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IN GRONINGEN SPREKEN WE MET Hans Gerritsen (gedepu-

teerde), Leendert Klaassen (burgemeester van Zuidhorn

en voorzitter van de Raad van Toezicht van Biblionet) en

Rob Pronk (directeur Biblionet).

De fusie tot Biblionet is vanzelfsprekend het eerste gespreks-
onderwerp. Hoe is het zo gekomen en hoe gaat het nu?
Klaassen: ‘De fusie is zeer langzaam ontstaan. Al enige

jaren bleek dat ook de grotere plaatsen in de provincie zich

bij de PBC aansloten. Op een gegeven moment bleek ook

dat de PBC en de Openbare Bibliotheek Groningen veel

gezamenlijke projecten deden. Na twee eerdere aanlopen is

toen in 1999 de fusie bestuurlijk vormgegeven en begin

2000 geëffectueerd. Biblionet is nu organisatorisch één

geheel, met nog steeds aparte lokale besturen om de veran-

kering in de lokale samenleving in stand te houden.

Belangrijkste oogmerk op dit moment is professionalise-

ring, die op gang krijgen en houden.’

Hoe zit het met het traditionele Groningse ressentiment tussen
Stad en Ommeland?
Klaassen: ‘Om die discussie te voorkomen hebben we er

bewust voor gekozen de zelfstandige stichtingen te laten

bestaan en Biblionet als netwerk te positioneren.’

Pronk: ‘Je merkt nu ook dat langzaam het wederzijdse nut

wordt ingezien. Binnenkort krijgen we bijvoorbeeld

Al@din en daarvoor laten we in de stad Groningen alle

vragen achter de schermen afhandelen. Een kleine biblio-

theek in onze provincie krijgt dat niet zelfstandig georgani-

seerd en moet dat ook helemaal niet willen. Maar voor hen

biedt dit wel de mogelijkheid bij zo’n ontwikkeling als

Al@din aan te haken.’

We leggen de heren een stelling voor: openbaar bibliotheekwerk
in Nederland heeft alleen toekomst als het erin slaagt zich
krachtiger en slagvaardiger te organiseren en dus bedrijfs-
matiger te werken. Zo niet, dan kwijnt het weg. 
Pronk: ‘Bedrijfsmatiger werken natuurlijk, maar dat bete-

kent niet dat de bibliotheek een “profit center” wordt. Het

is en blijft een maatschappelijke instelling. Er gaat zeker

geen winst gemaakt worden en de overheid kan er ook niet

minder geld in stoppen.’

Gerritsen: ‘Er liggen forse maatschappelijke vragen naar een

laagdrempelige voorziening, die ook in het landelijke gebied

een sociale functie vervult. Wensen bijvoorbeeld op het

gebied van ICT en internet, het wegwijs maken van mensen

op deze gebieden en het aanbieden van informatie langs

deze wegen. Alsmede vragen naar behoud en benutting van

bepaalde functies in het landelijke gebied en in wijken van

steden, bijvoorbeeld door deze te combineren. Deze maat-

schappelijke vragen maken een sterke, goed werkende en

krachtig aangestuurde bibliotheekvoorziening noodzakelijk.’

Pronk: ‘Juist vanmiddag openen we hier in de stad in een

wijk een digitaal punt, waarin we samen met andere instel-

lingen informatie aanbieden. De bibliotheek werkt hierin

mee vanuit de traditionele kerntaken informatie selecteren,

ontsluiten en aanbieden, maar dan in “nieuwe” vormen.’

Lokaal maatwerk 
In Groningen worden in combinatie met andere sociaal-maat-
schappelijke functies gezamenlijk voorzieningen aangeboden,
sterk op de lokale behoefte geënt. Hoe verhoudt dit zich met de
bedrijfsmatige noodzaak om 1 grote club te zijn in de provincie?
Klaassen: ‘De kunst is natuurlijk om beide te doen, zowel

aansluiten bij de lokale behoefte als in groter verband pro-

fessionaliteit en flexibiliteit organiseren. Het één kan niet
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tinue taak, steeds weer zaken ter discussie stellen en de

richting bepalen.’

Gerritsen: ‘De rol voor de provincie is heel duidelijk het in

de gaten houden van een goed verloop van het proces. Hier

in Groningen heeft de provincie vooral die proceskant

gerealiseerd en gezorgd dat iedereen meedoet. Een belang-

rijke taak hierin was het zien los te komen van de struc-

tuurdiscussie en iedereen te focusseren op de slag die voor

ons ligt, namelijk het realiseren van multifunctionele voor-

zieningen, zoals bijvoorbeeld het Cultuurhuis.’

Pronk: ‘Er zijn al enige voorlopers van die multifunctionele

voorzieningen gerealiseerd. Bijvoorbeeld een bibliotheek

die gecombineerd is met de plaatselijke VVV. Op diverse

plaatsen zijn we bezig met brede schoolconcepten, zoals de

Vensterschool in de stad Groningen. We streven nu in

Stadskanaal en op enkele andere plaatsen naar de totstand-

koming van een Open Leer Centrum in samenwerking

met het ROC. Binnenkort komt de eerste pilot tot stand.

De basisgedachte vanuit de bibliotheek is om vanuit je pro-

fessionaliteit een rol te spelen. Wij komen niet aan de

inhoud, die is van de toeleveranciers. De bibliotheek brengt

de content bij elkaar en organiseert en faciliteert. Dit gaat

tot en met het geven van cursussen aan kleinere maat-

schappelijke organisaties.’

In gemeenten zie je ook op andere terreinen samenwerking tot-
standkomen. Loopt de bibliotheek hierin nu voorop?
Klaassen: ‘Die relatie ligt er niet zo. De meeste gemeenten

zijn niet zo bezig met de bibliotheek, dat zijn zelfstandige

stichtingen (op vier na). Die samenwerking komt vooral tot

stand in het netwerk.’

Pronk: ‘De gemeente-overschrijdende clustering hebben

we parallel getrokken met andere samenwerkingen tussen

gemeenten die al liepen, bijvoorbeeld met de schoolbege-

leidingsdienst. Op de gebieden onderwijs, welzijn en cul-

tuur liggen onze voorbeelden. Heel concreet gebeurt dat

hier in de provincie rond de Blauwe Stad (het grote meer

zonder het ander, maar we moeten wel lokaal maatwerk

blijven leveren. Deze samenwerking en schaal is nodig, al

is de uiteindelijke vorm nog niet duidelijk. Daar is iedereen

zich van bewust en daar werken we met zijn allen aan.’

Hoe staat het met de financiering? Zijn daar nog menings-
verschillen over?
Klaassen: ‘Natuurlijk zit elke gemeente met de vraag hoe-

veel middelen ze over heeft voor de bibliotheekvoorzie-

ning, maar daar ging de discussie niet over. Die ging voor-

al over de besteding van de herstructureringsgelden.’

Pronk: ‘Je moet ook voorzichtig zijn met het gebruik van

kengetallen als budget per inwoner. Je moet goed kijken

naar de kosten van huisvesting en het karakter van het

werkgebied. Op beide aspecten zijn er grote verschillen,

evenals grote verschillen in bekostiging vanuit de gemeen-

ten. Deze subsidiëren vooral de front-office. Hoe meer

geld, hoe meer front-office. Het netwerk wordt gefinan-

cierd door de provincie.’

Pronk: ‘We zijn na de fusie vrij snel gestopt met de struc-

tuurdiscussie en hebben het nu over de inhoud. Iedereen

is er wel van overtuigd dat 25 gemeenten met 25 stichtin-

gen met overal een bibliothecaris niet de meest handige

vorm van organiseren is. We praten nu dus over clustering

in de provincie en streven naar zo’n zes tot acht clusters.

Tegelijkertijd zie je in de stad Groningen een discussie

ontstaan over decentralisering en clustering in de vorm van

twee of drie stadsdelen. Het geheel vormt het netwerk,

want daar gaat het om. Het denken in hiërarchische struc-

turen is voorbij, het gaat nu om netwerkorganisaties. De

back-office taken worden daar gelegd waar ze het best uit-

gevoerd kunnen worden, maar wel op één plek.’

Komt zo’n netwerk vanzelf tot stand, of heb je een sterke 
centrale regie nodig?
Pronk: ‘Het komt zeker niet vanzelf tot stand. Je moet

ergens beginnen en de boel aanzwengelen. Dat is een con-

Vernieuwingsproces Openbare Bibliotheek

In april 2000 verscheen het rapport ‘Open poort tot kennis’
van de Stuurgroep Herstructurering Openbaar Bibliotheek,
waarin de basis werd gelegd voor een andere opbouw van de
openbare bibliotheeksector in Nederland. Nu, drie jaar verder,
is er voldoende aanleiding om aandacht te besteden aan het
proces van bibliotheekvernieuwing. Informatie Professional 
nr. 3 (maart 2003) bevatte een inleiding op de thematiek, plus
een beschrijving van de situatie in de provincie Limburg. Deel 2
richt de aandacht op de provincie Groningen.
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fase. Er zijn mensen die het daar moeilijk mee hebben,

anderen bloeien juist op.’

Hoe is hierin de positie van vrijwilligers?
Klaassen: ‘We hebben ongeveer zevenhonderd vrijwilligers

in het netwerk. Deze mensen zijn veelal lokaal gemoti-

veerd, ze doen iets voor hun plaatselijke bibliotheek. Het is

opvallend dat in het rapport-Meijer vrijwilligers helemaal

niet voorkomen.’

Pronk: ‘We hebben nog geen antwoord op de plaats van

vrijwilligers. We weten wel dat we niet zonder kunnen,

maar het is een sterk vergrijzend bestand. We moeten ze

een plek geven in het professionaliseringstraject, maar je

ziet ze na grote omwentelingen ook massaal afhaken.’

Nieuwe producten en diensten
Welke nieuwe producten en diensten komen de komende jaren
tot stand? Zitten deze ontwikkelingen vooral op landelijk
niveau of kun je ook op provinciaal niveau ontwikkelingen tot
stand brengen?
Pronk: ‘Met name rond de virtuele ontwikkelingen (Biblio-

theek.nl) zijn nog veel slagen te maken. Wij doen daar

actief in mee, er is een aantal pilots gestart (zoals het Infor-

matiepunt Anderstaligen). Dat gebeurt met externe finan-

ciering (NBLC, OCenW, provincie), ook in samenwerking

met anderen. Basisprincipe is dat het open platformen

zijn, de resultaten komen altijd ter beschikking van ande-

ren. Het NBLC en specifiek hun ICT-expertisecentrum

Laurens heeft hier natuurlijk een belangrijke taak in. Voor

ons zijn dit soort projecten erg aantrekkelijk, omdat je er

kennis mee binnenhaalt in de eigen organisatie.’

Aan de beide bestuurders de vraag hoe de politiek waarborgt dat
Biblionet voor de burgers zinnige dingen doet en niet alleen met
hobby’s bezig is?

dat in Oost Groningen wordt aangelegd, waarbij hoogwaar-

dige woningbouw wordt gerealiseerd). Dat is voor de

betrokken gemeenten een duidelijke impuls om op allerlei

terreinen samenwerking te zoeken.’

Pronk: ‘Daarbij moet je er wel rekening mee houden dat de

medewerkers in kleine bibliotheken helemaal geen tijd

hebben voor alles wat er aan verandering op ze afkomt. Zij

hebben hun handen meer dan vol om gewoon de biblio-

theek open te houden. Wil hier wat totstandkomen, dan

zul je ze dus wel moeten helpen.’

Rol van het personeel
Dat zijn dus grote veranderingen voor het personeel. Het vraagt
ook om een andere mix van kwalificaties. Hoe loopt dat hier in
Groningen?
Pronk: ‘We gaan nu een kanteling maken. We stellen dat

we in elk cluster bepaalde specialisten nodig hebben, veel-

al op hbo-niveau. Bijvoorbeeld marketing & PR, digitalise-

ring, collectiemanagement, etcetera. Het uitleenwerk zal

gedaan gaan worden door mbo’ers, vrijwilligers en uit-

leenautomaten. Het moet echter wel met de bestaande

medewerkers, je kunt niet iedereen vervangen. Ongeveer

tachtig procent van de herstructureringsgelden gaat zitten

in opleidingen en ontwikkelingen zoals teamgericht wer-

ken. Medewerkers zullen echt moeten kiezen voor een

loopbaan in het management of als specialist, het kan niet

meer samen. Die specialisten komen overigens niet meer

van de IDM-opleidingen, maar van andere hbo-opleidin-

gen.’

Klaassen: ‘Je ziet wel dat de mensen het hier moeilijk mee

hebben, vooral omdat de naaste toekomst nog niet volledig

duidelijk is. De mensen dachten na die lange aanloopperio-

de dat ze na de fusie klaar waren met de verandering. Ook

vanuit het bestuur blijven we dus benadrukken dat de ver-

andering permanent zal zijn, er komt niet een nieuwe rust-

Leendert Klaassen

Hans Gerritse
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Gerritsen: ‘Vooral door de ontwikkelingen heel kritisch te

volgen en regelmatig met elkaar om tafel te zitten. Daarom

hebben we vorig jaar ook een werkconferentie georgani-

seerd met veel bestuurders uit de gemeenten. Daarbij gaat

het zowel om de sociaal-maatschappelijke als om de infor-

matiefuncties. Gezamenlijk moeten we de lokale inbed-

ding waarborgen.’

Klaassen: ‘Wij moeten vooral waarborgen dat het biblio-

theeknetwerk de antennes goed uit heeft staan en dat heeft

ze nu. Op dit moment hoeven we als bestuurders niet hard

te duwen, de dynamiek is behoorlijk. Vóór de fusie lag dat

anders. Wij als bestuurders moeten nu vooral de professio-

nals aan het woord laten en hen hun werk laten doen.’

Pronk: ‘Vanuit Biblionet doen we alles in grote openheid,

beleidsambtenaren mogen in de keuken meekijken. De

overheid (hier en landelijk) is zich onvoldoende bewust van

de kracht van het netwerk van bibliotheken. Dat is fantas-

tisch, als het er niet was, zou je het willen uitvinden. Daar

kunnen we nog veel meer mee doen.’

Pronk: ‘Je kunt de bibliotheek nog veel meer als commu-

nicatiekanaal gebruiken. Wij zijn de grootste vereniging

van Nederland. Voor de overheid kunnen we bijvoorbeeld

een rol spelen bij het toegankelijk maken van allerlei rege-

lingen. Tegen een vergoeding natuurlijk, om te waarbor-

gen dat deze regelingen ook daadwerkelijk worden

gebruikt.’

Welke rol zal betaalde dienstverlening spelen in de toekomst?
Pronk: ‘Bibliotheken blijven een onderdeel van maatschap-

pelijke dienstverlening, dus zou dit in principe gratis moe-

ten zijn, in ieder geval voor de burger. Eigenlijk vind ik dat

de centrale overheid het leengeld moet betalen, zodat we

niet onze leners met dubbeltjes confronteren. Voor andere

groepen leners, zoals scholen en maatschappelijke instan-

ties, zie ik wel mogelijkheden voor betaalde producten en

diensten. Soms betalen ze dat zelf, in andere gevallen doet

de gemeente dat.’

De bibliotheek van de toekomst
Welk droombeeld heeft u van de bibliotheek over vijf tot tien
jaar?
Klaassen: ‘In de dorpen maken bibliotheken onderdeel uit

van een centrale voorziening. Samen met enkele andere

zijn dit de sterke voorzieningen, die meehelpen om kleine

kernen levend te houden. Misschien moet je zelfs nog

kleinschaliger voorzieningen bedenken dan waar we nu

aan denken. Wat de bibliotheek betreft zal het altijd een

combinatie zijn van sociale en informatieve functies.’

Gerritsen: ‘De betekenis van de bibliotheek ligt vooral in

het bieden van een voorziening die bijdraagt aan de sociale

samenhang. Het element “gemeenschap” moeten we zien

te versterken.’

Pronk: ‘De ICT-ontwikkelingen stellen je ook in staat op

elke locatie dezelfde diensten aan te bieden. Weliswaar in

verschillende fysieke vormen, maar toch het hele assorti-

ment. Het enige verschil tussen vestigingen wordt het aan-

tal beschikbare pc’s. Het assortiment wordt natuurlijk wel

aangepast aan de samenstelling van de doelgroep, bijvoor-

beeld veel kinderen of ouderen.’

Voorziet u nog verdere fusies of blijft het netwerk op provinciaal
niveau?
Pronk: ‘Die vraag moet je nu niet stellen. Kom over een

jaar of drie maar eens terug.’

Gerritsen: ‘Het proces is nu goed aan de gang en verder

moeten we nog even niet kijken.’

Klaassen: ‘Een aantal jaren hebben we heel veel energie

gestopt in structuurdiscussies en daar willen we nu even

ver van blijven. We moeten eerst werken aan verdieping en

inhoud. Nieuwe fusies leiden alleen maar weer tot struc-

tuurdiscussies.’

Pronk: ‘Dat sluit niet uit dat we op onderdelen samenwer-

ken. Met Drenthe zijn we bijvoorbeeld bezig nieuwe pro-

ducten te ontwikkelen op het gebied van zorg.’

Dus het blijft hier voorlopig rustig?
Gerritsen en Pronk: ‘Het zal nooit meer rustig worden!’

Pronk: ‘De keuzes zijn gemaakt, de richting en voortgang

hangt niet op individuen en hun specifieke wensen. Vooral

het middenmanagement moet keuzes gaan maken voor de

eigen carrière.’

Gerritsen: ‘Deze veranderingen zijn niet alleen maatschap-

pelijk van belang, ze maken ook dat de bibliotheek voor

mensen aantrekkelijk wordt om er te werken.’

Pronk: ‘Stagiaires nemen wij bij voorkeur van andere dan

bibliotheekopleidingen. Dat confronteert enorm en leidt bij

het zittende personeel tot nieuwe inzichten en mogelijk-

heden en het besef zich te moeten ontwikkelen.’

Chris Frowein is principal adviseur bij M&I/PARTNERS en redacteur
van Informatie Professional. Wim Verbei is hoofdredacteur van Infor-
matie Professional.

Rob Pronk
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