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Deze themapublicatie is uitgevoerd in opdracht 
van de provincies Zuid- en Noord-Holland en  
gaat over de impact van de coronacrisis op  
de bibliotheeksector. De crisis heeft de 
werkzaamheden van bibliotheken bemoeilijkt 
maar tegelijkertijd is de maatschappelijke waarde 
van bibliotheken duidelijk naar voren gekomen 
zoals blijkt uit de politieke discussie die najaar 
2020 ontstond over de sluiting van bibliotheken. 
Op 4 november 2020 werd tijdens een 
Kamerdebat de motie ‘Buurthuizen, Bibliotheken’ 
aangenomen om sluiting te voorkomen ‘vanwege 
de belangrijke maatschappelijke functie van deze 
instellingen’. De coronacrisis heeft daarnaast 
bibliotheken gestimuleerd tot (digitale) 
innovatieve ontwikkelingen die inspiratie geven 
voor de toekomst.

Doelstelling themapublicatie:
Inzicht geven in welke maatschappelijke thema’s 
extra spelen in de coronacrisis en welke rol de 
bibliotheek hierin kan nemen voor (potentiële) 
doelgroepen die (extra) geraakt worden op het 
gebied van maatschappelijke participatie en 
zelfredzaamheid.

Hieronder volgen de gestelde onderzoeksvragen 
van de themapublicatie met een samenvatting 
van de uitkomsten per vraag. Het hele rapport is 
hier te vinden. In deze samenvatting nemen wij 
per onderwerp een verwijzing op naar waar de 
uitgebreide tekst in het rapport zelf terug te 
vinden is.

Inleiding
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‘Bibliotheken zijn, 
net als ziekenhuizen, 
vitale organen. 
Het is de enige plek 
waar iedereen gratis 
wijzer wordt.’
Toine Heijmans, fragment uit een column in de Volkskrant, 
5 november 2020

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/open-onmiddellijk-de-bibliotheken~b3510d34/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free


Welke maatschappelijke thema’s, passend binnen de kernfuncties van bibliotheken, 
komen extra naar voren door de coronacrisis en welke doelgroepen vallen hieronder? 
(H2 en bijlage)
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De hierboven genoemde thema’s overlappen  
deels met elkaar. Zo beïnvloeden problemen  
met ‘taal- en digivaardigheden’ werk, mentale  
en fysieke gezondheid en sociale cohesie en 

eenzaamheid. Doelgroepen vallen daardoor  
soms onder meerdere thema’s. Het is daarom  
van belang de samenhang tussen thema’s voor 
wat betreft doelgroepen in het oog te houden.
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De coronacrisis raakt niet 
iedereen even hard. Reeds 
kwetsbare groepen worden 
harder geraakt en er ontstaan 
nieuwe kwetsbare groepen. 

Eenzaamheid neemt toe, onder andere onder 
kinderen/ jongeren, ouderen en alleenstaanden. 
Sommige burgers nemen corona minder serieus 
terwijl anderen de berichtgeving en het beleid 
hierop niet vertrouwen (p. 33 themapublicatie). 

De crisis leidt tot sterke econo- 
mische krimp en tot groei van 
werkloosheid en schulden- 
problematiek. Naast al bestaande 
kwetsbare groepen, die nu nog 

harder geraakt worden, zien we dat de corona- 
crisis ook nieuwe groepen op dit thema kwetsbaar 
maken, zoals flexwerkers, zzp’ers en jongeren/
starters op de arbeidsmarkt (p. 34).

Naast directe gevolgen van 
corona voor gezondheid zijn er 
indirecte gevolgen. De reguliere 
zorg loopt achter, mensen 
bewegen minder en stress  

neemt toe door crisis gerelateerde problemen 
(financieel, werk, gezondheid, sociaal, thuiswerken). 
Ook kampen kinderen en jongeren zowel fysiek 
als mentaal vaker met gezondheidsproblemen 
door het meer thuis zitten en de beperking in 
sociale contacten (p. 34-35). 

Informatie over het virus, de 
maatregelen en beschikbare hulp 
is lastig te begrijpen voor laag-
geletterden en minder digitaal-
vaardigen. Daarnaast versnellen 

de coronamaatregelen de digitalisering van de 
samenleving op vele gebieden, terwijl niet alle 
burgers kunnen aanhaken (p. 33). 

De versnelde digitalisering van de 
samenleving en de overvloed aan 
informatie heeft gevolgen voor 
het filteren en de betrouwbaar- 
heid van informatie. Er is sprake 

van nepnieuws over het virus en de maatregelen. 
Ook zijn er burgers die de verstrekte informatie niet 
meer vertrouwen en op zoek zijn naar nieuwe infor- 
matiebronnen of informatie negeren (p. 36).

Door de sluiting van onderwijs-
instellingen tijdens lockdowns en 
de overgang naar thuisonderwijs 
komen leerlingen en studenten 
geïsoleerd thuis te zitten. Leraren 

missen het directe contact met de leerlingen en 
ouders krijgen opeens een rol als thuisonderwijzer. 
Daarnaast dreigen leerachterstanden (p. 35-36).
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‘Jongeren, zzp’ers, flexwerkers en 
kwetsbare groepen dragen een 
disproportioneel deel van  
de economische klap. De 
uitdaging is om onderliggende 
ongelijkheid aan te pakken, zodat 
een volgende crisis een sterkere 
samenleving treft’

Bron: www.cpb.nl/macro-economische-verkenning-mev-2021
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Welke thema’s en doelgroepen zien we 
meer dan gemiddeld in Zuid- en Noord-
Holland? (H3)

Zuid- en Noord-Holland zijn de meest 
verstedelijkte provincies in Nederland. Uit 
onderzoek weten we dat één van de factoren 
die de verspreiding van een virus kunnen 
bevorderen de mate van stedelijkheid is. De 
tweede coronagolf startte dan ook in Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. Verder zien we een 
aantal doelgroepen, extra geraakt door corona, 
die in Zuid- en Noord-Holland sterker dan 
gemiddeld in Nederland voorkomen en dan 
vooral in de grotere steden: zzp’ers (met name 
Noord-Holland), laaggeletterden (met name Zuid-
Holland), inwoners van achterstandswijken en 
alleenstaanden en éénoudergezinnen.  

Groot Amsterdam wordt economisch extra hard 
geraakt. Onder andere door de grote hoeveelheid 
getroffen zzp’ers, flexwerkers en uitzendkrachten 
en de aanwezigheid van hard getroffen sectoren 
zoals de luchtvaart, horeca en cultuur en 
recreatie. Twee sectoren waar qua werk-
gelegenheid nog steeds groei te zien is, zorg en 
welzijn en openbaar bestuur, zien we vooral terug 
in de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en 
Zuid-Holland Centraal, waardoor we daar een 
meer gemengd beeld zien van de gevolgen voor 
economie en werkgelegenheid.

Welke acties ondernemen bibliotheken 
en andere organisaties tijdens de 
coronacrisis? (H4)

Geconfronteerd met de eerste lockdown in maart 
2020 zijn bibliotheken creatief aan de slag gegaan 
met oplossingen om doelgroepen te bereiken en 
dienstverlening te blijven uitvoeren.  
Voorbeelden hiervan zijn:

Bibliotheek als uitleen- en informatieplek: 
materiaal vanuit huis reserveren en ophalen, bij 
mensen thuisbezorgen, actieve promotie van de 
online collectie, vervangen van spreekuren door 
telefonische hulplijnen, speciale (openings)tijden 
voor (activiteiten gericht op) risicogroepen (p. 18-19).

Ontwikkelplek: online thuisactiviteiten en 
challenges voor kinderen en jongeren, 
telefonische, online en buitenluchtalternatieven 
voor leesbevordering, meer zomerscholen, 
uitlenen van laptops of tablets voor groepen die 
dat ontberen, studieplekken voor kinderen en 
jongeren die dat thuis niet hebben, telefonische 
hulplijn voor minder digitaalvaardigen, informatie 
over en hulp bij de corona-app (p. 19-21).

Ontmoetingsplek: alternatieven voor de 
ontmoetingsfunctie zoals online lezingen, 
boekpresentaties, leesclubs en interviews met 
schrijvers, ouderen bellen hoe het gaat, video’s 
aanbieden, telefoongesprekken over kunst en 
cultuur, activiteiten streamen en telefoonlijsten 
opzetten waarbij leden elkaar bellen over 
onderwerpen (p. 21).
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‘Het telefonische contact met ouderen die al 
een tijdje niet bij ons waren langs geweest 
bijvoorbeeld, beviel ontzettend goed. We 
hadden gedacht dat deze slapende leden zich 
zouden realiseren dat ze al die tijd geld hadden 
uitgegeven aan een bibliotheekabonnement 
dat ze niet gebruikten, maar niets was minder 
waar. Het was een mooi moment om hen bij te 
praten over de laatste ontwikkelingen van de 
bibliotheek, zoals de opening van een nieuwe 
vestiging.’

Iris de Boer (de Bibliotheek Gouda), in een interview met Anne den Dool
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Inspiratie buiten de bibliotheeksector (p. 22-23)
Vaak betreft dit nieuwe online dienstverlening 
zoals interactieve digitale tours door musea, in 3D 
kunst bekijken, gestreamde theatervoorstellingen 
en muziekfestivals, virtuele wandeltochten door 
de natuur, thuisonderwijstips van onderwijzers op 
YouTube en online taalcoaching via Kletsmaatjes. 

Om informatie over het coronavirus en de 
maatregelen voor elke burger toegankelijk te 
maken, zijn er verschillende initiatieven geweest. 
Zoals de tolken Nederlandse Gebarentaal bij pers-
conferenties. Of websites met betrouwbare 
basisinformatie in begrijpelijke taal, ondersteund 
door afbeeldingen of animaties: Pharos,
Corona.Steffie.nl, Stichting Lezen en Schrijven en 
de Rijksoverheid.

Ook op het gebied van wederdiensten zien we 
inspirerende voorbeelden op het gebied van 
online uitwisselen van hulpvragen en 
hulpaanbod: Aandacht voor elkaar, Coronahelpers 
of NLvoorelkaar of acties als Support Your Locals. 
Op Recruiters for good worden corona 
gerelateerde vacatures en werkzoekenden 
gematched. 

Welke rol pakken gemeenten in de 
coronacrisis en met welke acties? (H5)

Voor bibliotheken is het nuttig om bewust te zijn 
van de rol die de gemeente aanneemt in de crisis 
en welke prioriteiten daarbij horen. Er zijn vier 
rollen te onderscheiden (par. 5.1), waarbij 

gemeenten vaak meerdere rollen aannemen  
(zie par. 5.1 voor voorbeelden van acties van 
verschillende typen gemeenten).

De economisch gedreven gemeente: neemt in de 
coronacrisis vooral financieel-economische 
maatregelen om het bedrijfsleven, zzp’ers en 
nieuwe werklozen te ondersteunen. Deze rol zien 
we het vaakst.

De nieuw-communicerende gemeente: richt  
zich sterk op het informeren van de burger, 
gebruikmakend van nieuwe (online) 
communicatie- en PR-kanalen en meerdere talen. 
Ook belangenbehartigende activiteiten 
(publieksvriendelijke acties, pleidooien) vallen 
hieronder. Bijna alle gemeenten willen deze rol 
oppakken, maar ondervinden grote verschillen in 
succes hiermee.

De maatschappelijk betrokken gemeente: richt 
zich op kwetsbare groepen. Ook zorginstellingen, 
non-profit organisaties en aangepaste culturele 
activiteiten afhankelijk van inkomsten van 
bezoekers krijgen aandacht. Het aantal 
gemeenten dat deze rol als prioriteit oppakt is 
beperkter dan die van de economisch gedreven 
gemeente.

De eigenwijze gemeente: is kritisch, wil het 
kabinet scherp houden op diverse thema’s en 
vaart een meer eigen koers. Deze gemeente zoekt 
en benut de beleidsruimte en praktische 
mogelijkheden voor lokale invulling van 
maatregelen en zoekt daarin soms ‘de grens’ op. 
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https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/wandel-virtueel-door-nederlands-mooiste-natuurgebieden
https://www.youtube.com/channel/UCbuFO4_wsiLRN7rbs5G4TAQ?app=desktop
https://www.hetbegintmettaal.nl/kletsmaatjes/
https://www.pharos.nl/coronavirus/begrijpelijke-informatie-over-het-nieuwe-coronavirus/
https://corona.steffie.nl/nl/
https://www.lezenenschrijven.nl/over-stichting-lezen-en-schrijven/actueel/corona-begrijpelijke-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronavirus-beeld-en-video/communicatiemiddelen-anderstalig
https://www.aandachtvoorelkaar.nl/activiteiten
https://www.coronahelpers.nl
https://www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp/
https://supportyourlocalsnl.nl
https://www.recruitersforgood.nl


BURGEMEESTERS: CORONACRISIS 
VERERGERT TWEEDELING IN MAATSCHAPPIJ

De coronacrisis veroorzaakt in achterstands-
wijken een exponentiële groei van problemen 
als onderwijsachterstand, armoede, huiselijk 
geweld, werkloosheid en ondermijnende 
criminaliteit. De tweedeling in de maatschappij 
en de kansenongelijkheid nemen toe.
Dat stellen de burgemeesters van vijftien grote 
en middelgrote steden in een manifest dat zij 
vanochtend overhandigen aan het kabinet.

Bron: fragment uit artikel NOS, 16 juni 2020
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Wat kunnen bibliotheken vanuit 
de coronacrisis meenemen naar de 
toekomst? (H6) 

De maatschappelijke waarde van de bibliotheek 
wordt, op een soms pijnlijke manier, benadrukt in 
deze crisis. De kwetsbare groepen die de 
bibliotheek al bedient, worden nu nog harder 
geraakt. Ook komen nieuwe groepen naar boven 
die baat hebben bij de dienstverlening van de 
bibliotheek. Maar bibliotheken kunnen ook 
tijdelijk door de overheid gesloten worden indien 
coronabesmettingen oplopen; en als bibliotheken 
open zijn, gelden er allerlei beperkende 
maatregelen. Bovendien heeft de crisis een 
financiële impact op de bibliotheek die lang 
voelbaar zal zijn. Bibliotheken zijn in de crisis 
meer flexibel gaan werken en komen door het 
voortdurend inspelen en anticiperen op steeds 
veranderende omstandigheden met creatieve 
oplossingen. In de toekomst kan de bibliotheek 
deze flexibiliteit blijven omarmen. 
Aandachtspunten en kansen zijn (par. 6.1, p. 28-30): 

Contact met gemeenten
De gemeenten zijn ook een doelgroep in de 
coronacrisis. Ze maken zich zorgen om de eigen 
financiële begroting en het uitvoeren van nieuwe, 
extra taken. Tegelijkertijd moeten ze de corona- 
crisis in hun werkgebied managen. Ten aanzien 
van bibliotheken kan dit leiden tot veranderende 
prioriteiten en mogelijk afnemende subsidies. 
Tegelijkertijd draagt de bibliotheek bij aan een 
oplossing voor ontstane maatschappelijke 

problemen en kan daarmee meerwaarde bieden 
voor de gemeente. De coronacrisis laat dit zien. 
Dit is een belangrijk gegeven dat gebruikt kan 
worden in de communicatie en omgang tussen de 
bibliotheek en de gemeente. 

Communiceren maatschappelijke waarde
Voor bibliotheken is het belangrijk de 
maatschappelijke meerwaarde in kaart te 
brengen en te communiceren naar belangrijke 
stakeholders, bijvoorbeeld via het jaarverslag of 
een apart rapport Maatschappelijke Waarde. 
Denk aan de gemeente maar ook (potentiële) 
samenwerkingspartners zoals het bedrijfsleven 
en maatschappelijke partners. Belangrijk 
vanwege misschien lagere subsidiegelden voor 
bibliotheken in 2021 en het creëren van een 
bredere financiële basis.

Medewerkers en organisatie 
Leerpunten uit de crisis dienen mee genomen te 
worden in het beleid om de organisatie blijvend 
zo in te richten dat zij zich snel aan kan passen 
aan een gewijzigde situatie, bijvoorbeeld die van 
een nieuwe (intelligente) lockdown, digitale 
ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen 
en de opkomst van ‘nieuwe’ kwetsbare groepen. 
De hiervoor benodigde flexibiliteit in de 
organisatie en bij het personeel stimuleert ook 
innovaties. Maar deze flexibiliteit vraagt ook veel 
van de medewerkers. Daar dient rekening mee te 
worden gehouden via duidelijke communicatie, 
de juiste begeleiding, alertheid op stress, 
intercollegiaal contact en waardering.
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Bestaande leden en bezoekers vasthouden  
en nieuwe doelgroepen aantrekken  
Door de coronacrisis bestaat het risico dat  
een deel van de leden en bezoekers afhaken. 
Bibliotheken dienen zichtbaar en in contact  
met doelgroepen te blijven zowel fysiek, indien 
mogelijk, als digitaal. Deze inspanningen en  
de nieuwe digitale ontwikkelingen kunnen ook 
gebuikt worden om nieuwe doelgroepen aan te 
trekken.

De digitale bibliotheek in de lift
Het is nog urgenter geworden dan het al was  
om ontwikkelingen op dit vlak, ook op landelijk 
niveau, goed te organiseren. Veel voorbeelden 
komen voorbij in hoofdstukken 4 en 6. 
In par. 6.2, p. 30-31, staan voorbeelden  
van concrete acties onderverdeeld naar 
maatschappelijk thema.

Zie het rapport voor meer informatie.

Voor vragen over deze publicatie 
kunt u terecht bij: 
onderzoek@probiblio.nl
 
© Probiblio 2021
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