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samen voor heel Amsterdam
Amsterdam is al eeuwen één van de meest
internationale, economische en creatieve centra
van de wereld. Maar tegelijkertijd ook de stad
van de wijken in Noord, Oost, West, NieuwWest, Zuid en Zuidoost. Als er één
Amsterdamse instelling is die de ontwikkelingen op al die niveaus kan verbinden en
Amsterdammers kan helpen daaraan deel te
nemen, dan is het de OBA. Al bijna honderd
jaar komen Amsterdammers graag in de “leeszalen” van de OBA om kennis op te doen en
hun leven te verrijken.
Anno 2015 is de OBA in Amsterdam harder
nodig dan ooit. Om Amsterdams positie als
kennis- en cultuurstad te garanderen, om alle
inwoners toe te rusten volwaardig deel te
nemen aan de informatiesamenleving en om
hen laagdrempelige, openbare plekken te bieden om te werken, te leren, elkaar te ontmoeten en te inspireren. De OBA zorgt zeven dagen
per week voor vrije toegang tot alle denkbare
bronnen van kennis en inspiratie en wil zo veel
mogelijk Amsterdammers helpen daarin hun
weg te vinden. Ook, of liever gezegd, júist als
dat – bijvoorbeeld door taalachterstand, beperking of tekort aan digitale vaardigheden – een
beetje meer moeite kost.
Daarom kiest de OBA, in de aanloop naar
haar eeuwfeest in 2019, vol overtuiging voor
de volgende drie speerpunten:

1. OBA online
Wie mee wil in het tempo van de digitale
snelweg, zal op zijn minst over digitale rijvaardigheid moeten beschikken. Meer en
meer verschuift het accent van papieren
naar online informatie. Overheden en
maatschappelijke dienstverleners willen
uitsluitend nog digitaal met burgers
communiceren. Dit heeft verstrekkende
gevolgen. Om die reden legt de OBA de
komende jaren de nadruk op de online
service aan leden en gebruikers. Ook zetten
we alles op alles om ervoor te zorgen dat
iedereen in deze stad zijn of haar weg vindt
op het internet. Daarbij gaat het niet alleen
om het halen van informatie, maar ook
om het uitwisselen, verrijken en toepassen
daarvan. Er ontstaan op dat gebied bijna
dagelijks nieuwe mogelijkheden en daarvan
laten we het liefst iedereen profiteren.

2. Broedplaats van een
metropool
Amsterdam is een ontmoetingsplaats van
talen en culturen. Sinds 2007 vinden veel
van die ontmoetingen plaats in de nieuwe
Centrale OBA op het Oosterdokseiland.
Deze internationaal geprezen bibliotheek is
het grote laboratorium van het OBA-netwerk,
waar nieuwe ideeën en concepten ontstaan
en kunnen worden uitgeprobeerd. Culturele
programmering, debat en ontmoeting zijn
elementen waarmee we de komende vier
jaar de rol van de OBA als creatieve broedplaats, ‘makerspace’ en platform van de
wereldstad Amsterdam willen versterken.
Co-creatie en netwerkvorming zijn daarbij
de sleutelwoorden.

3. Middelpunt van de wijk
Behalve metropool is Amsterdam ook de
stad van de wijken waar mensen wonen,
werken en elkaar treffen. De OBAvestigingen bieden daartoe prettige,
waardenvrije en niet-commerciële
ontmoetingsplekken. Tegelijkertijd zijn ze
de belangrijkste uitvalsbases voor onze
ontwikkel- en educatietaak, waaraan we
de komende jaren meer aandacht willen
besteden. In de vestigingen willen we beter
in kunnen spelen op de specifieke behoeften
ter plekke. Door meer differentiatie, samenwerking met partnerorganisaties en directe
betrokkenheid van de bewoners mogelijk
te maken. Hierdoor komt de verbinding met
de buurt nog beter tot zijn recht.
Na ruim 95 jaar is de OBA evenzeer bibliotheek
als podium, expositievloer, studio, laboratorium,
workshopruimte, leslokaal, lees- en studiezaal.
Amsterdams grootste platform voor de uitwisseling van kennis, informatie en cultuur. Die positie
willen we versterken door meer ruimte te maken
voor ons digitale platform, onze programmering
en ontwikkelfunctie. Verder willen we over enkele
jaren het bezoekersaantal van 4 naar 5 miljoen
per jaar hebben gebracht.
Samenwerking en verbinding zijn de rode
draden die door al onze activiteiten lopen.
Het ideaal is een OBA voor, van en door alle
Amsterdammers. Daarom luidt het motto van
het OBA-beleidsplan voor de periode 20152018: samen voor heel Amsterdam.

