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Wettelijke 
functies
Ons werkterrein is bepaald door de Wet Stelsel 
Openbare Bibliotheken die bepaalt: 

Een voor  iedereen toegankelijke openbare 
bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval 
de volgende functies, die bijdragen aan de 
persoonlijke ontwikkeling en verbetering van 
de maatschappelijke kansen van het algemene 
publiek:
1. ter beschikking stellen van kennis en  
 informatie; 
2. bieden van mogelijkheden tot 
 ontwikkeling en educatie;
3. bevorderen van lezen en het laten  
 kennismaken met literatuur;
4. organiseren van ontmoeting en debat;
5. laten kennis maken met kunst en   
 cultuur. 

De eerste drie functies ‘lezen, leren en infor-
meren’ vormen de kern in  de persoonlijke 
ontwikkeling. We vinden een leven lang leren 
belangrijk, omdat de snel veranderende samen-
leving vraagt om permanente aandacht voor 
persoonlijke ontwikkeling, voor jong en oud.  
De functies ‘kunst en cultuur’ en ‘ontmoeting  
en debat’ dragen daar aan bij. 

Gemeentelijk 
kader
Met ons werk geven we invulling aan verwach-
tingen van de stad. Wij helpen je de wereld  
te lezen (gids). Niemand wordt uitgesloten van 
deelname aan de wereld (inclusie). Wij helpen 
je met het lezen en spreken van taal, als  
drager van beschaving en kwaliteit van leven 
(huis van beschaving). Wij helpen je met 
creëren (zelf kennis maken). Wij laten je de 
levendigheid en diversiteit van Utrecht zien 
(stedelijke cultuur). Wij stellen je in staat te 
participeren (burgerschap).  

Voor 
iedereen, 
altijd dichtbij
De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen. 
Onze vestigingen zijn altijd dichtbij. De collectie 
is rijk, actueel en gevarieerd. Je kunt bij ons 
werken, studeren of ontspannen. De activiteiten 
stimuleren je om te ontdekken, creëren, ont-
moeten, debatteren en participeren. We willen 
een rol spelen in het hart van de samenleving, 
dicht bij de bewoners. Dit betekent dat we 

Missie
De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen. Je kunt je hele leven lang bij 

ons terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. We helpen je om zelfstandig 
en volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Je kunt bij ons 
lezen, leren en je informeren. Wij stimuleren je om kennis te maken met 

literatuur, cultuur en de maatschappij. 

Visie
Wij doen ons werk samen met de stad. Vanuit onze vestigingen, met onze 

collectie en met onze activiteiten. Met partners in het onderwijs om  
kinderen te bereiken. Met partners in het sociaal domein voor groepen die 
wat meer ondersteuning kunnen gebruiken. Met partners in de culturele 

sector voor belevingen, ontmoetingen en debatten. 

activiteiten ontwikkelen 
vanuit het perspectief van 
bewoners. We verleiden 
en dagen mensen uit hun 
wereld groter te maken. 
Dat is niet alleen een 
kwestie van ontspan-
ning en consumeren van 
verhalen. Daar horen ook 
actieve werkvormen bij 
als ontdekken, creëren, 
ontmoeten, debatteren en 
participeren.

De bibliotheekvestigingen 
zijn gratis toegankelijk. Je 

kunt er je eigen weg zoeken, met of zonder 
hulp. De mens staat centraal. In de bibliotheek 
willen we mensen op verschillende manieren 
in beweging brengen: verrijken, verrassen, 
informeren en helpen. We kiezen daarbij niet 
voor één vorm, omdat iedereen op een andere 
manier leert: door te lezen, luisteren, doen, 
ervaren of vertellen. De ontwikkeling van de 
mens is altijd uitgangspunt. De bibliotheek is 
een plek waar je kennis kan halen en brengen 
of samen met anderen nieuwe kennis kunt 
bouwen. Door te programmeren, spelen we 
in op ontwikkel- en informatiebehoeften van 
Utrechters. Programmeren doen we met de 
collectie en met activiteiten, in alle vestigingen 
en samen met partners en in gesprek met de 
wijk.

De Neude
Het monumentale pand, ontworpen door Joseph  
Crouwel, draagt een eeuw geschiedenis met 
zich mee. Dankzij de grondige renovatie en een 
nieuwe indeling wordt de rijke historie beter 
zichtbaar dan ooit. Tegen die achtergrond richt 
de Bibliotheek Neude zich op de toekomst: 
alle moderne vormen van leren en informeren 
krijgen er de ruimte. De Bibliotheek Neude is 
een openbaar gebouw waar je kosteloos kunt 
verblijven, een culturele ontmoetingsplek en 
een open podium in de stad. Utrechters komen 
hier in contact met elkaar én de wereld.  
En maken kennis met kunst en cultuur en 
maatschappelijke thema’s. De Bibliotheek 

Neude heeft een belangrijke rol in het program-
meren voor en met de hele stad, toegankelijk en 
uitnodigend. Denk bij deze programmering van 
cultuur, literatuur en maatschappij, gekoppeld 
aan de collectie, voor een brede doelgroep van 
jong tot oud, lezingen, theater, �lm, exposities, 
cursussen, ontmoeting en debat, altijd wat te 
doen, grootschaliger omvang, festivals en eve-
nementen, met een stedelijke, regionale en een 
landelijke uitstraling.  De Bibliotheek Leidsche 
Rijn Centrum bedient met haar programmering 
West Utrecht en heeft daarnaast een afgeleide 
programmering van De Neude. Beide locaties 
beschikken over een café/restaurant.

De wijken
De Bibliotheek is altijd dichtbij. In een straal 
van gemiddeld 1,1 km weet iedere Utrechter 
er altijd een snel te vinden. De wijkvestigingen 
hebben een belangrijke rol in het program-
meren voor en met kwetsbare groepen.  
Deze programma’s richten zich op lezen en 
voorlezen, het bieden van informatie voor de 
wijk, de basisvaardigheden, thema’s en part-
ners uit de wijk, samenleven en participeren, 
educatie en informeel leren.

Voor en met 
de stad
We programmeren voor en met de stad.  
Met het onderwijs om alle kinderen te bereiken. 
Met partners in het sociaal domein voor die 
groepen mensen die wat meer ondersteuning 
kunnen gebruiken. Met culturele partners voor 
kennismaking met kunst en cultuur, belevingen, 
ontmoetingen en debatten. En met bewoners. 
We agenderen maatschappelijke thema’s en 
werken aan de Sustainable Development Goals 
om de wereld van mensen groter te maken.  
We sluiten aan op de landelijke en stedelijke 
agenda. Met ons programma dragen wij bij  
aan de invulling van Utrecht Unesco City of 
Literature. We onderscheiden verschillende 
rollen die we vervullen in de samenwerking.  
We zijn podium, producent, regisseur, partner, 
gelegenheidsgever. 

De Bibliotheek Utrecht is 
7 dagen per week open, 
met een centrale biblio-
theek en 12 vestigingen 
in de stad, 
1,2 miljoen bezoekers 
per jaar, 73.000 leden,  
2,2 miljoen uitleningen, 
een uitgebreide program-
mering met meer dan 
3000 educatieve, sociale 
en culturele activiteiten 
voor jong en oud met ruim 
50.000 deelnemers.
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