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Hoofdstuk 1 Inleiding 
De aanleiding van het onderzoek waarvan u nu het verslag in handen hebt is de monitoring van het 
bibliotheekvernieuwingsproces die op initiatief van het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing wordt 
uitgevoerd. Bij deze monitoring staat de vraag centraal in welke mate gemeenten, provincies en 
bibliotheken de afgelopen jaren vooruitgang hebben geboekt in beleid ten aanzien van inhoudelijke 
bibliotheekvernieuwing.   
De vraag die centraal staat in dit onderzoeksrapport is: welke bibliotheken hebben wat voor soort 
vernieuwende activiteiten uitgevoerd en welke faal- en succesfactoren hebben hierbij een rol 
gespeeld? Vernieuwende activiteiten worden pas sinds kort – de start van het 
bibliotheekvernieuwingsproces – systematisch in beeld gebracht en vervolgens ingezet voor de 
branche als geheel. Deze activiteiten kunnen de kernfuncties van bibliotheken betreffen, zoals 
bevorderen van het lezen, verstrekken van informatie, bevorderen van kennis van en participatie 
aan cultuur, ondersteuning en facilitering van het (nonformeel) onderwijs als ook versterking van de 
sociale cohesie in een wijk of dorpskern. Deze activiteiten kunnen ook ondersteunende functies 
betreffen, zoals onderzoek, marketing of promotie. Nieuwe activiteiten zijn daarmee doorgaans 
nieuwe middelen om bestaande functies uit te voeren.  
Voor het beantwoorden van de genoemde onderzoeksvraag is niet een nieuwe enquête uitgezet, 
maar zijn uitvoerige analyses over drie bestaande bronnen van informatie uitgevoerd, te weten: het 
Branche Informatie Systeem van Openbare bibliotheken (dat met name antwoord geeft op de 
vraag welke bibliotheken wat organiseren), de inventarisatie van best practices uit 2004 (dat 
diepgaande informatie verschaft over vernieuwende bibliotheekactiviteiten) en de enquête naar 
ouderenbeleid van bibliotheken (die met name informatie bevat over succes- en faalfactoren). 
De bovenstaande onderzoeksvraag valt uiteen in drie deelvragen: 
1. Welk type bibliotheken – bijvoorbeeld grotere of juist kleinere – organiseren vernieuwende 

activiteiten? (hoofdstuk 2) 
2. Wat houden die vernieuwende activiteiten inhoudelijk in? Welke nieuwe concepten ontstaan er? 

(hoofdstuk 3)  
3. Welke succes- en faalfactoren spelen hierbij een rol, zoals kennis en middelen? (hoofdstuk 4)  
 
Voor elke deelvraag is, zoals reeds kort opgemerkt, een aparte informatiebron aangesproken. Er is 
bewust voor gekozen geen nieuwe enquête uit te zetten en wel om de volgende redenen. Het 
onderzoeksbureau Research voor Beleid zette reeds een enquête uit onder bibliotheken over 
diverse facetten van de bibliotheekvernieuwing. Wanneer de bovengenoemde vraagstukken aan 
die enquête toegevoegd waren, werd deze ofwel te lang (met alle consequenties voor 
respondentvermoeidheid van dien), ofwel te weinig diepgaand. Om naast de Research voor Beleid 
enquête nog een aanvullende vragenlijst uit te zetten, zou voorts tot enquêtemoeheid onder de 
bibliotheken kunnen leiden.  
Daarnaast waren er reeds veel bronnen over innovatieve bibliotheekprojecten, zoals verkregen uit 
de eerder genoemde grootschalige inventarisatie uit 2004 in het kader van het Beelden en 
Richtlijnen project (inclusief veertien bijbehorende mondelinge interviews), het Branche Informatie 
Systeem en een grootschalige enquête naar het ouderenbeleid van bibliotheken. Deze bronnen 
bleken in het licht van de omschreven vraagstelling bruikbaar. Voorts bleek een analyse van deze 
bronnen – vanuit het perspectief van de genoemde vraagstelling –informatie op te leveren die nog 
niet bij eerdere analyses aan het licht was gekomen.  
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De bronnen bleken elkaar tot slot aan te vullen. Het Branche Informatie Systeem (BIS) bevat 
gegevens over alle bibliotheken en biedt daarmee informatie over de gehele breedte van de 
branche. De inventarisatie van vernieuwende activiteiten zoals uitgevoerd in 2004 biedt met name 
informatie in de diepte, zoals een beschrijving van doelstellingen en doelgroepen van 
vernieuwende activiteiten. De enquête naar ouderenbeleid geeft tot slot een indicatie van 
struikelblokken en succesfactoren van bibliotheken die een vernieuwende activiteit – in dit geval 
voor de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder – hebben opgezet. 
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Hoofdstuk 2 Welke bibliotheken organiseren nieuwe activiteiten? 
De eerste deelvraag is beantwoord op basis van het Branche Informatie Systeem (afgekort: BIS), 
dat gegevens bevat van een enquête die jaarlijks onder alle bibliotheken wordt uitgezet. In deze 
enquête is gevraagd of een bibliotheek een nieuwe activiteit ontwikkeld heeft en zo ja welke. In 
paragraaf 2.1 wordt aangegeven welke vernieuwende activiteiten georganiseerd zijn; in paragraaf 
2.2 komt de vraag aan de orde wat de kenmerken van de bibliotheken met deze nieuwe activiteiten 
zijn.  
2.1 Aard van de activiteiten  
 
De genoemde activiteiten zijn geclusterd naar de vijf eerder genoemde kernfuncties van de 
bibliotheek, zoals ook genoemd in de Richtlijnen: leesbevordering, informatie, educatie, cultuur en 
ontmoeting & sociale cohesie. Elk van deze functies wordt in het vervolg van deze paragraaf aan 
de hand van concrete voorbeelden toegelicht. Niet alle antwoorden pasten in deze vijfdeling: 
sommige vernieuwingen waren eerder organisatorisch (zoals fusering) dan inhoudelijk van aard. 
De activiteiten die door bibliotheken genoemd werden, waren als volgt: 
Tabel  1 Nieuwe activiteiten in bibliotheken onderverdeeld naar kernfuncties en ondersteunende 
functies 
   Percentage 
Betreffende de kernfuncties: 
Leesbevordering en literaire activiteiten  49%
Cultuureducatie en – participatie  16%
Informatie 27%
Educatie (waaronderondersteuning van het onderwijs) 36%
Ontmoeting en sociale cohesie  2%
Betreffende de ondersteunende functies: 
Communicatie en onderzoek 11%
Fusie en technische veranderingen 17%
Samenwerking met derden 27%
 
Als de percentages worden opgeteld, komt men ruim boven de honderd uit. De verklaring hiervoor 
is dat bibliotheken meer dan één activiteit noemden en enkelvoudige activiteiten meer dan één 
kernfunctie konden betreffen. Het project Bazar bijvoorbeeld is zowel een vorm van 
leesbevordering, cultuur als educatie. 
Bijna de helft van alle bibliotheken die aangaven een nieuwe activiteit ontwikkeld te hebben, 
noemde een leesgerelateerde activiteit. Hierbij zijn drie typen activiteiten te onderscheiden, te 
weten: passieve leesbevordering (zoals het apart opstellen van de collectie jongerenromans), 
actieve leesbevordering (Bazar, Boekenpret, De Rode Draad, 50 plus leest voor, voorleeswedstrijd, 
logeerkoffertjes, peutermaand, makkelijk lezen projecten, poëzieprojecten voor het vmbo en 
Boekenbas) en ondersteuning van mensen die reeds graag lezen (zoals leeskringen en de 
organisatie van een leesnacht).  
Meer dan één op de drie bibliotheken die aangaf een vernieuwende activiteit opgezet te hebben, 
noemde een op educatie gerichte activiteit. Hierbij is een onderscheid te maken naar activiteiten 
gericht op scholieren in het primair en secondair onderwijs (zoals internetlessen voor het primair 
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onderwijs, een driewekelijks bezoek van brugklassers aan de bibliotheek, groepsbezoeken, CKV, 
aanbieden van materialen voor kinderen met leesproblemen, deelname aan de Brede School) en 
volwassenen (zoals internetcursussen voor senioren en bewoners van het AZC). 
Eén op de vier bibliotheken gaf aan een informatieve activiteit ontwikkeld te hebben. In veel 
gevallen betrof dat deelname aan al@din. Andere genoemde diensten waren: het opzetten van 
een vrijwilligersvacaturebank of vrijwilligersinformatiepunt (VIP), een jongerenmaand, het 
ontwerpen van een lokale informatieve website, GIP, JIP, een (centraal) lokaal informatiepunt of 
informatieloket, spreekuren, Vragenderwijs, een NT2-plein en lezingen over gezondheid. In Venlo 
was ‘Het spoor terug’ georganiseerd: een project in samenwerking met het gemeentearchief dat 
bestond uit een tentoonstelling, lezingen, fietstochten, een educatief programma en een publicatie. 
Nieuwe culturele activiteiten waren: een Uitpunt of Cultuur Informatiepunt, 
boekverfilmingsprojecten in samenwerking met het filmhuis, cultuurnachten, cultuurhuizen, lokale 
dictees, de Week van de Zee (Den Helder), het opzetten van culturele sites of sites over het lokaal 
cultureel erfgoed en culturele wandelingen. 
Voorbeelden van uitwerkingen van de ontmoetingsfunctie waren een ontmoetingsavond voor 
reizigers of het opzetten van lees- en internetcafés.  
Om hun diverse functies beter te kunnen uitwerken hebben enkele bibliotheken hun communicatie 
en onderzoek geïntensiveerd, door het opzetten van: een nieuwe website, nieuwsbrieven, 
rondleidingen, catalogusinstructies, klachtenregistratiesystemen, een afhakersonderzoek, 
klantenpanels, mailings, rationeel collectiebeleid of jongerenpanels. 
Meer dan één op de vier bibliotheken gaf aan de samenwerking met andere partijen geïntensiveerd 
te hebben. In dit kader werden met name culturele en onderwijsinstellingen genoemd, zoals: de 
onderwijsbegeleidingsdienst, filmhuizen, volksuniversiteiten, kunstuitleen, centra voor kunst & 
cultuur en scholen. Andere samenwerkingspartners zijn: gemeentearchieven, GGZ, Stichting 
Maatwerk, lokale dagbladen, VVV en het servicebureau van de gemeente.  
Andere vernieuwingen waren van organisatorische of technische aard, zoals fusies, 
zelfservicebalies, PIM, RFID, vernieuwing van het automatiseringssysteem als ook het creëren van 
de mogelijkheid tot verlengen en aanvragen via de website. 
Een laatste punt van aandacht is dat een substantieel aantal nieuwe activiteiten landelijk – door de 
branchevereniging - geïnitieerd of (mede) ontwikkeld is. Hierbij valt te denken aan al@din (de 
digitale vraagbaak van openbare bibliotheken), RFID, de Nationale Voorleesdagen of landelijke 
leesbevorderingsprojecten.  
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2.2 Kenmerken van de bibliotheken die een nieuwe activiteit hebben opgezet 
Kenmerken die bij deze analyse onderscheiden zijn, zijn de volgende: 
- De grootte van de bibliotheek: is het zo dat meer grote dan kleine bibliotheken nieuwe activiteiten 

organiseren? 
- Het subsidieniveau van de bibliotheek: is het zo dat meer bibliotheken met een bovengemiddelde 

subsidie dan die met een benedengemiddelde subsidie, een nieuwe activiteit organiseren?  
- De aard van de bibliotheekoutput: is het zo dat bibliotheken die sterker gericht zijn op diensten 

(zoals het organiseren van culturele en informatieve activiteiten) meer nieuwe activiteiten 
organiseren dan bibliotheken gericht op meer traditionele, productgerelateerde output (zoals het 
aantal uitleningen)? 

 
Tabel 2 Percentage van de bibliotheken die een vernieuwende activiteit organiseert naar grootte en 
subsidieniveau 
  
Grootte (uitgedrukt in het aantal inwoners dat het werkgebied telt)  
  Tot 15 duizend inwoners 54% 
  15 tot 30 duizend inwoners 66% 
  30 tot 90 duizend inwoners  77% 
  Meer dan 90 duizend inwoners  79% 
Subsidieniveau  
   Beneden het gemiddelde 61% 
   Boven het gemiddelde  75% 
Totaal 66% 
 
De algemene lijn is dat grotere bibliotheken (meer dan 30 duizend inwoners) en bibliotheken met 
een bovengemiddeld subsidieniveau meer dan andere bibliotheken jaarlijks een nieuwe activiteit 
opzetten. Aanvullende correlatieanalyses wezen uit dat grotere bibliotheken en bibliotheken met 
een bovengemiddeld subsidieniveau met name op de gebieden informatie, communicatie & 
onderzoek als ook fusies vaker aangaven een nieuwe activiteit ontwikkeld te hebben.  
Naast de indeling van bibliotheken op basis van grootte (afgemeten aan het aantal inwoners in het 
werkgebied) en subsidieniveau, is er een derde indeling die met name uitgaat van de output die 
bibliotheken leveren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar dienstgerelateerde output (zoals 
de informatieve en culturele activiteiten, websitebezoeken en activiteiten gericht op kinderen en 
hun opvoeders) en productgerelateerde output (die de uitleen en het leneraantal betreft). De 
productgerelateerde outputmaten worden ook wel de klassieke of traditionele maten genoemd. Het 
onderscheid ‘product’ en ‘dienst’ is afkomstig uit de marketing, waarbij het eerste verwijst naar 
tastbare en verplaatsbare consumptie-eenheden (zoals boeken of lenerspassen) en het tweede 
naar niet tastbare en niet verplaatsbare consumptie-eenheden (zoals lezingen, activiteiten, 
inlichtingen et cetera). Wanneer bibliotheken op basis van deze twee outputmaten geclassificeerd 
worden, levert dit het volgende beeld op:  
-                                               Productniveau                                 
Uitleners  
 

Alleskunners  
 

+ 
 
 
 

   dienstenni
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Zorgenkinderen  
 
 

Dienstverleners 
 

 
 

- 

 
‘Zorgenkinderen’ scoren op beide outputmaten laag; het zijn vaak armere bibliotheken met een 
klein werkgebied. ‘Alleskunners’ zijn de tegenpool van deze bibliotheken en scoren op beide 
factoren  hoog; het betreft met name bibliotheken met een werkgebied van 30 tot 90 duizend 
inwoners als ook meer welvarende bibliotheken.  
Wanneer we per type bibliotheek vaststellen hoeveel procent een nieuwe activiteit georganiseerd 
heeft, levert dit het volgende beeld op: 
Tabel 3 Percentage bibliotheken dat een nieuwe activiteit heeft georganiseerd 
  
Zorgenkinderen (laag producten- en dienstenniveau) 51% 
Uitleners (hoog producten-, maar laag dienstenniveau)  54% 
Dienstverleners (laag producten-, maar hoog dienstenniveau) 83% 
Alleskunners (hoog producten- en hoog dienstenniveau) 85% 
 
Het blijkt dat meer dan 80% van de dienstverleners en alleskunners een nieuwe activiteit heeft 
georganiseerd, tegenover minder dan 55% van de zorgenkinderen en uitleners. Met name de 
bibliotheken die veel diensten (lees: veel informatieve en culturele activiteiten organiseren voor 
helder onderscheiden doelgroepen) aanbieden, introduceren jaarlijks het meeste activiteiten in de 
branche. 
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Hoofdstuk 3 Wat voor soort activiteiten worden georganiseerd?  
Met het BIS was het mogelijk om een indruk te krijgen wie nieuwe activiteiten organiseert, maar 
nog niet wat de doelstellingen en doelgroepen van nieuwe activiteiten waren en wat voor nieuwe 
bibliotheekconcepten aan het ontstaan zijn. Op basis van de inventarisatie van nieuwe activiteiten 
zoals uitgevoerd in 2004 (waarbij bibliotheken verzocht is een uitgebreid formulier hierover in te 
vullen), is het mogelijk meer de diepte in te gaan.  
Deze inventarisatie heeft gegevens opgeleverd over meer dan 100 vernieuwende activiteiten. Als 
voorbehoud dient te worden opgemerkt dat deze inventarisatie – in tegenstelling tot de uitkomsten 
van de BIS enquête – geen representatief beeld van de hele branche geeft. 37 bibliotheken 
(minder dan 10% van alle bibliotheken) hebben een formulier teruggestuurd en 40% van alle 
beschreven activiteiten is afkomstig van de zeven grootste bibliotheken in het land (de G4, 
Eindhoven, Tilburg en Groningen). Bij het uitzetten van de fomulieren zijn met name bibliotheken 
benaderd die een hoog innovatief karakter is toegedicht; in tegenstelling tot bij het BIS is er geen 
sprake van een representatief beeld van de gehele branche.   
Bij het analyseren van deze activiteiten zijn verschillende deelvragen gesteld: wat zijn de 
doelstellingen en doelgroepen van de activiteiten, welke ontwikkelingsrichtingen worden gekozen 
en welke nieuwe bibliotheekconcepten ontstaan er door deze activiteiten? In de volgende 
paragrafen zal elk één van die vragen beantwoord worden. 
3.1 Doelstellingen en doelgroepen 
 
Bij het onderscheiden van de doelstellingen is – net als bij de analyse over het Branche Informatie 
Systeem – uitgegaan van de vijf kernfuncties van de bibliotheek zoals die ook onderscheiden zijn 
in de Richtlijn: 1) literatuur en leesbevordering, 2) informatie, 3) educatie, 4) cultuur en 5) sociale 
cohesie en ontmoeting. Deze vijf functies zijn overlappend, zoals de ringen in het logo van de 
Olympische Spelen. Wanneer bijvoorbeeld scholen en bibliotheken samenwerken in een project 
als De Rode Draad of Bazar om het leesplezier en de leesvaardigheid van leerlingen te bevorderen 
is er zowel sprake van leesbevordering als educatie.  
Bij het onderscheiden van doelgroepen zijn de volgende segmenten –gebaseerd op empirisch 
onderzoek onder bezoekers - onderscheiden: 
1. Kinderen in de vroeg- en voorschoolse leeftijd (0 tot en met 4 jaar). Deze doelgroep wordt bereikt 

met leesbevorderingsprojecten zoals het Voortouw en Boekenpret. 
2. Kinderen in het primair onderwijs (5 tot en met 12 jaar). Deze doelgroep wordt bereikt met onder 

andere leesbevorderingsprojecten zoals De Rode Draad en Fantasie. De overgrote meerderheid 
van kinderen in deze leeftijd is lid van de bibliotheek.  

3. Scholieren in het voortgezet onderwijs (12 tot en met 18 jaar). Net als bij de voorgaande groep 
geldt dat de overgrote meerderheid van deze groep lid is van de bibliotheek. Deze groep wordt 
onder andere bereikt met leesbevorderingsprojecten zoals Bazar. 

4. Opvoeders: een substantiële groep bibliotheekbezoekers blijkt – volgens het 
klanttevredenheidsonderzoek – naar de instelling te gaan om hun kinderen tot lezen te stimuleren 
en informatie te zoeken over opvoeding. In dit onderzoek bleek dat veel mensen die wél de 
bibliotheek bezoeken maar zelf geen lenerspas hebben, tot deze groep behoren. 

5. Plezierlezers: een iets oudere groep mensen leest en leent veel fictie, is dan ook duidelijk 
opgegroeid met een leescultuur en behoort tot de trouwe en intensieve bezoekers van de 
bibliotheek.  
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6. Autodidacten: een bezoekersgroep die primair komt voor het intrinsiek gemotiveerd zoeken van 
informatie over kunst, cultuur, geschiedenis en andere thema’s gerelateerd aan algemene 
ontwikkeling. Deze groep scoort hoog op wat psychologen need for cognition noemen ofwel de 
behoefte aan reflectie en verdieping.  

7. Krantenlezers: een bezoekersgroep die naar de bibliotheek komt om anderen te ontmoeten en bij te 
blijven over wat er in de wereld gebeurt door kranten en tijdschriften te lezen. Een substantieel deel 
van deze doelgroep is wel bezoeker maar heeft geen lenerspas.  

8. Sociaal zwakkere groeperingen: oud- en nieuwkomers als ook andere sociaal gezien zwakkere 
groeperingen werden met name door bibliotheken in de vier grootste steden als doelgroep 
genoemd.  

 
In de aangeleverde activiteiten zijn de volgende doelgroepen onderscheiden. 
Tabel 4 Genoemde doelgroepen 
 Percentage 
Opvoeders 26%
Kinderen in de vroeg- en voorschoolse periode  15%
Kinderen in het primair onderwijs  37%
Scholieren in het voortgezet onderwijs  39%
Plezierlezers  15%
Autodidacten  29%
Krantenlezers  14%
Oud- en nieuwkomers, minderheden en sociaal zwakkere groepen 21%
 
De meest genoemde groepen voor wie nieuwe activiteiten georganiseerd worden, zijn: opvoeders, 
kinderen in het primair onderwijs, scholieren in het voortgezet onderwijs, autodidacten en sociaal 
zwakkere groepen (onder wie oud- en nieuwkomers). De doelstellingen van de genoemde 
activiteiten zijn: 
Tabel 5 Doelstellingen van activiteiten  
 Percentage  
Leesbevordering  37% 
Cultuureducatie en –participatie  33% 
Educatie  61% 
Informatie  49% 
Ontmoeting en sociale cohesie  19% 
 
Meer dan de helft van alle genoemde activiteiten heeft een educatieve doelstelling. Voorbeelden 
hiervan zijn samenwerking met het onderwijs om de leesvaardigheid van leerlingen te verbeteren 
(leesbevordering), activiteiten gericht op verbetering van de informatievaardigheden van leerlingen 
in het primair en secondair onderwijs als ook andere doelgroepen (deze activiteiten worden vaak 
geplaatst onder de noemer information literacy, ofwel de vaardigheid en motivatie om te herkennen 
wanneer informatie gezocht moet worden als ook de vaardigheden in het vinden, selecteren, 
interpreteren, toepassen en communiceren van informatie) en activiteiten in het kader van culturele 
en kunstzinnige vorming (CKV).  Voorbeelden van nieuwe educatieve projecten zijn: de integratie 
van een Openbare Bibliotheek in een Brede School, het aanbieden van lessen in 
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informatievaardigheden voor leerlingen (aangezien bibliothecarissen op het gebied van information 
literacy meer ervaring hebben dan docenten), het nastreven van een doorlopende leerlijn in het 
cultuuronderwijs (wanneer de bibliotheek de samenwerking tussen onderwijs en cultureel veld 
coördineert) en het scheppen van een digitale leeromgeving (parallel aan de studieplekken en 
collecties in de fysieke bibliotheek). 
De informatieve functie wordt in bijna de helft van alle inventarisatieformulieren genoemd. Uit 
aanvullende analyses blijkt dat bibliotheken hiermee doelgroepen opzoeken die niet of niet volledig 
gelijk zijn aan de eerder omschreven segmenten. Hierbij valt te denken aan studenten, 
wetenschappers en leden van lokale historische of heemkundekringen (wanneer een bibliotheek 
een website ontwikkelt en opzet over het lokaal (cultureel) erfgoed), vrijwilligers (wanneer een 
bibliotheek een vrijwilligersvacaturebank of vrijwilligersinformatiepunt opzet), nieuw- en oudkomers 
(wanneer een bibliotheek een informatiepunt opzet om hen wegwijs te maken in de stad), het 
jongerenwerk (wanneer men met hen een jongereninformatiepunt opzet) of opvoeders in 
onderwijsachterstandsgebieden (wanneer de bibliotheek hen wil informeren over voorlezen en 
diverse vve-voorzieningen in de regio).  
Als het gaat om leesbevordering en literatuur, valt op dat bibliotheken verschillende nieuwe 
werkwijzen vermelden om het lezen te bevorderen en belangstelling voor literatuur te vergroten. 
Hierbij valt te denken aan het geven van cursussen aan vmbo-leerlingen  
in het vertellen van verhalen, het organiseren van literaire wandelingen, het scheppen van advies- 
en interactiemogelijkheden voor lezers op hun website, het aanbieden van leesgerelateerde 
(webgebaseerde) computerspellen voor kinderen en het opzetten van een Anders Lezen Punt of 
Makkelijk Lezen Punt gericht op slechtzienden, dyslectici en mensen met afasie.  
De culturele functie van de bibliotheken kan verschillende vormen aannemen. Enkele bibliotheken 
huisvesten – zowel fysiek als digitaal – een cultuurpunt, waarin informatie aangeboden wordt over 
en geparticipieerd wordt door alle culturele instellingen in een regio. Een tweede vorm is het 
digitaal ontsluiten en aanbieden van informatie over cultuur, zoals de Gelderse Erfgoedsite en het 
Overijsselse project waarbij historische kinderboeken – en prenten op internet aangeboden 
worden. In sommige gevallen is internet de enige mogelijkheid – gezien de waarde en 
kwetsbaarheid van het bronmateriaal – om historisch en cultureel relevant materiaal aan te bieden. 
Een derde vorm is die waarbij de bibliotheek culturele activiteiten in de regio op elkaar en op de 
behoeften van het onderwijs afstemt, en hierbij streeft naar een doorlopende cultuureducationele 
leerlijn. Een vierde vorm is die waarbij de bibliotheek – als een door velen bezochte instelling – 
fungeert als tentoonstellingsruimte voor culturele objecten.  
De ontmoetingsfunctie kan een drietal vormen aannemen. Allereerst kan de website van een 
bibliotheek fungeren als een locatie waar lezers en autodidacten met elkaar informatie en adviezen 
kunnen uitwisselen. Daarnaast kunnen bibliotheken in kleine kernen en wijken een voorziening 
opzetten waar mensen bijeenkomen om informatie te verkrijgen en elkaar te ontmoeten. De 
bibliotheek werkt hierbij samen met andere organisatie (zoals dorpshuizen of het opbouwwerk) om 
op plekken waar geen centrale ontmoetingsplek (meer) is, een dergelijke plek te scheppen. Een 
derde vorm is die van de Brede School waar een bibliotheek samenwerkt met primair onderwijs, 
vve-instellingen, welzijnswerk, culturele instellingen en de gemeente om een plek te creëren waar 
opvoeders en hun kinderen ontmoeten en leren.  
3.2 Ontwikkelingsrichtingen 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 Cedric Stalpers                                                                 zomer 2005E 11

 

 

 

 

 

Om vast te stellen in welke richting bibliotheken zich ontwikkelen met en door hun nieuwe 
activiteiten is – vrij naar Ansoffs product/markt expansiematrix – een schema ontwikkeld om de 
nieuwe activiteiten te classificeren. Bij het classificeren van diensten staan vervolgens twee vragen 
centraal:  
1) Is de doelgroep van de activiteit een reeds bestaande bezoekersgroep (zoals opvoeders, 
plezierlezers, autodidacten et cetera), een verwante doelgroep (zoals opvoeders met een 
taalachterstand die nog niet zo vaak naar de bibliotheek gaan) of een geheel nieuwe doelgroep 
(zoals bijvoorbeeld onderzoekers en wetenschappers, die eerder van een universitaire dan een 
openbare bibliotheek gebruik maakten)?  
2) Vereist het bereiken van die doelgroep een ingrijpende verandering in de werkwijze van 
bibliotheken (gaat men bijvoorbeeld welzijnsachtige taken uitvoeren) of kan men terugvallen op 
bestaande dan wel sterk verwante werkwijzen?  
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 Interne 

doelgroep 
Huidige 

doelgroep 
Verwante 
doelgroep 

Geheel nieuwe 
doelgroep 

Totaal

Bestaande werkwijze 3% 19% 7% 10% 38% 
Verwante werkwijze 1% 14% 5% 7% 27% 
Nieuwe werkwijze  0% 16% 10% 9% 35% 
Totaal 4% 49% 22% 26% 100% 
 
Met ‘interne doelgroepen’ wordt gedoeld op klanten binnen de eigen organisatie (ofwel collega’s) 
voor wie men diensten zoals een nieuwsbrief of een kennismanagementsysteem ontwikkelt. Bijna 
de helft van alle nieuwe activiteiten is gericht op huidige bezoekersgroepen (zoals plezierlezers, 
autodidacten et cetera) en zeventig procent van alle nieuwe activiteiten is gericht op huidige én 
verwante doelgroepen.  
Wat opviel is dat met name activiteiten gericht op nieuwe doelgroepen – zoals minderheden – sterk 
variabel zijn in de mate waarin deze toepasbaar zijn in andere werkgebieden. Zoals opgemerkt zijn 
veel van de best practices afkomstig uit grote steden waar relatief veel nieuw- en oudkomers 
wonen. De verplaatsbaarheid van dergelijke activiteiten naar andere bibliotheken hangt af van de 
mate waarin die doelgroepen in het werkgebied vertegenwoordigd zijn. Daarnaast kan bij het 
benaderen en bereiken van deze en andere sociaal-zwakkere groepen het de vraag zijn of een 
gemeente een bibliotheek taken op sociaal-maatschappelijk gebied toedicht (zoals ondersteuning 
van NT2-onderwijs en taalcursussen als ook informatieverstrekking) dan wel of een bibliotheek een 
traditie heeft op dit vlak.      
Voorts bleek dat bibliotheken die verwante of nieuwe technologieën inzetten voor bestaande of 
verwante doelgroepen activiteiten aanbieden die: zowel een sterk vernieuwend karakter hadden 
als sterk verbonden waren met de eerder genoemde vijf kernfuncties van bibliotheken. Hierbij valt 
te denken aan:  

 Het opzetten van een doorlopende lijn in cultuureducatie voor leerlingen van primair en secondair 
onderwijs (parallel aan wat men reeds doet op het gebied van leesbevordering). 

 Het intensiveren van leesbevordering zodat ook buiten campagneperiodes zoals de 
Kinderboekenweek en Nationale Voorleesdagen ouders en kinderen worden gestimuleerd tot 
(voor)lezen. 

 Het opzetten van digitale bibliotheekvoorzieningen over cultureel erfgoed of amateurkunst gericht 
op primair en secondair onderwijs als ook autodidacten.  

 Het stimuleren van lezen en leesplezier door het ontwikkelen van leesgerelateerde 
computerspellen en –programma’s gericht op kinderen. 

 Het plaatsen van een bibliotheekfunctie in een Brede school zodat men het aanbod beter kan 
afstemmen op de wensen en behoeften van samenwerkingspartners en eindgebruikers.  

 Het geven of ondersteunen van cursussen information literacy (ofwel informationele 
geletterdheid) gericht op primair en secondair onderwijs.  

 
Om elke ontwikkelingsrichting te concretiseren, worden in het volgende schema voorbeelden 
gegeven van iedere richting. 
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Werkwijze  

Interne 
doelgroep 

Huidige 
doelgroep 

Verwante doelgroep Geheel nieuwe 
doelgroep 

Bestaand  Digitale 
nieuwsbrief voor 

eigen 
medewerkers 

Kinderboeken-
weekfeest 

Bibliotheekvoorziening 
met beperkt aantal 

functies in dorpshuis 

Internetcursussen 
voor minderheden / 

mensen met 
taalachterstand 

Verwant  Voortouw, De 
Rode Draad 

Uitpunt, cultuurpunt, 
overleg met culturele 

instellingen  

Informatieve 
voorziening over NT2 

of gezondheid 
Nieuw  Opzetten 

kennismanagem
ent-systeem 

Biebweb 
(informatieve 
website voor 

kinderen) 

Website wortels vinden 
(waarop inwoners van 

een wijk hun 
levensverhalen 

plaatsen) 

Cursussen 
informatievaardighed

en voor oud- en 
nieuwkomers 

 
Nieuwe concepten 

Een kwalitatieve analyse van vernieuwende activiteiten wees uit dat deze geclusterd konden 
worden in een tiental domeinen. In deze paragraaf zullen elk van deze domeinen beschreven 
worden.  
De digitale bibliotheek 
De website van de bibliotheken die een vernieuwende activiteit hebben omschreven, is meer dan 
een extra promotiemiddel voor de eigen instelling waarop al dan niet de collectie ontsloten is. Deze 
bibliotheken ontwikkelen websites voor specifieke doelgroepen (zoals het primair en secondair 
onderwijs, schrijvers of autodidacten) en bieden hier een volledige digitale collectie aan. Een 
voorbeeld hiervan is www.jeugdbieb.nl van bibliotheek Oss, waar – parallel aan de fysieke 
informatieve collectie, na selectie op o.a. betrouwbaarheid en leesbaarheid – een digitale 
informatieve collectie voor kinderen ontsloten is. De digitale bibliotheek kan ook een middel zijn om 
kwetsbare (zoals antieke kinderboeken en –prenten) of beperkt toegankelijke (bijvoorbeeld een 
stadsarchief) collecties aan een groot en zelfs onbeperkt publiek te tonen. Zo zijn er verschillende 
websites in Gelderland en Overijssel over de lokale historie en het cultureel erfgoed die bezocht 
worden door mensen uit Canada en Amerika. Zij blijken emigranten vanuit deze beide provincies te 
zijn die ondanks het oversteken van de grote plas toch nieuwsgierig blijven naar hun 
geboortestreek. De digitale bibliotheek kan daarnaast net als de fysieke een ontmoetingsfunctie 
hebben: lezers kunnen hier boekentips en informatie uitwisselen als ook zelf geschreven recensies 
en verhalen delen met een breder publiek.  
Informationele geletterdheid en een leven lang leren 
In het kader van een eerder gehouden literatuurstudie naar de rol van de Openbare Bibliotheek bij 
een leven lang leren is opgemerkt dat de bibliotheek mogelijk geen onderwijsinstelling is, maar wel 
voor diverse vormen van formeel en informeel onderwijs een samenwerkingspartner is. Zo werken 
bibliotheken en scholen reeds samen op de gebieden leesbevordering en cultuureducatie, vormt 
bibliotheekinstructie doorgaans een onderdeel van het lesprogramma en assisteren bibliotheken 
het onderwijs bij het samenstellen van een digitale of fysieke collectie. Wanneer gesproken wordt 
over informationele geletterdheid gaat de samenwerking bibliotheek – onderwijs nog enkele 
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stappen verder. Bibliothecarissen zijn meer dan de meeste docenten getraind in het helder krijgen 
van informatiebehoeften, zoeken, selecteren, interpreteren, toepassen en uitleggen van informatie. 
Deze reeks vaardigheden wordt ook wel informationele geletterdheid genoemd en is een van de 
doelstellingen van mediaeducatie. Op dit thema nemen – in de genoemde projecten – 
bibliothecarissen een deel van de taak van docenten over of leveren zij vergaande ondersteuning 
aan het reguliere onderwijs bij het opzetten van cursussen gericht op deze vaardigheid.   
Cultuureducatie en cultuurparticipatie 
De meerderheid van de bibliotheken ondersteunt het onderwijs op het gebied van leesbevordering 
en collecties. In formulieren die bibliotheken hebben aangeleverd blijkt dat zij daarnaast meer 
taken krijgen op het gebied van cultuureducatie. Hierbij valt te denken aan het ontsluiten van 
informatie over (amateur)kunst en het organiseren van samenwerking tussen culturele instellingen 
en afstemmen van hun aanbod op de behoeften van het onderwijs. De bibliotheek kan hiervoor 
haar kennis op het gebied van het leveren en ontsluiten van (digitale) informatie inzetten, maar ook 
optreden als regisseur van de samenwerking tussen culturele instellingen en het onderwijs. Een 
term die verschillende keren terugkeert is die van ‘een doorlopende culturele leerlijn’ – parallel aan 
de doorlopende leeslijn van 0 tot 18 jaar – waarbij bibliotheken met scholen ervoor zorgdragen dat 
kinderen van voorschoolse leeftijd tot en met 18 jaar een doorlopend cultuureducatief programma 
krijgen, waarbij bijvoorbeeld in het secondair onderwijs aangesloten wordt op wat kinderen reeds in 
het primair onderwijs geleerd hebben.  
Voorzieningen in kleine kernen en wijken  
In diverse kleine kernen ontbreekt door het opheffen van bushalteplaatsen en vertrekken van 
winkels een ‘dorpshart’ of plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Stedelijke bibliotheken 
geven aan dat in verschillende wijken een dergelijk ‘hart’ nooit aanwezig is geweest. In 
samenwerking met (of op initiatief van) dorpshuizen, opbouwwerk, gemeenten, woonzorgcentra, 
scholen en sponsorende banken bieden bibliotheken vervolgens een kleinschalige voorziening in 
die kern of wijk aan met een beperkt aantal functies, zoals het  per e-mail opvragen van boeken, 
stellen van informatievragen of geven van cursussen.  
Voorzieningen voor minderheden  
Met websites voor anderstaligen (het anderstaligen informatiepunt), ondersteuning bij NT2-
onderwijs en ondersteuning bij andere inburgeringscursussen leveren enkele bibliotheken een 
bijdrage aan de doelstelling van gemeenten. Samenwerkingspartners hierbij zijn onder andere 
regionale opleidingscentra, vluchtelingenwerk, Kliq als ook platforms en andere organisaties voor 
minderheden. Deze activiteiten vinden plaats in de zeven grootste gemeenten.  
Cultuurpunt of kulturhus  
In het kader van cultuurparticipatie en –educatie werken bibliotheken in enkele bibliotheken reeds 
samen met culturele instellingen. De rol van de bibliotheek als de spin in een lokaal cultureel web 
kan de vorm aannemen van een cultuur- of uitpunt (waar geïnteresseerden fysiek en digitaal 
informatie kunnen verkrijgen over regionale culturele activiteiten) of een kulturhus. Bibliotheken 
werken onder andere samen met de lokale omroep, theaters, muzieksscholen, 
kunstenaarsgroepen, kranten, onderwijs en ateliers.   
Brede school  
Door de integratie van een bibliotheek in een brede school komt zij dichter bij de doelgroepen 
opvoeders en kinderen te staan en kan zij zich daar richten op doelen als leesbevordering, 
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informationele geletterdheid en het leveren van collecties en collectieadvies aan het onderwijs. 
Door de fysieke nabijheid van samenwerkingspartners (o.a. onderwijs, vve-instellingen, culturele 
instellingen en welzijnsorganisaties) is ook de dienstverlening in de praktijk sneller en eenvoudiger 
op hun behoeften af te stemmen. Een brede school kan voorts fungeren als het hart van een wijk 
of kern.  
Makkelijk en anders lezen plein 
In vier bibliotheken worden diensten aangeboden voor doelgroepen voor wie voorheen maar een 
beperkt aanbod was in bibliotheken, zoals slechtzienden, dyslectici, afasiepatiënten en andere 
mensen die moeite hebben met het lezen van reguliere teksten. Bibliotheken bieden hiertoe 
nieuwe collectieonderdelen en andere voorzieningen (zoals spraakcomputers) aan en werken 
samen met het blindenbibliotheekwerk en onderwijsinstellingen. Hiermee worden drempels 
geslecht voor groepen met een beperkte geletterdheid of een beperkt zichtvermogen.  
Leesbevordering 
Net als bij de opkomst van makkelijk en anders lezen pleinen, is bij leesbevordering een trend 
zichtbaar dat bibliotheken zich met hun leesbevordering sterker en meer gaan richten op kinderen 
met een taal- of onderwijsachterstand en hun ouders. Daarnaast pogen bibliotheken het lezen op 
nieuwe manieren te bevorderen: enerzijds met intensiever projecten als Het Voortouw en De Rode 
Draad te organiseren, anderzijds met nieuwe werkwijzen zoals literaire wandelingen, het plaatsen 
van gedichten op groot formaat in de bibliotheek, het aanbieden van leesgerelateerde 
computerspellen, het verbeteren van de informatie over het boekenaanbod en het geven van 
lessen in verhalen vertellen.  
Diverse informatiepunten 
Een van de sterke kanten van bibliotheken is dat zij relatief veel mensen bereiken en als 
laagdrempelig ervaren worden. Zo is de overgrote meerderheid van alle kinderen en tieners lid van 
de bibliotheek en bezoekt meer dan de helft van alle Nederlanders eens per jaar of vaker deze 
instelling. Het plaatsen van een informatiepunt in de bibliotheek heeft dan ook als voordeel dat het 
door veel mensen bezocht kan worden. Voorbeelden van dergelijke informatiepunten zijn 
jongereninformatiepunten (in samenwerking met het jongerenwerk), informatiepunten over het 
lokaal cultureel erfgoed (in samenwerking met een heemkundekring, archieven of historische 
verenigingen) en gezondheidsinformatiepunten (in samenwerking met de GGD, zorginstellingen, 
patiëntenverenigingen en ouderenverenigingen). In één gemeente had voorts de VVV een plaats in 
de bibliotheek in de vorm van een toeristisch informatiepunt.  
 
Marketing, promotie en onderzoek 
Naast nieuwe invulling van de vijf hoofdfuncties hebben verschillende bibliotheken tevens nieuwe 
activiteiten op het gebied van ondersteunende functies zoals marketing, promotie en onderzoek 
ingediend. Uit het BIS bleek eveneens dat bibliotheken hun functies beter probeerden te vervullen 
of meer onder de aandacht poogden te brengen door te investeren in drie genoemde 
ondersteunende functies. Voorbeelden hiervan zijn nieuwsbrieven over specifieke 
collectieonderdelen, het vergroten van de waarde van een lenerspas (leners konden met hun pas 
korting krijgen bij andere culturele instellingen), het leveren van collecties op maat voor het 
onderwijs conform het standing order principe, het opzetten van een bibliotheekspel waarmee 
kinderen hun weg leren vinden in de bibliotheek, het opzetten van virtuele leesclubs waarbij lezers 
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leestips aan elkaar verstrekken en het bedenken van nieuwe collectieontsluitingsmethoden die 
meer aansluiten op de zoekstrategieën van leners (het project Boekenberg in Spijkenisse). 
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Hoofdstuk 4 Welke succes- en faalfactoren spelen een rol?  
Zowel op basis van het BIS, de analyse van de best practices en de daaraan gekoppelde 
interviews als op basis van de enquête naar ouderenbeleid zijn er verschillende succes- en 
faalfactoren te destilleren voor vernieuwing en nieuwe activiteiten. In dit hoofdstuk zal een 
overzicht geboden worden van die factoren. 
Mate van samenwerking met andere partijen  
Bij de analyse van best practices bleek dat bij 83% van deze activiteiten bibliotheken 
samenwerkten met andere partijen, met name het onderwijs, de culturele of welzijnsector, en 
instellingen gerelateerd aan de lokale historie (zoals gemeentearchieven en de heemkundekring). 
Meer dan acht op de tien vernieuwende activiteiten bestonden dankzij samenwerking of hielden 
samenwerking in. Succes of falen van dergelijke activiteiten hangt dan ook af van de mate van de 
attitudes, wensen en behoeften van andere partijen. Ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor 
ouderen bleek bij de helft van alle bibliotheken – volgens de enquête naar het ouderenbeleid van 
bibliotheken – bemoeilijkt te worden door een gebrek aan samenwerking.  
In de interviews zijn verschillende valkuilen of juist succesmomenten beschreven als het gaat om 
samenwerking. Zo merkte een respondent op: “Je moet alleen samenwerken als er echt sprake is 
van synergie en kostenbesparing. In de praktijk blijken sommige samenwerkingspartners minder 
professioneel en efficiënt dan de bibliotheek te werken.” Bij het onderwijs geldt met name dat men 
de juiste contactpersoon moet kennen, hun behoeften moet verkennen en hen vervolgens moet 
zien te enthousiasmeren voor een project. Bij samenwerking met de culturele sector moet vrees 
voor concurrentie of overheersing door de bibliotheek weggenomen worden; en stevige dosis 
diplomatie bleek hierbij nuttig. Zowel bij onderwijs als bij de culturele sector bleken afspraken over 
wie wat doet en betaalt praktisch om te voorkomen dat er teveel ‘geleund’ wordt op de bibliotheek.   
Kennis en vaardigheden 
In het voorgaande hoofdstuk bleek dat bibliotheken zich ten dele richten op nieuwe doelgroepen en 
hierbij ook niet (geheel) vertrouwde werkwijzen en technieken inzetten. Hiervoor is kennis van 
doelgroepen en hun behoeften, van beleid en van nieuwe werkwijzen (zoals het verzorgen van 
cursussen of opzetten van digitale informatievoorzieningen) nodig. In meer dan 40% van de 
bibliotheken bleek dergelijke kennis als het ging om ouderenbeleid te ontbreken.  
Zowel uit de interviews gehouden als vervolg op de inventarisatie van de vernieuwende activiteiten, 
als uit de ouderenenquête bleek dat er twee soorten kennis gewenst en nodig waren in 
bibliotheken: kennis van de beleidscyclus en van de marketingcyclus. De marketingcyclus houdt in: 
welke behoeften leven er bij welke doelgroepen, op welke groep ga ik mij waarom richten, hoe zijn 
die behoeften te vertalen in producten en diensten, op welke wijze is die doelgroep het beste te 
benaderen en welke bijstelling is vervolgens op basis van monitoring, controle en evaluatie nodig 
ten aanzien van het ontwikkelde?  

De beleidscyclus houdt in: welke eisen stelt mijn werkgebied (subsidiënten, politiek, 
samenwerkingspartners et cetera) aan mij, passen deze eisen binnen mijn missie en doelstellingen, hoe 
vertaal ik relevante eisen in beleid, hoe verdedig en financier ik dat beleid, welke succesvolle activiteiten 
op een gekozen beleidsterrein zijn reeds elders uitgevoerd, hoe organiseer ik samenwerking en hoe 
organiseer ik kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering voor verdere verbetering en ontwikkeling 
van diensten?  

In de interviews werden voorts enkele heel specifieke vaardigheden genoemd, zoals didactische 
(wanneer de bibliotheek zich meer gaat richten op information literacy en een leven lang leren), 
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ICT-vaardigheden (voor de ontwikkeling van de digitale bibliotheek), promotionele (om nieuwe 
diensten te kunnen lanceren) en samenwerkingsgerichte (weten wie de sleutelfiguur is binnen een 
onderwijs- of culturele instelling en vervolgens banden scheppen en behouden).  
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat een groot aantal vaardigheden gerelateerd is aan 
cultureel ondernemerschap, waarbij bibliotheken behoeften van doelgroepen en 
samenwerkingspartners verkennen, deze groepen en partners actief opzoeken en zichzelf in beeld 
weten te brengen.  
Formatie en financiën  
Uit de BIS-analyse bleek dat bibliotheken met meer subsidie meer nieuwe activiteiten opzetten. Uit 
eerder onderzoek bleek dat bibliotheken met een ruimere subsidie in het algemeen een hogere 
output hebben: ze bereiken meer mensen, lenen meer materialen uit, organiseren meer 
informatieve en culturele activiteiten en hebben voor meer doelgroepen een aanbod ontwikkeld. In 
de genoemde ouderenbeleidenquête bleek dat meer dan twee op de drie bibliotheken een tekort 
aan formatie en financiën had om ouderenbeleid op te stellen en uit te voeren.  
Financiën kunnen op verschillende manieren vernieuwing mogelijk maken of belemmeren. Zoals 
gezegd worden de meeste activiteiten georganiseerd en vernieuwing uitgewerkt door bibliotheken 
met een bovengemiddelde subsidiëring. Zij hebben dan ook meer en vaak hoger opgeleide 
medewerkers om activiteiten op te zetten. Hier staat tegenover dat eenmalige projectsubsidies en 
geldpotjes (bijvoorbeeld bij pilots) bibliotheken kunnen verleiden te ver van hun missie af te drijven 
en/of activiteiten op te zetten die weer verdwijnen zodra de subsidie ophoudt. Voor de continuïteit 
en consistentie van beleid lijkt dit niet bevorderlijk.  
Consensus met gemeente  
Bibliotheken zijn deels afhankelijk voor het ontwikkelen van nieuw beleid van gemeenten en de 
taken die zij bibliotheken toedichten. Uit analyse van de best practices bleek dat bibliotheken taken 
(aangaande bijvoorbeeld inburgering) uitvoerden omdat dit een speerpunt was van gemeentelijk 
beleid. In enkele gevallen zetten gemeenten (subsidiënten) zelf ook actief onderwerpen op de 
beleidsagenda van bibliotheken; in die gevallen waren gemeente actief betrokken bij het proces 
van bibliotheekvernieuwing.  

Het volgen van gemeentelijke beleidsspeerpunten kan zowel een kans als een bedreiging vormen. 
Wanneer bibliotheken gemeentelijke speerpunten volgen en hierbij onvoldoende op hun eigen missie en 
doelstellingen letten, kan een bibliotheek haar identiteit verliezen. Het risico bestaat dat bibliotheken ‘het 
geld’ eerder dan hun eigen missie volgen. Wanneer bibliotheekdoelstellingen sterk overlappen met 
gemeentelijke beleidsspeerpunten, rest er alleen nog de taak deze overlap te expliciteren en 
substantiëren. Als het gaat om ouderenbeleid blijkt dit in de meerderheid van alle bibliotheken nog niet 
het geval te zijn. Meer dan 60% van alle bibliotheken gaf aan nog geen consensus bereikt te hebben 
met gemeenten over ouderenbeleid en de taken die zij hierbij hebben.  

Vernieuwingsdrang is geconcentreerd bij te klein aantal personen  
Uit interviews bleek dat in enkele bibliotheken een individuele projectleider of individueel 
afdelingshoofd in enthousiasme en vernieuwingsdrang sterk vooruitliep op overige medewerkers. 
Een minderheid wilde vernieuwen, maar ging daarin sneller dan de rest van de organisatie, 
waardoor vernieuwingsplannen in de ontwikkelingsfase bleven steken en ‘de vernieuwing’ kon 
verdwijnen wanneer die ene enthousiaste medewerker zou besluiten elders te gaan werken. Een 
risico hierbij is dat persoonlijke stokpaardjes ertoe kunnen leiden dat dienstverlening ontstaat die te 
ver van de missie, kennis en vaardigheden van de bibliotheek als geheel af staat. Een 
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geïnterviewde vatte de problematiek samen met de opmerking: “Het proces van 
beleidsvernieuwing valt of staat met het enthousiasme en de inzet van non-conformistisch 
personeel”.  Een succesfactor die door verschillende respondenten genoemd werd was interne 
marketing en het opleidingsbeleid om alle medewerkers achter een initiatief te krijgen. De 
branchevereniging levert hieraan een bijdrage door opleidingsinitiatieven zoals Nieuw Elan.  
Verband tussen missie, doelstellingen en activiteiten    
Uit de ouderenenquête bleek dat verschillende bibliotheken zichzelf definiëren door wat ze doen, 
eerder dan door wat ze willen zijn. Men heeft een uitgebreid activiteitenaanbod, maar deze 
activiteiten zijn niet op meer tactisch en strategisch niveau ingebed in beleid. Hieraan zijn 
verschillende risico’s verbonden. Bij een dergelijk sterke focus op het eigen aanbod bestaat het 
gevaar dat men de behoeften van eigen doelgroepen uit het oog verliest. Door activiteiten te 
organiseren zonder zichzelf af te vragen of deze wel passen binnen de missie en doelstellingen 
van de eigen instelling, kan de bibliotheek een diffuus en onhelder imago krijgen: publiek en 
politiek weten niet meer precies voor wie de bibliotheek er is en wat die te bieden heeft. Anderzijds 
kan hierdoor de samenhang tussen activiteiten en de volledigheid van het aanbod in gevaar 
komen: losse activiteiten worden als stenen gestapeld, maar er ontbreekt beleid dat cement tussen 
de activiteiten aanbrengt en voor een goede fundering zorgt. Zonder dit cement en die fundering 
bestaat het risico dat een onvolledig bouwwerk ontstaat dat kan instorten. Bij vernieuwende 
bibliotheken die activiteiten ontwikkeld hebben die ook elders toepasbaar zijn, zijn deze activiteiten 
duidelijk verankerd in missie en doelstellingen.  
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Hoofdstuk 5 Samenvattende conclusies  
In het inleidende hoofdstuk zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd, te weten: 1) welke 
bibliotheken organiseren vernieuwende activiteiten, 2) wat houden die activiteiten in en 3) welke 
succes- en faalfactoren spelen hierbij een rol? In dit hoofdstuk zal een samenvattend antwoord op 
elk van deze drie vragen geformuleerd worden. 
Welke bibliotheken organiseren vernieuwende activiteiten? 
Met name grotere bibliotheken (met een werkgebied van meer dan 30 duizend inwoners) en 
bibliotheken met een bovengemiddelde subsidie introduceren nieuwe activiteiten in de branche. 
Daarnaast blijkt er een sterk onderscheid te zijn tussen bibliotheken die sterk productgericht (d.w.z. 
gericht op uitleen) versus die sterk op dienstverlening (d.w.z. gericht op het organiseren van 
informatieve en culturele activiteiten) gericht zijn: de eerste groep (‘uitleners’ en ‘zorgenkinderen’ 
genoemd) introduceert beduidend minder activiteiten in de branche dan de laatstgenoemde groep 
(‘dienstverleners’ en ‘alleskunners’ genoemd). Overigens blijkt er een sterke samenhang te 
bestaan tussen grootte en subsidieniveau enerzijds en de vierdeling zorgenkinderen, uitleners, 
dienstverleners en alleskunners anderzijds: zorgenkinderen zijn doorgaans kleine en arme 
bibliotheken terwijl alleskunners doorgaans een groter werkgebied (30 tot 90 duizend inwoners) 
hebben en meer subsidie ontvangen.  
Wat houden die nieuwe activiteiten in? 
Zowel uit het Branche Informatie Systeem (BIS) als uit de best practices bleek dat nieuwe taken 
voortkomen uit de vier belangrijkste kernfuncties: leesbevordering, cultuureducatie & -participatie, 
informatie en educatie. Daarnaast investeren bibliotheken in ondersteunende functies zoals 
samenwerking met andere instellingen (zoals het onderwijs, de welzijnssector, de 
gezondheidssector en culturele organisaties), onderzoek, marketing en communicatie om deze 
kernfuncties te realiseren. Uit analyses van de best practices bleek dat de meerderheid van de 
vernieuwende bibliotheken (ruim 70%) bestaande of verwante doelgroepen opzocht, en hiervoor 
nieuwe of deels nieuwe werkwijzen inzetten, zoals het geven van cursussen in informationele 
geletterdheid, het opzetten van digitale collecties voor doelgroepen zoals kinderen en autodidacten 
of het integreren van een bibliotheekvoorziening in een brede school.   
In totaal konden meer dan tien nieuwe bibliotheekconcepten onderscheiden worden, te weten: 

De digitale bibliotheek: parallel aan de fysieke bibliotheek worden digitale bibliotheken gevormd 
waarin informatieve en/of museale collecties ontsloten worden of leners elkaar kunnen ontmoeten en 
informeren. Een ander voorbeeld hiervan is de landelijke website bibliotheek.nl en de daaraan 
verbonden digitale vraagbaak al@din waarin veel bibliotheken participeren.  

Information literacy en een leven lang leren: bibliothecarissen hebben informationele vaardigheden 
(gericht op het zoeken, selecteren, interpreteren, toepassen en communiceren van informatie) die in 
het kader van een leven lang leren relevant zijn. Deze vaardigheden zetten zij in ter ondersteuning 
van het onderwijs of voor het zelf geven van cursussen. Op dit specifieke terrein is de bibliotheek 
meer dan een onderwijsondersteunende instelling, maar verzorgt zij zelf onderwijs of maakt dit 
onderwijs mogelijk. 

Cultuureducatie- en participatie: vernieuwende bibliotheken regisseren de samenwerking tussen 
culturele instellingen en onderwijs en krijgen meer taken in het kader van een doorlopende 
cultuureducatieve leerlijn. 
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Voorzieningen in kleine kernen en wijken: bibliotheken samen met andere partijen proberen een 
wijk of kleine kern een ‘hart’ te geven waar inwoners heen gaan voor informatie, cursussen of het 
verkrijgen van leesmateriaal.  

Voorzieningen voor minderheden: met name in de grote steden spelen bibliotheken een rol bij de 
inburgering van oud- en nieuwkomers en het NT2-onderwijs. 

Cultuurpunten en kulturhus: bibliotheken worden een informatiepunt over het cultureel aanbod in 
een regio. 

Brede school: bibliotheken komen dichter bij doelgroepen zoals opvoeders en kinderen te staan 
door samenwerking met culturele, welzijns- en onderwijsinstellingen in een brede school.  

Makkelijk en anders lezen pleinen: bibliotheken verlagen hun drempels voor dyslectici, 
afasiepatiënten, nieuwkomers en andere zwakkere lezers door een speciaal op hun vaardigheden en 
behoeften gerichte collectie aan te bieden.  

Leesbevordering: bibliotheken streven met intensiever projecten (De Rode Draad, Boekenpret, 
Het Voortouw) het lezen te bevorderen en richten zich meer op doelgroepen met een taal- of 
onderwijsachterstand. 

Informatiepunten: omdat bibliotheken een informatieve functie hebben, een groot publiek (meer 
dan de helft van alle Nederlanders) bereiken en als laagdrempelig ervaren worden, werken zij samen 
met welzijnsinstellingen, de gezondheidszorg of stadsarchieven voor het opzetten van 
jongereninformatiepunten (JIP), gezondheidsinformatiepunten (GIP) of andere 
informatievoorzieningen. 

Onderzoek, marketing en promotie: om de vijf kernfuncties te kunnen uitvoeren investeren 
verschillende vernieuwende bibliotheken meer in ondersteunende functies zoals onderzoek 
(bijvoorbeeld gericht op afhakers), marketing (het ontwikkelen van nieuwe diensten gericht op de 
behoeften van het onderwijs) en promotie (door te organiseren dat een lenerspas tevens fungeert als 
kortingspas bij andere culturele instellingen). 
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Welke succes- en faalfactoren spelen een rol?  
Zes succes- en faalfactoren kunnen op basis van de interviews en de ouderenbeleidenquête 
onderscheiden worden. De overgrote meerderheid (meer dan 80%) van alle bibliotheken die 
vernieuwende activiteiten organiseerde, werkte hierbij samen met andere instellingen, hetgeen 
eisen stelt aan het personeel als het gaat om het vinden van sleutelfiguren binnen die instellingen, 
achterhalen van hun behoeften, ontwikkelen van een aanbod dat hierop aansluit en maken van 
heldere afspraken. Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten stelt op meer punten eisen aan de 
kennis en vaardigheden van het personeel, bijvoorbeeld op het gebied van beleidscycli, marketing, 
onderzoek, promotie, didactiek en ict. Ten derde moet er ook voldoende en voldoende 
gekwalificeerd personeel zijn om activiteiten te kunnen ontwikkelen en uitvoeren, hetgeen 
bemoeilijkt kan worden door achterblijvende subsidies. Het bleek dan ook dat meer bibliotheken 
met een bovengemiddelde dan die met een benedengemiddelde subsidie activiteiten in de branche 
introduceren. Ten vierde dient er consensus met de gemeente te zijn over welke taken wel en 
welke niet binnen het domein van de bibliotheek vallen. Ten vijfde moet de vernieuwing niet 
geconcentreerd zijn bij één persoon, maar door middel van interne marketing door gehele 
organisatie gedragen worden. Tot slot dienen vernieuwingen goed te passen binnen de missie en 
doelstellingen van bibliotheken; bibliotheken dienen zich af te vragen wat ze voor wie willen 
betekenen en hoe een nieuwe activiteit hierin past. Wanneer activiteiten te ver van missie en 
doelstellingen afstaan of onvoldoende hierin ingebed zijn, kan dit de consistentie en continuïteit 
van beleid schaden.  
  


