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De recente geschiedenis van het bibliotheekwerk in Limburg
wordt vooral bepaald door de oprichting en ontwikkeling van
Symbiose. Op dit moment wordt het bibliotheekwerk weer ver-
zelfstandigd. Wat waren de aanleidingen hiervoor?
Haazen: ‘Belangrijkste reden was toch dat het water bij

Symbiose tot aan de lippen stond. Er was geld tekort en de

klanten waren ontevreden. Ook de politiek was niet

enthousiast, omdat het gevoel bestond dat het geld wat er

in ging niet voldoende terugkwam in de vorm van produc-

ten en diensten. Ook binnen Symbiose zelf wilde men ver-

anderingen, wat losser komen van de betutteling door de

provincie. Niet alles moeten verantwoorden, maar zelf wat

meer kunnen ondernemen.’

Welke concrete maatregelen worden nu genomen?
Haazen: ‘Per 1 januari 2004 moet de verzelfstandiging van

Symbiose en zijn onderdelen zijn afgerond. Ze staan dan

op eigen benen, weliswaar wel met de provincie als groot-

ste opdrachtgever. Dit geldt ook voor de unit Bibliotheek-

werk. Dat wordt een onderdeel van een nieuwe Provinciale

Service Organisatie, die echter een heel ander type dien-

sten gaat leveren dan Symbiose daarvoor deed, zonder

gedwongen winkelnering door de afnemers. Dienstverle-

ning aan de klant gaat decentraal plaatsvinden, terwijl op

provinciaal niveau meer de back-office diensten worden

georganiseerd.’

Bosch: ‘Je ziet heel duidelijk dat de grotere gemeenten in

de provincie een sprong vooruit willen maken in het biblio-

theekwerk. De kleinere zijn achtergebleven, al is er niet

sprake van één duidelijk patroon. Door het proces dat nu

wordt doorlopen is heel veel in beweging gekomen. Bewe-

ging vooral in het denken over wat bibliotheekwerk in de

toekomst moet zijn.’

Haazen: ‘Limburg heeft heel veel kleinere gemeenten en

ook heel veel kleine kernen. In die kleine gemeenten is de

functie van een bibliotheek wel belangrijk, maar er is wei-

nig geld voor. In een enkel geval zie je in dergelijke kleine

plaatsen (Meijel is een voorbeeld) een multifunctioneel cen-

trum ontstaan, waarin ook de bibliotheek een plaats heeft.’

Visie op de toekomst
Limburg is niet alleen geografisch een buitenbeentje, maar is
het ook een tijdlang voor wat betreft de organisatie van het
bibliotheekwerk geweest. Wij zijn benieuwd welke toekomstvisie
aan het huidige veranderingsproces ten grondslag ligt.
Haazen: ‘De basis van onze visie ligt in het feit dat wij gelo-

ven in het leveren van integrale diensten aan de basis, lei-

dend tot brede organisaties als poort tot maatschappelijke

dienstverlening. Zeker in kleine kernen, maar ook in wijken,

moet je vanuit die samenvoeging diensten gaan leveren.

Voor het bibliotheekwerk betekent dit ook dat men andere

diensten gaat leveren dan tot voor kort gebruikelijk, een dui-

delijke verbreding van het bibliotheekwerk die voor een

gezonde toekomst noodzakelijk is. Veel meer typen media,
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de abonnementen en uitleencijfers leiden heel duidelijk tot

een gevoel van urgentie.’

Haazen: ‘Vanuit de provincie leggen wij het ambitieniveau

hoog. Dit vraagt naast investeringen van ons, ook investe-

ringen vanuit gemeenten. Natuurlijk zien wij ook dat deze

daar niet altijd budget voor hebben. In zo’n geval tonen wij

begrip, maar niet te veel, want dan bepaalt de langzaamste

het tempo en schieten we niet op.’

Bosch: ‘In de regio Parkstad hebben we vier grotere en vier

kleinere gemeenten, waarmee we samen optrekken. Toch

zie je een heel duidelijk verschil in denken per gemeente.

De kneuterigheid is soms sterk verankerd, een deel van de

betrokkenen heeft een conservatieve kijk op de zaak (‘de

bibliotheek is er alleen voor het lenen van boeken’) en dat

leidt tot behoudend opereren. Ook zijn de stichtingen

Openbare Bibliotheek bang voor het verlies van hun zelf-

standigheid. Allemaal remmende factoren dus.’

Bosch: ‘Een voorbeeld van het gebrek aan innovativiteit. Ik

heb destijds nooit begrepen waarom de bibliotheken de

slag om de video en dvd hebben gemist, terwijl ze die van

de lp en cd wel meemaakten. Op vele plaatsen zag je com-

merciële videotheken ontstaan, met een uitleenfunctie. Het

conservatieve, behoudende karakter toen van bibliotheken

maakte dat ze die slag volledig misten. Nu valt dat nog nau-

welijks in te halen.’

Sturing en middelen
Bij het sturen van ontwikkelingen vanuit de provincie helpt 
het ook altijd erg als er de nodige middelen aan kunnen worden
toegevoegd. Wat doen provincie en gemeenten op dit punt in dit
traject?
Haazen: ‘We hebben meer gedaan dan de bijdrage die we

uit de landelijke pot van OCenW kregen. We hebben

bewust sommige investeringen naar voren gehaald. Daar-

door konden we voor de eerste fase, leidend tot het provin-

ciale business plan, 0,8 miljoen euro beschikbaar stellen.

Voor de tweede fase, die van de realisatie, hebben we 0,9

miljoen euro over. Verder hebben we het structurele bud-

get opgetrokken van 1,59 miljoen euro naar 2,5 miljoen

euro per jaar. Hiermee hebben we een achterstand inge-

haald, we zitten nu landelijk in de middenmoot.

Tevens hebben we alle gemeenten verzocht hun budget op

te trekken naar het landelijke gemiddelde van 13,11 euro per

inwoner. Voor sommige gemeenten betekent dit een duide-

lijk groeipad. We suggereren hen dan ook goed te kijken

naar de bredere functionaliteit die de voorziene bibliotheek-

voorziening kan bieden, waardoor misschien ook andere

posten uit de begroting mee kunnen tellen, zoals voorlich-

tingsactiviteiten, culturele activiteiten en dergelijke.’

Bosch: ‘In mijn regio zie je redelijk grote verschillen. Drie

van de vier grote gemeenten hebben een duidelijke impuls

gegeven. De rest blijft achter en ziet de achterstand dus

ook alleen maar groeien. De barrière om bij te trekken

wordt dus steeds groter.’

Haazen: ‘Voor de goede orde. Die 13,11 euro per inwoner is

uitsluitend bedoeld voor het basispakket en het onderdeel

zijn van het netwerk. De mooie dingen voor de mensen

komen er nog eens bovenop.’

maar ook een culturele ontmoetingsplaats en een educatief

steunpunt. De bibliotheek wordt een vooruitgeschoven post

in de informatiesamenleving, onderdeel van een netwerk dat

content levert en contentbeheer organiseert.’

Bosch: ‘In Limburg streven we naar zo’n vier tot vijf regio-

bibliotheken. Het model is nog niet uitgekristalliseerd. Je

kunt denken aan één organisatie die een hele regio bedient,

maar ook aan een cluster zelfstandige eenheden, die door

een soort Regionale Bibliotheek Centrale worden onder-

steund, met ongeveer de diensten die een PBC nu levert.’

Haazen: ‘Dit is dus een duidelijk ander model dan de basis-

bibliotheek van de Stuurgroep Meijer. Wij denken in grotere

eenheden, met een schaalgrootte van circa 200.000 inwo-

ners, maar wel met lokale differentiatie. De back-office taken

worden op twee niveaus uitgevoerd, namelijk op regionaal

niveau en door de Provinciale Services Organisatie.’

Haazen: ‘We hebben ook al enige successen behaald. Er

zijn enkele concrete producten gerealiseerd en in vier

regio’s zijn de bestuurders inmiddels daadwerkelijk samen

aan de slag, onder leiding van wethouders zoals Bosch. Je

moet ook snel enkele successen boeken om twijfelende

gemeenten en bestuurders te overtuigen van de aanpak.’

Alle neuzen in één richting?
Veranderingsprocessen zijn lastig, zeker als de macht niet top-
down ligt om dingen door te voeren. Voor het bibliotheekwerk
geldt dat de gemeenten primair bestuurlijk verantwoordelijk
zijn. In een bestuurlijke context zoals in Nederland betekent dit
veelal toch polderen. Hoe wordt dit proces in Limburg opgepakt?
Haazen: ‘Er is een duidelijk spanningsveld tussen de

bestuurlijke wil vanuit de provincie en veel gemeenten

enerzijds en de autonome bibliotheekbesturen anderzijds.

Maar een dergelijk spanningsveld kan ook energie geven,

als je het op een gezonde manier weet te gebruiken. Het is

dus belangrijk om tegelijk wethouders aan te spreken op

hun bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijk-

heid en om bibliotheken met geld en menskracht te onder-

steunen om ze mee te krijgen. Het belangrijkste hierbij is

om zelf een heldere visie te hebben en veel enthousiasme.

Herpositioneren betekent veranderen. Veranderen bete-

kent onzekerheid. Onzekerheid betekent dat mensen op de

rem gaan staan.’

Bosch: ‘Maar veel bibliotheken moeten wel. De teruglopen-
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taken en betaalde diensten. Voor die laatste geldt dat er

sprake moet zijn van informatie van een hoog niveau, door

goede relaties met de leveranciers van informatie.’

Bibliotheekwerk Limburg over vijf jaar
Welke vorm heeft het bibliotheekwerk in Limburg over vijf jaar? 
Haazen: ‘Er zullen dan vier tot zes regiobesturen zijn, van

regionale bibliotheekvoorzieningen hier in Limburg. En ik

denk eerder aan vier dan aan zes. De back-office functiona-

liteit hebben we dan op provinciaal niveau voor elkaar. Er

zullen enkele kernvoorzieningen zijn op strategische plaat-

sen in de provincie, met heel veel “voorraad” aan materiaal,

niet alleen in de klassieke zin, maar ook in toegang tot

moderne media en bestanden en dergelijke. Verder zullen

er front-office functies op heel veel plaatsen in de provincie

zijn, ook in de vorm van (digitale) steunpunten in de kleine

kernen.’

Haazen voorziet verder een forse professionalisering. Een

dergelijk netwerk van voorzieningen zal met moderne logis-

tieke dienstverleningscontracten gaan werken. Haazen: ‘Je

bestelt een boek in zo’n digitaal steunpunt en dat wordt ver-

volgens door TPG of Albert Heijn thuisbezorgd, tegelijk

met de andere boodschappen in het laatste geval.’ 

De multifunctionele voorzieningen in de plaatsen (waar-

onder de front-office bibliotheekvoorziening) zullen markt-

conform gaan opereren, met accountmanagers als aan-

spreekpunten voor de regionale en provinciale

bibliotheekservices.

Bosch: ‘In zijn totaliteit leidt dit tot een andere verdeling

van dienstverlening. Nu is tachtig procent gratis en twintig

procent betaald. Over tien jaar zal dit zijn omgedraaid, met

ook een andere verdeling naar de diensten. De gesubsi-

dieerde digitale informatie zal grotendeels gratis zijn, ter-

wijl juist het traditionele boek meer moet gaan kosten. Het

boek zal nooit verdwijnen, maar als overheid moet je niet

willen sturen op veranderingen in het informatiegebruik,

daarvoor ben je niet krachtig genoeg.’

Zijn jullie in Limburg over vijf jaar klaar als dit beeld is 
gerealiseerd? 
Haazen is stellig: ‘Het is nooit klaar, door de snelheid van

met name ICT-ontwikkelingen loopt de bibliotheek fors

achter en dit valt moeilijk in te lopen.’ 

Bosch: ‘In de breedte is men nog niet overtuigd van deze

permanente verandering, daar wachten ze met smart op de

finish.’ 

Haazen: ‘Je hebt cultureel ondernemerschap nodig.’ 

Bosch tot slot: ‘Zonder krachtenbundeling lukt het zeker

niet, zowel op provinciaal als op landelijk niveau. We had-

den als bibliotheeksector al veel eerder de nodige know-

how moeten ontwikkelen en voorloper willen zijn. We heb-

ben heel veel laten liggen! Daarom neemt Limburg nu

definitief afscheid van het tijdperk met Symbiose als de

koepel voor het bibliotheekwerk.’

Dr. Chris Frowein is principal adviseur bij M&I/PARTNERS. 
Drs. Adriaan van Geest is directeur van de Openbare Bibliotheek
Haarlemmermeer. Beiden zijn redacteur van Informatie Professional.

Een interessant discussiepunt bij de herstructurering van het
bibliotheekwerk in het land is ook altijd de positie van de vrij-
willigers. Vaak wordt de noodzaak van de presentie van vrijwil-
ligers als een probleem voor de verandering opgeworpen. 
Bosch: ‘Allereerst moeten we af van het beeld dat grote

bibliotheken professioneel worden geleid en dat de kleintjes

nagenoeg op vrijwilligers draaien. Dat beeld is te zwart-wit.’

Haazen: ‘Wel is een duidelijke bundeling van professiona-

liteit nodig, anders krijg je de vernieuwing nooit voor

elkaar. Bibliotheekwerk is gewoon een professie. Er is niks

tegen de hulp van een vrijwilliger, maar het professionele

vakwerk staat niet ter discussie.’

Bosch: ‘Vrijwilligers kunnen uitstekend een bijdrage leve-

ren aan het primaire proces, terwijl professionals de 

begeleiding leveren. Zoiets zie je veel meer in het cultureel

werk. In het bibliotheekwerk moet je soms wel de vraag

durven stellen naar ieders rol in de werkprocessen. Vrij-

willigers er buiten houden gaat ten koste van de eigen

bibliotheek.’

Haazen: ‘Ik trek vaak een parallel met de noodzakelijke

veranderingen in het onderwijs. Daar zag je ook dat de luxe

rechtspositie zich uiteindelijk tegen de sector keert. Ook de

directeuren en bestuurders in bibliotheken moeten zich

hiervan bewust zijn.’

Een ander interessant discussiepunt in het gesprek over midde-
len is de mogelijke betaling voor diensten van de bibliotheek.
Dient het subsidiemodel te domineren, of moeten bibliotheken
veel ondernemender worden? 
Haazen heeft hierover een duidelijke mening: ‘Het betalen

voor diensten komt eraan, het is een vanzelfsprekende ont-

wikkeling. Niet noodzakelijk heel veel door gebruikers,

maar ook door contractpartners zoals scholen, verzorgings-

huizen en dergelijke. Ook elementen als sponsoring en

gastgebruik van de faciliteiten zullen hun intrede doen.

Eén ding is hierbij duidelijk: de traditionele bibliothecaris

zal zo’n onderneming niet kunnen leiden, diens compe-

tenties komen elders te liggen.’ 

Bosch vult aan: ‘Ik spreek dan ook liever van een directeur

van een bibliotheek, dan van een bibliothecaris.’ 

Haazen: ‘Ik zie een duidelijk verschil tussen publieke
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