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OPENBARE BIBLIOTHEKEN HEBBEN hun bestaan de laatste

decennia als een vanzelfsprekendheid ervaren. Dat is

ook begrijpelijk. Steeds meer mensen wisten de bibliotheek

te vinden. Gemeenten geven aan bibliotheken veruit de

hoogste subsidies van het hele culturele welzijnsland. Hier

en daar klonk weliswaar gemopper over bezuinigingen of

gebrekkige bereidheid van de overheid tot investeren, maar

zeker zo vaak werden er prachtige nieuwe bibliotheken ge-

opend, of originele nieuwe diensten geïntroduceerd.

Indutten
Het gevaar van een dergelijke vanzelfsprekendheid is de

kans dat je ‘kleur’ verliest. Je staat niet of nauwelijks op de

politieke agenda. Je staat nergens ter discussie, dus tel je

nauwelijks tegenstanders, maar ook amper fervente mede-

standers. 

De kans op ‘indutten’ is groot en het gevaar een beheerder-

mentaliteit te ontwikkelen groeit met het omvangrijker

worden van de financieel-economische tegenvallers in ons

land. Zien te behouden wat we hebben lijkt met het grote

publieksbereik van bibliotheken en de relatieve hoge subsi-

diebedragen de gemakkelijkste koers. Zo zijn heel veel

bibliotheken eind jaren tachtig, begin jaren negentig

immers ook de kortingen van de kabinetten Lubbers en

Kok doorgekomen. De kaasschaaf van toen wordt weer uit

de kast gehaald.

Maar we leven in andere tijden!

De openbare bibliotheek is niet meer zo vanzelfsprekend als

vijftien jaar geleden. De digitalisering van media maakt van

de beschikbaarheid van documenten een minder urgent pro-

bleem. Uitleenaantallen lopen terug. Jongeren zien voor de

bibliotheek in het internet een prachtig alternatief. Beleids-

makers en klanten verwachten van de digitale snelweg dat ze

sneller en met minder moeite geïnformeerd kunnen wor-

den. Maar de openbare bibliotheek is op dat punt nog geen

zichtbare component. Blijft dat instituut met boeken sjou-

wen, of gaat ze met haar tijd mee? Dat is de kwestie!

Vernieuwen is noodzaak
Met de door de overheden in gang gezette herstructurering

van het openbare bibliotheekwerk in Nederland is een stre-

ven tot modernisering vormgegeven. Deze politieke wens

kan door de bibliotheekbranche niet genegeerd worden.

‘We hebben daar geen tijd voor’ of ‘geef ons de middelen

dan kunnen wij vernieuwen’ zijn smoezen die niet langer

getolereerd zullen worden. Zelfs in een periode van bezui-

nigingen zal de overheid de vorming van meer grootschali-

ge basisbibliotheken blijven vragen. Eerst vriendelijk vra-

gend, maar daarna wellicht afdwingend middels

subsidiecontracten.

Een dergelijke claim van de overheden is niet onredelijk,

zoals sommige bibliotheekmanagers klagen. Van een

moderne organisatie mag de gemeente verwachten dat zij

in staat is de bedrijfsvoering en het dienstenassortiment op

peil te houden, afgestemd op de vraag van het potentiële

publiek. Als bij die échte vernieuwing concrete investerin-

gen noodzakelijk zijn, blijken heel veel gemeenten bereid

in de buidel te tasten. Maar alleen bij échte modernisering,

en niet bij het wegwerken van zogenaamd achterstallig

onderhoud. Terecht hanteert men bij subsidieaanvragen

steeds meer het criterium: in welke mate wordt de klant

hier beter van? Daarmee vallen heel veel intern gerichte

verbeterslagen buiten de boot. Helaas!

Omslag
Een omslag is te verwachten als het bibliotheekmanage-

ment de uitdaging tot vernieuwing ten volle aanneemt.

Niet om de politiek haar zin te geven, maar vanuit een

besef dat vernieuwing onontkoombaar is als de openbare

bibliotheek over vijftien jaar nog een nuttige, brede functie

in onze samenleving wil vervullen.

Is het collectioneren en uitlenen van media dan niet langer

nuttig?

Nee, niet meer zo nuttig als een decennium geleden! Anno

2003 kunnen bibliotheken veel nuttiger zijn dan voorna-

melijk als mediadistributeur te fungeren. Door zich bij-

voorbeeld mede verantwoordelijk te voelen 

• voor de groeiende kloof tussen goed- en slecht-geïnfor-

meerde burgers;

• voor de afkalvende betrokkenheid van mensen bij de

gemeenschap;
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Pro-actief
Het is belangrijk dat de bibliotheekmanager niet een

afwachtende houding aanneemt. Niet wachten of de

gemeentelijke politiek prioriteit geeft aan het onderwijsbi-

bliotheekwerk dan wel een informatieve website. Pro-actief

op zoek gaan naar de politiek-maatschappelijke speerpun-

ten in de gemeente levert inzicht op over de thema’s die op

echt lokaal draagvlak kunnen rekenen. Zo profileert de

gemeente Vlissingen zich als een stad met een ‘sociaal

gezicht’. De bibliotheek bood haar diensten aan toen bleek

dat het activeren van langdurig werklozen moeizaam ver-

liep. De bibliotheek reageerde toen bleek dat slechts weinig

mensen met een uitkering actief zijn als vrijwilliger. De

bibliotheek werkt aan wijkinformatiepunten om ook men-

sen met weinig informatievaardigheden te kunnen berei-

ken.

Zo biedt de bibliotheek een lokale meerwaarde, boven die

van medialeverancier voor de individuele gebruiker. Zo

profileert de bibliotheek zich niet alleen als selecteur en

distributeur van media, maar ook als communicatie-

deskundige, als vraagbaak, als doelgroepenspecialist, als

producent van educatieve diensten, als effectief informatie-

kanaal, of als gezellig en cultureel ontmoetingspunt. 

Afgestemd op de lokale behoeften ontstaat zo een moderne

bibliotheek met een extra meerwaarde, die gemakkelijker te

ontwikkelen is als het organisatorische verband van de

instelling een zeker volume kent: de basisbibliotheek. Daar

komt draagvlak voor als de bibliotheek weet wat-ie wil. Want

alleen als je weet waar je heen wilt, kom je ergens. Toch?

Kees Hamann is sinds 1990 directeur van de Bibliotheek Vlissingen.
Van 1980 tot 1990 was hij stafmedewerker Public Relations en Marke-
ting van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

• voor het toenemende gevoel van burgers dat zij ‘geleefd’

worden;

• voor de constatering dat jongeren ondanks het studiehuis

nog steeds slecht in staat zijn zich kwalitatief hoogwaardig

te informeren;

• een zwaar verouderde manier met informatie inwinnen

omgegaan wordt;

• voor de constatering dat het stimuleren van cultuurparti-

cipatie nog steeds weinig zoden aan de dijk zet.

En dan hebben we het natuurlijk niet over een vorm van

medeverantwoordelijkheid in de vorm van een vermel-

ding in het beleidsplan. Nee, dan heb ik het over het echt

eigen maken van het probleem en er fundamentele oplos-

singen voor te bieden, door er tijd voor vrij te maken,

door er gerichte diensten voor te ontwikkelen, door

ervoor uit de ivoren toren af te dalen, door wezenlijke

keuzes te maken.

Meerwaarde
Als de openbare bibliotheek duidelijk maakt wat zij op

deze manier extra voor de lokale gemeenschap kan beteke-

nen, meer nog dan door haar traditionele taken, kan zij

enthousiaste medestanders voor zo’n traject verwachten.

Tot op heden kwam het beleid van de meeste bibliotheken

toch vooral neer op het doen van een aanbod van media,

om vervolgens hoopvol te wachten of daarvan ook gebruik

gemaakt wordt.

Natuurlijk is dit zwaar gechargeerd, maar de waslijst aan

kanttekeningen die hierbij te maken is maakt op de wet-

houder van Financiën weinig indruk. Kom bij hem niet

aan met verklaringen als ‘we doen zo veel, maar de men-

sen hebben steeds minder tijd om er gebruik van te

maken’. 




