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W E PROBEREN HET BEELD van de gang van zaken rond de

bibliotheekvernieuwing in Nederland en het reisdoel

dat men daarmee voor ogen heeft te vatten in enkele vra-

gen en stellingen. Deze leggen we voor aan: 

• Wim Kamerman, voorheen beleidsmedewerker bij het

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

verantwoordelijk voor bibliotheken, sinds de oprichting

trekker van het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing;

• Jan-Ewout van der Putten, directeur van het NBLC;

• Jan de Vuijst, voorheen directeur van het NBBI, verder

hoogleraar Informatiewetenschap aan de Universiteit van

Tilburg, en de laatste jaren intensief betrokken als advi-

seur bij vele veranderingsprojecten in bibliotheken.

Lichte regie, weinig tempo?
De eerste vraag behelst het proces van bibliotheekvernieu-

wing zoals zich dat nu vooral op provinciaal niveau ontrolt.

Er is sprake van een heel lichte vorm van landelijke regie

(Stuurgroep, zeer klein procesbureau). Op provinciaal

niveau herhaalt zich dat in meer of mindere mate, ook daar

is veelal sprake van een bottom-up tactiek zonder heel veel

regie. Wordt op deze manier voldoende tempo gemaakt om

de openbare bibliotheekvoorziening in Nederland in deze

moeilijke tijden een goede toekomstbasis te geven? 

Van der Putten stelt in antwoord hierop dat de huidige wij-

ze van organiseren van de branche een gevolg is van poli-

tieke besluitvorming, die heeft geleid tot het huidige decen-

trale model. De ondertoon hierin is: men heeft het zo

gewild, dus nu ook leven met de huidige wijze van organi-

satie. Misschien zit er wel weinig tempo in dit soort groot-

schalige vernieuwingstrajecten, maar ‘op vele plaatsen

heeft die decentralisatie ook zijn vruchten afgeworpen en

is de bibliotheek een zeer gewaardeerde, in politiek en

samenleving verankerde, voorziening, waarvoor men een

aanzienlijk deel van de begroting overheeft’. 

De Vuijst constateert, mede op basis van de interviews, dat

het tempo op diverse plaatsen dramatisch kan verschillen.

Chris Frowein

Vernieuwingsproces OB (4)

Polderen, ploeteren, plonsen of parasailen?
‘Hoezo meer geld, meer initiatief!’

Informatie Professional schonk in de afgelopen nummers aandacht aan het proces van

bibliotheekvernieuwing in drie regio’s: Limburg, Groningen en Utrecht. De bevindingen uit

die interviews en andere bronnen zijn voorgelegd aan een drietal deskundigen, die vanuit

landelijke optiek naar deze ontwikkelingen kijken. Het beeld van zowel heden als toekomst

blijkt niet gelijkluidend te zijn.

Vernieuwingsproces Openbare Bibliotheek

In april 2000 verscheen het rapport ‘Open poort tot ken-
nis’ van de Stuurgroep Herstructurering Openbaar Biblio-
theek, waarin de basis werd gelegd voor een andere
opbouw van de openbare bibliotheeksector in Nederland.
Nu, drie jaar verder, is er voldoende aanleiding om aan-
dacht te besteden aan het proces van bibliotheekvernieu-
wing. Informatie Professional nr. 3 (maart 2003) bevatte
een inleiding op de thematiek, plus een beschrijving van
de situatie in de provincie Limburg. Deel 2 en deel 3
richtten de aandacht respectievelijk op de provincie Gro-
ningen (IP nr. 4 april 2003) en de provincie Utrecht (IP nr.
5 mei 2003). In deel 4 tot slot kijken drie deskundigen
vanuit een landelijke optiek naar de ontwikkelingen. Fo
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heldere en krachtig uitgedragen visie op de bibliotheek van

de toekomst. De gedachte is dat deze alle betrokkenen ver-

enigt en de bibliotheeksector ook in staat stelt krachtig om

middelen van de overheid te vragen. Het huidige vernieu-

wingsproces (basisbibliotheekvorming, relatief bescheiden

impulsen via bibliotheek.nl) leidt uitsluitend tot efficiëntie-

verbetering en moeizame structuurdiscussies.

De Vuijst ziet liever dat we deze zienswijze nog sterker aan-

zetten: ‘Zolang je probeert een visie op louter het biblio-

theekwerk te ontwikkelen zal het modderen blijven. Wat

nodig is, is een visie op de maatschappij, de plek van de

burgers daarin, hun behoefte aan informatievoorziening op

die plek, en vervolgens kun je een visie op de openbare

informatievoorziening, inclusief de bibliotheek, daarvan

afleiden. De bibliotheek is een dienstverlenende instelling.

Elke visie daarop is een afgeleide (of zou dat moeten zijn)

van de visie op degene aan wie je een dienst verleent. Als je

niet over je klanten hebt nagedacht, kun je een adequate

dienstverlening alleen per ongeluk bereiken. Het valt me

wel op dat dit in de openbare bibliotheekwereld vaak als een

“te commerciële benadering” wordt gezien. Maar het heeft

niets met commercie te maken – wel met dienstverlening.

In het huidige vernieuwingsproces mis ik de discussie over

de klanten en hún toekomst veel te vaak. Overigens treft dat

verwijt ook bijeenkomsten en tijdschriften in de sector (ja,

ja: ook Informatie Professional). Allemaal voornamelijk

gericht op de sector zelf. Lekker knus, dat wel…’

Daar kan de branche het dus mee doen, inclusief uw eigen

redacteuren. (Overigens is De Vuijst ook lid van de redac-

tie-adviesraad van Informatie Professional en uit dien hoof-

de had hij …). 

Kamerman denkt enigszins in dezelfde richting als De

Vuijst: ‘De openbare bibliotheken zelf zien hun functie als

toegangspoort en bemiddelaar steeds belangrijker worden.

Bibliotheken vormen de publieke toegang tot openbare infor-

matie en zijn beheerders en wegwijzers in de overmaat aan

informatie. Hierbinnen zijn meerdere toekomstvisies moge-

lijk. De uitgangspunten zijn wel duidelijk: samenhang, doel-

matigheid, kwaliteit. Maar de uitwerking kan plaatselijk ver-

schillen: de nieuwe Amsterdamse openbare bibliotheek bij

het IJ zal er echt anders uitzien dan een Kulturhus in het

oosten van het land. Dat is niet erg, dat moet juist. De biblio-

theek is van en voor de lokale gemeenschap en moet dus pre-

cies die functies vervullen die in die gemeenschap passen.’

Van der Putten toont zich een krachtig pleitbezorger van

de vernieuwing die reeds tot stand is gebracht en die in de

pijplijn zit. Hiervoor haalt hij een groot aantal resultaten

en initiatieven aan:

• ‘de bibliotheek als centrum van informatie, ontmoeting en

verbeelding is op veel plaatsen werkelijkheid geworden;

• bibliotheek.nl is geen bescheiden impuls en zal leiden tot

grote wijzigingen in het werk;

• digitale informatiebalie (Al@din), gezamenlijke catalo-

gus, samen grote hoeveelheden content aangekocht,

modern zoeksysteem gerealiseerd;

• nieuwe master-opleiding aan Nyenrode en een cyclus aan

cursusdagen.’

Hij stelt dat ‘het tempo eigenlijk wordt bepaald door

enthousiaste wethouders, doortastende gedeputeerden, cre-

atieve ambtenaren en bibliotheekprofessionals die hun nek

durven uitsteken. Heb je dat allemaal bij elkaar, dan zul je

altijd een hoog tempo ontwikkelen, onafhankelijk van wat

je op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau besluit,

en onafhankelijk van of een grote dan wel een kleine bibli-

otheek meewerkt.’

Kamerman stelt dat de vraag naar lichte of zware sturing

niet de kern raakt: ‘Waar het nu om gaat, is dat we een

samenloop van ontwikkelingen zien die bij alle betrokke-

nen een gevoel van urgentie heeft doen ontstaan. De lichte

vorm van landelijke regie past bij de bestuurlijke verant-

woordelijkheidsverdeling in Nederland zoals die voor bibli-

otheekvernieuwing is gekozen. De provincies vervullen

daarin een sleutelrol. De provincie maakt als regisseur keu-

zen en kiest een richting op grond van de regionale en

plaatselijke omstandigheden, maar altijd samen met de

betrokken gemeenten, de bibliotheken en de ondersteu-

ningsorganisatie in de provincie.’

Van der Putten stelt verder dat de branche nadrukkelijk het

vooradvies van de Raad voor Cultuur onderschrijft waarin

deze pleit voor een wettelijke basis voor het landelijk stelsel

van bibliotheekvoorzieningen. Maar stelt hij: ‘Alleen een

wet is evenwel onvoldoende. Centrale sturing op het stelsel

is alleen mogelijk als er ook op centraal niveau de geldmid-

delen zijn om daadwerkelijk te kunnen sturen.’

Visie = enthousiasme = middelen?
Vervolgens legden we de heren de stelling voor: het open-

bare bibliotheekwerk in Nederland ontbeert op dit moment

een heldere toekomstvisie op plaats, rol en taken van de

openbare bibliotheek in de toekomst. Hierdoor heeft het

vernieuwingsproces het karakter van ‘trial-and-error’ en

‘muddling through’. 

De bedoeling achter deze stelling was een discussie uit te

lokken over het gebrek aan dan wel de noodzaak voor een

Raad voor Cultuur: ‘Bibliotheekvernieuwing dreigt 
te verzanden’

Tijdens de voorbereidingen voor dit slotartikel bracht de Raad
voor Cultuur zijn Vooradvies voor de Cultuurnota 2005-2008
uit, waarin ook een hoofdstuk aan bibliotheken is gewijd. In dit
vooradvies spreekt de Raad zijn grote zorgen uit over het pro-
ces van bibliotheekvernieuwing. 
Er zijn volgens de Raad ‘hoge verwachtingen gewekt’, maar ‘nu
het op realisatie aankomt, laat het kabinet het op financieel
gebied nogal afweten’. Ook achten volgens de Raad gemeen-
ten zich niet altijd gebonden aan het Koepelconvenant dat
OCenW, IPO en VNG hebben gesloten en waarbij het NBLC
zich heeft aangesloten. Ook langs deze lijn dreigen de midde-
len voor bibliotheken eerder af- dan toe te nemen.

De Raad pleit voor versterking van de regie op landelijk en pro-
vinciaal niveau en breekt ook een lans voor wetgeving (al is het
voorzichtig) op dit gebied. Tevens bepleit de Raad verdere ver-
sterking van de aandacht voor ICT en digitalisering, vooral in
samenhang met de andere erfgoedsectoren.
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stelt: ‘Ik betwijfel het uitgangspunt van deze stelling. Ver-

andering wordt wel gezien als iets onafwendbaars, maar de

noodzaak ertoe…? De wethouder wil het nu eenmaal, dus

wij zullen het wel doen. Iedereen heeft het erover, dus we

zullen wel meegaan. Als we niet meedoen krijgen we min-

der geld, dus doen we mee. Er zijn ook geïnspireerde en

betrokken vernieuwers in het veld, maar ik heb niet de

indruk dat zij al een voldoende sterke kritische massa vor-

men. De goeden niet te na gesproken, maar voor vele

betrokkenen hebben de veranderingen alleen maar te

maken met nieuwe werkzaamheden, nieuwe werkplekken,

nieuwe geldstromen en nieuwe hiërarchische verhoudin-

gen. Niet met nieuwe dienstverlening, nieuwe positie in de

Nederlandse samenleving etcetera.’ 

De Vuijst koppelt hier ook meteen een waarschuwing aan

vast: ‘Wat trouwens nog tot teleurstelling zal leiden voor

een aantal betrokkenen, is het ongewisse karakter van de

situatie na de vernieuwing. Je merkt nogal eens dat men-

sen ernaar snakken die verandering achter de rug te heb-

ben, om daarna in de nieuwe situatie de draad (hún draad)

weer op te kunnen pakken. Alsof de bibliotheken jaren-

lang vastgezeten hebben, nu losgemaakt worden, en ver-

volgens weer in beton worden gegoten voor de volgende

reeks van jaren. Zo zal het niet gaan deze keer: de huidige

vernieuwing is erop gericht om daarna te kunnen blijven

veranderen, mee te veranderen met de maatschappij, in

aanzienlijke flexibiliteit en lenigheid. Iedere behoefte aan

vastigheid staat daar haaks op. Voor een aantal mensen

(vooral voor veel bestuurders vrees ik, maar evenzeer nog-

al wat vrijwilligers en professionals op de werkvloer) zal

dat andere vaardigheden vergen dan ze nu inbrengen. Of

ze dat zullen kunnen opbrengen, zal de toekomst leren,

maar iets meer aandacht voor deze sentimenten is wel

nodig.’

Doelgericht in gezamenlijkheid investeren
Stelling: ‘De openbare bibliotheeksector moet veel meer

investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en

diensten (in gezamenlijkheid, op basis van gedegen vraag-

verwachting) en hierbij partners betrekken, want het NBLC

heeft onvoldoende capaciteit en trekkracht’. Kamerman

kan de stelling onderschrijven, mits die enigszins wordt

genuanceerd: ‘Meer geld maakt alles eenvoudiger, maar er

is momenteel weinig extra geld. Ook gaat de stelling voor-

bij aan de tientallen miljoenen die er de afgelopen jaren

wel degelijk zijn geïnvesteerd. Maar behalve geld is er

meer nodig. Dat is een besluitvormings- en uitvoerings-

structuur, die daadkrachtig, doelgericht en verplichtend is.

Daarvoor is het ook nodig dat krachtige eenheden in de

vorm van basisbibliotheken, ingebed in goed georganiseer-

de provinciale netwerken, ontstaan.’

Van der Putten: ‘De stelling klinkt mooi, maar haalt veel

tegelijkertijd overhoop.’ Hij stelt dat de huidige structuur

van de branche doelgerichte en snelle verandering niet

mogelijk maakt. Alle individuele bibliotheekorganisaties

moeten meedoen en dat maakt dat verandering tijd kost.

‘De bibliotheek is geen filiaalbedrijf.’ Wel is hij het ermee

eens dat de branche veel meer gezamenlijk moet investe-

ren in nieuwe producten en diensten. Als start verwijst hij

Deze aanloop neemt hij alvorens zijn mening over de stel-

ling te geven. Naar zijn mening ‘ontbreekt het in de bran-

che niet aan beelden en richting. Het is wel zo dat veel

mensen zodanig door hun dagelijkse praktijk worden

opgeslokt, dat weinig of geen tijd overblijft voor reflectie en

eigen visievorming op de ontwikkelingen. Bij de consolida-

tie (naar grotere eenheden, red.) hoort een intensiever

gesprek, ook met besturen en werkers in de bibliotheken

die in de vorige fase niet actief mee konden doen.’

De antwoorden van de heren zaaien verwarring. Van der

Putten stelt dat de visie er wel is, de Vuijst stelt dat hij er niet

is en moet komen in een groter verband. Kamerman houdt

het bij een meer beschrijvende visie: ‘De openbare biblio-

theek is een maatschappelijke basisvoorziening, die op

grond van haar culturele, educatieve, informatieve en sociale

functie een essentiële rol in de lokale gemeenschap vervult’,

waaruit weinig richting voor de toekomst te halen is. 

Het brengt ons tot de conclusie, dat we heel hard moeten

werken aan die visie, met vele betrokkenen, nadrukkelijk

in het bredere verband zoals De Vuijst stelt. Vervolgens

kan de vernieuwing veel krachtiger worden opgepakt.

Veranderingskracht inmiddels losgemaakt?
We legden de heren een vraag voor over de mate waarin

mensen in de sector de noodzaak tot verandering inmiddels

inzien en de hoeveelheid veranderkracht die dit kan losma-

ken. Kamerman: ‘Overheden kijken verder dan de dag van

vandaag of morgen. Ze vragen zich af hoe de openbare bibli-

otheken kunnen functioneren in de zich steeds sneller ont-

plooiende kennis- en informatiesamenleving. De gezamen-

lijk gevoelde noodzaak tot vernieuwing, tot samenwerking

en structuurverandering, tot kwaliteitsverbetering op alle

fronten heeft overheden en bibliotheken samengebracht.’ 

Effectieve veranderingskracht wordt volgens hem mede

door de inzet van communicatiemiddelen tot stand

gebracht, zoals door ‘het tonen van “goede voorbeelden”,

concrete handleidingen en instrumenten, door rapporten,

factsheets en weekberichten, door praktijkgerichte onder-

steuning, door het organiseren van uitwisseling van erva-

ringen, door werk- en themaconferenties.’

Van der Putten gaat helaas niet op deze vraag in, maar de

mening van De Vuijst willen we u niet onthouden. Hij

Jan de Vuijst
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Van der Putten: ‘1. Investeren in mensen. Dat is een per-

manente activiteit in de kennissamenleving. 2. Investeren

in en exploiteren van de digitale bibliotheek. 3. Vorm geven

aan vormen van “informeel leren”. In dit kader zijn ook de

ruimtebiedende faciliteiten van het bibliotheekwerk van

belang. Handhaving van een fijnmazig, goed geoutilleerd

bibliotheekbestand is van groot belang.’

Kamerman heeft slechts één overweging nodig: ‘Het is

noodzakelijk dat de openbare bibliotheken hun functie als

toegang en wegwijzer in de informatiestroom kunnen

behouden en uitbouwen.’ Wel nuanceert hij de roep om

meer geld en bestuurlijke aandacht. ‘Die moet wel ver-

diend worden. Het is nodig dat de bibliotheken laten zien

dat ze de bestuurlijke aandacht waard zijn, door de over-

heid een niet te weigeren aanbod te doen voor een bijdrage

vanuit hun publieke taak (vanuit eigen verantwoordelijk-

heid en professionaliteit, niet als opdrachtnemer) aan de

uitvoering van overheidsbeleidsdoelstellingen.’

De Vuijst weigert mee te doen aan deze oproep, maar hij is

dan ook geen bibliotheekbestuurder. ‘Waarom meer geld?

Het is zo’n vermoeiende reflex: “Moet ik veranderen? Dan

moet ik eerst meer geld”. Waar we behoefte aan hebben is

meer initiatief! Het zou mooi zijn als het huidige vernieu-

wingsproces vooral gericht is op het oogsten en stimuleren

van de veelbelovende initiatieven die er nu al zijn.’ 

En vervolgens: ‘Waar ik veel meer in zie is een combinatie

van twee bewegingen. In de eerste plaats dat gemeentes

een aantal begrotingsposten creatief combineren (in plaats

van zich te concentreren op alleen de post voor de openba-

re bibliotheek), en zo voor een aantal sectoren efficiëntie

kunnen bereiken die aan alle betrokkenen ten goede komt.

Wat valt er veel te besparen door gemeenschappelijke ICT,

logistiek, huisvesting, bedrijfsvoering! In toenemende

mate kan de Openbare Bibliotheek een rol spelen in

bepaalde ontwikkelingen als leefbaarheid op het platteland.

Wie nu klaagt dat de bibliobus aan het verdwijnen is, denkt

te eng. In elke plaats op het platteland zal een combinatie

van dienstverlening welkom zijn: de kruidenierswaren,

medicijnen, boeken en andere media, bankdiensten, en

wat al niet. In Limburg wordt, nog in een zeer vroeg stadi-

um, gewerkt aan de combinatie van die diensten. Wat zou

het een weldaad zijn als daarin nu eens de bibliotheeksec-

naar bibliotheek.nl, Al@din en het gezamenlijk investeren

in content.

De Vuijst onderschrijft de stelling door te verwijzen naar

kansen die de sector in het verleden en ook nu heeft laten

liggen. In het Limburgse interview kwam al ter sprake dat

bibliotheken in het verleden de videotheekontwikkeling

hebben laten lopen, waar ze dat bij lp/cd wel hadden opge-

pakt. Hij ziet nu vergelijkbare ontwikkelingen rond content

voor elektronische zakagenda’s: ‘Als ik me verveel, en ik

heb mijn agenda bij me, ga ik een boek lezen. Alle wereld-

literatuur is (vaak gratis) beschikbaar voor die dingen.

Maar er is geen bibliotheek die ooit maar een vinger heeft

uitgestoken om dat nieuwe medium ook te gaan bedienen,

of om mij te helpen informatie op dat ding te downloaden.’ 

Dergelijke informatievoorziening moet je volgens hem niet

alleen aan marktpartijen overlaten: ‘Marktpartijen zullen

daarbij altijd een ander, vaak zeer legitiem, belang hebben

dan louter betrouwbare voorlichting. Dat moet je beseffen

als consument van elektronische informatie. Er moet nu

juist één partij zijn die daarboven staat en met recht het

onafhankelijke openbare karakter van de informatievoor-

ziening garandeert. Volgens mij hebben we daar openbare

bibliotheken voor!’ 

Veel geld is voor deze zaken volgens De Vuijst niet à priori

nodig: ‘Innovatiemanagement is absoluut onderontwikkeld

in de openbare bibliotheeksector. Vrijwel alle inspanning

op dit gebied concentreert zich op het verder ontwikkelen

van al bestaande producten, of het aanpassen van bestaan-

de producten aan nieuwe technologie. Terwijl de maat-

schappij verder dendert, en wel degelijk behoefte heeft aan

serieuze en overtuigende gesprekspartners die de diensten-

ontwikkeling in goede banen helpen leiden. Daar zijn geen

grote investeringen voor nodig, zoals de stelling sugge-

reert, maar enthousiasme, en een ander soort professiona-

liteit. Met de ontwikkeling daarvan zijn ongetwijfeld frictie-

kosten gemoeid, maar daar zijn nu ook juist de tijdelijke

(landelijke) middelen voor.’

Meer geld nodig?
Tot slot geven we de heren de gelegenheid de drie belang-

rijkste overwegingen te formuleren waarom de bibliotheek

meer (en niet minder) geld nodig heeft. Dit om munitie te

verschaffen aan alle vertegenwoordigers van de sector op

gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau om zich

tegen bezuinigingsplannen te weer te stellen. 

Jan-Ewout van der Putten

Wim Kamerman
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tor het voortouw nam. Kortom: combineren. De tweede

beweging is even eenvoudig als moeilijk: openbare biblio-

theken moeten ook besluiten wat ze níet meer doen, om

middelen vrij te maken voor voortdurende vernieuwing.

Niet een populair instrument natuurlijk, maar het zou heil-

zaam zijn politieke bestuurders, en de eigen bestuurders

overigens ook, te confronteren met het dienstenpakket dat

overblijft nadat de tering naar de nering is gezet. Wie ver-

nieuwing belangrijk vindt, moet er ook zelf de middelen

voor helpen organiseren, in plaats van in de valkuil te trap-

pen dat er alleen maar meer (werk) bijkomt.’

Quo Vadis bibliotheek?
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze serie in

Informatie Professional. Het blijkt dat zowel discussie als

vernieuwing over de openbare bibliotheeksector nog lang

niet aan het eind is. Informatie Professional zal ontwikkelin-

gen in deze blijven volgen en becommentariëren. Ook uw

mening is daarbij van harte welkom! Laat die ons weten via

ingezonden brieven (e-mails), dan wel via een eigen artikel. 

De serie en andere recente publicaties inzake de biblio-

theekvernieuwing overziend, valt een aantal zaken op, die

deels ook al in de vragen en stellingen van dit slotartikel

zijn neergelegd.

Op veel plaatsen in het openbaar bibliotheekveld wordt

gewerkt aan de vernieuwingsslag. De analyse van De Vuijst

is daarbij een juiste: heel veel echt en breed gedragen

enthousiasme voor die vernieuwing is er niet, wel veel druk

om erin mee te gaan. De ontbrekende visie op plaats en

functie van de bibliotheek in de toekomstige samenleving is

daarbij het grootste knelpunt. Ondanks beweringen van

Kamerman en Van der Putten dat die er wel is, is hij in

onze ogen toch veel te algemeen. Hij zou veel diepgaander

geformuleerd moeten worden. Vervolgens is het dan zaak

daarvoor breed enthousiasme te kweken en daarmee de ver-

anderingsslag aan te gaan. Dit kan dan niet op de huidige

versnipperde wijze: beleidsmakers op landelijk niveau, regie

bij de provincies, geld bij de gemeenten. Gemeenten die

over het algemeen weinig aandacht hebben voor de biblio-

theek, omdat ze dringender zaken aan hun hoofd hebben. 

Een soort masterplan voor de bibliotheeksector in Neder-

land is daarmee in onze ogen noodzakelijk voor een levens-

vatbare en dynamische toekomst. Een masterplan geba-

seerd op een goede en eerlijke analyse van de huidige

situatie, waarin een enthousiasmerende visie op de toe-

komst wordt uitgewerkt (pareltjes uit het heden verzame-

len, verrassende nieuwe ingrediënten toevoegen en

afscheid nemen van sommige verouderde functies) en

waarachter rijk, provincies en gemeenten zich scharen met

hun gezamenlijke middelen. 

De bibliotheek is wel een filiaalbedrijf, maar wel volgens de

franchiseformule met een lokale ondernemer die voor de

plaatselijk noodzakelijke verbijzondering zorgt! Dit zal na

veel geploeter leiden tot een mooi parasailende bibliotheek.

Anders wordt er doorgepolderd tot je een grote plons hoort.

Dr. J.C. Frowein is principal adviseur bij M&I/PARTNERS en redac-
teur van Informatie Professional.
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