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Digitaal meedoen
Onze samenleving is in rap tempo gedigitaliseerd, maar het lukt niet iedereen om deze technologische 
versnelling bij te houden. Dit werkt ongelijkheid in de hand. Een steeds groter deel van de samenleving 
kan deze ontwikkelingen lastig bijbenen.  
Om digitaal mee te blijven doen organiseert FlevoMeer Bibliotheek programma’s, diverse workshops en 
kunnen inwoners gebruik maken van het Informatiepunt Digitale Overheid. In samenwerking met het 
primair en voortgezet onderwijs zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar digitaal 
vaardiger en mediawijzer worden.

De Plek
De Plek is het fundament om de drie maatschappelijke opgaven waar te maken. Het is de centrale 
ontmoetingsplek in de lokale samenleving die een bijdrage levert aan het welzijn van de inwoners. 
FlevoMeer Bibliotheek is de verbindende plek voor een geïnspireerd, geïnformeerd, betrokken en vaardig 
Flevoland. Een open, comfortabele en inspirerende plek waar iedereen welkom is voor ontdekking, studie, 
ontwikkeling en ontspanning op basis van individuele behoeftes of in een community. De programmalijn 

De Plek draagt bij aan de wijze waarop we dit vormgeven. We blijven ons ontwikkelen 
in de mogelijkheden om online-, hybride- of offlinedienstverlening te bieden. FlevoMeer 
Bibliotheek werkt en denkt hierin samen met de inwoners van haar werkgebied: zo wordt 
de bibliotheek meer van ons allemaal.

Leven lang ontwikkelen
We leven in een complexe, snel veranderende samenleving. Dit vraagt van elke inwoner vaardigheden die 
ontwikkeld en op peil gehouden moeten worden. FlevoMeer Bibliotheek is in elke gemeente de centrale 
plek voor leren en ontwikkelen. Inwoners kunnen bij ons terecht voor het leren en oefenen van basis-
vaardigheden. Maar ook om in contact te komen met andere organisaties die hen verder helpen met 
praktische vraagstukken. We werken graag samen met inwoners zodat zij hun kennis delen met anderen, 
ontdekken waar ze goed in zijn, waar ze beter in willen worden, waar ze plezier aan beleven en waar ze 
van waarde kunnen zijn voor een ander. Zo dragen wij actief bij aan een positief leerklimaat en creëren 
we gelijke kansen voor iedereen.

De geletterde samenleving
Lezen is een basisbehoefte, het stelt mensen in staat zich te 
ontwikkelen, te groeien en te participeren in de samenleving. 
Goed lezen heeft grote gevolgen voor het persoonlijk 
levensgeluk van mensen. Om volwaardig mee te doen 
in de hedendaagse (digitale) samenleving is het van het 
allergrootste belang om geletterd te zijn. 
FlevoMeer Bibliotheek investeert in leesbevordering en leesplezier via een sterke infrastructuur met een 
rol voor overheid, bibliotheken en scholen.  We werken aan een boetevrije bibliotheek zonder financiële 
drempels voor 0 tot 18 jaar zodat iedereen naar hartenlust kan lezen. 

“de centrale plek 
in de lokale 

samenleving”

“taal en lezen zijn 
grondstoffen

voor verbinding en 
ontwikkeling”

FlevoMeer Bibliotheek werkt aan een geïnspireerd, geïnformeerd, betrokken en vaardig Flevoland.
De komende jaren staat ons werk in het teken van dit doel en werken we aan de realisatie van de 
doelen van de maatschappelijke opgaven.
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Huis voor Taal

bezoekers 180.736 147.311 196.721 87.889 73.408

76.592   e-books geleend 
28.426  luisterboeken geleend

Online bibliotheek
3.020 leden tot 18 jr. 4.802 leden 18+


