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NBLC maakt blauwdruk nieuwe structuur

De openbare bibliotheek als
toegangspoort tot informatie

Donderdag 11 juni zal tijdens de leden-
vergadering van de Vereniging NBLC,
de branchevereniging van openbare
bibliotheken, de discussienota ‘Toe-
gangspoort tot informatie, reddings-
boei in de informatiezee’ aan de orde
komen. De nota, die al onderwerp van
gesprek vormde tijdens een aantal
regionale voorlichtingsbijeenkomsten
in maart, schetst een blauwdruk voor
een samenhangend netwerk voor
bibliotheekvoorzieningen. Hans Veen
gaat in op de betekenis en inhoud van
de notitie, de sterke en zwakke kanten
van het hierin gepresenteerde struc-
tuurmodel, de mogelijke belemmerin-
gen bij implementatie, de NBLC-proef-
projecten, de bibliotheekclassificatie en
het PMC-model.

Medio maart publiceerde het NBLC-Verenigings-
bureau de discussienotitie ‘Toegangspoort tot

informatie, reddingsboei in de informatiezee’. Deze
notitie werd in opdracht van het NBLC geschreven door
drs. H.F.M. Bovens en drs. H. Gramser van het advies-
bureau Boer & Croon en voorzien van een voorwoord
door L. Popma, directeur NBLC Verenigingsbureau.
De inhoud van de notitie is gebaseerd op ervaringen uit
NBLC-proefprojecten ‘Samenhang en Kwaliteit’ uitge-
voerd bij openbare bibliotheken in Overijssel, regio Den
Haag, regio Rotterdam en de stad Amsterdam. Deze
projecten werden in 1996 gestart in het kader van het
NBLC-strategietraject ‘Op weg naar 2005’. In mei 1998
worden deze proefprojecten afgerond. Onderwerp van
de notitie is de structuur van het netwerk van openbare

bibliotheken in Nederland in relatie tot dienstverlening
aan publiek (‘marktsegmenten’ en de vraag), digitale
ontwikkelingen en schaalgrootte-vraagstukken.
De notitie gaat in op een aantal aspecten van een
netwerkstructuur van het openbaar bibliotheekwerk.
De trefwoorden zijn: uniformering ontsluitings-
kenmerken, uniformering gebruikerskenmerken, trade-
marking van drie serviceniveaus, front- en back-office,
schaalvergroting facilitaire diensten, gestructureerde
samenwerking, front- en back-office, brancheformules,
kwaliteitsborging, audit en minimumgaranties. De ge-
presenteerde ideeën zijn kort en modelmatig beschre-
ven. De notitie bevat ter verduidelijking een groot aantal
schema’s.

Forse veranderingen

In de inleiding wordt door L. Popma, directeur van het
Bureau van de Vereniging NBLC, ingegaan op het
belang van de notitie en het moment van publicatie. Een
externe bedreiging is er ook: overheden zetten steeds
meer vraagtekens bij de structuur van het openbaar
bibliotheekwerk. Er is zelfs een adviesaanvraag uitge-
gaan van het ministerie van OCenW naar de Raad voor
Cultuur. Dan maar liever gauw goede zelfregulering, is
blijkbaar de terechte gedachte geweest.
In hoofdlijnen schetst de notitie een blauwdruk van een
samenhangend netwerk van bibliotheekvoorzieningen,
waarbij door een meer effectieve en efficiënte taakverde-
ling en specialisatie een systeem van lokaal goed toe-
geruste bibliotheekvoorzieningen ontstaat dat op een
moderne wijze tegemoet kan komen aan de gewijzigde
informatiebehoefte van bibliotheekgebruikers. De
nieuwe technologische ontwikkelingen maken het daar-
bij mogelijk de organisatie van de dienstverlening los te
maken van de fysieke bibliotheek. Toegang tot informa-
tie wordt net zo essentieel als het bezit van een eigen
mediacollectie. In de notitie worden drie typen (niveaus)
bibliotheekvoorzieningen benoemd: de Service-biblio-
theek, de Informatie-bibliotheek en de Advies-bibliotheek.
De inhoud van de notitie ‘Toegangspoort’ is om meer-
dere redenen interessant. Ten eerste omdat de gepre-
senteerde ‘classificatie’ van bibliotheken zeer afwijkt van
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het systeem waarmee de proefregio’s zijn gestart. Ten
tweede bevat de notitie een globaal en visionair beschre-
ven, maar forse verandering van rol-invulling en samen-
werkingsrelaties voor partijen binnen de bestaande struc-
tuur van het openbaar bibliotheekwerk in Nederland.
Ten derde: de inhoud is inmiddels controversieel geble-
ken, gezien een aantal reacties uit het veld. Toen boven-
dien enkele maanden geleden bleek dat de voorstellen
uit de notitie al waren besproken met vertegenwoordi-
gers van de Raad voor Cultuur, het Interprovinciaal
Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten, ontstond er enige commotie bij bibliotheken. Deze
drie organisaties hebben immers zeer directe relaties
met de subsidieverstrekkers van de branche, te weten
rijk, provincie en met name gemeenten.
De verwachting is dat er in de NBLC-ledenvergadering
op 11 juni aanstaande een pittige discussie gevoerd zal
gaan worden over de notitie ‘De Toegangspoort’. Het is
te verwachten dat er voorstellen zullen worden inge-
diend om het model dat beschreven wordt in deze notitie
aan te passen.

Proefregio’s van bibliotheken

Voor degenen die niet in de sector openbare bibliothe-
ken werkzaam zijn gaan we even terug in de geschiede-
nis. In 1995 werd door de openbare bibliotheken in
NBLC-verband besloten toe te werken naar een gele-
ding, een classificatie, van openbare bibliotheken. De
fictie van de ‘autonome lokale bibliotheek’ zou doorbro-
ken moeten worden door meer zichtbaar te maken dat
bibliotheken pas in een netwerk van samenwerkings-
relaties konden komen tot een goede organisatie van de
dienstverlening in een moderne kennismaatschappij.
Op zich niet nieuw. Openbare bibliotheken werken in
de praktijk reeds lang met allerlei onderlinge en centrale
afspraken, onder andere op het gebied van automatise-
ring, inkoop, leenverkeer, regionale lenerspassen, voor-
lichting en promotie. Ook de provinciale bibliotheek-
centrales hebben een uitgebreid netwerk van samenwer-
kingsrelaties opgebouwd.
Problemen hierbij zijn echter de weinig gestructureerde
werkwijze bij onderlinge samenwerking van bibliothe-
ken, de categorale scheiding tussen kleine, middelgrote
en grote bibliotheken en een gebrek aan een gemeen-
schappelijk instrumentarium bij marktbeleid.
De in 1995 ontworpen classificatie ging uit van een
verdeling van bibliotheken in zes categorieën, van A tot
en met F. Een A-bibliotheek stond voor een openbare
bibliotheek in een kleine gemeente, met een kleine
mediacollectie en beperkte openingstijden. Een F-bibli-
otheek voor een stadsbibliotheek met een zeer uitge-
breide mediacollectie en toegang tot digitale informatie,
ruime openingstijden en een breed servicepakket. Door
in een provincie of regio uit te gaan van een samenhang
tussen verschillende typen bibliotheken, waaronder
minstens een F-bibliotheek, zou een netwerk kunnen

ontstaan dat meer zou bieden dan de som der delen.
Cruciaal hierbij waren onderlinge, contractuele afspra-
ken, die tussen bibliotheken in de provincie of de regio
zouden worden gemaakt. Oorspronkelijk had het iets
van een ‘sterrensysteem’ en er werd wat afgekeken van
de VVV-branche.
Om te komen tot een branchesysteem van marktseg-
mentering werd naast de classificatie een PMC-systeem
(Product-Markt-Combinaties) ontwikkeld. Dit systeem
werd uitgewerkt in samenwerking met dr. H. Leenmans
van de Katholieke Universiteit Brabant en Adviesbu-
reau Boer & Croon. Gegevens uit landelijke markton-
derzoeken en standaard-gebruikersonderzoeken wer-
den als bijbehorend materiaal uitgewerkt voor praktisch
gebruik. Dit systeem stelt bibliotheken in staat door
middel van marktonderzoek onder de eigen gebruikers
te komen tot een selectie van meer en minder kansrijke
PMC’s. Bovendien wordt uitgegaan van een nieuwe
wijze van definiëren van producten en marktsegmenten.
Bij marktsegmenten betreft het de mate van gebruik
(veel, regelmatig, klein) en de achtergrond van informatie-
behoeften (werk, studie, vrije tijd, ontspanning en derge-
lijke). Het traditionele onderscheid in leeftijdscategorieën
wordt beperkt tot jonger en ouder dan dertien jaar. Bij
producten wordt gesproken over bijvoorbeeld ‘gebruik
van audiovisuele media’ en ‘mondelinge diensten’. Bi-
bliotheken kunnen met behulp van de systematiek bo-
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vendien werken aan het samen ontwikkelen van nieuwe
producten voor nieuwe markten.
Tevens is in 1995 voorgesteld te komen tot een branche-
systeem van kwaliteitszorg. Dit onderdeel zou echter in
een tweede fase van proefnemingen aan de orde moeten
komen. Het totale traject werd in 1996 gestart in een
aantal regio’s onder de naam ‘Samenhang en Kwaliteit’.

Proefprojecten
‘Samenhang en Kwaliteit’

Ondanks aanvankelijke kritiek op de criteria (minimum-
openingstijden te laag en minimumcollecties te klein,
niet toekomstgericht) in het classificatiesysteem startten
in 1997 de regionale proefprojecten. In de eerste fase
concentreerde men zich op twee zaken: de genoemde
classificatie en het werken met standaard-PMC’s. In de
proefprojecten bleek dat het hanteren van deze PMC’s
vooral werd bemoeilijkt door het gebrek aan adequate
informatie uit de computersystemen van bibliotheken,
zoals gebruiksfrequentie en specifiek gebruik door markt-
segmenten. Voorts dat de standaard-PMC’s lastig te
hanteren zijn bij definiëring van specifieke doelgroep-
gerichte activiteiten, zoals leesgroepen voor allochtonen
of activiteiten gericht op bepaalde woonwijken.
In de proefprojecten bleek ook dat de voorgestelde
classificatie (A-F) niet was te hanteren. Ook ontbrak de
aansluiting bij nieuwe technologische ontwikkelingen,
zoals Internet, en nieuwe inzichten op het gebied van
beroepsontwikkeling van de bibliothecaris. Gedurende
de proefperiode is daarom gezocht naar een nieuw
model. In de notitie ‘Toegangspoort tot informatie,
reddingsboei in de informatiezee’ wordt dit nieuwe
model beschreven.
Over de proefprojecten, de classificatie en de PMC’s is
tot nu enkele malen fragmentarisch gepubliceerd in
Bibliotheekblad, het blad van de Vereniging NBLC. Een
concreet verslag van proefactiviteiten, resultaten en
conclusies zal wellicht nog worden gepubliceerd. Het

werken met de ontwikkelde standaard-PMC’s wordt
door het NBLC nu al zo succesvol geacht dat er ‘leer-
trajecten marketing’ zijn opgezet en een PMC-Hand-
boek is vervaardigd waarmee bibliotheken samen aan
de slag kunnen in navolging van de proefprojecten.
De regionale proefprojecten worden in mei 1998 afge-
sloten. De regio’s zullen dan op eigen kracht en met de
behaalde resultaten verder moeten.

Nieuw model: netwerkstructuur

De NBLC-notitie ‘Toegangspoort’ is te beschouwen als
een van de resultaten van de regionale proefprojecten,
alhoewel praktische verwijzingen naar de ervaringen in
de proefgebieden ontbreken. Aangegeven wordt wel dat
de oorspronkelijke classificatie niet bruikbaar bleek.
Technologische veranderingen, de virtuele bibliotheek,
nieuwe aanbieders op de markt en veranderend klant-
gedrag worden genoemd, maar zijn overigens geen echt
splinternieuwe trends.
In de notitie wordt gesproken over convenanten die
afgesloten zouden moeten worden tussen overheden,
bibliotheken en NBLC. In deze convenanten zou over-
eenstemming over een nieuwe structuur vastgelegd kun-
nen worden om te voorkomen dat er lokaal belemmerin-
gen worden opgeworpen voor een landelijke
ontwikkeling. Zelfs wordt gerept over audits, trademarks
en bijbehorende sancties voor bibliotheken die onder de
vastgestelde kwaliteitsmaat blijven.
Het model zoals beschreven in de NBLC-notitie heeft
veel weg van een visionaire blauwdruk. De nadruk
wordt gelegd op een wijze van samenwerken die een zeer
grote mate van wederzijdse afhankelijkheid inhoudt.
Een aantal kenmerken uit de notitie, zoals deze worden
voorgesteld:

• Onderscheid tussen drie typen bibliotheken:
1. Service-bibliotheek als informatiesupermarkt met
een beperkt basis-assortiment, uitleenfunctie, digi-

toegangspoorten
fysiek en virtueel

Figuur 1: De taakvelden van het bibliotheekwerk in onderlinge
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tale werkplekken, quick-reference en doorverwijs-
functie, koppeling naar back-office diensten van
andere bibliotheken.
2 Informatie-bibliotheek als informatiecentrum met
informatiebemiddelaars op HBO-niveau, ruim as-
sortiment, uitgebreide werkplekken, ruime openings-
tijden, specialisaties voor marktsegmenten, spreek-
uren, onderwijs- en achterstandsbeleid en een
prominentere regie-rol in het netwerk.
3. Advies-bibliotheek met uitgebreide informatie-
advisering en kennisoverdracht, omvangrijk assorti-
ment met achtergrondcollecties en regionalia, zeer
ruime openstelling, inzet specialisten, samenwer-
king met kenniscentra, interbibliothecair leenverkeer,
attenderingsprofielen, redactie databanken, spreek-
uren voor specifieke informatie.

• De inrichting van kenniscentra in een samenwerking
van Advies-bibliotheken en provinciale bibliotheek-
centrales.

• Benoeming van Servicepunten als onderdeel van het
netwerk, variërend van Internet-pc’s thuis, op school,
tot de wachtkamer van de huisarts.

• Bibliotheek als de openbare toegangspoort tot infor-
matie.

• Front-office diensten: zelfservice, informatieservice
direct in contact met de klant.

• Back-office diensten: verwijzen, linken en selecteren
van informatie, collectieprofielen, productontwikke-
ling, IBL-knooppunt, ondersteuning front-office.

• Herordening van niet-inhoudelijke ondersteuning en
organiseren op grotere schaal, zoals bijvoorbeeld:
automatisering, personeelsbeleid, personeelspool, trai-
ning personeel, marktonderzoek, inkoop, financiële
administratie.

• Brancheformules herkennen, accepteren en ernaar

handelen, zoals bijvoorbeeld: landelijk website, audits,
kwaliteitsborging, landelijk logo, unieke gebruikers-
code, zoekstandaarden, landelijke PR.

Eigenlijk zou men in plaats van een classificatiesysteem
beter kunnen spreken van service-arrangementen, want
het onderscheid is meer toegespitst op dienstverlening
dan op de fysieke structuur die erbij of erachter hoort.
Het gepresenteerde model kent een aantal sterke kan-
ten. Ten eerste is de structuur niet afhankelijk van
overheidsstructuren maar van dienstverlening en logi-
sche samenhang in de sector, alhoewel de grenzen van
de provincies nog worden gevolgd. Voorts is het een
open structuur waarmee binnen regio’s flexibel geope-
reerd kan worden. Het model is gefundeerd op moderne
trends als klantgedrag, nieuwe aanbieders van informa-
tie en technologische ontwikkelingen. Het ontwikkelen
van brancheformules met een verplichtend karakter en
een goede zelfregulering in de branche kunnen verster-
kend en stimulerend werken op individuele bibliothe-
ken. Alhoewel een zekere uniformering en normering
wordt beoogd, is er sprake van mogelijkheden om on-
derling op zakelijke basis de relaties te regelen. Ten
slotte is er sprake van een krachtig naar buiten gericht
statement: de openbare bibliotheek als toegangspoort
tot informatie.
Zwakke kanten van het in de notitie geschetste model
zijn ook te noemen. Het model gaat in feite wel heel erg
uit van een bestaande structuur. De provinciale biblio-
theekcentrales (PBC’s) blijven gehandhaafd. De provin-
ciegrenzen blijven bepalend. Directievoering van klei-
nere bibliotheken lijkt automatisch en als vanouds een
taak van deze PBC’s. En: die A-bibliotheken blijken
gewoon weer de bestaande WSF-bibliotheken (biblio-
theken met een wetenschappelijke steunfunctie). Er ver-
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Figuur 2: Publieksdiensten stellen de klant centraal
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andert dus ook verrassend veel niet. De vraag is of het
model niet te veel is geschreven op de bestaande situatie
en daarbij een kans laat liggen voor een meer fundamen-
tele structuurwijziging.

Belemmeringen

Alhoewel de geschetste structuur impliciet ontworpen is
voor bestaande organisaties - de samenwerkende delen
in de structuur -, houdt het voorgestelde model toch een
potentieel forse ingreep in. Indien dit voorstel in grote
lijnen in de komende NBLC-ledenvergadering geaccep-
teerd wordt, doemen er een aantal potentiële belemme-
ringen op die een vlotte implementatie in de weg kunnen
zitten:

• Cultuur. Tot nu toe is het openbaar bibliotheekwerk
gewend aan de lokale autonomie: ‘de bibliotheek-
branche is leuk, maar wat heb ik er voor mijn biblio-
theek aan’, of het gegeven dat sommige bibliotheken
lokaal zeer goede en goedkope oplossingen bedenken
die door brancheregie nooit geëvenaard kunnen wor-
den. Ook het verplichtende karakter van het hanteren
van een ‘trademark’ en de audits zal slikken zijn. Maar
ook: onderhandelen tussen bibliotheekpartners is een
kunst en een vaardigheid die nu nog veelal ontbreekt.

• Politiek, bestuurlijk. Subsidiëring van bibliotheken is een
gemeentelijke zaak en sterk lokaal georiënteerd, ook in
de vormgeving van subsidiemethodieken. Grotere ge-
meenten zijn soms beducht voor ‘gratis’ medegebruik
van hun bibliotheekvoorziening door bibliotheek-
gebruikers uit omliggende gemeenten. Grotere ge-
meenten zouden bibliotheken onder druk kunnen
zetten andere bibliotheken te laten meebetalen voor
back-office werk en daar zelf in bezuinigingen op
anticiperen. Bij veel grotere gemeenten leeft een soort
permanent en breed ongenoegen over het mee-
profiteren van stedelijke voorzieningen door omlig-
gende gemeenten. Bij kleinere randgemeenten leeft
het wantrouwen dat de stad zich met hun voorzie-
ningenniveau gaat bemoeien. Interlokale financierings-
en subsidie-afspraken zullen bovendien bibliotheken
zo verknoopt met elkaar maken, dat het voortbestaan
van afzonderlijke stichtingen of gemeentelijke biblio-
theken een toekomstig vraagpunt kan worden. Overi-
gens is een aantal bibliotheken een gemeentelijke
dienst.

• Financiën. De invoering van de nieuwe structuur, in
feite een totale branche-reorganisatie, kost geld; im-
mers, de kost gaat voor de baat uit. Waar dat vandaan
moet komen wordt niet aangegeven. En de ervaring
leert dat het bij dergelijke operaties meteen gaat om
grote bedragen. Wie denkt dat dit voor minder kan

dan twintig miljoen gulden, mag het zeggen. Omdat
het netwerk wettelijk een zorg is van rijk, provincie en
gemeenten en de twee laatste nu reeds fors geld uitge-
ven aan de exploitatie van bibliotheken, zou dit mijns
inziens bekostigd moeten gaan worden door de rijks-
overheid.

• Veranderingtechnisch. Een blauwdruk is aardig, maar de
weg er naartoe is net zo belangrijk. Hierover staat in de
notitie niets vermeld. Het implementeren van branche-
beleid is niet de sterkste kant van de Vereniging
gebleken. Zolang niets concreets, zoals duidelijke suc-
cessen, uit de proefprojecten worden gemeld, zal de
weerstand tegen weer een theoretisch model groot
zijn. Het opnemen van sancties, audits en dergelijke
zal niet helpen om deze weerstand op te ruimen.

• Contractueel. Bibliotheken die back-office diensten voor
andere bibliotheken gaan verzorgen zullen langdurige
zekerheden willen over de financiering, omdat er
personeelskosten mee gemoeid zijn. Anderzijds zullen
de vragende bibliotheken zich bij kortlopende subsidie-
contracten niet langer dan een jaar willen vastleggen.
Sinds de invoering van de derde tranche van de
Algemene Wet Bestuursrecht ligt het primaat van
subsidierelaties weer bij de begrotingsbesluiten van de
gemeenteraad. Begrotingsbesluiten prevaleren en pri-
vaatrechtelijke budgetcontracten dienen beschouwd
te worden als uitvoeringsregelingen. Denkbaar is ook
dat er concurrentieverhoudingen ontstaan tussen back-
office leverende bibliotheken.

• Vertrouwen. Niet bij alle directies van bibliotheken is er
voluit vertrouwen in de centrale regiefunctie van het
bureau van de Vereniging NBLC. Dit kan leiden tot
weerstand tegen een al te sturende rol van het
Verenigingsbureau en de neiging al te drastische in-
grepen af te zwakken of het lidmaatschap van het
NBLC te beëindigen.

Deze opsomming lijkt aan te sturen op de conclusie dat
het organiseren van een nieuwe structuur tot mislukken
gedoemd of praktisch niet haalbaar is. Dat zou het geval
kunnen zijn als bovengenoemde factoren genegeerd of
onderschat worden. Bij elke ingrijpende verandering
hoort een goede aanpak. Zolang een veranderings-
strategie ontbreekt, is mislukking gegarandeerd. Het
afsluiten van convenanten is dan een wat magere strate-
gie. Immers, regelingen en convenanten volgen op over-
eenstemming, maar brengen deze niet tot stand. Mis-
schien is het uitstippelen van een veranderingstraject
een goede opdracht voor een ander adviesbureau? De
bal ligt nu bij de leden van de Vereniging NBLC.

Figuren in dit artikel zijn afkomstig uit: ‘Toegangspoort tot informatie, reddings-

boei in de informatiezee’.


