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Adriaan van Geest

‘De marktwerking in de openbare bibliotheek 

Kemperman (55) was onder andere verkoopchef bij de

Hema, personeelschef bij nkf kabelfabriek, hoofd per-

soneelszaken van de pbc-Gelderland en vanaf 1982 hoofd

personeelszaken van het nblc. Sinds tien jaar is hij nu

directeur van de Openbare Bibliotheek Zaanstad. In die

tien jaar veranderde de verhouding met de gemeente lang-

zaamaan. Aanvankelijk lag de macht echt op het raadhuis,

maar als er geen grote problemen zijn is de gemeente nu

niet of nauwelijks meer ‘aanwezig’. Controle op afstand

dus – via financiële stukken en jaarverslagen van de Open-

bare Bibliotheek. 

In het verleden was dat wel anders. De bibliotheek van

Zaanstad werd geconfronteerd met extra bezuinigingen.

De oorzaak daarvan is lang onduidelijk gebleven. Kemper-

man bestookte de gemeente voortdurend met cijfers. In

1993/’94 lagen de inkomsten in zijn bibliotheek zestien

procent hoger dan in vergelijkbare bibliotheken, zo had hij

berekend, terwijl de gemeentelijke subsidie achttien pro-

cent lager was. Alle aanleiding om met de gemeente te

spreken. Kemperman nodigde de raadsleden uit, leidde

hen rond en beargumenteerde zijn bijzondere positie. Het

resultaat was een extra bezuiniging op het bibliotheekbud-

get. Achtergrond: de problemen van de gemeente Zaan-

stad met de uitkering uit het gemeentefonds.

Kemperman: ‘Die bezuinigingen waren niet gebaseerd op

onze keuzes. We hebben ons hevig verzet. Zo’n grote

ingreep kan niet meer opgelost worden met de kaasschaaf.

Er moest gesneden worden in de dienstverlening. We heb-

ben de politiek voorgehouden, dat ze dan ook zelf de keu-

zes moesten maken bij het sluiten van filialen.’ 

De wethouder wees twee filialen aan die gesloten zouden

moeten worden. Die filialen zijn nu nog steeds open, want

de burgers ontploften. Op een prachtige dag in oktober,

nu vijf jaar geleden, ontstond er een grote demonstratie.

Zevenhonderd bibliotheekleden stonden voor het raadhuis

achter het spandoek. De extra bezuinigingen kwamen toen

te vervallen. Wel moest de bibliotheek een plan maken

met een toekomstvisie voor de komende jaren. Toen het

plan klaar was en Kemperman opnieuw zijn vergelijkend

cijfermateriaal toonde, wilde de gemeente een onafhanke-

lijk onderzoek. Gemeente en bibliotheek gaven uiteinde-

lijk gezamenlijk een opdracht aan Bakkenist Management

Consultants.

Bakkenist schetste drie nieuwe scenario’s: 

• doorgaan op de huidige voet;

• de bibliotheek als informatiecentrum;

• de bibliotheek als kenniscentrum.

De begeleidingsgroep wilde nog een vierde scenario, de

virtuele bibliotheek. Uiteindelijk is bij het doorrekenen dit

vierde scenario niet berekend. De keuze viel op de

bibliotheek als kenniscentrum. Deze keuze leidt nu tot de

nieuwbouw van een hoofdbibliotheek in het centrum van

Zaanstad, een regiobibliotheek in Krommenie en onder-

steunende diensten (bibliobus en bibliotheekdienst voor

ouderen). De nieuwe gebouwen worden in 2004/2006

geopend. 

Zaanstad kent verschillende werkgebieden en een decen-

trale bebouwing. Gekozen is voor twee goed geoutilleerde

vestigingen in Zuid (Zaandam) en Noord (Krommenie) en

vier kleine filialen (nu drie) met een minimum pakket. 

Kemperman somt ze op: een collectie voor het eigen werk-

gebied, met de nadruk op fictie; twee internetterminals; de

mogelijkheid tot klassenbezoek en een 2 Mb-aansluiting

op het eigen netwerk.

In de beide grote vestigingen treft men alle vormen van

dienstverlening die men van een moderne bibliotheek

mag verwachten: een uitgebreide collectie, studieplekken

met veel gevraagde software, begeleiding en advisering bij

het zoeken naar onderliggende informatie en informatie-

bronnen, voldoende en snelle internetaansluitingen en

dergelijke.

Vrijwilligers worden in Zaanstad alleen ingeschakeld voor

aanvullende dienstverlening, zoals thuisbezoek voor oude-

ren, waarbij de sociale component een belangrijke rol

speelt.

De gemeenteraad koos voor de bibliotheek als kenniscen-

trum. Voordat die keuze tot stand kwam vonden vele

gesprekken plaats met ambtenaren. Kemperman: ‘Zij heb-

ben hart voor de bibliotheek gekregen. En wat nog belang-

rijker is, zij zijn binnen de gemeentelijke organisatie de

pleitbezorgers. Financieel is het roer nu om. De uitbrei-

dingen kosten 1,7 miljoen gulden extra, die worden 50/50

betaald door bibliotheek en gemeente. Ondanks dat zit

Bibliotheek Zaanstad nog steeds niet aan de top van het

bibliotheekwerk.’

Bij het afsluiten van het contract over de budgetfinancie-

ring, was de hoogte van het subsidiebedrag per inwoner

lager dan het landelijk gemiddelde en dat is nog steeds zo.

Wie is er eigenlijk aan de bal als het gaat om

het bibliotheekbeleid: de gemeente of de

bibliotheek? En wat doe je als je bibliotheek

bekendstaat als ‘te arm om noodzakelijke

vernieuwingen te realiseren’? Henk

Kemperman is directeur van die bibliotheek

– de Openbare Bibliotheek Zaanstad. 

Informatie Professional sprak met hem.
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kent zijn grenzen’

Dit betekent dat de bibliotheek Zaanstad niet adequaat

kan inspelen op landelijke ontwikkelingen en veranderin-

gen in vraag en aanbod. De kans bestaat nog steeds dat de

bibliotheek achterop gaat lopen. Kemperman pleit daarom

voor maatregelen die dit gevaar kunnen afwenden. Extra

geld is nodig voor nieuwe media, openstellingsuren, per-

soneelsformatie en beleidsondersteunend onderzoek. En

dat lijkt nu te lukken. 

Meer bewoners - groter tekort
Het draagvlak voor het handhaven van de kwaliteit is nog

steeds klein. Beleidsmatig werk vraagt immers veel aan-

dacht en dus personele capaciteit. Kemperman vergelijkt

zijn bedrijf met andere (commerciële) bedrijven. ‘Als

Albert Heijn met tien procent minder omzet een twintig

procent hogere winst realiseert, dan zijn de aandeelhou-

ders tevreden. Als de bibliotheek datzelfde doet in casu

het verminderen van de dienstverlening en het verhogen

van de eªciency, is er felle kritiek van zowel de burgers

als de politiek. Je hoort dan: “Jullie zijn toch een basis-

voorziening” en er volgen vragen in de raad en discussie

met de wethouder. Onze doelstelling is niet alleen winst

maken, maar ook een bijdrage leveren aan die algemene

doelstelling voor het bibliotheekwerk. Dat is het lastige

van dit vak. Een bibliotheek kan slachtoffer worden van

zijn eigen succes. Meer bezoekers levert immers al snel

een groter tekort op. In Zaanstad kost een jaarabonnement

vijftig gulden. Dat is de prijs van anderhalf boek en 

daarvoor leveren wij informatie om de hoek, hulpvaardige

medewerkers, collecties boeken, compact discs, blad-

muziek, computerprogramma’s, tentoonstellingen en tal

van activiteiten. ’t Is een heerlijk vak. Maar duidelijk is voor

mij wel dat marktwerking in de Openbare Bibliotheek haar

grenzen kent.’

Drs. A. van Geest is redacteur van Informatie Professional 
en directeur van de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer 
te Hoofddorp.
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