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Hans Veen

Digitale Trapveldjes

Van Boxtel wil scoren met ICT in achters

De stormachtige ontwikkelingen op ICT-gebied

hebben inmiddels de openbare bibliotheken, zowel

grote als kleine, in hun greep. Steeds meer openbare bibli-

otheken bieden nieuwe diensten aan die gerelateerd zijn

aan internet. Vrijwel alle bibliotheken beschikken over een

eigen website. Bij een aantal openbare bibliotheken krijgt

de ‘virtuele’ kant van de bibliotheek een steeds sterker, en

interactiever accent. 

Tegelijkertijd tekent zich een trend af waarbij de ‘oude’

producten, in de vorm van uitlenen van media, in omzet

afnemen. De subsidies van gemeenten blijven echter veelal

achter bij de kostenontwikkelingen die dit omvormingspro-

ces met zich meebrengt. Het verschil tussen ‘koplopers’

(bibliotheken die geld weten los te peuteren voor nieuwe

diensten en ICT-activiteiten) en ‘achterblijvers’ (bibliothe-

ken die het moeten rooien met bestaande subsidieplafonds

en zelfs bezuinigingstaakstellingen) wordt steeds groter. 

De Commissie Meijer sprak in haar advies aan Van der

Ploeg dan ook terecht over ‘een wisselende betrokkenheid

van de diverse overheden’. Voor de meer ondernemende

bibliotheken is daardoor de ‘run’ op projectgelden, fondsen

en sponsorgelden een absolute noodzaak geworden. Soms

biedt de rijksoverheid zelf een opening, zoals Van Boxtel

met de 20 miljoen gulden voor ‘Digitale Trapveldjes’ in

gemeenten. 

Nu gebruik van de pc, internet en e-mail steeds meer door-

dringt in het particuliere huishouden, de communicatie

tussen bedrijven, de overheid en individuele klanten of

burgers, is de overheid alert op achterstanden die ouderen,

allochtonen en andere groepen kunnen oplopen. Een laag

inkomen, gebrek aan scholing en het ontbreken van een

baan kunnen immers belemmeringen zijn in het kennis-

maken met ICT-toepassingen. Omdat steeds meer infor-

matie en communicatie via internet verloopt, is zelfs de

vraag aan de orde of je als burger of klant nog wel volwaar-

dig in de samenleving kunt functioneren als je niet van

internet gebruikmaakt. 

Van Boxtel, minister van Grote Steden en Integratiebeleid,

liet dit verschijnsel onderzoeken door TNO/STB en lan-

ceerde eind 1999 een plan: Digitale Trapveldjes in ach-

terstandswijken van de dertig grote steden. 

Met innovatie van de openbare bibliotheeksector hebben de Digitale Trapveldjes van Van

Boxtel niets te maken: over drie jaar zitten ze weer zonder geld. Zijn de plannen van Van

Boxtel voor de individuele bibliotheek(-directeur) nog prikkelend en goed voor het eigen

ego, voor de vernieuwing van de bibliotheeksector zijn ze een crime. Ofwel: Van Boxtel

verklaard, de openbare bibliotheken in de ICT-race en Leiden als voorbeeld.
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Na de landelijke startconferentie op 6 april in Amsterdam,

gonst het nu van de projectactiviteiten. Niet al die projec-

ten zijn nieuw. Ruim voordat Van Boxtel zijn plannen lan-

ceerde, stortte zich een breed scala aan organisaties op het

‘digibetisme’ en de ‘diginieters’. Diverse openbare biblio-

theken, welzijnsorganisaties, ouderen- en jongerenorgani-

saties zijn al jaren actief met Digicafés, ICT-centra, Leer-

centra, Digitale Lokalen en vergelijkbare initiatieven. Van

Boxtel’s plannen stimuleren deze initiatieven. 

Trapveldjes als subsidieregeling
De regeling die door Van Boxtel voor de grote steden is

opgesteld, is betrekkelijk eenvoudig en niet rigide. Doelen,

doelgroepen, positionering en inbedding, en eisen aan de

formulering van resultaten zijn eenvoudig en praktisch

geformuleerd. Het gaat om de oprichting van educatieve

internetcafés in achterstandswijken. Lage drempel, voor

iedereen. In het kader (zie pagina 16) is de regeling in

hoofdlijnen weergegeven.

Voor uitvoerende organisaties of samenwerkingsverban-

den betekent de planning dat er in hoog tempo gewerkt

moet worden. Bij het uitwerken van de plannen in techni-

sche infrastructuur en noodzakelijke verbouwingen zal de

tijdsdruk hoog zijn. Het rijk heeft een groot aantal bedrij-

ven bereid gevonden als partner op te treden in lokale pro-

jecten. Het betreft dan de (gratis) levering van hard- en

software, maar ook technisch advies. Of gemeenten bin-

nen de lopende begroting bereid en in staat zijn gelden

vrij te maken voor een eigen bijdrage aan de projecten in

de eigen gemeente, moet nog blijken. Ook zal het vinden

van lokale sponsors op deze korte termijn niet altijd mak-

kelijk zijn. Aansluiting bij reeds lopende projecten maakt

ook hier de meeste kans.

De reacties op de plannen van Van Boxtel waren divers

maar overwegend positief. Gemeenten en lokale organisa-

ties waren positief. Wat kritischer reacties ondervonden het

ad hoc karakter, de onderbouwing van de maatschappelijke

noodzaak of de fun-benaming ‘Digitale Trapveldjes’. 

De kritiek op het ad hoc karakter snijdt hout. Inmiddels is

ICT een punt van zeer versnipperde aandacht van de over-

heid en lijkt vaak meer verwantschap te hebben met de

persoonlijke belangstellingssfeer van bewindslieden en

drang tot politiek profileren dan met een integraal over-

heidsbeleid. 

Ook de rol die de overheid zich toemeet is vaak niet dui-

delijk. ICT-ontwikkelingen zijn inmiddels zo alles en

overal doordringend en dermate dynamisch, dat goede

overweging van de rol van de overheid op haar plaats is:

regie, co-maker, bijsturen, stimuleren of afremmen, ver-

bieden of gewoon laissez-faire? Zolang openbare biblio-

theken, het basis- en voortgezet onderwijs in een brede

range van achterblijvers en pioniers moeite moeten doen

hun klanten, scholieren en omgeving bij te benen, is er

echter alle reden voor sterk stimulerend overheidsbeleid.

Dat basisscholen soms over minder moderne apparatuur

beschikken dan een gemiddeld huishouden is al niet

minder dan een schande, laat staan de gebrekkige moge-

lijkheden voor scholen om deskundig pc- en netwerk-

beheer te organiseren. De plannen om openbare

standswijken
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bibliotheken en scholen in een nationale infrastructuur

op te nemen verlopen te traag en hobbelen achter de ont-

wikkelingen aan.

Openbare Bibliotheken
Gestimuleerd door de afspraken die de branchevereniging

NBLC maakt met de rijksoverheid (Nationaal Actiepro-

gramma Elektronische Snelwegen), zijn inmiddels alle

openbare bibliotheken aangesloten op internet. Vervolgaf-

spraken tussen deze partijen leverden nieuwe plannen op

die met financiële steun van het rijk (circa 6 miljoen gul-

den in twee jaar) zullen worden uitgevoerd: de ontwikke-

ling van publieke informatiebronnen, een landelijk biblio-

theekintranet, een bibliotheek portalsite, bibliotheekdien-

sten voor onderwijs en media-educatie. Openbare biblio-

theken ontvangen ook van Van der Ploeg, staatssecretaris

voor cultuur, extra gelden voor ICT-projecten. 

Van Boxtel’s stimuleringsregeling voor Digitale Trapvel-

den valt voor de openbare bibliotheken dus in vruchtbare

en deels ontgonnen aarde. Spannend is wel dat Van Boxtel

de gezamenlijke openbare bibliotheken niet heeft aange-

wezen als natuurlijke partner, maar als een van de moge-

lijke lokale partners. Gezien de expertise en grote

spreiding van bibliotheekvoorzieningen is dat een gemiste

kans. Anderzijds past het in een trend waarbij de overheid

zich steeds meer richt op gewenste output (activiteiten en

producten) en outcome (maatschappelijke effecten), die

aansluit bij beleid van de overheid, en daarbij maat-

schappelijke organisaties en bedrijven uitnodigt of uit-

daagt aan te geven op welke wijze zij kunnen bijdragen

aan de realisatie. 

Op de achtergrond speelt hier vaak de gedachte dat er via

een systeem van ‘offertes’ een zekere concurrentie of com-

petitie gaat ontstaan tussen organisaties. Van Boxtel gaat

nog verder en stelt een extra subsidie – een bonus – in het

vooruitzicht voor projecten met een hoge kwaliteit en een

hoog innovatief gehalte. 

Op 11 mei kwam een zestal openbare bibliotheken bijeen

in de Openbare Bibliotheek Leiden. Doel was informatie

uit te wisselen over de ontwikkeling van de projecten die

aansluiten op de regeling Digitale Trapveldjes van Van

Boxtel. Onder regie van het NBLC is afgesproken via de

website van het NBLC projectinformatie uit te wisselen.

Bij veel openbare bibliotheken, zoals Groningen, Deven-

ter, ’s-Hertogenbosch, Rotterdam en Leiden, bleek sprake

te zijn van de ontwikkeling van Digitale Trapveldjes die

aansloten bij bestaande activiteiten en plannen. Omdat

niet de organisaties zelf, maar de gemeentebesturen de

aanvragen bij Van Boxtel moeten indienen, zal pas later

blijken in hoeverre gemeenten de plannen van openbare

bibliotheken, al dan niet in samenwerkingsverband met

andere organisaties, opnemen in de aanvraag. Duidelijk is

dat veel openbare bibliotheken de uitdaging van Van Box-

tel oppakken.

OB Leiden
In de Openbare Bibliotheek Leiden is in oktober 1999 een

ICT-activiteit gestart onder de naam Digitaal Lokaal. Het

betreft een ruimte met tien pc’s waar men kan internetten

en e-mailen. Een maand eerder werd in de Openbare

Bibliotheek Leiden een nieuw automatiseringsnetwerk

met nieuwe apparatuur opgeleverd, waarmee de service

aan bibliotheekbezoekers onder andere is uitgebreid met

een groot aantal internet-pc’s. Het Digitaal Lokaal is aan-

gesloten op het nieuwe netwerk.

De inrichting van het Digitaal Lokaal is betaald uit de

opbrengst van een inzamelingsactie ter gelegenheid van

een afscheidscadeau voor de toenmalige burgemeester

Goekoop. Hij wilde als afscheidscadeau een Digitaal

Lokaal voor ouderen. Ook de Provincie Zuid-Holland en

het VSB-fonds leverden een financiële bijdrage. 

De investeringskosten waren circa anderhalve ton. De

exploitatie, gesubsidieerd door de gemeente Leiden en de

Provincie Zuid-Holland, kost in het eerste jaar eenzelfde

bedrag. Het Digitaal Lokaal wordt als faciliteit door de

Openbare Bibliotheek Leiden geëxploiteerd en de biblio-

theek maakt er zelf, samen met de Leidse Welzijnsorgani-

satie (LWO), gebruik van. De bibliotheek organiseert

workshops voor ouderen (55+) tegen een laag (en sterk

gesubsidieerd) tarief van ƒ 18,50. De LWO verzorgt activi-

teiten en inloopdagen voor jongeren. 

De afspraken tussen de gemeente, bibliotheek en LWO

zijn in een privaatrechtelijk contract vastgelegd. Output is

kwantitatief geformuleerd. Zo zal de bibliotheek in een

jaar tijd minstens 1.200 ouderen een workshop bieden.

Recent is de vijfhonderdste deelnemer ontvangen en gefê-

teerd. Ongesubsidieerd verzorgt de bibliotheek ook work-

shops voor de eigen bibliotheekbezoekers en kinderen. 

Dit centrale Digitaal Lokaal in Leiden is de eerste stap in

een stedelijk plan. De bibliotheek en de LWO hebben een

plan ontwikkeld waarbij op meer dan vijftien plaatsen in

de stad een laagdrempelige ICT-voorziening, met name

gericht op ouderen, wordt ingericht. De gemeente Leiden

Digitale Trapveldjes in hoofdlijnen

Doelen: verkleining van de digitale kloof, verbeteren van de
arbeidsmarktpositie en versterken van sociale cohesie,
bereiken van onder andere etnische minderheden, vrouwen
en ouderen
Vorm: een fysieke locatie, al dan niet met satelieten, waar
inwoners van een achterstandwijk gebruik kunnen maken
van moderne ICT-toepassingen
Looptijd: drie jaar
Partners: gemeenten en bedrijfsleven als co-financiers
Resultaten: projectplannen dienen de gewenste resultaten
kwantitatief te formuleren
Middelen: 20 miljoen gulden, waarvan 17 miljoen aan subsi-
dies voor projecten in de grote steden
Centrale facilitering: promotietour, kennisbank, ontwikkelen
programma’s media-educatie, monitoring/evaluatie
Prijsvraag: bonus van honderdduizend gulden voor bijzon-
dere projecten
Planning: indienen aanvragen door gemeente in juli 2000,
start uitvoering projecten augustus/november 2000
Eisen: onder meer inbedding in infrastructuur wijk, laag-
drempelig, aantrekkelijke vormgeving, 50 procent co-finan-
ciering door gemeente en bedrijfsleven/fondsen
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Het Digitaal Lokaal in de Openbare Bibliotheek Leiden

heeft dit plan inmiddels opgenomen in het Meerjarenont-

wikkelingsprogramma; een plan dat lokaal uitvoering

geeft aan het Grote Stedenbeleid.

Het Digitaal Lokaal is niet vanzelf bij de bibliotheek

terechtgekomen. Door indienen van concurrerende offer-

tes, veel lobbywerk en profileren is de bibliotheek er

samen met de LWO in geslaagd het project binnen te

halen. Aangeven dat een activiteit bij de missie van de

organisatie past is tegenwoordig niet meer voldoende. Bij

ieder nieuw project zal opnieuw meegedongen moeten

worden, zo lijkt de praktijk zich te ontwikkelen. De kwali-

teit van de aanbieding, de prijs en de verwachting van een

goede uitvoering geven dan de doorslag. Deze werkwijze

houdt risico van versnippering van activiteiten in en vraagt

veel energie in het acquisitiestadium, maar houdt instel-

lingen scherp en biedt mogelijkheden voor allerlei strate-

gische allianties en ‘maatschappelijk ondernemen’.

Van Boxtel’s plannen rond de Digitale Trapveldjes heeft in

Leiden betekend, dat aan de geplande voorziening in de

wijk Noord hoge prioriteit is gegeven. De samenwerking

is inmiddels uitgebreid met de Woningbouwvereniging

‘Ons Doel’, omdat deze reeds plannen had ontwikkeld

voor een buurtservicecentrum met verwante activiteiten. 

Beleid en visie of sponsoring en psychologie?
Alhoewel bovenstaande ontwikkeling kansen biedt voor

vernieuwing van openbare bibliotheken, kan toch de vraag

gesteld worden of dit een aantrekkelijk voorbeeld is van de

brokkelige lijn waarlangs een landelijk netwerk van open-

bare bibliotheken zich moet vernieuwen. Existentieel ja,

beleidsmatig nee. Voor de individuele bibliotheek is geen

keus: acquireren, offreren, profileren en pak de kansen. In

enige concurrentie opereren is prikkelend en successen

boeken is leuk, ook voor je ego als directeur en bibliothe-

caris. Het werk wordt er ook spannender door. Je maakt

nog eens wat mee!

Voor de vernieuwing van de bibliotheeksector is het echter

een crime. Steeds meer openbare bibliotheken verbinden

zich aan kortlopende financiering van langetermijnactivi-

teiten, terwijl de dienstverlening van openbare bibliothe-

ken per definitie een zaak van lange adem en continuïteit

is. Projectfinanciering van diensten die steeds meer de

kern van activiteiten vormen is een groot risico. Openbare

bibliotheken zijn geen instellingen die dit soort risico’s

makkelijk kunnen dragen. Het vereist ondernemerschap

in een sector die weinig flexibel is qua middelen en subsi-

dievoorwaarden en waar risicoreserves afwezig zijn. 

Beter zou zijn als de gezamenlijke overheden zich daar-

naast, ook in financiële zin, zouden richten op het consis-

tent sturen en steunen van de vernieuwing van de openba-

re bibliotheeksector als geheel. De samenhang in de bran-

che komt immers ook in gevaar als het verschil tussen

‘koplopers’ en ‘achterblijvers’ steeds groter wordt. In

samenwerking tussen openbare bibliotheken tekent zich

al een trend af waarbij de kansrijke en meest innovatieve

bibliotheken elkaar opzoeken en de rest in hun sop laten

gaarkoken. Dit hoeft allemaal niet zo erg te zijn als de

politieke keuzes van gemeentebestuurders als gegeven

worden beschouwd. Gemeentebesturen geven echter niet

worden benaderd als ‘sponsor’ dan als vertegenwoordigers

van de publieke zaak. 

Menig bibliotheekproject verwerft gemeentelijke steun

omdat de betreffende wethouder een kans ziet, of wordt

geboden, om zich bij een breed publiek politiek te profile-

ren met iets moois. Subsidieverwerving wordt dan een

psychologisch en minder een rationeel proces. De grotere

bibliotheekorganisaties in grotere gemeenten met een

omvangrijke culturele sector en meer grotere bedrijven

zullen daar soms beter kunnen scoren dan de kleinere. 

De totstandkoming van ‘Digitale Trapveldjes’ heeft ook

deze geur. Van Boxtel is een pragmatische en gedreven

bestuurder die succes wil boeken binnen zijn termijn. Hij

heeft iets met voetbal(helden) en ICT en wil iets tot stand

brengen voor mensen in de achterstandswijken van grote

steden. Bibliotheken kunnen hem daarbij helpen, ten

eigen bate en tot heil van de door de overheid erkende

digibeten. Over drie jaar zitten alle Digitale Trapveldjes

evenwel weer zonder geld. Misschien hoeft het dan ook

niet meer, de ontwikkelingen gaan snel. Het zij zo, prima

misschien. 

Het heeft echter niets te maken met de innovatie van de

bibliotheeksector. Dat traject vereist meer een langeter-

mijnvisie en die moet de overheid nog ontwikkelen. Dat

moet snel gebeuren, met een gevoel van urgentie, anders

hoeft het niet meer. Zie het advies van de Commissie

Meijer. 

Hans Veen is directeur van de Openbare Bibliotheek Leiden en lid

van de redactie van Informatie Professional.

altijd evenveel prioriteit aan een goede openbare biblio-

theek en sommige vinden de voorziening gewoon veel te

duur, maar vrezen de electorale effecten bij bezuinigingen

op de bij burgers vaak populaire voorziening. 

‘Maatschappelijk ondernemen’ is thans het toverwoord

voor de bibliotheek zelf. De ene bibliotheek (en directeur)

is daar nu eenmaal succesvoller in dan de andere. Het ver-

eist netwerken, goede PR en een grote tijdsinvestering in

het najagen van projectgelden, sponsors en fondsen. Ook

een houding waarbij de overheid en bestuurders meer




