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bibliotheek Veendam geworden, via de PBC Groningen.
Meteen in een leidinggevende functie kon toen nog, al
was het wel ontzettend eigenwijs om dat te doen, en dat
werd het ook gevonden. Na twee jaar werd ik rayondirec-
teur bij de PBC. Dat heb ik vier jaar gedaan en ik vond
het heel leuk en afwisselend, vooral ook die bestuurlijke
kant. Maar er zitten daar nu nog collega’s die er al zaten
voor ik er kwam.’
In 1984 werd hij adjunct-directeur van de OB Groningen,
onder Jan Nuiver, ‘een coryfee, een ob-bobo’. Diens op-
volger strandde na vier jaar op een interne reorganisatie,
waarna Wiersma solliciteerde naar de directeursfunctie en
in 1990 als zodanig benoemd werd.
‘Ik heb dus vroeg carrière gemaakt. Toen ik solliciteerde
als hoofd bibliotheek Veendam zeiden mijn vrienden al:
“Dat moet je niet doen, want dan ben je op je vijftigste
uitgekeken op dit vak.” Ik heb het altijd met veel plezier
gedaan, altijd veel geleerd. Maar in dit soort functies moet
je niet te lang blijven zitten, dat is niet goed voor jezelf en
de organisatie. De meeste mensen in onze branche zijn
heel honkvast, maar dat is meteen ook een van de grootste
problemen: het gebrek aan doorstroming en mobiliteit.’
‘Les één van mobiliteit is: die krijg je doordat de beste
mensen weggaan. Bedrijven maken vaak een fout met te
zeggen: we willen wel mobiliteit, maar díe moet niet weg.
Pas als je beste en hoogste mensen weggaan, krijgen ande-
ren de kans zich te ontwikkelen tot de besten en hoogsten.
Dus als je van die hoger geplaatste mensen zegt: die moe-
ten niet weg, dan ligt het helemaal stil. Tot mijn pensioen
hier blijven zitten kon ik me niet voorstellen. Dus ik heb
afwegingen gemaakt. Een grotere bibliotheek kon ik wel
bedenken, maar een leukere was nog maar de vraag. Twee
jaar geleden ben ik daarom begonnen met zoeken, met
nadenken en vooral ook met netwerken in de sfeer van de
overheid. Toen de fusie aan de orde kwam heb ik dat stil-
gelegd, omdat ik dat geen geschikt moment vond om weg
te gaan. Maar het ging zo lang duren, dat ik op een gege-
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Net nu de fusie tussen de PBC en de Openbare Bibliotheek Groningen alsnog rond

lijkt te komen, stapt OB-directeur Chris Wiersma uit het bibliotheekwerk om de

gemeentelijke Dienst Informatie en Administratie te gaan leiden. ‘Ik heb het altijd

met veel plezier gedaan, maar ik kon me niet voorstellen hier tot mijn pensioen te

blijven zitten.’ Bij zijn afscheid een gesprek over mobiliteit, de noodzaak van grotere

samenwerkingsverbanden, kwaliteitszorg en bevlogenheid.

IN HET VAK staat Chris Wiersma bekend als een man die
al op jonge leeftijd carrière maakte in de bibliotheek-

branche en op een aantal terreinen een voortrekkersrol
vervulde, zowel inhoudelijk met kwaliteitszorg, als organi-
satorisch door zijn streven naar grotere samenwerkings-
verbanden. Zijn overstap per 1 juli j.l. van de directiestoel
van de Openbare Bibliotheek Groningen naar die van de
Dienst Informatie en Administratie van de gemeente
Groningen is des te opmerkelijker, omdat de aanvankelijk
door hem geïnitieerde fusie tussen de PBC en de OB nu
toch zijn beslag gaat krijgen.
Was het mede daardoor niet lastig om uit het bibliotheek-
werk te stappen?
Wiersma: ‘Ja. Hoewel ik de afweging tamelijk zakelijk en
rationeel heb genomen, was het heel emotioneel. Ik heb
dat ervaren als het afsluiten van een deel van mijn leven.
Voor mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik ontzettend
veel aan het bibliotheekwerk te danken. Ik heb er een he-
leboel interessante mensen ontmoet die me inspireerden.
Natuurlijk heeft de bibliotheekbranche ook zijn beperkt-
heden, het is een kleine wereld en er zit nog heel veel
middelmatigheid en bekrompenheid in, maar er lopen
ook mensen rond die leuk en inspirerend zijn. Dus het
was voor mij een emotioneel afscheid. Aan de andere kant
is het verfrissend iets anders te gaan doen.’

De missie
Van vastroesten had hij gedurende zijn loopbaan in het
bibliotheekvak toch al weinig last. Na een ‘bijna klassieke’
opleiding - direct na de HBS de cv-opleiding in Deventer,
gevolgd door de b-o-b (bibliothecarissen openbare biblio-
theken, voor leidinggevende functies) in Groningen, de
militaire dienst en vervolgens de opleiding jeugdbiblio-
thecaris - kon hij meteen aan de slag.
‘Dat was nog in de groeiperiode van het bibliotheekwerk.
Zo’n hele klas werd gewoon weggekocht door een PBC
bijvoorbeeld. Je kon ook nog kiezen. Ik ben toen hoofd
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ven moment toch weer contacten heb gelegd en in deze
baan terecht ben gekomen.’
‘Te ontdekken of hetgeen ik geleerd heb als bibliotheek-
manager ook bruikbaar is op een andere post, dat is het
avontuur dat ik nu aanga. Anderzijds is het natuurlijk
overal hetzelfde gedonder. Het is overal: klantgerichtheid,
verzakelijking, toenemende druk en ICT. Bij een openba-
re bibliotheek is het een generalistische baan waarin je
met veel ontwikkelingen te maken hebt: ICT, maar ook
onderwijs, politiek en samenleving, vrijetijdsbesteding. Ik
heb wel gemerkt dat de overstap naar een andere sector
niet zo makkelijk is. Het imago van het bibliotheekvak is
niet zo dat mensen je wekelijks opbellen om te vragen of
je al overweegt om weg te gaan. En ik merk ook dat ik
hier nu vooral gezien wordt als degene die
getrouwd is met de bibliotheek.
Dat heeft te maken met een ander aspect: ik
denk dat mensen in bibliotheken, dus ook
directies, sterk betrokken zijn bij dat werk,
en die betrokkenheid al gauw uitstralen.’
‘Wat mij in dit werk ten diepste dreef is de
missie van de culturele betekenis.

Dat houdt verband met je maatschappe-
lijke betrokkenheid. Tegelijk vind ik men-
sen die lezen in feite betere mensen dan zij
die niet lezen. Ik heb dat wel genuanceerd:
het gaat er om dat mensen nieuwsgierig
zijn en geïnformeerd willen worden en een
samenleving die dat honoreert, is een bete-
re samenleving.’
Die bevlogen- en betrokkenheid vind
Wiersma voor een OB-directeur geen
must, wel een pre.
‘Ik heb het altijd als een groot voordeel gezien dat ik de
mensen die geïnformeerd willen worden kon snappen om-
dat ik dat zelf ook had. En ik kon wel vooroplopen, en dat
heb ik ook gedaan, maar ik liep dezelfde weg als zij. Je

hebt een gemeenschappelijk referentiekader. Intern helpt
dat ook, al is het geen garantie dat het niet eens mis kan
lopen. Zo’n tien jaar geleden werden er door bibliotheken
die door niet-bibliothecarissen werden geleid weinig suc-
cessen behaald en was daar nog een hele discussie over. Er
ging toen ook erg veel mis, in Utrecht en Hilversum, en
in Leiden en Arnhem - bijna bloedbaden zijn dat geweest.
Anderzijds - je hebt enige bevlogenheid voor de inhoud
van het vak wel nodig, maar die betrokkenheid kan je ook
in de weg zitten. Daar heb ik zelf wel last van gehad. Je
bent dan zo betrokken bij de mensen en de geschiedenis,
dat het je bij je besluiten in de weg gaat zitten. Dat is een
van de redenen waarom je niet te lang op dezelfde post
moet blijven.’

De overstap
In zijn nieuwe functie van directeur Publieke Dienstverle-
ning van de Dienst Informatie en Administratie heeft
Wiersma niet meer zoals in het bibliotheekwerk te maken
met een stichtingsbestuur dat op relatief grote afstand be-
stuurt, maar met een ambtelijk raderwerk. Hoe denkt hij
daarmee om te springen, wat zijn de overeenkomsten en
verschillen, hoe kijkt hij aan tegen die overstap?
Wiersma: ‘Ik heb verstand van dienstverlening en van ver-
andermanagement, en dat was voor mij voldoende basis
om hier te solliciteren. Maar ik ben inderdaad benieuwd
hoe dat gaat in zo’n gemeentelijk raderwerk. Bij de biblio-
theek had ik één keer in de maand een bestuursvergade-
ring, terwijl hier de wethouder ’n hele week tijd heeft om-
dat hij een beroepsbestuurder is. En er zijn zo veel proce-
dures. Doe je bij een bibliotheek een gebruikersonder-
zoek, dan kun je op basis van wat bijvoorbeeld tachtig
procent van de respondenten vindt een beslissing nemen.
Je kunt je daarbij wel enige risico’s permitteren. Hier is
dat even anders. Als het hier misgaat, of men denkt dat
het misgaat, dan zit het al gauw in het college van B&W
of in de gemeenteraad, en dan wordt het een stuk verve-
lender. Loop je te hard, dan kun je door dat hele krach-

tenveld gefrustreerd raken. Ik heb me
voorgenomen om dat als een interessant
spel te gaan beleven.’
De Dienst Informatie en Administratie
(DIA) die Wiersma sinds 1 juli leidt, heeft
twee opdrachten. Enerzijds de publieke
dienstverlening, met daarin het gemeen-
tearchief, het gemeentelijk informatiecen-
trum, de afdeling burgerzaken (voor pas-
poorten, rijbewijzen etcetera) en belastin-
gen (ozb, hondenbelasting en dergelijke).
Zestig procent van de bijna driehonderd
mensen die bij DIA werken zit in die pu-
blieke dienstverlening, terwijl de overigen
werkzaam zijn in de andere poot van de
Dienst, de facilitaire dienstverlening, zo-
als het computercentrum, de dienst ar-
beidszaken, het centrum voor mobiliteit
en consultancy en inkoop.

‘Het is een conglomeraat van afdelingen. Er moeten hier
enkele veranderingen plaatsvinden: een sterkere externe
oriëntatie, een grotere klantgerichtheid, verzakelijking
voor zowel de publieke als de facilitaire poot. Mijn op-
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dracht is dat veranderingsproces te begeleiden en de pu-
blieke dienstverlening te vernieuwen en tot een geheel te
maken. ICT heeft daar, ook door ontwikkelingen als Lo-
ket 2000, een belangrijke plaats in, want een groot deel
van de gemeentelijke informatie zal in de toekomst digi-
taal zijn.’
‘Waar ik me dus mee bezig ga houden is verandermanage-
ment. Eigenlijk geldt voor alle management, maar zeker
voor bibliotheekmanagement, dat het meer en meer ver-
andermanagement is. Aan directeuren en aan de mobili-
teit van directeuren stelt dat bepaalde eisen, maar veran-
deren moet je met je hele tent doen. Dat maakt het zo
moeilijk. Directeuren die het allemaal zo goed weten, dat
kan niet meer: je moet heel goed gebruik maken van de
talenten in je organisatie, een visie ontwikkelen en dat fa-
ciliteren. En je voorbereiden op wat komen gaat. Als bij-
voorbeeld de bibliotheekmensen die nu 50
tot 55 jaar oud zijn er uitstappen, gaan er
ineens een heleboel weg. Hoe ga je dat op-
vangen? Dat heeft te maken met je perso-
neelsbeleid, maar ook met wat de opleidin-
gen doen. De dagopleiding is nu al geen
toeleveringskanaal meer voor het biblio-
theekwerk. De komende jaren moet je dat
onderwerp dus een plaats in de discussie
geven: hoe moet de personeelsformatie er-
uitzien en waar halen we die mensen van-
daan.’
‘Nu zit het allemaal nog ontzettend vast;
over niet al te lange tijd krijg je de kans dat
te veranderen en die kans moet je pakken.
Dat geldt voor alle banen. Ik zie het hier
ook, sommige mensen zitten al vijfentwin-
tig jaar op dezelfde plek. In de bibliotheek-
wereld is het niet anders: iemand die bij-
voorbeeld al twintig jaar filiaalhouder is. Ik heb daar heel
veel respect voor. Die mensen vinden het nog elke dag
heel geweldig om hun werk te doen. Als dat zo door kan
gaan is dat mooi, maar als ze het op een gegeven moment
niet meer leuk vinden kun je er niks meer aan doen, dan
zitten ze vast. Of je mensen moet dwingen om ten minste
elke tien jaar iets anders te gaan doen, is dan de vraag en
dat is buitengewoon moeilijk. Ik denk dat de bibliotheek-
wereld daar een scherper beleid op moet zetten.’

De fusie
Precies de dag vóór we Chris Wiersma in Groningen
spreken, zijn de besturen van de PBC Groningen en de
OB Groningen tot overeenstemming gekomen over fusie.
Die fusie is niet het eerste samenwerkingsverband tussen
een PBC en OB, want ook in Zeeland bestond al een ster-
ke relatie tussen stadsbibliotheek en PBC. Wiersma stond
aan de wieg van de boreling in Groningen.
‘Negen jaar geleden werd de eerste fusiepoging gedaan;
dat moest toen van de overheid. Ik was net directeur en ik
heb daarvan geleerd dat het niet werkt als het opgedron-
gen wordt. Die poging is ook mislukt. Een jaar of vijf, zes
geleden bedachten we dat die fusie er voorlopig niet zou
komen, maar dat we wellicht op een aantal punten samen
zouden kunnen werken. Daar is, vind ik nog steeds, een
zinnig verhaal uitgekomen. De OB besteedde de automa-

tisering uit aan de PBC en de PBC besteedde het catalo-
guswerk en voor een belangrijk deel de achtergrondcol-
lectie uit aan de OB. Dat waren de twee sterke punten van
beide organisaties en vanaf het begin liep dat goed en le-
verde dat ook meteen geld op, veel geld zelfs.’
Drie jaar geleden was de onderlinge samenwerking al zo-
ver uitgegroeid dat het onderbrengen van de PBC en OB
in één organisatie zinnig leek, maar de besprekingen daar-
over tussen de directies strandden uiteindelijk vorig voor-
jaar. ‘Het probleem was,’ zegt Wiersma, ‘dat de toenmali-
ge PBC-directeur afwezig was wegens ziekte en zo’n pro-
ces moet je zakelijk kunnen uit onderhandelen met ie-
mand die in full swing is en een tijdje blijft. Verder is het
een heel complex proces. Er zijn twee bedrijven, dat is
eenvoudig, maar er zijn ongeveer vijfentwintig besturen
bij betrokken: het bestuur van de OB Groningen, het be-

stuur van de PBC, en bovendien bestaat
het algemene bestuur van de PBC uit ver-
tegenwoordigers van de besturen van de
lokale bibliotheken. Die lokale bibliothe-
ken moet je méé krijgen. Niet alleen om-
dat ze in dat algemeen bestuur zitten,
maar ook omdat je het gewoon niet moet
doen als een derde van die bibliotheken
het er niet mee eens is. Dat maakt het spel
heel ingewikkeld en zo’n proces kwets-
baar. Dan zijn er nog al die gemeentebe-
sturen. Dus zodra er hick-ups ontstaan die
je in ’n één-op-één-relatie even makkelijk
wegpoetst, vind je al die besturen op je
weg. Dus ja - ik hou het maar abstract -
dat is best een moeilijk en gecompliceerd
proces.’
‘Vorig jaar maart is de fusie afgeketst. Dat
heb ik toen erg teleurstellend gevonden.

Bij zo’n proces gaat het natuurlijk niet alleen om de in-
houd, maar ook om emoties, bij de bestuurders en mede-
werkers. En wat je in deze regio sterk hebt is de tegenstel-
ling tussen stad en “ommelanden”. Hier wordt dan toch al
snel gezegd: de stad is een rover - dat soort emoties. Vorig
jaar november hebben de beide besturen toch weer het
initiatief tot fusie genomen en daar hou ik helemaal niet
van; ik vind dat de directeuren het moeten doen. Die be-
sturen hebben het niettemin heel goed gedaan; ze hebben
een bureau ingeschakeld en dat heeft het proces verder
begeleid.’
‘Voor mij raakte de glans er daardoor wat af. Ik heb toen
gezegd: ik wil wel directeur worden van die nieuwe tent,
maar dan moet je dat nú zeggen. Als ze me gevraagd had-
den, had ik het gedaan uit een mengeling van betrokken-
heid en belangstelling voor een interessante taak. Tegelijk
dacht ik: het zou beter zijn als ik wegga, want als ik die
baan vier of vijf jaar hou, ben ik vijftig en dan is het de
vraag of ik nog wegkom. En of ik die baan leuk zou vin-
den voor de rest van mijn arbeidzaam leven en of het ver-
standig zou zijn om de directeur van een van de fuserende
partijen tot directeur van de nieuwe club te maken, daar
had ik ook vraagtekens bij. Toen dacht ik: laat ik gelijk
weggaan. Dus ik ben blij met deze uitkomst.’
‘De schaalvergroting die hiermee gerealiseerd wordt, kan
inderdaad een voorbeeld zijn voor wat er in de rest van
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Nederland zou moeten gebeuren. Met één nuance: het is
ook een avontuur. Schaalvergrotingen zijn nodig, net als
meer eenheid in de bibliotheekwereld zodat je sterk staat
naar buiten toe. Zolang je een kwartier nodig hebt om uit
te leggen hoe de structuur van de bibliotheekwereld in el-
kaar zit, is het mis. Zodra je dingen samen gaat doen,
werpt dat vruchten af, niet alleen naar overheden toe,
maar ook naar commerciële partners.’
‘Ik geloof wel in grotere verbanden en samenwerking. De
kritiek op het streven daarnaar kun je af-
doen met middelmatigheid, en dat zal wel
meespelen, maar er zit toch ook een zekere
spanning in, wat meteen een beetje het
avontuur is van zo’n fusie: kun je de voor-
delen van schaalvergroting, die bredere
verbanden en de capaciteiten die er zijn,
verbinden met een blijvende herkenbaar-
heid voor de lokale gemeenschap. De uit-
daging is te ontdekken wat je binnen de
huidige structuur kunt bereiken op dat ge-
bied. Wat hier geprobeerd wordt is binnen
die op zich primitieve structuur van lokale
overheidsbetrokkenheid in de kosten toch
tot een groter verband te komen. Dat is
het spannende, of dat gaat lukken.’
‘De fusie hier is niet geregeld op basis van de gemeen-
schappelijke regeling zoals de Raad voor Cultuur die re-
cent adviseerde. Die regeling is ook kansloos - daar had-
den ze best nog wel andere vormen voor kunnen beden-
ken. De gemeentelijke bekostiging van het nieuwe bedrijf
in Groningen wordt nu gesplitst in een deel voor de stads-
bibliotheek en een bijdrage voor het facilitaire bedrijf,
voorheen de PBC. Dat betekent dat waar voorheen de bi-
bliotheek diensten inkocht en die via tarieven met de PBC
verrekende, de lokale financier nu zegt: wij gaan ervan uit
dat u daar inkoopt. Het moet allemaal nog uitgewerkt

worden in een convenant, maar
als je dat niet zou doen krijg je
een situatie waarbij de biblio-
theek het facilitaire bedrijf
voortdurend in de tang neemt.
Voor de OB was anderzijds een
onafhankelijk bestuur van het
facilitair bedrijf heel belangrijk.
Dus bibliotheken zijn klanten,
afnemers, waarmee contracten
worden gesloten, maar bestuur-
lijk zijn ze niet meer vertegen-
woordigd in het bestuur van het
gefuseerde bedrijf. Daar zit de
Raad van Bestuur, de directie en
een raad van toezicht, en dan is
er nog een raad van deelnemers,
maar die is alleen adviserend.’

In de bibliotheekbranche be-
staat wel grote overeenstem-
ming over de noodzaak tot
schaalvergroting, maar niet over
de vorm waarin dat moet. Ten
aanzien van ProBiblio, de fusie

tussen de PBC’s van Zuid- en Noord-Holland, stelt
Wiersma nu vast dat de reden van die fusie er niet meer is.
Bovendien ging de stadsregio Rotterdam niet door en ble-
ken de ideeën over commerciële diensten luchtkastelen.
‘Ik weet dus niet of Groningen een uitzondering blijft of
toch een tendens wordt. Het blijft een beetje een avon-
tuur, ook al is iedereen het er over eens dat het die kant
op moet. Of zo’n fusie slaagt is afhankelijk van vele facto-
ren. Van directies, van het aantal betrokken partijen, van

de emoties die erbij spelen. Ik ben me daar
ook goed bewust van geweest. Het heeft te
maken met bestuurders, wie het gaat het
doen, wie zich er sterk voor maakt en wat
voor gezag die heeft - en het heeft te ma-
ken met directies, met gebouwen, en straks
met een vignet.’

De kwaliteitszorg
Als een van de weinigen in het vakgebied,
heeft Wiersma zich de afgelopen jaren be-
ziggehouden met kwaliteitszorg en het op-
zetten van een systeem van interne audits.
‘De vorige directeur was stukgelopen op
een interne reorganisatie. De plannen

daarvoor hielden de invoering van resultaatverantwoorde-
lijke eenheden in en men vond dat een ingrijpende veran-
dering. Dan heb je vertrouwen nodig in degene die dat
gaat invoeren en daarop is het onder mijn voorganger
stukgelopen. Bij mijn start lagen die plannen dus al op ta-
fel en ik heb vrij snel besloten dat ook te gaan doen. We
hebben het meteen vrij vergaand ingevoerd en door de ja-
ren heen steeds verder ontwikkeld.’
‘Het gaat bij een organisatie als een bibliotheek om input,
throughput en output. Als het goed is koppel je het resul-
taat weer aan de input. Voordien stuurden wij de zaken
sterk vanuit procedures en was de input altijd hetzelfde:
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we kenden een formatie toe, een collectiebudget, een tijd-
schriftenbudget etcetera. In het nieuwe systeem krijg je als
afdelingshoofd een bedrag voor alles, en dan maak je een
werkplan dat goedgekeurd moet worden door de directie.
In dat werkplan geef je aan hoe je de middelen gaat beste-
den en welk resultaat er uit moet komen. Dat systeem
roept op zich al op dat je naar kwaliteit kijkt, want als je
begint ben je er vooral op gericht wat je erin stopt: wat
zijn je criteria voor de collectie, het personeel, of voor dat
budget. Je stuurt dan niet op procedures maar op budget
en dat is al een belangrijke winst. Uiteindelijk wil je na-
tuurlijk dat er gestuurd wordt op resultaat, en als je resul-
taten definieert kom je al gauw aan kwaliteitszorg.’
‘We hadden een enthousiaste stagiaire op dat gebied en
die hebben we als projectmedewerker aangesteld. Er is bij
ons een systeem ontwikkeld waarin wordt gekeken naar
het product en wat er uit komt per jaar. Het is al heel wat
als mensen daar over na willen denken. Wat komt er uit,
wie zijn je klanten, wat voor eisen stellen die? Van daaruit
kun je kwaliteitseisen en succesfactoren benoemen. De
valkuil van dit systeem is dat het sterft in schoonheid en
dat gevaar is nooit ver weg. Maar het heeft wel tot een
kanteling van de hele organisatie geleid, een andere ma-
nier van denken over dienstverlening en klanten. En nu
wordt er iedere twee jaar op iedere locatie een klantenon-
derzoek gehouden. Daarnaast hebben we de interne au-

(advertentie)

dits, wat een goede manier is om intern te evalueren. Het
collectievormingsproces bijvoorbeeld, wat toch een tame-
lijk vitaal proces is waar veel bibliothecarissen hun ziel en
zaligheid in steken. Aan die collectievorming valt heel
wat te verbeteren in de zin van: wat doe je met je gege-
vens, hoe kom je aan je gegevens, wat voor gegevens krijg
je van klanten en wat doe je daarmee, wat voor invloed
heeft dat op het proces. Je kijkt dan op een andere manier
naar collectievorming en daar komen alle zwaktes en
sterktes uit. Het is een heel proces. Als je er een paar jaar
mee bezig bent realiseer je je dat mensen er toch anders
door gaan denken.’
‘Wij hebben het INK-systeem geadopteerd, van het In-
stituut Nederlandse Kwaliteitszorg. Of dat voor de
branche als norm zou moeten dienen, weet ik niet. In ie-
der geval heeft het mijn voorkeur boven de herinvoering
van een soort bibliotheekinspecteurs en allerlei normen.
Wij hebben kwaliteitszorg gebruikt als een ontwikkelin-
strument en daar is het heel geschikt voor. Systematisch
kijken naar je klanten, een systeem voor auditen en klan-
tenmanagement, het is gewoon goed als je dat doet.’

Hans Veen is directeur van de Openbare Bibliotheek Leiden en
redacteur van Informatie Professional.


