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Missie en visie de Bibliotheek Utrecht; Jaarplan 2014 

De Stichting de Bibliotheek Utrecht is in 2013 met het volgende doel opgericht:  
“Het verzorgen van kennis- en cultuuroverdracht in de meest ruime zin van het woord, 
waaronder in ieder geval het opzetten en uitvoeren van bibliotheekwerk, op een zodanige 
wijze dat er een divers en kwalitatief goed aanbod van diensten is, voor een breed 
publiek toegankelijk en van voldoende omvang.”  
Kernfuncties zijn daarbij: lezen, leren, informeren, cultuur, ontmoeting en debat. 
 

De missie luidt: De Bibliotheek Utrecht levert een actieve bijdrage aan de 
maatschappelijke participatie van alle burgers door het bieden van vrije en 
laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur. 
De Bibliotheek Utrecht werkt daarbij vanuit de volgende visie: De Bibliotheek Utrecht is 
een vrij toegankelijke en inspirerende plek in de stad of in de wijk om te informeren, te 
recreëren, te ontmoeten en te verdiepen en staat in het teken van een leven lang leren 
en ontdekken. 
 
De Bibliotheek Utrecht werkt aan modernisering. Het Moderniseringsplan (2011-2014) 
verwijst naar het gewenste perspectief op langere termijn, gericht op de missie en visie, 
rekening houdend met ontwikkelingen in de markt, de politiek en met de 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen. 
Bestaansrecht van de bibliotheek is het faciliteren van participatief burgerschap. De 
samenleving wordt in toenemende mate als turbulent, complex en individualistisch 
ervaren. Er is een groeiende behoefte aan ontspanning, informatie, betekenisgeving, 
reflectie en ontmoeting. 
De bibliotheek is er om mensen, naast ontspanning, informatieve bagage mee te geven 
om zich te ontwikkelen, een mening te vormen en daardoor actiever in de samenleving 
te kunnen participeren. De bibliotheek organiseert daartoe toegang tot kennis en 
informatie en ondersteunt het geven van duiding daar aan. Daarbij is goed kunnen lezen 
en begrijpen van informatie een belangrijke voorwaarde. Daarom richt de bibliotheek zich 
ook sterk op de jeugd, op laaggeletterden, op leesbevordering en op mediawijsheid.  
 
Door de sterk veranderende context in de informatiesamenleving is er haast sprake van 
een zoektocht naar de manier waarop dat het beste kan: Wat is de bagage die mensen 
nodig hebben om als actief burger in de samenleving te functioneren? Met welke diensten 
en producten kan de Bibliotheek Utrecht dat faciliteren?  
Hoe speelt de bibliotheek tijdig in op deze veranderende context, zodat burgers van deze 
functie kunnen blijven profiteren en deze voor hen een toegevoegde waarde behoudt? 
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Het bieden van toegang tot kennis en informatie vervult de bibliotheek nu voornamelijk 
door de uitleenfunctie. Dat is het primaire proces en daar is de bibliotheek goed in. 
Daarnaast vervult de Bibliotheek Utrecht een verblijfsfunctie, biedt zij een plek om rustig 
te zitten en te werken, een plek om te ontmoeten. De Bibliotheek Utrecht stimuleert 
culturele ontwikkeling, debat en een leven-lang-leren. In de (achterstands)wijken is de 
bibliotheek een mix van huiskamer en servicepunt in de wijk waar mensen ondersteund 
worden in hun informatiebehoeften. 
De bibliotheek wil de educatieve functie uitbreiden en effectiever maken. De Bibliotheek 
Utrecht is daarbij de meest gevraagde samenwerkingspartner voor het brede terrein van 
het onderwijs.  
De bibliotheek wil ook de culturele en sociale functie intensiveren door meer 
samenwerking met ketenpartners. Daarbij sluit de bibliotheek ook aan op activiteiten van 
anderen die zich bewezen hebben zoals het Vreedzaam Werken. 
  
De Bibliotheek Utrecht is daarmee één van de meer succesvolle bibliotheken in 
Nederland. Dat blijkt uit de klanttevredenheid en het aantal leden, uitleningen en 
bezoekers dat nog steeds hoog blijft.  


