
 
 
 
 
 
 
Verslag Ronde Tafel Bijeenkomst 15 november 2004 
 
Deze tekst biedt een weergave van de Ronde Tafel bijeenkomst, waarbij de meest gemaakte 
opmerkingen geclusterd zijn naar thema. De bijzondere gast tijdens deze bijeenkomst was H.K.H. 
Prinses Laurentien, die gezien haar belangstelling voor alfabetiseringsvraagstukken de bijeenkomst 
bijwoonde.  
 
In dit verslag wordt allereerst ingegaan op de besproken kansen en bedreigingen van openbare 
bibliotheken. Vervolgens wordt ingezoomd op de financiële situatie van deze instellingen en de 
functies die zij hebben of zouden moeten hebben. Vervolgens wordt een drietal functies nader 
uitgewerkt, te weten alfabetisering, leesbevordering en information literacy. Tot slot komt het 
beleidsveld van vrijwilligers ter sprake. 
 
Kansen en bedreigingen voor bibliotheken 
 
Zowel mevrouw Klompen als de heer Huysmans gaan in op de kansen en bedreigingen van 
bibliotheken. Beiden geven aan dat - parallel aan de ontlezing - de uitleen is teruggelopen en het 
ledenaantal van bibliotheken zijn piek bereikt heeft. Jongere generaties haken voorts sneller af en 
blijven dus korter lid van de bibliotheek. Ook het aantal actieve leners – d.w.z. de leners die de 
afgelopen maand een boek hebben geleend – daalt. Terwijl de verkoop van boeken sterk 
conjunctuurbepaald lijkt, is de uitleen ervan meer bepaald door de ontlezing. In 1975 lazen mensen 
gemiddeld een uur per dag, anno 2000 is dit een half uur. Deze terugloop wordt veroorzaakt door 
mensen die helemaal niet meer lezen; de wellezers besteden in 2000 nog evenveel tijd aan boeken 
als in 1975.  

Digitalisering lijkt zowel kansen te bieden als een bedreiging te zijn. Enerzijds vormt internet – 
met name onder jongeren – een concurrent voor de informatieve functie van de bibliotheek. 
Anderzijds biedt de toename van versnipperde informatie – met name op internet – bibliotheken 
kansen om hun informatieve dienstverlening uit te breiden, bijvoorbeeld door mensen te trainen in het 
zelf zoeken van informatie en hen goede informatie aan te reiken; een thema dat nog verschillende 
keren in de discussie terugkeert.  
 Mevrouw Klompen schetst daarnaast dat vernieuwingsintenties van bibliotheken de laatste 
jaren botsen met bezuinigingen. Terwijl bibliotheken moeten vernieuwen en zich willen verbeteren, 
lopen de financiën terug.  
 
Financiering en existentieel verhaal 
 
De heer Hoefnagel ziet op het gebied van bibliotheekfinanciering verschillende vraagstukken 
opdoemen: worden bibliotheken over tien of vijftien jaar nog in dezelfde mate en op dezelfde wijze 
gefinancierd als nu het geval is, gezien concurrentie van internet, het wegvallen van een notie van 
‘hoge’ cultuur als ook de opkomst van populistische politieke groeperingen. Hij ziet een parallel met 
publieke omroepen die ook met een existentieel verhaal moeten komen om zich te legitimeren en 
bezuinigingsrondes af te wenden. Hij vraagt zich af of de bibliotheek – net als tot voor kort de publieke 
omroep – is weggezakt in de publieke aandacht. Daarnaast geeft hij aan dat bibliotheken zich moeten 
bezinnen op de vraag of de overheid nog wel de belangrijkste financier moet zijn.   
 
De heer Grijpstra schetst een positiever beeld. Hij geeft aan dat het IOO een onderzoek heeft gedaan 
naar openbare bibliotheken met als conclusie dat de instelling een ruimere subsidie verdient. “Dit is 
een uitzonderlijke conclusie, meestal concludeert het IOO dat er geld af moet.” Anderzijds geeft hij, 
net als anderen, aan dat bibliotheken ook meer middelen buiten de overheidssector kunnen halen. Het 
bedrijfsleven heeft een belang bij de kenniseconomie en bij het binden van jongeren aan hun 
organisatie. Bibliotheken kunnen daaraan een bijdrage leveren, omdat zij kennis ontsluiten en 
informatiezoekvaardigheden verbeteren als ook veel jongeren – potentiële werknemers voor het 
bedrijfsleven – binnen hun muren ontvangen. 
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De heer Kuiper schetst hoe bibliotheken hun financiële positie kunnen verstevigen. De bulk van de 
bibliotheeksubsidies is afkomstig van gemeenten. Alhoewel de gemeentelijke bestedingsruimte door 
bezuinigingen kleiner wordt, raadt hij bibliotheken aan aandacht te besteden aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en de vele nieuwe raadsleden die dan gekozen – en voor de 
bibliotheekzaak gewonnen - kunnen worden. 
 
Verbreding en vernieuwing van functies van bibliotheken?  
 
Een substantieel deel van de discussie was gecentreerd rond de vragen: welke functies wel en niet tot 
het takenpakket van een bibliotheek horen, wat een bibliotheek precies is en welke functies in de 
toekomst meer aandacht moeten krijgen. Volgens de Richtlijnen van de Vereniging Openbare 
Bibliotheken is een basisbibliotheek een bibliotheek met een basis van functies op de gebieden lezen, 
cultuur, informatie, educatie en maatschappelijk forum.  

Taken op het gebied van lezen en alfabetisering worden als voor bibliotheken redelijk 
vanzelfsprekende taken gezien. Met name als het ging om de maatschappelijke forumfunctie waren 
de meningen sterk verdeeld. Verschillende aanwezigen meenden dat dit geen bibliotheektaak is. 
Gemeend werd dat de instelling in plaats van dit speerpunt meer aandacht moet geven aan 
information literacy. Anderen zagen erin een goed middel om het (stoffige) imago van de bibliotheek 
tegen te gaan of meenden dat in het buitenland deze forumfunctie reeds als vanzelfsprekende 
bibliotheekfunctie geldt. Eveneens werd betoogd dat functieverbreding van bibliotheken nodig kan zijn 
om vergrijzing van het bestaande ledenbestand te voorkomen en aantrekkelijk te blijven voor nieuwe 
doelgroepen. De heer Kuiper geeft aan dat veel bibliotheekgebouwen nog niet corresponderen met de 
hedendaagse verwachtingen ten aanzien van de uitstraling van openbare gebouwen.  
 De heer Boutellier werpt de vraag op waar nu precies het zwaartepunt van de 
bibliotheekfuncties ligt: bij maatschappelijke cohesie, educatie of democratische vorming? Wat is nu 
de kern van een bibliotheek en wat is additioneel? Worden keuzes uit de weg gegaan? De heer 
Smithuijsen viel hem hierin bij door te stellen dat bibliotheken één hoofdtaak moeten kiezen in plaats 
van een heterogeen pakket aan taken. Een deel van de aanwezigen pleit voor een duidelijke 
taakafbakening en het kiezen van één helder zwaartepunt – met name op het gebied van information 
literacy (een thema dat verderop in dit verslag aan de orde komt) – terwijl anderen tegenwerpen dat 
bibliotheken honderd procent van de inwoners van hun werkgebied als doelgroep hebben en de 
maatschappelijk-forumfunctie nodig hebben om aantrekkelijk te blijven voor deze omvangrijke 
doelgroep.  
 
De heer Wiebenga signaleert een algemeen probleem bij de discussie over bibliotheekvernieuwing. 
Hij merkt op dat de discussies nog veel gaan over geldstromen en bestuursstructuren en te weinig 
over inhoud. In deze discussies komen nog te weinig nieuwe visies en allianties naar voren. Hij vraagt 
zich af of op lokaal niveau die discussie wel wordt opgejaagd. Terwijl vernieuwing gewenst is, dalen 
de subsidiebedragen per inwoner.  
 
Empirisch bewijs van de bibliotheekfuncties 
 
Uit eerder onderzoek bleek dat de frequentie waarmee bibliotheken bezocht worden, sterk gerelateerd 
is aan vier functies of motieven: mensen die veel lezen, een sterk streven tot algemene ontwikkeling 
hebben (autodidacten), schoolgaand zijn en/of kinderen op te voeden hebben, komen vaker in de 
bibliotheek dan mensen voor wie dit niet geldt. De heer Stalpers vraagt zich af of – gezien de 
verbanden tussen opvoeding, lezen, schoolopdrachten uitvoeren en het streven naar algemene 
ontwikkeling – bezoekers niet een veel helderder beeld van de bibliotheekfuncties hebben dan 
sommige beleidsmakers binnen en buiten de branche. 
 Mevrouw Klompen geeft aan dat deze functies of motieven ook terugkeren in de 
doelgroepenindeling die op basis van gegevens uit het klanttevredenheidsonderzoek gemaakt wordt: 
scholieren, opvoeders (die voor het zoeken van informatie over opvoeding en leesbevorderende 
activiteiten gericht op kinderen naar de bibliotheek gaan), plezierlezers en autodidacten (die intrinsiek 
gemotiveerd zijn om informatie te zoeken t.b.v. algemene ontwikkeling).  
 
Eén landelijk concept of mozaïek? 
 
De heren Akel en Hoefnagel geven beiden aan dat de functies en uitwerking ervan kan verschillen per 
locatie. Zij zien liever een mozaïek aan bibliotheekvestigingen ontstaan dan één landelijk concept. De 
heer Akel geeft aan dat ieder werkgebied andere eisen stelt aan een bibliotheek (bijv. Schilderswijk 
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versus binnenstad), waardoor de bibliotheken per gebied andere diensten levert. De heer Hoefnagel 
argumenteert dat het beste antwoord op de onzekerheid – die in zijn ogen de toekomst van de 
bibliotheken zal kenmerken – variëteit is, ofwel het vergroten van het arsenaal aan mogelijkheden in 
de breedte.  
 
Alfabetisering en verscholen doelgroep 
 
Prinses Laurentien geeft aan dat zij zich met haar instelling inzet voor bevordering van geletterdheid, 
onder andere door aandacht te vragen voor circa 1,5 miljoen mensen met een (sterk) achterblijvende 
lees- en schrijfvaardigheid en bedrijven te stimuleren niet alleen te investeren in hun hoger opgeleide 
medewerkers maar ook te investeren in de medewerkers die achterblijven als het gaat om 
geletterdheid. Deze achterblijvende doelgroep probeert het gebrek aan vaardigheden op talloze 
manieren te verbergen en vormt daarmee een verscholen doelgroep.  

Ook de heer Akel richt zich op (onder andere) deze doelgroep, met diverse 
(inburgerings)cursussen. De bibliotheek is bij deze cursussen een schakel, onder andere als het gaat 
om doelgroepen zoals vrouwen met kinderen. Hij stelt voor dat bibliotheken nog meer een schakel in 
het inburgeringsproces worden, waarbij het succesvol afsluiten van een cursus bijvoorbeeld beloond 
wordt met een gratis bibliotheekpas.  

Ook de heer Wiebenga benadrukt het belang van de bibliotheek bij verbetering van de 
leesvaardigheid. In internationaal onderzoek naar leesvaardigheid stond Nederland in het verleden op 
de 24e plaats als het ging om begrijpend en informatief lezen. Uit een recent onderzoek bleek dat 
Nederland op het gebied van leesvaardigheid inmiddels gestegen was naar de 2e of 3e plaats – 
afhankelijk van de gemeten variabele. Zijn verklaring voor deze stijging is de mate waarin uitgevers en 
bibliotheken het achterblijven van Nederland in de wereld hebben opgepakt. Zij hebben docenten 
ondersteund op het gebied van jeugdliteratuur; een terrein waarover docenten tijdens hun opleiding 
weinig is bijgebracht. Inmiddels breidt de dienstverlening zich uit tot de leeftijdsgroep van 0 tot 6 jaar, 
waarbij gepoogd wordt leesplezier en voorlezen te bevorderen en taalachterstand tegen te gaan.  

Zowel de heer Wiebenga als mevrouw Koren pleiten voor meer aandacht voor kinderen in 
lees- en bibliotheekonderzoek. Zo vraagt men zich af of de veelgesignaleerde ontlezing ook geldt voor 
de leeftijdsgroep kinderen en wat de geletterdheid van kinderen op diverse terreinen – zoals 
information literacy – is. 
 
Leesbevordering en onderwijs 
 
Verschillende aanwezigen gaan in op de rol van bibliotheken als ondersteuner van onderwijs. 
Mevrouw Lieftink geeft aan dat scholen in grotere gemeenten de openbare bibliotheek als de 
belangrijkste culturele partner bij cultuureducatie zien. Hetzelfde geldt bij de brede school. De 
bibliotheek heeft ingang bij veel scholen en is daarmee ook een belangrijke gesprekspartner voor 
andere culturele instellingen.  

Ook de heer Akel ziet de bibliotheek als een belangrijke schakel bij onderwijs voor nieuw- en 
oudkomers. De bibliotheek ligt hierbij in het verlengde van onderwijs (zoals cursussen) en ondersteunt 
het, eerder dan zelf onderwijs te geven. De bibliotheek levert hierbij ook maatwerk aan wijken, omdat 
bijvoorbeeld de Schilderswijk andere eisen aan de instelling stelt dan het centrum. De functies van de 
bibliotheek verschillen daarmee ook met het werkgebied dat een filiaal bedient.  

De heer Kuiper onderschrijft dat de bibliotheek een belangrijke schakel met het onderwijs 
vormt, met name als het gaat om primair onderwijs, en dat die schakelfunctie in de toekomst 
belangrijker zal worden. 

De heer Wiebenga pleit ervoor de link tussen onderwijs, leesbevordering en bibliotheektaken 
te versterken. Leesbevordering valt nu onder het departement cultuur, terwijl het in zijn ogen ook 
zeker raakvlakken heeft met onderwijs, aangezien leesbevordering ook leesvaardigheid en het leren 
lezen betreft en met name door scholen en bibliotheken uitgevoerd wordt. “Waarom blijft 
leesbevordering dan los van onderwijs staan?” 
 
Information literacy 
 
Een thema dat verschillende keren terugkeerde in de discussie betrof informationele geletterdheid 
ofwel de strategische vaardigheid kritisch de goede informatie te zoeken, selecteren, interpreteren en 
om te zetten in kennis. Internet maakt mondiaal allerlei informatiebronnen toegankelijk, maar het 
probleem is al deze informatie betekenis te geven en om te zetten in kennis. Mevrouw Koren vraagt 
zich af of scholieren en studenten kritisch genoeg zijn ten aanzien van hun vaardigheden op dit vlak 
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en de informatie die zij op internet vinden. Moeten bibliotheken dergelijke vaardigheden niet meer 
trainen en aanreiken? 

De heer Geradts ziet hier een belangrijke taak voor bibliotheken – belangrijker dan allerlei 
nieuwe taken zoals de forum- of ontmoetingsfunctie – aangezien bibliotheken gespecialiseerd zijn in 
het selecteren, verzamelen en ontsluiten van informatie en kennis. Een onderzoeksvraag hierbij is of 
mensen (gebrek aan) dergelijke vaardigheden als een probleem ervaren en deze ervaring vervolgens 
terecht een probleem is. Is er een gebrek aan dergelijke vaardigheden en zo ja, welke taken liggen er 
dan voor bibliotheken?  
 De heer Stein signaleert dat de daling van de uitleen met name de collectie fictie betreft; de 
informatieve collectie – en mogelijk daarmee ook de informatieve functie – lijkt relatief weinig aan 
erosie onderhevig. “Mensen lijken dus toch meer vertrouwen te hebben in de selectie van de 
bibliothecaris dan in de overvloed aan hits op Google.” 
 Verschillende aanwezigen, onder wie de heer Smithuijsen, geven aan dat deze informatieve 
functie van bibliotheken belangrijker wordt, Hij noemt deze overstap: ‘van boekgericht naar kennis- en 
informatiegericht’. Naast alfabetisering en leesbevordering, wordt aan deze bibliotheekfunctie veel 
waarde gehecht. De heer Staman signaleert dat bibliotheken een taak hebben mensen hun weg te 
laten vinden ondanks de overvloed aan informatie. “Nu is de bibliotheek nog het Huis van het Boek. 
Mogelijk valt op een ander terrein – dat van informatie – nog veel te winnen, hetgeen investeringen 
vereist, als ook het mobiliseren van de expertise onder huidige gebruikers. De bibliotheek wordt dan 
minder het Huis van het Boek en meer het Huis van Kennis en Informatie”. De heer Huysmans merkt 
op dat hij een bibliotheektaak ziet in het aanbieden van informatie over informatie, ofwel meta-
informatie. 
 
Vrijwilligersbeleid  
 
Prinses Laurentien signaleert dat vrijwilligers nu vaak als een bedreiging voor de professionaliteit van 
bibliotheken gezien worden, eerder dan als een verrijking. “Vrijwilligersbeleid biedt een mogelijkheid 
sociale cohesie te bereiken. Het is geen of-of verhaal, waarbij een bibliotheek kiest voor vrijwilligers of 
voor een hoge professionaliteit. Gepensioneerden kunnen hun expertise inzetten in de bibliotheek, net 
zo goed als andere partijen dat kunnen doen.” Vanuit meerdere kanten wordt gesignaleerd dat in 
bibliotheken soms met dédain over vrijwilligers wordt gesproken, terwijl hun kennis en vaardigheden 
een nuttige aanvulling kunnen zijn op reeds bestaande expertises.  
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