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Inspiratie en nieuwe ideeën opdoen op het gebied van

inhoud en vormgeven aan de ‘openbare bibliotheek van

de toekomst’ – met dat doel toog een gezelschap van

dertien mensen uit de Nederlandse openbare bibliotheek-

wereld naar Singapore en Egypte. In de koffer zaten vragen

als: waar liggen de grenzen van de toepassing van ict, wel-

ke dienstverleningsconcepten zijn meer of minder succes-

vol en hoe vertaalt zich dit in bouw en inrichting? En in het

achterhoofd hielden de deelnemers de wetenschap dat de

maatschappelijke verhoudingen en culturele verschillen

van grote invloed kunnen zijn op de wenselijkheid en haal-

baarheid van dit alles in Nederland. 

Over het bedenken van een marketing- en dienstverle-

ningsconcept, dat vervolgens in de meest brede zin van het

woord in een logische samenhang wordt uitgevoerd, valt in

Singapore veel te leren. Dat concept betreft dan niet alleen

het gebouw, de inrichting of de kwaliteit en kwantiteit van

het personeel, maar ook de technologische voorzieningen

en de inrichting van de organisatie (centraal versus decen-

traal). Er lijkt sprake te zijn van een goede balans tussen

routine en innovatie, tussen wensbediening en zelfbedie-

ning, tussen effectiviteit en efficiëntie.

De randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de biblio-

theekorganisatie zijn misschien relatief gunstig met een

achtjarenplan dat voorziet in een investeringsbudget van

een miljard Singaporese dollars (ongeveer vijfhonderd mil-

joen euro). Maar een heldere visie en missie, een conse-

quente strategische en planmatige aanpak om die ook te

realiseren, en het feit dat er sprake is van één bibliotheek-

organisatie, zijn zeker ook succesfactoren.

In het vakblad Buch und Bibliothek (nr. 12, 2001) vertelt

Rolf Hapel uitgebreid over zijn ervaringen in deze stadstaat,

onder de veelzeggende titel ‘Von Singapur lernen, heisst

siegen lernen’. Het DOS-reisgezelschap kan niet anders

dan dit volmondig beamen. 

De enige tegenwerping die men zou kunnen maken is dat

het misschien wel té perfect in elkaar zit. De samenleving

van Singapore roept associaties op met ‘Big Brother is 

watching you’. De inwoners schijnen daar geen last van te

hebben – zij lijken zich probleemloos te voegen en het

door de overheid gewenste gedrag te vertonen, maar vrijge-

vochten Nederlanders hebben daar toch wel moeite mee.

Zoals een van de deelnemers het noemde: ‘Hier is sprake

van een totalitaire democratie…’

ALEXANDRIË
Hoe anders is het in Egypte. De chaos is er een stijl van

(het openbare) leven. Wij vergaapten ons aan de Bibliotheca
Alexandrina, een geweldig groot gebouw van 85.000 m2

met elf verdiepingen van de architecten Snohetta (Noorwe-

gen) en Hamza Associates (Egypte), dat bijna 220 miljoen

US dollars kostte. Allerlei internationale fondsen, waaron-

der de UNESCO, droegen bij in de bekostiging van deze

nieuwe Alexandrijnse bibliotheek.

Voorzover dat mogelijk was, stelde het DOS-gezelschap op

grond van eigen waarneming vast dat het hier om een pre-

tentieus project gaat. Pretentieus in de zin dat het gebouw

veel verwachtingen oproept over wat er allemaal te beleven

moet zijn, maar ook in de zin van de aankondigingen voor

toekomstplannen. 

Ondertussen bevindt de dienstverlening zich op een aller-

bedenkelijkst niveau: er is nauwelijks een collectie

(de bibliotheek is op de groei gebouwd), er kan

niet worden geleend (het bibliotheekautomatise-

ringssysteem is nog niet operationeel), er is nau-

welijks gekwalificeerd personeel en de eerste 

tekenen van verloedering kondigen zich al aan.

Kortom: een lege huls. 

De indruk bestaat dat de bibliotheek er niet voor

de gewone burger is. Deze indruk wordt versterkt

bij een bezoekje aan de jeugdafdeling, waar keurig

nette kinderen beziggehouden worden. De tegen-

stelling tussen deze wereld en de wereld van

armoede en verkrotting buiten de bibliotheek kan

nauwelijks schrijnender. 

Herman Heemskerk

Singapore en Alexandrië

DE BIBLIOTHEEKHEMEL MAAR OOK DE HEL

Als Singapore te karakteriseren is als de ‘bibliotheekhemel’, dan moet Egypte de 

‘bibliotheekhel’ zijn. Verslag1 van een studiereis, in oktober 2003 georganiseerd door 

het Directie Overleg Stedelijke bibliotheken (DOS).
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Dat roept de vraag op of internationale (ontwikkelings)-

gelden wel op de juiste manier worden ingezet en of

er wordt toegezien op de besteding daarvan…

Reden om in het vervolg van dit artikel niet nader op

Alexandrië in te gaan, maar de lezer deelgenoot te

maken van de Singaporese ervaringen.

SINGAPORE NADER BESCHOUWD
De Republiek Singapore is sinds 1965 een onafhan-

kelijke stadstaat in Zuidoost-Azië, en bestaat uit het

belangrijkste eiland Singapore Island (541 km2, zeg

maar 40 bij 20 km) en 58 andere eilandjes, waarvan

ongeveer de helft bewoond is. In 2000 telde Singa-

pore ruim 4 miljoen inwoners, waarvan 78 procent

van Chinese komaf. Daarmee behoort Singapore tot

de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Geen won-

der dat 80 procent van de bevolking in hoogbouw

woont! Geen wonder ook dat er sprake is van een

streng gereguleerde samenleving.

Tegen deze achtergrond is het misschien verklaar-

baar waarom de bibliotheekorganisatie zo centralis-

tisch in elkaar zit. Het heeft echter tot 1995 moeten duren

voordat de National Library Board2 een feit was, met een

door de politiek ondersteunde en gefaciliteerde visie voor

de bibliotheek anno 2000. 

In de missie en visie is een koppeling gelegd tussen het

nationaal belang – ‘het vergroten van de leercapaciteit om

daarmee het nationale concurrentievermogen te versterken

én om goede omgangsvormen te bevorderen’ – en de func-

ties en taken van de bibliotheek, om een bibliotheeksys-

teem van wereldklasse te realiseren dat gemakkelijk, toe-

gankelijk en bruikbaar is voor de inwoners van Singapore.

Zoals gezegd kreeg de NLB daarbij ook de beschikking

over circa vijfhonderd miljoen euro om dat in een periode

van een kleine tien jaar voor elkaar te krijgen. 

De kroon op het werk zal de nieuwe centrale bibliotheek

zijn, die rond 2005 wordt opgeleverd. Op een website van

de Finse bibliotheekorganisatie (www.lib.hel.fi/conf02/) is

daarvan een uitgebreide presentatie te vinden onder de titel

‘The reinvention of libraries in Singapore’.

De NLB heeft een gelaagde opbouw van regionale biblio-

theken (2), wijkbibliotheken (20) en wijk-kinderbibliothe-

ken (33). Daarnaast is er één nationale bibliotheek en zijn

er dertien school- en universiteitsbibliotheken en eenen-

twintig overheids/publiekrechtelijke bibliotheken. In totaal

bestaat het bibliotheeksysteem dus uit negentig bibliothe-

ken.

De openbare bibliotheekpoot van de NLB is verdeeld in vier

geografische regio’s met één nationale ‘naslag’-bibliotheek.

Er is een set van ‘kernwaarden’, die bepalend zijn voor:

• hoe individuele leden van de organisatie geacht worden

zich te gedragen; 

• hoe deze mensen worden gemanaged;

• hoe de organisatie omgaat met haar omgeving; 

• welke resultaten daardoor worden bereikt.

Die kernwaarden zijn:

• een passie voor leren;

• een sterke betrokkenheid op de dienstverlening aan de

gebruikers;

• een gerichtheid op het leveren van een toegevoegde waar-

de aan de samenleving;

• een gerichtheid op samenwerken.

Gewenst gedrag wordt gestimuleerd en gewaardeerd door

voortdurende coaching, waarbij men systematisch de cyclus

van plannen, doen, controleren en bijstellen doorloopt. 

Afgeleide daarvan is het ontwikkelen van scholingsplannen

op individueel-, divisie- en organisatieniveau. Ook hier

geldt dezelfde cyclus, die we uit het INK-model kennen:

Plan – Do – Check – Act.

Het hoeft geen betoog dat communicatie ‘top down’ én

‘bottom up’ een belangrijk succesfactor is. En ook dat ver-

loopt zeer gestroomlijnd, tot en met sessies ‘Ask Stupid

Questions’ met de topmanagers.

De introductie van nieuwe producten en diensten door-

loopt de cyclus van innovatie (door projectteams) – stroom-

lijning – standaardisatie – benchmarking. Zo is er in 1997

een aantal doelen gesteld, onder meer om de tijd die nodig

is voor het uitleenproces, de informatieverstrekking, de

planning van (ver)nieuwbouw te verkorten. Wat betreft het

eerste punt: in 1995 konden de wachttijden bij het inleve-

ren van het geleende, en bij het laten registreren van het

geleende, oplopen tot één uur. Nu is er dankzij de zelfbe-

dieningsbalies (met RFID) in het geheel geen sprake meer

van wachttijden. Saillant detail: de hoeveelheid balies is

niet afgestemd op het gemiddelde, maar op het piekge-

bruik! Dit illustreert dat de focus in de eerste plaats is

gericht op service aan de gebruiker.

Het resultaat is er dan ook naar:

• er wordt méér voor minder gedaan, zo blijkt uit een

benchmark op het gebied van de verhouding bezoekers/

personeel, respectievelijk uitleningen/personeel, in verge-

lijking met bibliotheken als Helsinki, Toronto en Los

Angeles;

• de verhouding klachten/complimenten was in 2000 nog

1:0,6 en is in 2002 1:17;

• tussen 1995 en 2002 is het aantal uitleningen gestegen

met 12 procent, het aantal bezoekers met 26 procent en het

aantal inlichtingenvragen met 44 procent.

Bedok Community Library. Lifesty-
lehoekje met fitnessapparatuur (l),
doorwerking van het thema ‘ruim-
tevaart’ in de jeugdafdeling (r)

–>
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gevel geplaatste boekenbrievenbussen, de doe-het-zelf-uit-

leenmachines, de cashcard (soort chipknip) zodat geen con-

tante geldtransacties meer hoeven plaats te vinden, en de

identiteitskaart, die tegelijkertijd als lenerspas fungeert.

TOA PAYOH EAST COMMUNITY CHILDRENS LIBRARY
Deze kleine jeugdbibliotheek (zo’n 250 m2) voor kinderen

tot ongeveer tien jaar is in 1998 geopend. Zo’n voorziening

is een soort vooruitgeschoven post in de woonwijken,

waardoor de bibliotheek voor deze doelgroep makkelijk

bereikbaar is. De openingstijden zijn afgestemd op de

naschoolse uren (elke werkdag tot 21 uur, maar daarnaast

ook op zaterdag en zondag). 

Elke Community Childrens Library is gewijd aan een

bepaald thema dat als leidraad dient voor de inrichting, in

dit geval ‘speeltuin’. Er is er dan ook een voor de deur. 

Rond de negenhonderd kinderen maken gebruik van deze

voorziening. Naar de staat van het meubilair te oordelen

(bijvoorbeeld de bureaustoelen bij de pc’s) wordt de biblio-

theek intensief gebruikt…

LIBARY@ESPLANADE
Wow, wat een mooie bibliotheek! Wij brachten een blik-

sembezoek aan deze ‘thema’-bibliotheek die zich gespecia-

liseerd heeft in de schone kunsten (muziek, dans, theater

en film). De bibliotheek bevindt zich temidden van, en

onder één dak met, twee theater/schouwburgvoorzienin-

gen met een prachtig uitzicht op de haven. 

Kosten noch moeite zijn gespaard om voorzieningen te

bieden die bij het aanbod passen, zoals een – gesponsorde

– vleugel (pianola) in een prettige leescafé-entourage waar

open podiums georganiseerd worden, en aparte kamers

waar kleine groepen in comfortabele stoelen naar films

kunnen kijken. Een en ander passend bij de missie om de

bibliotheek te laten beleven als het ‘derde thuis’ (naast

eigen huis, school/werk).

LIBRARY@ORCHARD
Bij een verkenningstocht in de omgeving van ons hotel aan

de zeer drukke winkelboulevard Orchard Road ontdekten

wij in een van de shoppingmalls deze bibliotheek op de

vijfde verdieping. Het is nog een echte boekenbibliotheek,

maar smaakvol ingericht, ook al is ze inmiddels vier jaar

oud. Naar verluidt is dit de eerste vestiging waar het ‘shop-

pingmall-concept’ werd toegepast.

Een goed voorbeeld van het experimenteren met een

dienstverleningsconcept dat na gebleken succes gestroom-

lijnd en gestandaardiseerd wordt, en vervolgens navolging

krijgt in andere vestigingen.

SENKANG COMMUNITY LIBRARY
Deze nieuwe bibliotheek is gesitueerd op de vierde verdieping

van een nieuw winkelcentrum (één jaar oud). Zij is de eerste

bibliotheekvestiging waar het concept van de virtuele biblio-

thecaris – the cybrarian – wordt getest. Ook is het doe-het-zelf-

concept hier verder uitgewerkt. Van dit concept maakt de vol-

ledig geautomatiseerde inschrijving als lener deel uit. 

Voor het eerst zien wij hier ook mensen – vooral jongeren

– gewoon op de vloer zitten. Dat zal meer met de ‘cultuur’

dan met het aantal zitplaatsen (ruim voldoende) te maken

LIBRARY SUPPORT SERVICES
Het DOS-gezelschap bezocht achtereenvolgens de Library

Support Services, de Bedok Community Library, de Toa

Payoh East Community Childrens Library, de themabibli-

otheken Library@esplanade en Library@orchard, de 

Senkang Community Library en de Woodlands Regional

Library. Een citytour langs het Urban Center for Redeve-

lopment – met prachtige maquettes van heden, verleden

en toekomst van Singapore – en langs Chinatown en Little

India completeerde dit deel van de studiereis. 

De backofficedienst Library Support Services (LSS) is in

1997 opgezet als centrale dienstverlening voor alle vestigin-

gen. De LSS houdt zich bezig met het acquireren, selecte-

ren, catalogiseren, uitleenklaarmaken, opslaan en over de

vestigingen en klanten distribueren van media. Ook ver-

zorgt de LSS het interbibliothecair leenverkeer. Kortom:

een versmelting van NBD/Biblion en provinciale/lokale

media verwerkende afdelingen van bibliotheekorganisaties.

De collectienormen die gehanteerd worden zijn voor:

Regionale bibliotheken 400.000 banden

Wijkbibliotheken 200.000 banden

Wijk-jeugdbibliotheken 10.000 banden

Op jaarbasis worden 1,2 miljoen nieuwe items verwerkt.

Maandelijks draagt de LSS niet alleen zorg voor de distri-

butie van de nieuwe media, maar verstuurt ook nog eens

zo’n half miljoen boeken naar de vestigingen die eigenaar

zijn van de betreffende exemplaren. Het feitelijke sorteren

en distribueren is uitbesteed aan de posterijen.

Met behulp van de achtergrondcollectie honoreert de LSS

maandelijks zo’n twee- tot vierduizend aanvragen.

Opvallend zijn de centrale sturing van de collectievorming

en de uitbesteding van de logistieke taken (distributie) aan

de Singaporese posterijen.

BEDOK COMMUNITY LIBRARY
Dit is een van de wijkbibliotheken die de National Library

Board rijk is: tweehonderdduizend ingeschreven gebruikers,

waarvan de helft actief, op een ‘wijk’ van zeshonderddui-

zend inwoners (!). Opvallend zijn de vele openingsuren (zes-

enzeventig uur per week), het lifestylehoekje met fitness-

apparatuur, de doorwerking van het thema ‘ruimtevaart’ in

de inrichting en het meubilair van de jeugdafdeling, de

aparte Maleise afdeling met bijpassend meubilair, de geau-

tomatiseerde inname van geleende materialen via de in de

Senkang Community Library. 
Eerste bibliotheekvestiging met 
een virtuele bibliothecaris, ‘the 
cybrarian’
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hebben, maar de omstandigheden laten dit ook toe: de

vloerbedekking is niet alleen zacht, maar ook brandschoon.

WOODLANDS REGIONAL LIBRARY
In deze regionale bibliotheek zijn de stoelen, tafels en stu-

diecellen niet aan te slepen, zó druk is het! Voor het overi-

ge wordt het eentonig: veel aandacht voor de smaakvolle en

kwalitatief hoogwaardige inrichting, en professionele aan-

kleding van presentaties. Deze presentaties komen vaak tot

stand in samenwerking met musea.

Behalve de rondleiding door het gebouw kreeg het gezel-

schap ook een tweetal presentaties voorgeschoteld over de

achtergronden, techniek en toepassing van de Radio Fre-

quentie Identificatie (RFID) strips, die in de media zijn

aangebracht voor de registratie van inname en uitgifte, in

combinatie met beveiliging tegen diefstal.

EVALUATIE
Een korte weergave van de leermomenten:

• Het koppelen van de bibliotheekactiviteiten aan maat-

schappelijke thema’s: maatschappelijk verantwoord onder-

nemen, de (politiek-)maatschappelijke zingeving van het

bibliotheekwerk, duidelijke keuzes.

• Consequent doel- en doelgroepgericht denken en doen,

perfecte uitwerking van concepten in alle aspecten. Daarbij

veel respect voor het concept van de ‘thema-bibliotheek’

(Esplanade).

• Centrale regie (denk bijvoorbeeld aan centraal/rationeel

collectioneren), en ‘gelaagde’ opbouw en spreiding van de

diverse typen vestigingen kunnen niet alleen veel efficien-

cywinst opleveren, maar helpen ook om te komen tot een

éénduidige visie/missie aan de ene kant en het daadwerke-

lijk realiseren daarvan aan de andere kant.

• Experimenteren met nieuwe concepten op kleine schaal

en daar lering uit trekken voor het geheel.

• Enthousiasme, trots, zelfbewustzijn (be good and tell it)

en gedrevenheid van de medewerkers.

• Waar ligt de grens tussen fysieke aanwezigheid medewer-

kers en ‘on(der)bemanning’, mede met het oog op de

sociale veiligheid van bezoekers en personeel?

• Voor- en nadelen van anonimiteit versus menselijk con-

tact vanuit de klant gezien? (uitleenadministratie, leners-

administratie, vraagbeantwoording door cybrarian).

• Technologie is middel, geen doel. Omvang en inzet ervan

is gerelateerd aan momenten van topdrukte (om dan lange

wachttijden te voorkomen).

Noten

1. De complete rapportage met foto’s, een selectie uit een powerpoint-pre-

sentatie en aangevuld met vier bijlagen met relevante lezingen op recente

IFLA-conferenties (circa 60 blz.) is te bestellen via heemskerkherman@

hotmail.com. Ook verkrijgbaar is een videoreportage (circa 20 minuten),

verkrijgbaar op vhs of dvd. Kosten per item ca. € 20 (excl. verzendkosten).

2. Op de website van de Gemeentebibliotheek Utrecht is nadere 

informatie te vinden over het transformatieproces van de National Library

Board onder de titel ‘Riding the beast’. Het betreft een presentatie van 

dr. Christopher Chia, Chief Executive van de NLB.

Herman Heemskerk is adviseur op het gebied van management en
beleidsadvisering.
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