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De vereniging van openbare biblio-
theken, het NBLC, stelde in 1995 de
strategische koers tot het jaar 2005 vast
voor de openbare bibliotheken. Deze
koers zou innoverend, marktgericht en
branchebreed zijn. Sedertdien zijn
talloze projecten opgezet, onder meer
op het gebied van product-markt-
combinaties, tariefbeleid, digitalisering
en publieksinformatie. Maar het be-
reiken van concrete resultaten lijkt
bemoeilijkt te worden door de neiging
van openbare bibliotheken om zich
sterk op het lokale krachtenveld te
richten. Het is daarom de vraag of het
NBLC dit jaar de vernieuwingsstrategie
kan doorzetten. En resultaten kan boe-
ken.

In 1995 verscheen de NBLC-nota Op weg naar 2005,

strategie van de openbare bibliotheken in Nederland. Het
openbaar bibliotheekwerk in Nederland beschikt over
een goede ondersteuningsstructuur en een groot publieks-
bereik, zo werd in deze nota vastgesteld. De tijd werd
echter ook rijp gevonden om voor de gehele branche van
openbare bibliotheken een innoverende koers in te
zetten.
De ondersteuningsstructuur, wel aangeduid als het ‘Stel-
sel’, is gebaseerd op een samenwerkingsverband van de
provinciale bibliotheekcentrales (PBC’s), WSF-biblio-
theken (bibliotheken met een wetenschappelijke steun-
functie), NBLC en de Nederlandse Bibliotheek Dienst.
Zaken als automatiseringsnetwerken, regionale directie-
voering en centraal werkgeverschap, centrale inkoop
van media en aanschafinformatie voor collectievormers
worden in dit stelsel collectief geregeld. En vanuit het

buitenland wordt er dan ook vaak met jaloerse blikken
naar gekeken.
Het grote publieksbereik van de openbare bibliotheken
- ongeveer dertig procent van de inwoners van Neder-
land is geregistreerd lid - wordt mede mogelijk gemaakt
door de spreiding. In Nederland heeft bijna elke stad of
woonkern, en ieder dorp of stadsdeel een eigen biblio-
theekvoorziening. Deze voorzieningen kunnen variëren
van complete bibliotheekvestigingen, via filialen, tot
kleine uitleenposten of standplaatsen voor bibliobussen.

Deze sterke en gevestigde positie van de openbare bibli-
otheken is echter onderhevig aan de invloed van tal van
maatschappelijke ontwikkelingen die het NBLC in 1995
vertaalde in een strategische visie op de ontwikkeling
van openbare bibliotheken en op de ontwikkeling van de
‘branche’ van openbare bibliotheken.

Maatschappelijke
ontwikkelingen

Als belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen wer-
den destijds gesignaleerd: de stagnerende werkgelegen-
heid, een groeiende ongelijkheid, de pluriforme en
multiculturele samenleving, de heroriëntatie op normen
en waarden, het stijgend opleidingsniveau, het verande-
rend lees- en informatiegedrag, het grilliger consumen-
tengedrag en de afname van het voorzieningenniveau in
plattelandsgebieden. Voorts: de ontwikkelingen in de
informatie-industrie, het auteursrecht en het informatie-
aanbod.
Nadat de overgang naar volledige gemeentelijke
subsidiëring was gemaakt, dienden nieuwe zaken zich
aan: budget- en output-financiering, het profijtbeginsel
en een algemene herbezinning bij gemeenten op kern-
taken. Tegelijkertijd werd door veel gemeenten het mes
gezet in de lokale subsidies om de rijksbezuinigingen op
het Gemeentefonds op te vangen. Daarbij werden open-
bare bibliotheken niet overgeslagen. Algemeen heeft dit
geleid tot sluiting van filiaalvestigingen, opheffing van
bibliobusstandplaatsen, een relatief sterke stijging van
abonnementstarieven en zelfs hier en daar tot de intro-
ductie van jeugdcontributie.
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Strategie

Het NBLC stelde zijn leden in 1995 voor het NBLC een
centrale regisseurs- en ontwikkelaarsrol te laten vervul-
len in een innoverende, actieve en offensieve strategie.
Ook het versterken van het NBLC als onderdeel van de
brancheorganisatie stond op de rol. Het actieplan 1995-
1998 bevatte de volgende items: bevorderen samen-
hang, geleding en samenwerking tussen openbare bibli-
otheken, herkenbaarheid en imago, uniformering van
gebruiksvoorwaarden en tariefsystemen, de introductie
van kwaliteitszorg, marktbeleid en innovatie van
producten en diensten, de (mbo-)beroepsopleiding van
bibliothecarissen en functie- en organisatieontwikkeling.
In de jaren daarna heeft het NBLC getracht het tempo
erin te houden en samen met openbare bibliotheken
diverse innovatie- en proefprojecten opgezet, veelal in
samenwerking met provinciale bibliotheekcentrales,
regio’s en lokale bibliotheekorganisaties.

Tussenbalans

Tijdens de ledenvergadering van 11 december 1997
heeft het NBLC-bestuur hierover het zesde voortgangs-
verslag gepresenteerd. Daarin werd een overzicht gege-
ven van de stand van zaken met betrekking tot de pro-
jecten. Het betreft in hoofdlijnen de volgende ont-
wikkelingstrajecten.

In 1997 is er in verschillende proefregio’s, onder andere
rond Den Haag en Rotterdam, door bibliotheken ge-
werkt met de PMC-methode. Essentie hiervan is dat bibli-
otheken werken met marktinformatie en komen tot een
goede aansluiting tussen aanbod van diensten en de
vraag van de klanten. Bovendien wordt onderzocht of
bepaalde product-marktcombinaties beter geëxploiteerd
kunnen worden door samenwerking in regionaal en
provinciaal verband. De eerste resultaten van deze pro-
jecten zijn binnenkort beschikbaar in de vorm van een
Handleiding PMC’s. In de proefregio’s is inmiddels wel
twijfel gerezen over de bruikbaarheid van deze classifi-
catie van bibliotheken naar niveau van dienstverlening.
De praktijk bleek toch iets complexer dan een rigide
schema. Inmiddels is een meer op de praktijk geba-
seerde driedeling ontwikkeld. In 1998 zullen de proef-
regio’s van start gaan met kwaliteitszorg.

De activiteiten rond de uniformering van tarieven en voorwaar-

den lijken te stuiten op een tegengestelde ontwikkeling in
het veld. Nu de lokale druk op de beschikbare budgetten
toeneemt en de verdubbeling van de leenrechtheffing
van bibliotheken aan de Stichting Leenrecht is inge-
voerd, blijken bibliotheken overwegend lokale afwe-
gingen te maken. Het scala aan tariefvarianten is groter
dan ooit: leengelden, afkoopbedragen, plus-tarieven,
kleinverbruikerstarieven, gezinslidmaatschappen, enzo-
voort. Ook de bandbreedte van abonnementstarieven
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neemt nog toe. In 1997 lag deze voor een volwassen
bibliotheekgebruiker ongeveer tussen de dertig en zestig
gulden per jaar.

Uit onderzoek naar de plaats en functie van bibliothecarissen

in organisaties is gebleken dat deze veelal werkzaamhe-
den op mbo-niveau uitoefenen. Tevens dat er behoefte
is aan goede professionals die vorm en inhoud geven aan
informatie- en adviesdiensten. En daarnaast aan goed
getrainde mbo-ers die de directe inlichtingendienst-
verlening verzorgen. De bevindingen uit deze proef-
projecten lijken algemeen geaccepteerd te gaan worden
en kunnen dus potentieel een grote rol gaan spelen bij
organisatieontwikkeling van openbare bibliotheken.

De digitale bibliotheek

Op deze ontwikkeling is door het NBLC een concreet
uitvoeringsplan gezet in de notitie Openbare bibliotheken en

de elektronische snelweg, beleidsnotitie en werkplan voor een innovatief

informatiebeleid, 1997-1999. Dit plan voorziet erin dat alle
openbare bibliotheken straks een basis aan digitale in-
formatie kunnen bieden. In dit kader is bijvoorbeeld met
het ministerie van Binnenlandse Zaken een afspraak
gemaakt over de brede ter beschikkingstelling van de
Algemene Databank Wet- en Regelgeving (ADW, cd-
rom). Ook zaken als Internettoegang en de bouw van
websites zullen met kracht worden doorgezet. Ook
wordt uitgegaan van een rol voor openbare bibliotheken
in de ontwikkeling van EDUNET, de digitale infrastruc-
tuur voor onderwijs en bibliotheken.

Op 11 december 1997 stelde de ledenvergadering van
het NBLC een ‘Beleidsnota publieksinformatie’ vast.
Dit traject voorziet in een verdere ontwikkeling van de
openbare bibliotheek als centraal informatiepunt voor
publiek. Hierbij wordt op allerlei niveaus samenwerking
gezocht met instellingen en brancheorganisaties.

De ontwikkeling van het ‘studiehuis’ in het voortgezet
onderwijs en de toepassing van digitale media in het
onderwijs is reden voor openbare bibliotheken zich nog
actiever te richten op het voortgezet onderwijs en de
schoolmediatheek.

NBLC, branche en het veld

Vormen de openbare bibliotheken een branche? Het
NBLC vindt van wel. In de ledenvergadering vinden de
leden dat eigenlijk ook wel, zo blijkt telkens weer. De

praktijk is echter een stuk weerbarstiger. Beleefd en ‘met
de pet in de hand’ doet het NBLC telkenmale een beroep
op de leden om bij te dragen aan een sterke collectieve
ontwikkeling. De stukken voor de NBLC-ledenver-
gadering van 11 december bevatten een notitie over de
‘organisatie en werkwijze’ van de Vereniging NBLC.
Ook hierin weer de voorzichtige en enigszins therapeu-
tische aanpak: een analyse, wat discussiepunten en een
procedurevoorstel. In de ledenvergadering is afgespro-
ken dat dit voorjaar de overlegstructuur binnen de
vereniging aan de orde zal komen. Het feit dat de PBC’s
sinds 1 januari 1998 geen lid meer zullen zijn van de
Vereniging NBLC zal rond dit punt een minder behou-
dende sfeer creëren.
Het probleem van een stevig branchebeleid zit ’m feite-
lijk in drie knelpunten: de structuur van de vereniging en
de machtspositie van de categorale directeurenclubs, de
geringe betrokkenheid van het middenkader en de pro-
fessionals bij branchezaken, en de neiging van
bibliotheekorganisaties om - weer thuisgekomen - uit-
eindelijk gewoon een eigen koers uit te zetten en zich
daarbij sterk te laten leiden door het lokale krachten-
veld.
Op de achtergrond speelt nog mee dat de ambities van
het Verenigingsbureau van het NBLC gericht zijn op
een branchebreed implementeren van allerlei nieuwe
zaken en inzichten, gesteund door een meerderheid in
de ledenvergadering, terwijl de individuele bibliotheek-
organisaties graag op het cruciale moment willen bepa-
len wat lokaal of regionaal goed voor henzelf is.
Uit de discussie over een gemeenschappelijk tariefbeleid
blijkt bijvoorbeeld overduidelijk dat de ambities van het
Verenigingsbureau geheel worden weersproken door
de realiteit van de individuele lokale besluitvorming. Er
is onder de leden zelfs geen enkele consensus over
tariefbeleid. Ook speelt een rol dat er door de verschillen
in lokale prioriteiten en subsidiëring tussen bibliotheken
grote verschillen ontstaan, die een gemeenschappelijke
koers frustreren. En bovendien: bij elk onderdeel waarop
het NBLC het voortouw wil nemen, blijkt telkens een of
andere bibliotheek of PBC reeds het initiatief te hebben
genomen. Kortom, het is voor het NBLC een heidens
karwei om een voortrekkersrol te vervullen in een sterk
autonoom en gedecentraliseerd krachtenveld.

Waren de afgelopen jaren die van de ambities en initia-
tieven, de komende jaren moeten uitwijzen of het NBLC
en zijn leden erin slagen een gemeenschappelijke koers
door te zetten en vernieuwende resultaten te boeken
voor de branche als geheel.


