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Bewustzijn en beleid

- Startpunt bij individuen; nu breder gedragen;

- Groene groepje;

- Van gebouwen en bedrijfsvoering meer naar programmering;

- Externe aanjagers: SetUp, SIF, Tropenmuseum;

- Opgenomen in meerjarenbeleid en jaarplan;

- Discussie intern, met partners, subsidiegever;

- Opgenomen in aanbestedingseisen;

- Onderdeel van partnerbeleid.



Bedrijfsvoering en gebouwen

- Isolatie en energieverbruik; verwarming en licht;

- Zonnepanelen en WKO;

- Energie neutraal bouwen; Leidsche Rijn Centrum;

- Circulair/hergebruik van meubilair; 

- Afval en afvalstromen;

- Aanbesteding van schoonmaak en horeca;

- HRM; Mensen met afstand tot arbeidsmarkt;

- Certificering; Green Key

Leerervaringen: nog best lastig!



Programmering en activiteiten

Veel activiteiten die je al doet vallen onder SDG’s:

- Educatie en levenslang leren;

- Toerusting en vaardigheden; taal en digitaal;

- Activiteiten voor schoolkinderen;

- Lezingen en debatten over duurzaamheid/onderwerpen;

- Dialogen voor een inclusieve samenleving;

- Programma’s voor kansengelijkheid en tegen discriminatie;

- Vrije toegang tot informatie en vrijheid van meningsuiting



Talkshow op Wereldarmoededag - 1



Tentoonstelling over honger - 2



Vitaal ouder worden - 3



Ondersteuning schoolkinderen - 4,10



Queer café, filmprogramma COC - 5



Duurzaam stedelijk leven - 11



Meet ups Tegenlicht; Human – 12, 13



Meemaakpodium: Geen Armoede

- Conferentie kinderarmoede met de Alliantie Kinderarmoede en de Armoede 

Coalitie

- Programma Wereld Armoede dag; met Stadsdiner, Talkshows, gesprekken en 

informatie en doe activiteiten (met heel veel nieuwe partners)

- Weggeef- en informatiemarkten in 4 wijken

- Uitbreiden en bekend maken huiswerkplek in de bibliotheek; nu in corona tijd 

mét huiswerkbegeleiding!



3 programma niveau’s

1. Agenderen: Conferentie Kinderarmoede

2. Bewustwording burgers; guerrilla acties, kennismaken en 

ontmoeten, bv in gesprek met iemand die op straat geleefd 

heeft. 

3. Meedoen/ activiteiten; weggeef- en infomarkt, huiswerkplek, 

diabetes priklocatie, (mee) denkplaats, stadsdiner

Greep uit de partners:

Set Up, Sharing Arts Society, Armoede coalitie, Stichting Dialoog, 

Wilde Stadscafé, COC, PACT, Stichting Leren voor de Toekomst, 

Jou, Dock, de Tussenvoorziening, Mira Media, Ouderen 

organisaties, betrokken stadsgenoten, UU, HU, kunstenaars, 

bedrijven (bv zwamzakken)



Vragen?

M.van.Meer@bibliotheekutrecht.nl


