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een Open Space-conferentie voor alle geledingen, waarin

het belang, de uitgangspunten en het doel van het veran-

deringsproces zijn gecommuniceerd. In de praktijk moest

ook oud zeer worden opgeruimd. Vooral de vroegere

bezuiniging op bibliotheekwerk was voor velen een nog

onverteerde brok, die nadenken over de toekomst blok-

keerde. Door dat open en openlijk aan de orde te stellen,

en omdat de Provincie bereid was financiële ‘boter bij de

vis’ te doen kon die barrière toch vrij snel geslecht worden.

De open kruisbestuiving tussen de deelnemers vormde

een goede basis om samen aan de slag te gaan.

Er zijn aparte informatie- en discussiebijeenkomsten

gehouden voor alle geledingen: wethouders, beleids-

ambtenaren, bibliotheekbesturen en bibliotheekdi-

recties. Een aantal regionale consultatieronden

werd gehouden gericht op het stimuleren van

samenwerkingsbereidheid, het gelijkschakelen

van beelden over het toekomstige netwerk, over-

eenstemming van vernieuwing en het besef dat

elke bibliotheek tegen eigen grenzen moet

aanlopen om te vernieuwen. 

Het Limburgse proces was dan ook niet vrij-

blijvend. Op vooraf afgesproken tijdstippen

werden keuzes gemaakt en breed uitgedra-

gen. Belangrijke bevindingen werden vastge-

legd en hebben via die intentieverklaring uitein-

delijk geleid tot een voorstel voor een bibliotheek-

convenant tussen overheden. 

Een dergelijk proces moet breed en relatief snel

gerealiseerd worden. Er waren enthousiaste

voorlopers, enkele aarzelende achterblijvers,

maar voor de grote meerderheid hebben informa-

tie-uitwisseling en discussie stimulerend gewerkt. Ini-

tiatieven werden in een breder perspectief geplaatst, suc-

cessen naar voren gehaald en ijkpunten in het proces

gemarkeerd. 

Om te laten zien dat samen optrekken loont en

vraagstukken in de praktijk oplosbaar zijn, zijn

gelijktijdig met het ontwikkelen van het business-

plan acht bovenlokale pilotprojecten uitgevoerd. Zo’n
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het veranderingsproces in Limburg toe.

DE AFGELOPEN PERIODE hebben bibliotheekbesturen, 

-directeuren, -medewerkers en de lokale en provincia-

le overheden gewerkt aan een businessplan voor het Lim-

burgse bibliotheeknetwerk. De Provincie nam de regierol,

Boer & Croon begeleidde het traject. Er bleken vier scha-

kels nodig om een breed gedragen en realistisch netwerk

in elkaar te steken: de front/back-office organisatie van het

bibliotheekwerk, betrokkenheid van mensen op alle

niveaus en de verdere toepassing van informatietechnolo-

gie voor de digitalisering van de bibliotheek. Kortom, orga-

nisatie, mensen en systemen bepalen het succes van het

netwerkavontuur, plús overheden die de ontwikkelingen

serieus nemen. 

Herpositionering
Eind 1998 heeft de Raad van Cultuur aan de staatssecreta-

ris een advies uitgebracht over een noodzakelijke aanpas-

sing van de organisatie en de bestuurlijke structuur van de

Nederlandse bibliotheken. Begin 2000 heeft de commis-

sie-Meijer een voorstel gedaan om het openbaar biblio-

theekwerk te herstructureren. Door de branchevereniging

NBLC is een startnotitie voor ICT- en informatiebeleid

2000 tot 2005 opgesteld waarin de digitalisering van de

bibliotheek centraal staat. Bibliotheken zelf werken hard

aan de ontwikkeling van de digitale en de informatieve

dienstverlening. 

De bibliotheeksector is in beweging en het blijft niet bij

praten en goede voornemens. Om de bibliotheek klaar te

stomen voor haar rol als eigentijdse toegangspoort tot cul-

tuur, educatie en informatie werd één ding duidelijk:

structurele samenwerking is een must. Bibliotheken moe-

ten samenwerken om de primaire maatschappelijke doel-

stelling te kunnen realiseren. Maar wat zijn de mechanis-

men om die samenwerking in de praktijk ook te laten sla-

gen?

De bibliotheken hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de

omslag van ontsluiten en beschikbaar stellen van informa-

tie naar het leveren van informatie op maat. Maar door de

digitalisering worden de productiemogelijkheden en de

bedrijfsvoeringsprocessen wezenlijk beïnvloed, vervagen

rollen, verschuiven machtsposities en vergaan oude van-

zelfsprekendheden. Zo verandert de traditionele verhou-

ding tussen leverancier en afnemer in een digitale kennis-

intensieve omgeving. Kennisproducten ontstaan in samen-

werking met de klant en andere informatieleveranciers.

Contentontwikkeling is een complex proces in samenspel

met vele partijen. 

Het belang van een positie van de openbare bibliotheek in

dit geheel kan niet onderschat worden: de OB is een van

de weinige niet-commerciële, en in die zin onafhankelijke,

partijen in de informatiedienstverlening. Anderzijds mag

van geen enkele partij verwacht worden dat hij de ontwik-

kelingen alleen goed opvangt. Samenwerking moet, maar

hoe kan dat gerealiseerd worden? De provincie Limburg

heeft daarom het initiatief genomen tot herpositionering

van het bibliotheekwerk. Daarbij speelde ook een rol dat

het bibliotheekwerk in Limburg onder druk stond. Een

aantal jaren terug is immers de provinciale bibliotheekcen-

trale opgegaan in de provinciale welzijnskoepel Symbiose

en heeft de Provincie een bezuiniging doorgevoerd op het

bibliotheekwerk. Vooral voor de plattelandsbibliotheken

betekende dit minder ondersteuning.

Het traject
Tijdens het herpositioneringstraject in Limburg zijn vier

belangrijke mechanismen naar voren gekomen die als

schakels dienen voor de realisering van de herstructure-

ring van het bibliotheekwerk:

• een innovatief bibliotheekinhoudelijk samenspel: (het ont-

wikkelen van) een gedragen netwerkvisie, netwerkvorming

en organisatie / taakverdeling volgens het front/back-office

mechanisme met bijbehorende spelregels;

• een duidelijke cultuursprong binnen de bibliotheekvoor-

zieningen: creëren van een samenwerkingsmentaliteit

en de benodigde vernieuwingskracht;

• een verdere toepassing van de informatietechnologie voor

de digitalisering van de kernactiviteiten van de biblio-

theek en de bedienings- en bezorgdistributie; 

• een overheid die de hierboven genoemde drie mechanis-

men serieus neemt en bereid is om te komen tot onder-

linge afstemming van beleidsinstrumenten.

Een bibliotheeknetwerk kiezen
Betrokken partijen in Limburg hebben eerst in een inter-

actief proces de contouren van een toekomstig netwerk

bepaald. De vraagpunten die

hierbij aan de orde kwamen

waren: welke plaats en functie

neemt de bibliotheek in de lokale

samenleving in? Op welke doel-

groepen moet de bibliotheek zich

met welke producten en diensten

richten? Hoe kunnen de biblio-

theken in netwerkverband

samenwerken? Wat zijn de cru-

ciale elementen waarmee reke-

ning moet worden gehouden bij

netwerkvorming? 

Naast de gezamenlijke discussie

over de contouren, heeft een

kwantitatieve analyse en onder-

bouwing gezorgd voor inzicht in

de grote verschillen tussen

gemeentes en in de noodzaak dat

de overheden hun rol in dit pro-

ces erkennen, gezamenlijk ver-

antwoordelijkheid nemen en sturing geven aan de vorm-

geving en inrichting van het bibliotheeknetwerk.

Discussie en analyse resulteerden in afspraken: afspraken

over de hechtheid en de vormgeving van de samenwer-

king, over het spanningsveld tussen lokale autonomie en

bovenlokale samenwerking, afspraken over het ambitie-

niveau van de dienstverlening en afspraken over de bekos-

tigingsmethodiek. 

Het netwerk tot leven brengen
Een eigentijdse en voor de (potentiële) gebruiker

herkenbare bibliotheekdienstverlening vraagt om

een samenhangende structuur. In Limburg is

gekozen voor een netwerkstructuur met onderne-

mende front-offices, goed georganiseerde back-office

publieksdiensten en voor een efficiënte aanpak van de

back-office facilitaire diensten. De back-offices

worden regionaal en/of provinciaal georgani-

seerd om schaalvoordelen en kwaliteitsvoorde-

len te kunnen behalen. Op dit punt wijkt het ont-

werp overigens principieel af van de gedachte ach-

ter de basisbibliotheken van Meijer. Het rapport

Meijer gaat uit van een her-institutionalise-

ring in de bibliotheekwereld, terwijl alle

ontwikkelingen nu juist wijzen op

een verregaande netwerkvorming

en ont-institutionalisering. Het

traject in Limburg heeft als

resultaat een samenhangend

bibliotheeknetwerk met als basis

de lokale verankering van de front-offices.

Het onderscheid in front-office, back-office 

en facilitaire diensten heeft geleid tot een 

verdeling van taken (zie kader op pag. 27). 

Cultuursprong
Een complex veranderingsproces

vraagt om commitment, creativiteit,

sturing en interactie. Het communi-

catieproces in Limburg is gestart met

Back-office publieksdiensten
• Ontwikkelen digitale
  formats en exposities

• Programma's en 
  cursussen
• Regionaal account-
  management

• Vraagbaak
• Kennisdatabank
• Design 
   informatiepunten
• Informatie-
   bemiddeling

• Ontwikkelen 
   collectieprofiel
• Centraal
   collectioneren
• Beheer virtuele
   collectie

Front-offices
Cultuur, recreatie en 

ontmoeting
Educatie Informatieservice Media op maat

Back-office facilitaire diensten
• Directievoering
• Personeelszorg
• PR en marketing

• Financiële- en personele administratie
• Inkoop materialen
• Automatisering, helpdesk, systeembeheer

• Bibliobus
• Beheer en logistiek
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vijfenzestig bibliotheekmedewerkers hebben enthousiast

samengewerkt aan bibliotheekinnovatie. Daarbij werd dui-

delijk ervaren dat de transitie van het bibliotheekwerk naar

een adequate klantgerichte netwerkorganisatie niet kan

zonder het anders organiseren van het werk. De nieuwe

manier van werken via een front-office en back-office

dienstverlening heeft consequenties voor de organisatie

van het werk. Bestaande taken worden intensiever en er

komen nieuwe vormen van dienstverlening bij. Er moet

geïnvesteerd worden in opleiding en deskundigheid, in

netwerkvoorzieningen, in programma-ontwikkeling en in

computervoorzieningen. Het vereist professionalisering

van de bibliotheekmedewerker en het uitwerken van

gespecialiseerde functies. 

Bibliotheekmedewerkers hebben aan den lijve ondervon-

den dat in een toekomstig netwerk de kwaliteit van dienst-

verlening toe kan nemen en er voor iedereen werk is.

Zeker, gelet op de krappe arbeidsmarkt waardoor onvol-

doende nieuwe medewerkers instromen en gezien het

relatief grote aantal medewerkers boven de vijftig jaar.

Echter, er is geen garantie op behoud van het huidige

takenpakket, op het handhaven van de standplaats of op

behoud van dezelfde collega’s. Duidelijk werd dat een cul-

tuursprong voor bibliotheekmedewerkers zowel noodzake-

lijk als ook te realiseren is. Voor nogal wat deelnemers was

het in het begin een abstract verhaal. Inmiddels weten ze

waar vraaggericht werken voor staat. Men beseft dat het

een verademing is als vastgeroeste patronen op de schop

gaan en het netwerk wordt bevrijd van conventies die hun

tijd hebben gehad. 

Benutten van ICT-kansen
Limburg heeft op dit moment vier automati-

seringssystemen die niet met elkaar com-

municeren. Hoewel op korte termijn

ondenkbaar is dat deze systemen in

elkaar opgaan, maken internettech-

nieken samenwerking en/of koppeling

van systemen mogelijk. Van die

mogelijkheid moet gebruik gemaakt

worden. Het ontstaan van digitale

distributiekanalen voor informatie-

ve en recreatieve informatie zal

immers grote effecten hebben op

de huidige ketens van informatie-

verspreiding. Het internet als relatief

nieuw medium zal, meer dan bijvoor-

beeld de tv, een aantal huidige kana-

len doen verdwijnen en zal een

dominante toevoeging worden aan

het huidige scala van mogelijkheden

voor informatiedistributie. De functie

van openbare bibliotheken zal voor een deel

vervallen, voor een deel drastisch veranderen en

voor een deel blijven bestaan. Vervallen zal

het aanbieden in elke vestiging van naslag-

werken en encyclopedieën, veranderen zal

de klassieke informatiebalie, blijven

bestaan zal de functie van ontmoetings-

ruimte.

Het bibliotheekwerk heeft nu fysiek een van de breedste

netwerken. De aansluiting tussen fysiek en virtueel – de

bibliotheek als gebouw en de bibliotheek als dienst –

onderscheidt de openbare bibliotheek wezenlijk van ande-

re informatiedienstverleners. Bibliotheken zouden op ter-

mijn de grootste vindmachine van Nederland kunnen wor-

den. Hiervoor is een digitaal netwerk gevuld met content
op diverse informatiegebieden nodig. 

Om als bibliotheeksector in deze veranderende omgeving

mee te kunnen doen, is een forse upgrading noodzakelijk

van de digitale mogelijkheden van het netwerk van biblio-

theken, ook in Limburg. De insteek is in eerste instantie

om de communicatie tussen de bibliotheken te verbeteren

via een intranet, de ontwikkeling van geavanceerde biblio-

theeksystemen, de inkoop van digitale databestanden en

het gezamenlijk organiseren van systeembeheer. 

Aan de contentkant moeten dedicated sites, specifieke digi-

tale informatiediensten zoals attenderingsservice en digita-

le vraagbaak gezamenlijk worden ontwikkeld.

Een overheid die haar verantwoordelijkheid kent en neemt
Een van de succesfactoren van het Limburgse traject was

de opstelling van de Provincie: de drive van de betrokken

ambtenaren, en de persoonlijke inzet van gedeputeerde

Jan Haazen. De Provincie pakte de regierol van het proces,

was ook bereid flink te investeren in de overgang, organi-

seerde interne en externe ondersteuning, en kon daardoor

een positie van gezag ontwikkelen. Een dergelijke positie

is absoluut onmisbaar. De bestuurlijke omgeving van de

openbare bibliotheken is immers complex: gemeentelijk,

provinciaal, landelijk: besturen, directies, financiers, met

elk hun eigen belangen en verantwoordelijkheden. Een

dergelijke omgeving komt niet als vanzelf tot gemeen-

schappelijke actie. 

Om sturing te geven aan de vormgeving van het Limburgs

bibliotheeknetwerk was het bijvoorbeeld belangrijk om de

beleidsuitgangspunten van de subsidiërende overheden

bespreekbaar te maken. Van zowel Provincie als gemeenten

werd gevraagd om open te staan voor de herijking van het

bibliotheekbeleid en het vastleggen van een nieuwe verant-

woordelijkheidsverdeling tussen de verschillende overheden.

Hoewel de beleidsafstemming van het gedecentraliseerd

bibliotheekwerk een complex afwegingsproces is, is erkend

dat de overheden gezamenlijk sturing moeten geven aan de

ontwikkelingsrichting voor het proces van netwerkvorming.

En zij moeten komen met eenheid in visie en koers. 

In een van de eerste fases van het traject heeft ruim negen-

tig procent van de gemeenten en bibliotheekbesturen een

intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk een herpo-

sitioneringstraject te doorlopen. Dit heeft de weg vrij

gemaakt om de gemeentelijke autonomie bespreekbaar te

maken en voorstellen uit te werken om gezamenlijk in

regionaal verband zaken te organiseren en te financieren.

Voor veel gemeenten is dat een lastige zaak: het vergt

besluitvorming die bovenlokaal gericht is, en de betrokken

wethouders moeten diep doordrongen zijn van het lokale

belang van de regionale samenwerking. Maar er bleken vol-

doende wethouders bereid hun nek uit te steken. In het

businessplan wordt dan ook voorgesteld dat de gemeenten

samen akkoord gaan met een regionaal bibliotheekbestuur,

waaraan een aantal taken worden toebedeeld, te weten
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Front-office publieksdiensten

Onder andere

• informatieservice, uitgifte, inname 

• doorverwijzen naar de back-office
voor informatiebemiddeling 

• aanbieden van media en attractieve
presentatie van media 

• toegankelijk maken van het lokale
culturele aanbod

• organiseren van culturele en edu-
catieve activiteiten, bijvoorbeeld
leesbevordering en taalstimulering  

• vormgeven van een levendige 
ontmoetingsfunctie

• zorg voor uitstraling en laagdrem-
peligheid

• eigen promotie

Back-office 
publieksdiensten

Onder andere

•  informatie-
bemiddeling, 
waaronder digitale

vraagafhandeling

• digitale vraagbaak 

• centrale kennisdatabank 

• contentontwikkeling samen met
andere organisaties 

• ontwikkeling en opzet van informa-
tiepunten voor front-office 

• relatiebeheer naar scholen en
andere instellingen ten behoeve
van categoriale dienstverlening

• opzet en uitwerken van educatieve
en culturele programma’s voor
front-offices

• methoden voor scholing en 
marketing 

Facilitaire diensten

Onder andere

• personeelsbeleid

• personele administratie 

• marketing

• financiële administratie en
managementinformatie 

• beheer gebouw, inrichting, inventaris

• automatisering en systeembeheer

• verbeteren logistiek

• media-aanschaf en mediaverwerking

• beheer huur-, wisselcollecties en
achtergrondcollecties 

• beheer bibliobus

directievoering, financiële en personele administratie, werk-

geverschap, accountmanagement/relatiebeheer naar educa-

tieve instellingen, functie-innovatie, scholing, opleiding en

training. 

De afspraken over de gezamenlijke afstemming en regie in

Limburg zijn vastgelegd in een concept bibliotheekconve-

nant, dat gaat over de prioriteitstelling, geza-

menlijk overleg, de financiering van de biblio-

theekvoorzieningen, de verdeelsleutel voor

gemeenschappelijk taken, uniform tariefbeleid

en het organiseren van de onafhankelijke toet-

sing en het onderzoek naar klanttevredenheid. Dit

convenant wordt op dit moment nader afgestemd

tussen gemeenten en Provincie. Het is de

bedoeling dat het bibliotheekconvenant hal-

verwege 2001 wordt ondertekend. De stand

van zaken over de besluitvorming in de diver-

se regio’s varieert, maar over het algemeen

tonen de gemeenten de wil om tot een goed

bibliotheekconvenant te komen in ruil

voor kwaliteitsverbetering van de

front-office, een gezamenlijke

aanpak van de back-office. 

Het besef van een cultuurom-

slag is met het businessplan

en de uitgevoerde pilotprojecten

in gang gezet. Op korte termijn moet

de inhoudelijke vernieuwing geëffectu-

eerd worden. Hiervoor is medewerking van alle spelers in

het veld nodig, maar gezien de geweldige inzet van de vele

betrokkenen mag de inhoudelijke vernieuwing in het Lim-

burgse met enig vertrouwen tegemoet gezien worden.

Tot slot
Op initiatief en onder de regie van de provincie Limburg is

een inspirerend veranderingsproces opgestart. Betrokkenen

in de bibliotheeksector hebben hard meegewerkt en flink

gediscussieerd. Er liggen een onderbouwd businessplan,

een conceptconvenant, werkbare handreikingen voor het

doorvoeren van de front-office, back-office en facilitaire

dienstverlening. Er ligt een voorstel voor taakafbakeningen

voor overheden op gemeentelijk, regionaal en provinci-

aal niveau. Een organisatieontwikkelingtraject moet in

de komende jaren de omslag in Limburg verzilveren. 

Het blijkt dat orde in de chaos scheppen mogelijk is

door het werk anders te organiseren, door medewer-

kers hierbij te betrekken, door systemen aan elkaar

te koppelen en door overheden aan te spreken op de

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op dit moment

zijn in Limburg de gemeenten aan zet om het Lim-

burgse herpositioneringstraject echt een succes te laten

worden door het ondertekenen van het convenant.

Harry Bovens, Heide Gramser en Jan de Vuijst zijn verbonden

aan Boer & Croon Management Consultants en al jaren werk-

zaam in de informatiedienstverlening en bibliotheeksector.




