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Even voorstellen…

Onze visie 
De functies van de bibliotheek zijn cruciaal

De huidige organisatievorm is moeilijk houdbaar
Een transformatie is mogelijk

Onze inzet
Hoogwaardig en toekomstgericht

Toegankelijk en bereikbaar
Betaalbaar

Actief
Sinds medio 2014

Hoe
Uitvoering via scholen, lokale maatschappelijke 

organisaties en burgers. Geen ‘commerciële aanbieder 
van traditionele bibliotheekdiensten’. 



Partnership / netwerk

© Questum



1. De Openbare Bibliotheek
Een symbool, instituut, fundament

Persoonlijke ontwikkeling van burgers in 
een open democratische samenleving



1. Taal, lezen & mediawijsheid
elementaire competenties 

Voorwaarde voor:

 Kennisverwerving 

 Sociale en economische participatie

 Persoonlijke ontwikkeling

 Burgerschap



2. Trends & ontwikkelingen

Maatschappelijke en technologische veranderingen

 Digitalisering (veranderend mediagebruik, informatie-overvloed)

 Demografie (vergrijzing, ontgroening, verstedelijking, polarisatie, krimp)

 Economie (crisis, circulair, flexibilisering, deel-economie)

 Onderwijs & jeugd (passend onderwijs, differentiatie, sociaal leren, 

onderwijsinnovatie, brede scholen, kindcentra )

 Participatiesamenleving (kanteling, doe-democratie, actief burgerschap)



2. Boeken….
Diverse alternatieven 
voor de 
´boekenfunctie´ van 
de bibliotheek 

Diverse initiatieven 
van burgers en 
bedrijven. 

Meestal zonder 
subsidie. 

Zowel via internet en 
social media als 
fysieke locaties. 

Boeken voor 
volwassenen 
zijn niet meer schaars 
of kostbaar.

All you can read



3. Gebruik van de bibliotheek

Dia 2 van 28



3. Gebruik bibliotheek

Landelijk aantal uitleningen (in mln.) Bron: CBS (harde cijfers!). 
Volwassenen: 2000-2013: -53%
Jeugd: 2000-2013: -36%
Lokale cijfers (inclusief ‘verlengingen’) geven meestal onjuist beeld. 



3. Gebruik bibliotheek

Aantal uitleningen volwassenen via 
traditionele uitleenbibliotheek

Oorzaken daling
- Internet: digitalisering informatie 
- Switch lenen  kopen
- Sociaal ruilen 
- Ebooks: digitalisering verhalend
- Bezuinigingen (NA 2013)



3. Kosten per gebruik

Landelijk gemiddelde: Subsidie per uitlening > waarde boek



3. Analyse

Lokale bibliotheekorganisatie
 Afnemend gebruik
 Gericht op beheersing en uitleenproces
 ‘Opgesloten’ in stelsel van landelijke eisen
 Zeer hoge vaste ‘systeemkosten’
 Schaalvergroting leidt niet tot fundamentele oplossing

Conclusie: 
Houdbaarheid bibliotheken in Nederland onder grote druk 
(m.n. in landelijke gebied)
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Beïnvloedbaar budget
7% boeken-inkoop
19% uitvoerend personeel

Hoge vaste systeemkosten. 
Automatisering
Administratie
Logistiek
Huisvesting
‘Backoffice-personeel’ 
Marketing
Overige stelselkosten

 Dienstverlening moeilijk 
schaalbaar

Gevolg:
Sluiten vestigingen
Kleine schoolbibliotheken

3. Kostenstructuur



4. Bibliotheekwet 2015

Twee stelselwijzigingen

 Digitale bibliotheek ( (voortaan Rijkstaak)
Digitale bibliotheek: E-books, leesadvies, etc
Verantwoordelijkheid Rijk (via KB). Uitname gemeentefonds
Voor iedereen toegankelijk (onafhankelijk van fysieke bibliotheek)
Inloggen met Digid (vanaf 2016)

 Fysieke bibliotheek (lokaal)
Voortaan focus op functies
Volledige autonomie gemeenten (geen verplichtingen)
Deelname aan ´traditionele bestel´ = optioneel
Open bestel / nieuwe uitvoeringsvormen / nieuwe uitvoerders
Burger-initiatief-recht (‘right tot challenge’; amendement Keizer c.s.)



4. Bibliotheekwet 2015

 Sterke focus op ‘functies’
Organisatie, gebouw en uitlenen zijn geen doelen op zichzelf
De bibliotheekfuncties zijn zeer breed gedefinieerd
Niet exclusief voor traditionele bibliotheekorganisaties 

Bibliotheekfuncties (art 5)
a. ter beschikking stellen van kennis en informatie 
b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie 
c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
d. organiseren van ontmoeting en debat
e. laten kennis maken met kunst en cultuur



4c. Bibliotheekwet 2015

Deelname aan traditionele bestel is optioneel

Overwegingen

 Uniforme merk-aanpak   lokaal maatwerk en flexibiliteit

 IBL-service (InterBibliothecair Leenverkeer = boek bestellen uit heel Nederland)
Prachtige service (maar <3% van ‘leenvraag’)
Zeer hoge kosten (€20 tot € 50 per IBL-uitlening)

 Professionele bibliotheekorganisatie  Alternatieve organisatievormen        
Certificering, kwaliteitszorg ‘Right to challenge’, Lokaal eigenaarschap 

 Systeemkosten  Minimale beheerskosten

IBL vergt 
- Logistiek netwerk
- Landelijke bibliotheekpas
- Nationale bibliotheekcatalogus
- Gekoppelde administratieve systemen



5. Ons advies aan de gemeente
 Transformeer bibliotheekfuncties
Gebruik de mogelijkheden Bibliotheekwet 
Neem huidige ORGANISATIE niet als uitgangspunt. Zet andere organisaties centraal
Zoek aansluiting op sociaal domein, accommodatiebeleid en onderwijsbeleid

 Jeugd
Geef prioriteit aan de jeugd! Kies voor een hoogwaardig aanbod. Ook voorschools!
Integreer de functies met (overdracht aan) onderwijs/VVE/Kinderopvang
Zorg voor royale schoolbibliotheken in alle basisscholen 
Introduceer ook een hoogwaardig media-educatief aanbod

 Volwassenen
Zie de bibliotheek als een belangrijke sociale voorziening. 
Houdt locaties open in zo veel mogelijk kernen
Zorg voor integratie met dorpshuizen (dekking!) 
Koers op vermaatschappelijking. Ondersteunen burgerkracht. 

 Financieel
Uitvoerbaar binnen beschikbaar budget. 



5. Bouwstenen alternatieve opzet

Digitale Bibliotheek door het Rijk/KB

A Bibliotheekpunten in Eelde, Zuidlaren en Vries (3x)
Leespunten in zes andere kernen (NIEUW)

B Royale school-bibliotheken In álle basisscholen 
(22x) NIEUW

C Taal-en mediapedagogisch programma jeugd
NIEUW



5. A:Bibliotheekpunten
 In Vries, Eelde, Zuidlaren (en evt Eelderwolde)
 Enthousiaste vrijwilligers 
 Professionele coördinator
 Gezellige leestafel met tijdschriften. 
 Ontmoetingsfunctie
 Integratie met dorpshuizen (extra dekking!)
 Ruime openingstijden
 Zeer ruime collectie boeken (maar niet meer 100%!)
 Alternatief uitvoeringsmodel (leen-ruil-koop)

 In overige kernen: ‘Free Little Library’/ Meet& Read

Ervaringen elders
zeer succesvol!



Ervaringen elders: succesvol!

Diverse alternatieve fysieke bibliotheekvestigingen. Initiatieven vanuit burgers zelf. 
Zonder of weinig subsidie. Zeer divers: van ruilboekenkast tot creatief buurtcentrum. 

De minibieb, een doorslaand succes
25 mei 2015

Tante Pollewop



5. B:Royale schoolbibliotheken
 In alle 22 basisscholen
 Ook voor voorschoolse leeftijd
 School in regie (eigenaar, onderwijsbeleid)
 Veel groter dan gebruikelijk aanbod
 (10 boeken/ll, 15% jaarlijks nieuw)
 Maatwerk
 Gevolg: hoger bereik + meer lezen



5. C: Taal- en mediapedagogiek

 Focus op jeugd
 Versterking aandacht vroege taalontwikkeling & mediawijsheid
 Hoog-professioneel
 Vanuit scholen en VVE zelf / geïntegreerd 
 Thema’s

Lezen en leesbevordering
Interactief (voor)lezen, digitaal lezen
Mediawijsheid, 21st century skills
Serious gaming, digitale educatie



6. Structurele kosten
Bouwstenen (indicatief)

Digitale bibliotheek 0

A) Bibliotheekpunten (Zuidlaren, Eelde, Vries) 
Vernieuwd sociaal concept. Focus op volwassenen. 

Colocatie in dorpshuizen. Incl. huisvesting, coördinatie, leestafel

€ 90.000

A) Leespunten in overige kernen (6) € 15.000

B) Royale schoolbibliotheken voor de jeugd
In alle basisscholen, 0-12 jaar, 10 boeken/ll, 15% jaarlijkse vervangingen € 90.000

C) Taal- en Mediapedagogisch kennisprogramma jeugd
ca. 600 uur/jr, incl licenties en materialen

€ 40.000

Onvoorzien € 10.000

Totaal € 245.000

Budget structureel
Evt. transformatiekosten dekken uit hogere budget in 2016, 2017. 

Eventueel is ook een ‘conserverend alternatief’ mogelijk binnen beschikbaar 

budget. 

€ 273.000



Resultaat

 Instandhouding bibliotheekpunten in drie kernen
 Nieuwe leespunten in overige kernen
 Fors beter aanbod voor de jeugd

 meer lezen
 Inhoudelijk vernieuwend 
 Versterkend voor onderwijs en VVE

 Versterking exploitatie dorpshuizen
 Beter integratie met onderwijs en sociaal domein
 Aanzienlijke kostenbesparing voor gemeente 


