een netwerk community waar nieuw-

komers contact kunnen leggen met Nederlandse vakgenoten, 

organisaties en bedrijven. Naast algemene ‘koffiegroepen’ 

waar vakgenoten kunnen afspreken voor een kop koffie, zijn 

professionele ‘expertgroepen’ opgericht waar mensen met een 

specifieke sectorachtergrond elkaar kunnen ontmoeten en 

informatie kunnen uitwisselen. Refugee Start Force wil nieuw-

komers sneller laten integreren in de Nederlandse samenleving 

en toegang geven tot de arbeidsmarkt 65 .

De Refugee Talent Hub is een digitaal matchingplatform voor 

vluchtelingtalent. Het heeft als doel om een vluchtelingtalent 

middels een integrale aanpak naar werk te begeleiden. Daarnaast 

faciliteert de Refugee Talent Hub een nuttige besteding van de 

wachttijd voordat dit talent de arbeidsmarkt op kan. Diverse 

partijen uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en ontwikke-

lingssector bundelen hiervoor de krachten om de baankansen 

en duurzame integratie van vluchtelingtalent in Nederland te 

vergroten 66 .
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Het project ‘Kunstkameraden’ is een initiatief van Stichting  

De Cultuurkantine uit Breda. Het koppelt jonge nieuwkomers 

uit het AZC in Breda aan professionele kunstenaars. Samen 

maken ze een kunstwerk. Het leven van de kinderen in het 

AZC wordt gekenmerkt door zorgen, procedures, regels, angsten 

en problemen. De kunstenaar neemt de jongeren mee naar 

een andere (en fijnere) wereld, ze gaan op ontdekkingstocht 

naar verborgen talenten, krachten en passie. Het maken en 

exposeren van een kunstwerk geeft een gevoel van trots en 

eigenwaarde 67 .

Vrijwilliger Marije, die zichzelf ‘De Verdubbeldame’ noemt, 

meldde zich als vrijwilliger bij het AZC, om te helpen bij kinder-

activiteiten. Ze ging met de kinderen mee naar de speeltuin, 

naar het museum en naar een clownsvoorstelling. Ook ging ze 

schminken in AZC Nijmegen en AZC Arnhem Zuid 68 .

De Kindercorrespondent laat vluchtelingenkinderen door 

middel van vlogs hun verhaal vertellen. ‘Er wordt te veel óver 

kinderen gepraat en te weinig mét ze’, aldus oprichter Tako 

Rietveld, die bekend werd als verslaggever bij het NOS Jeugd-

journaal. “Deze kinderen, uit verschillende landen willen 

ontzettend graag hun verhaal vertellen. Hun verhalen en visies 

delen met Nederland en de rest van de wereld. De Kindercor-

respondent gaat ze helpen met het project ‘Wereldvloggers’. 

De kinderen en jongeren zelf geven iedereen binnenkort een 

kijkje in hun leven. Met alles wat er goed en minder goed gaat.”

“Wij willen gewoon kinderen zijn”, benadrukt Lujein (11) uit 

Syrië. “Ik vind het jammer dat we vluchtelingen worden ge-

noemd. We zijn hetzelfde als alle andere kinderen in Nederland. 

We hebben alleen iets meer meegemaakt.” De Kindercorres-

pondent gaat aan de slag met verschillende kinderen die als 

asielzoeker naar Nederland zijn gekomen. Hun verhalen zijn 

begin 2017 te vinden op de website wereldvloggers.nl 69 .

De stad Leuven en de universiteit hebben samen met het 

OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) en 

het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) beschikbare  

opvanglocaties voor nieuwkomers in kaart gebracht.  

Deze plaatsen zijn vervolgens klaargemaakt om mensen  

op te vangen 70 .

IETS ‘LEUKS’ ORGANISEREN VOOR NIEUWKOMERS3

Bij Arnhem voor Vluchtelingen 71  worden maatschappelijke 

initiatieven aan behoeften van nieuwkomers gekoppeld. 

Tegelijkertijd fungeert AvV als aanspreekpunt voor het COA 

en de gemeente. “Wij zien Arnhem voor Nieuwkomers als een 

club die integratie en participatie tegelijkertijd oppakt. Zo zijn 

er bijvoorbeeld enthousiaste mensen die een stoomcursus 

Nederlands en grote klusdagen aanbieden waar nieuwkomers 

burgers en organisaties helpen. We proberen ook de talenten 

van nieuwkomers te koppelen aan organisaties. Een aantal 

Syrische koks gaat bijvoorbeeld binnenkort koken in een 

restaurant. Verder denken we na over hoe we nieuwkomers 

meer structureel vrijwilligerswerk kunnen aanbieden. Dit alles 

doen we in maximale afstemming met de gemeente, het COA, 

Vluchtelingenwerk en anderen.” 72

In Utrecht is de Winterschool gestart. Wat begon als ontmoetings-

plek, werd ook de Winterschool. “Elke woensdagmiddag van 

13:30 tot 15:00 uur geven we in de Triumfatorkerk verschillende 

lessen: Nederlands, schilderen, computerles, wiskunde.  

Eén van onze vrijwilligers haalt de deelnemers op bij de 

noodopvang in Kanaleneiland. De lessen worden verzorgd 

door een mix van vrijwilligers – zowel Nederlanders zonder 

migratieachtergrond als nieuwkomers. Of een combinatie:  

zo geeft een Nederlandse leraar kunstgeschiedenis de  

schilderles samen met een Syrische kunstenares.”

In het kader van leereenheden hebben studenten en docenten 

van de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening 

(SMD) contact met Vluchtelingenwerk gezocht. Vijf weken lang 

gaan de studenten van SMD samenwerken met nieuwkomers/

bewoners van de noodopvang Heliconstate (naast het WTC 

in Leeuwarden). Het initiatief om nieuwkomers te betrekken 

bij het onderwijs werd door Wellzo en het COA enthousiast 

ontvangen.



Erfgoed Brabant ontwikkelt momenteel het project ‘Vreemden 

in Brabant – Brabanders in den vreemde’ 73 . Het project wil 

Brabanders bewust maken van het feit dat ook zij in het verleden 

hebben moeten vluchten en schuilen. In hoeverre verschillende 

verhalen en ervaringen van toen van de verhalen en ervaringen 

van nieuwkomers nu? De reizende tentoonstelling ‘Achter-

gelaten erfgoed/Heritage left behind’ en een lezingenprogramma 

is medio september geopend bij het Regionaal Historisch  

Centrum in Eindhoven 74 .

Diaspora is een computerspel ontwikkeld door Devillé Arcade 

en kunstZ, met de steun van district Antwerpen. Het spel 

confronteert de speler met de keuzes die iemand moet maken 

als hij zijn land ontvlucht. De nadruk van het spel ligt op het 

onderweg zijn en de keuzes die de speler moet maken.  

Dit computerspel kán alleen gespeeld worden, maar het is  

nog leuker om Diaspora in een groep te spelen 75 .

Een groep derde- en vierdejaarsstudenten van de Fontys 

ICT-opleiding in Eindhoven, lanceerde onlangs de website 

www.2Story.nl. Op deze website vertellen nieuwkomers hun 

persoonlijke verhaal in een vlog. Bezoekers kunnen op de website 

ook vragen stellen aan de nieuwkomers. De enthousiaste  

studenten wilden met hun website een positief geluid laten horen 

in het vaak ongenuanceerd gevoerde nieuwkomersdebat.

TG Bodemloos tourt na de zomer met hun taalloze kinder-

theatervoorstelling ‘Oost, west’ het land door. Ze rijden met 

een camper als mobiel huis naar kinderen van 6 t/m 10 jaar 

voor wie het thema ‘thuis’ precair of juist volkomen vanzelf-

sprekend is. Hiermee willen ze kinderen die zijn gevlucht 

helpen om het thema bespreekbaar te maken en zich op een 

creatieve manier hierover te uiten. Daarnaast is het doel om 

begrip te creëren onder kinderen voor wie het thema ‘thuis’ 

heel vanzelfsprekend is. Want wat als je een nieuwe buurjongen 

krijgt die geen Nederlands spreekt en ‘gevlucht’ is? Dan kun je 

toch gewoon buiten tikkertje met hem spelen 76 ? 

Saskia Stolz van Power of Art House in Amsterdam wil de 

vele nieuwkomers graag een gezicht geven met haar project 

Moving People. Samen met een groep vrijwilligers interviewde 

ze tien nieuwkomers over hun leven, ervaringen en gevoelens. 

Van ieder van deze mensen is een klein 3D-beeldje gemaakt. 

Hun verhalen kun je vinden op de bijbehorende website 77 . 

Vrijwilligers hebben duizend beeldjes geplaatst in Amsterdam. 

Wie zo’n beeldje vindt, verplaatst het en deelt het verhaal van 

de vluchteling op sociale media met de hashtag #movingpeople.

De Academie voor Beeldvorming gebruikt kunst om  

veranderingen in de samenleving zichtbaar te maken.  

Kunst als middel om het gesprek over veranderingen te voeren. 

Welke vragen hebben bewoners van buurten met goedkope 

huurhuizen aan nieuwkomers? Welke verhalen vertellen 

nieuwkomers aan hun toekomstige buren? In samenwerking 

met Welzijns- organisatie Divers bouwt de Academie voor 

Beeldvorming een verhalendatabase: The Camp. In een later 

stadium wordt deze verzameling gebruikt om ingrepen te 

doen in de Bossche publieke ruimte. Zo ontstaan plekken in de 

stad waar het gesprek tussen Bosschenaren en nieuwkomers 

zichtbaar wordt 78 . 

 NIEUWE EN OUDE NEDERLANDERS OVER ELKAAR INFORMEREN6

Power of Art House - Chris de Bode
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Naar aanleiding van de vorige vier hoofdstukken kunnen de volgende conclusies getrokken worden. 
Per conclusie worden ook aanbevelingen gedaan.

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

ZET OOK IN OP HET VERGROTEN VAN  
DIGITALE VAARDIGHEDEN

Binnen bibliotheken zijn er veel initiatieven die als doel hebben 

de taalvaardigheid van nieuwkomers te vergroten. Een positieve 

en noodzakelijke ontwikkeling. Tegelijkertijd valt op dat er 

minder wordt ingestoken op het vergroten van de digitale 

vaardigheden en mediawijsheid van de nieuwkomers.  

Terwijl die vaardigheden ook van belang zijn bij het integreren 

in deze sterk gedigitaliseerde maatschappij, en er voor veel 

nieuwkomers op dit vlak veel te leren is.

Het vergroten van digitale vaardigheden is bij uitstek iets waar 

de bibliotheek een rol in kan spelen, mogelijk in combinatie 

met het taalaanbod. Een paar ideeën: bibliotheken kunnen 

nieuwkomers werven voor een cursus Klik & Tik op Oefenen.

nl en/of hen helpen een account voor Klik & Tik aan te maken. 

Tevens kunnen de bibliotheek en Cubiss de MakersBuzz inzetten 

en langsgaan bij een AZC, een schakelklas of een inburgeringsles.

De categorie ‘leuke dingen organiseren voor nieuwkomers’ 

scoort niet goed. Dit terwijl veel nieuwkomers zich vervelen; 

er gaat veel tijd voorbij in asielzoekerscentra en voordat de 

inburgeringsles (en het vrijwilligerswerk) is opgestart zijn 

er alweer maanden, soms jaren voorbij. Mensen missen hun 

familie en hebben vaak veel ellende meegemaakt. Afleiding is 

daarom broodnodig.

De bibliotheek kan er een rol in spelen de verveling en frustra-

tie van nieuwkomers te doorbreken, gewoon door ‘iets leuks’ 

voor of met hen te doen. Daarnaast worden nieuwkomers op 

die manier geholpen hun sociaal netwerk op te bouwen/uit te 

breiden. De bibliotheek hoeft daarvoor niet per definitie veel  

op te tuigen. Zo kan zij bijvoorbeeld iets organiseren rondom  

storytelling. Samenwerkingspartners zoals scholen en kunst-

instellingen kunnen hier mogelijk ook een rol in spelen, evenals 

vrijwilligers. Een stadswandeling samen met een Arabischtalige 

tolk is een ander idee, net zoals een muziekavond in  

samenwerking met de plaatselijke muziekschool. 

Zodra de nieuwkomers hun weg naar de bibliotheek hebben 

gevonden, komen ze ook sneller terug voor andere  

bijeenkomsten of activiteiten.

Voor kleine bibliotheken is het soms lastig dienstverlening voor 

nieuwkomers op te zetten omdat er minder mankracht en  

middelen beschikbaar zijn. Om bibliotheken te ondersteunen 

lopen er vanuit Cubiss momenteel twee initiatieven.  

Enerzijds wordt door Cubiss i.s.m. Bibliotheek Midden-Brabant 

en Vluchtelingenwerk het Bibliospel doorontwikkeld voor deze 

doelgroep. Dit spel wordt gespeeld in de bibliotheek en heeft 

als doel spelers wegwijs te maken in de bibliotheek.  

Bibliotheken die interesse hebben in dit spel, mogen dat 

aangeven bij Cubiss en ontvangen dan een exemplaar met 

handleiding. Daarnaast is er bij NBD Biblion, Uitgeverij Boom 

en Eenvoudig Communiceren een startcollectie besteld voor 

bibliotheken die aangegeven hebben daar belangstelling voor 

te hebben. Cubiss denkt ook graag mee met bibliotheken die 

zoekende zijn in welke activiteiten zij in kunnen zetten. En het 

spreekt natuurlijk voor zich dat bibliotheken ook met elkaar 

ideeën en materialen kunnen uitwisselen, bijvoorbeeld in de 

biebtobieb-groep Vluchtelingen.

Denk ook eens aan fondsen waar bibliotheken in het kader van 

dienstverlening aan nieuwkomers bij aan kunnen kloppen. 

Stichting Madurodam Steunfonds of het Kansfonds bijvoorbeeld. 

De Rotary kan aangeschreven worden voor bijvoorbeeld  

anderstalige prentenboeken. Veel gemeenten hebben een  

cultuurfonds en betalen daaruit (een deel van) het lidmaatschap 

van mensen die onder een bepaalde inkomensgrens leven.

1
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DURF MEER TE BIEDEN DAN  
ALLEEN EEN TAALAANBOD

7

WERK NOG MEER SAMEN MET  
MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS

8GA OP ZOEK NAAR INFORMATIE6

BEREIK OUDERS VIA HUN KINDEREN5

SPEEL ALS BIBLIOTHEEK EEN ROL  
IN HET MAATSCHAPPELIJK DEBAT

Uit de marktverkenning komt naar voren dat zowel Brabantse 

als niet-Brabantse bibliotheken, maar ook mogelijke samen-

werkingspartners, veel initiatieven ontplooien in de categorie 

‘nieuwe en oude Nederlanders over elkaar informeren’.  

Vaak worden deze initiatieven als prettig ervaren, zowel door 

de medewerkers van de bibliotheek als door de doelgroep zelf. 

Op dit moment is de mediastorm rondom nieuwkomers wat 

gaan liggen, maar het racismedebat is flink opgelaaid.  

Omdat onwetendheid bij racisme vaak een rol speelt, kan het 

positief uitwerken mensen over elkaars gewoontes, omgangs-

vormen en cultuur te informeren. De bibliotheek is een neutrale 

plaats en daarom bij uitstek geschikt voor discussie en debat. 

Natuurlijk moet je wel weten waar je aan begint en hoe je e.e.a. 

op een constructieve manier insteekt. De IND heeft een team 

‘externe voorlichters’ die in te schakelen zijn door de 

bibliotheek als spreker/publieksvoorlichter.

Over het algemeen pikken (jonge) kinderen een nieuwe taal 

sneller op dan volwassenen. Waar het gaat om integratie 

kunnen hun ouders hier profijt van hebben. Als ouders en 

hun kinderen samen uitgenodigd worden voor een activiteit, 

kunnen de kinderen - als ze al op school zitten - als vertaler 

optreden. Ook is de drempel voor een moeder soms lager om 

zich omwille van haar kind aan te sluiten bij een activiteit dan 

voor zichzelf. Dit kan overigens ook andersom werken:  

Biblioplus heeft een vrouwenochtend georganiseerd in samen-

werking met stichting Welkom op weg. Deze vrouwen brengen 

nu hun kinderen mee naar de bibliotheek. 

Er wordt door vele organisaties en mensen van alles gedaan 

voor nieuwkomers. Het goede nieuws is dat daar ook veel 

documentatie over beschikbaar is. Mensen of instanties die 

zich met ‘hulp aan nieuwkomers’ bezighouden, zijn daar vaak 

gepassioneerd over en delen hun ervaringen graag. Ook op het 

internet is een schat aan informatie te vinden. Kijk bijvoorbeeld 

eens op: http://www.werkwijzervluchtelingen.nl/initiatieven.

aspx of http://www.markdeckers.net/2015/09/zeven-ideeen-

hoe-uw-bibliotheek.html

Samenwerken scheelt in de kosten, maar heeft ook andere 

voordelen. Zo kan er meer/andere dienstverlening aangeboden 

worden aan nieuwkomers. Tevens speelt de bibliotheek zich 

in de kijker bij samenwerkingspartners en verstevigt ze haar 

positie in de maatschappij. 

Zoals al vermeld in de inleiding: voor gemeenten is het  

managen van de toestroom van nieuwkomers in hun werkgebied 

niet gemakkelijk. Er komt veel op hen af. De bibliotheek is op 

dit vlak dè partner om met de gemeente samen te werken, 

maar de gemeente heeft dit niet altijd op het netvlies.  

Een manier om samen te werken is om bijvoorbeeld samen 

op te trekken rondom het participatieverklaringstraject dat in 

2017 van start gaat. Theek 5 heeft workshops rond dit thema 

voor nieuwkomers verzorgd.

Om een nieuwe doelgroep te bereiken, is het soms nodig om 

out of the box te denken. Als taal niet klakkeloos als instrument 

ingezet kan worden, is out of the box denken soms pure noodzaak. 

Een voorbeeld van out of the box denken is de Voorleeshond 

zoals deze onder meer in Bibliotheek Den Bosch en Bibliotheek 

Gelderland-Zuid is ingezet. De Voorleeshond is zo’n succes 

dat mensen zelfs achter de Voorleeshond aan reizen. Het is 

een speelse manier om mensen te durven laten oefenen met 

(voor-)lezen. Out of the box denken kan ook zijn: oude Rode 

draad-producten gebruiken voor nieuwkomers, tegelijkertijd 

met een reguliere schoolklas een AZC-klas uitnodigen of ten 

behoeve van taalverwerving met nieuwkomers zingen in de 

bibliotheek.

Waar het gaat om ondersteuning bij het leren van de taal, pakken 

veel bibliotheken hun rol. Taalhuizen, taalcafés, taalspreekuren: 

er worden veel van dit soort initiatieven ontplooid. Dat is goed, 

want deze dienstverlening past bij het DNA van de bibliotheek. 

Bovendien is er veel behoefte aan dit soort ondersteuning: 

nieuwkomers geven vaak aan naast of na hun inburgeringstraject 

met taal aan de slag te willen. Echter, de bibliotheek heeft 

meer in haar mars. Ze kan bijvoorbeeld een grotere rol spelen 

in de weg naar (vrijwilligers)werk, bij de keuze voor een taalschool 

of voor een opleiding na het inburgeringstraject. Nieuwkomers 

zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en 

worden daar vaak niet door de gemeente in begeleid (sommige 

gemeenten besteden de begeleiding uit aan Vluchtelingen-

werk). De bibliotheek zou bijvoorbeeld, in samenspraak met 

Vluchtelingenwerk, een aantal taalaanbieders (bijvoorbeeld ROC’s)  

kunnen uitnodigen om zich te presenteren aan nieuwkomers. 

Maar ook waar het gaat om een opleiding na de inburgering 

is er een grote behoefte aan meer informatie. Nieuwkomers 

die Staatsexamen niveau 1 halen, kunnen een MBO opleiding 

gaan volgen. Nieuwkomers die Staatsexamen niveau 2 halen, 

kunnen zich aanmelden bij een HBO instelling of universiteit. 

Bewustwording van toekomst mogelijkheden zorgt voor een 

grotere motivatie voor het inburgeringstraject. De bibliotheek 

kan, i.s.m. de opleidingsinstituten, studenten uitnodigen om in 

de bibliotheek te komen vertellen over hun studie.

4
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De bibliotheek kan inwoners/leden meer betrekken bij de 

dienstverlening aan nieuwkomers. Enerzijds is er angst bij veel 

Nederlanders voor (het) nieuwkomers(probleem), tegelijkertijd 

voelen veel Nederlanders zich machteloos en willen ze graag 

hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door de nieuwe inwoners 

van hun gemeente zich welkom te laten voelen. Als leden/ 

inwoners betrokken worden bij de dienstverlening aan nieuw-

komers worden twee vliegen in één klap geslagen: er wordt 

een bijdrage geleverd aan integratie en de bibliotheek haalt 

leden en inwoners de bibliotheek binnen. Mensen die aan het 

inburgeren zijn, hebben vaak moeite met de vaardigheid ‘spreken’. 

In de les komen ze er te weinig aan toe om dat te oefenen. 

Waarom niet een koffieochtend organiseren voor nieuwkomers 

en leden/inwoners, zodat zij met elkaar in gesprek kunnen 

gaan? Of ga met een groep vrijwilligers naar een asielzoekers-

centrum voor een voorleesmiddag?

Als het gaat om dienstverlening aan nieuwkomers, zijn vrij-

willigers een belangrijke en onmisbare schakel. Bibliotheken 

kunnen taalvrijwilligers ondersteunen, bijvoorbeeld door 

hen ruimte te bieden in de bibliotheek of door hen te wijzen 

op bruikbare materialen (of door materialen voor hen aan te 

schaffen). Of door hen te trainen, zoals Bibliotheek Eindhoven 

heeft gedaan. Maar bibliotheken kunnen ook een rol spelen in 

het werven van vrijwilligers. Veel mensen die de bibliotheek 

bezoeken zijn maatschappelijk betrokken en willen iets doen 

voor nieuwkomers, maar weten niet precies hoe. De bibliotheek 

kan deze mensen en nieuwkomers samenbrengen.

ROEP DE HULP IN VAN ‘(EX-)NIEUWKOMERS’

Veel ex-nieuwkomers vinden het fijn iets terug te doen voor de 

maatschappij. Ook oefenen zij nog steeds graag het Nederlands 

en willen ze nog steeds nieuwe mensen leren kennen (mogelijk 

ook mensen uit hun thuisland). Deze vrijwilligers spreken zowel 

Nederlands als de vreemde taal en kunnen bij activiteiten, 

bijvoorbeeld een Klik-en-Tik-cursus voor nieuwkomers, de rol 

van tolk vervullen. Voor de ex-vluchteling is dit ook nog eens 

werkervaring die op het cv gezet kan worden. Met dit laatste in 

het achterhoofd: waarom zou een (ex-)vluchteling geen vaste 

vrijwilliger kunnen zijn in de bibliotheek?

De succesvolle pop-up bibliotheek in de opvanglocatie 

Heumensoord is er op initiatief van twee Syrische nieuwkomers. 

Nieuwkomers weten zelf het beste waar ze behoefte aan hebben. 

Opvallend is dat de doelgroep eigenlijk nauwelijks bij de 

(keuze voor) dienstverlening wordt betrokken. Daarom scoort 

categorie 5 ‘samenwerken met nieuwkomers’ betrekkelijk laag.

11

Er zijn dus veel mogelijkheden als het gaat om aanbod voor nieuwkomers in of georganiseerd door de bibliotheek.  
Ga met elkaar én met de doelgroep zelf in gesprek om hier concreet mee aan de slag te gaan. Met vragen, bijvoorbeeld over  
ondersteuningsmogelijkheden vanuit Cubiss, kun je terecht bij Nieke Geschiere (n.geschiere@cubiss.nl).



VOETNOTEN

1   In deze marktverkenning wordt zoveel mogelijk de term nieuwko-

mers gebruikt voor zowel asielzoekers (mensen die in Nederland 

asiel hebben aangevraagd) als vluchtelingen  (mensen die door de 

IND als asielzoeker zijn erkend) als statushouders (mensen die een 

verblijfsvergunning hebben ontvangen).

2   https://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/14/dit-is-wat-je-moet-weten-

om-de-nieuwkomerscrisis-te-begrijpen-a1413244#vraag4

3   Gezinslid dat de nieuwkomer in het kader van gezinshereniging 

‘nareist’ zodra de nieuwkomer een status heeft.

4   Peildatum 13-09-2016. Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/ 

2016/37/bijna-2-400-asielzoekers-en-nareizigers-in-augustus

5   http://www.werkwijzervluchtelingen.nl/feiten-cijfers/aan-

tallen-herkomst.aspx

6   https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/28042016 

uitwerkingsakkoord-verhoogde-asielinstroom.pdf

7   http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2055584-minder-nieuwkomers- 

burgeren-in.html?title=minder-nieuwkomers-burgeren-in

8   https://www.wrr.nl/publicaties/persberichten/2015/12/16/

geen-tijd-te-verliezen-van-opvang-naar-integratie-van-asielmi-

granten

9   Van den Tillaart en Warmerdam: ‘Arbeidsparticipatie en integratie 

van nieuwkomers’

10   Het aantal dat daadwerkelijk naar Brabant is gekomen is  

momenteel nog onbekend.

11   Cijfers oorspronkelijk weergegeven per gemeente.

12   http://www.volkskrant.nl/binnenland/coa-sluit-vijftien-

 noodopvangcentra-voor-asielzoekers~a4347684/

13   http://www.bibliotheekmb.nl/nieuws/1603-maa/-jullie-zijn-zo-

welkom-in-deze-stad-.html

14   https://twitter.com/juankhalaf/status/768045312569069568

15   http://www.about.pressreader.com/

16   http://taalkitdutch.nl/

17   http://www.bredataal.info/BREDATAAL.INFO/Taalspreekuur.html

18   https://www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten/evene-

ment/1676-spreektaal

19   https://www.nobb.nl/nobb/activiteiten/evenement/4171-taal-

rijk-nederlands-voor-anderstaligen

20   http://www.bredataal.info/BREDATAAL.INFO/Taalspreekuur.html

21   http://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/agenda/taalca-

fe-veldhoven2.html

22   http://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/agenda/taalca-

fe-in-de-bibliotheek.html

23   http://bibliotheekmeierij.nl/agenda/activiteiten/evene-

ment/274-opening-taalhuis-schijndel

24   http://www.bd.nl/regio/waalwijk-heusden-e-o/waalwijk/waal-

wijk-pakt-laaggeletterdheid-aan-met-waalwijk-taalrijk-1.4828161

25   http://heusden.nieuws.nl/nieuws/20150806/samenwerking-vluch-

telingenwerk-en-bibliotheek-drunen/

26   https://loket.oss.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAc-

tion.do?name=Meedoen%2Bis%2Bbelangrijk

27   Het is nog de vraag of er uiteindelijk een politieke meerderheid 

voor de participatieverklaring komt. Het initiatief van Lodewijk 

Asscher stuit op veel weerstand bij andere partijen: http://www.

volkskrant.nl/binnenland/-participatieverklaring-voor-migran-

ten-is-nutteloos~a4436577/

28   https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/07/08/partici-

patieverklaring-verplicht-onderdeel-inburgeringsexamen

29   https://nl-nl.facebook.com/theek5/photos/

pcb.1140054406048190/1140047902715507/?type=3

30   Zie pagina 9.

31   De gratis materialen voor de workshop rondom de participatie-

verklaring zijn te vinden op: https://www.prodemos.nl/voor-ge-
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