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1.1

Inleiding

Vooraf

Op 27 maart 2000 is het rapport 'Open poort tot ken n is' verschenen van het
m i n isterie van OC en W, waarin aangegeven wordt dat 'het h u idige biblio
theekstelsel niet gesch ikt is om de uitdagingen waar de openbare bibl iothe
ken voor staan aan te gaan'. Aan de bibl iotheek van de toekomst moeten
e isen worden geste l d . De com m issie spreekt over: een onbelemmerde toe
gang voor iedere b u rger tot informatie, culturele d iversiteit, plu riforme en
onafhankelijke i nformatievoorzien ing, het gebruik van n ieuwe informatie - e n
com m unicatietechnologie en goede relaties van de bibl iotheek m e t culturele,
e d ucatieve en sociaal-maatschappelijke instellingen. H et grootste probleem
b ij deze vernieuwing is de kleinschalige structuur van het bibliotheekwerk.
Om aan de veran derende eisen te kunnen voldoen wordt een organisatori
sche schaalvergroting voorgesteld. Dat wil zeggen dat de spreiding van bi
bliotheekvestigingen blijft bestaan , maar dat deze gaan functioneren bin nen
grotere eenheden: d e regiobibliotheken. Daarnaast worden de invoering van
een kwaliteitsstelsel en het nauwer betrekken van de gebru ikers bij de bibli
otheken door het instellen van gebru ikersraden voorgesteld . Een belangrijke
opdracht voor de bibl ioth eek van de toekomst is om meer vraaggericht te
gaan werken.
In de provincie G roningen was men al voor het verschijnen van het rapport
van de com m issie M eijer doende met een fusie tussen de voorm alige Pro
vinciale Bibliotheek C entrale G ron ingen (PBCG ) en de Openbare Bibl iotheek
G ron ingen tot de netwerkorganisatie Bibl ionet G roningen. Deze fusie is in
2000 gereal iseerd . Bibl ionet G ron ingen is het netwerk van alle openbare
bibl iotheken in de provincie (in totaal 66 biblioth eekvestig ingen, 25 rechts
personen). De serviceorganisatie m aakt deel u it van d it netwerk: automati
sering, personeel sbeleid (Bibl ionet is werkgever van alle bibl iotheekperso
neel in de provincie), inkoop en financiële a d m i nistratie.
De provincie G roningen heeft in 2002 het bested ingsplan 'Lokaal wat kan ,
bovenlokaal wat m oet' vastgesteld . D e beschikbare m iddelen voor bibl io
theekvernieuwing worden volgens dit plan besteed aan projecten van Bibl io
net, deskundigheidsbevordering, com m u nicatie en procesbegeleiding door
de provin cie . De provi ncie Groningen ziet haar rol vooral als ondersteunend
en coördinerend en wil daarbij geen blauwdrukken van bovenaf opleggen,
zo is te lezen i n 'Een u itgelezen kans'(septem ber 2003), het u itvoerend be
leidsplan . Hier gaat de provincie tevens in op de voordelen die zijn verbon
den aan onderlinge s a menwerking / clustering: "Wij beschouwen cluster
vorm ing als de G ro ni ngse variant van het begrip basisbibl iotheek(p.13)."
Men stelt vast dat clustering in eerste instantie vooral door Biblionet werd
geïnitieerd, maar dat er nu ook door bibl iotheke n en gemeenten over nage
dacht wordt.
De provincie wil ruimte geven aan initiatieven d i e 'van onderop' ontstaan .
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1 .2

De opdracht

Het landelijk Procesbureau Bibliotheekvern ieuwing biedt de mogel ijkheid
een adviseur in te zetten in reg io's waar samenwerking een extra im puls
behoeft. In de provi ncie G roningen hebben de bibl iotheken in het Wester
kwartier aangegeven de mogelijkheden voor samenwerking met elka ar en
de gemeenten te willen verkennen. In novem ber 2003 is daartoe een voor
stel voor een onderzoek naar clustervorm ing van bibl iotheken in het W ester
kwartier door de gezamenl ijke bibliotheken aangenomen. Vervolgens is dit
voorstel aan de betrokken gemeenten toegezonden, met het verzoek hun
medewerking te verlenen. De gemeenten Leek, G rootegast, Zuidhorn en
Marum hebben h ier alle mee in gestemd , na goedkeuring door het landelijk
Procesbureau Bibl iotheekvernieuwing, dat verantwoordelijk is voor de finan
ciering van de opdracht en de in te zetten informateur / adviseur. Namens
het Procesbureau is het voorliggende onderzoek u itgevoerd door drs . J . R .
Zoutman ( D S P -groep BV) . H i j werd daarbij ondersteund door drs . R . Van
Overbeeke.
De opdracht:
Beeldvorm ing van d e huid ige situatie van de bibliotheken in de gemeen
ten Grootegast, Maru m , Leek en Zuidhorn en de knelpunten d ie zich
daarin voordoen.
In beeld brengen van samenwerkingsmogel ijkheden tussen bibliotheken
en gemeenten in het Westerkwartier en de meerwaarde die same nwer
king kan opleveren voor de klant, de bibl iotheken en de gem eente n .
Opstellen van deze startnotitie, waarin de resultaten van het onderzoek
en (zo m ogel ijk) een voorstel voor de concretisering van samenwerking.

•

•

•

D e startnotitie wordt i n conceptvorm besproken met de bibliotheekm anagers
en besturen en daarna m et de gemeenten .

1 .3

Opzet onderzoek

N a analyse van documentatie van de betreffende bibl iotheken, gemeenten,
Biblionet en de provincie zij n gesprekken gevoerd m et de bibliotheke n , tel
kens met een bestuurslid en de clustermanager. Daarna is gesproken m et
d e gemeenten, de verantwoordelijk wethouder en am btenaar. In het g eval
van Grootegast zijn deze gesprekken gecombi neerd , omdat het hier een
gemeentel ijke bibl iotheek betreft. De andere drie bibl iotheken zij n zelfstan
d ige rechtspersone n. Ter voorbereiding op de ges prekken is door de biblio
theekmanagers een format ingevu ld met kengetallen van de betreffende
bibl iotheek. De ingevu lde formats zijn in de interviews besproken en samen
gevoegd in tabellen, waarin de kengetallen zijn vergeleken met landel ijke
gem idd elden en referentiebibl iotheke n. Dit leverde m ateriaal op voor een
g lobale bedrijfsanalyse van de ind ividuele bibliotheken en een 'geclusterde
bibliotheek' in het Westerkwartier.
Op grond van het verzam elde m ateriaal en de gesprekken is een advies
geform uleerd over samenwerking.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de h u i d ige stand van zaken van de bibliotheken weer
gegeven in cijfers en met behulp van materiaal u it de interviews .
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Daarna gaan wij in op de ideeën die geïnterviewden hebben over de toe
komst van de bibliotheek in het Westerkwartier (hoofdstuk 3).
In dit hoofdstuk komt ook de samenwerking aan d e orde. In hoofdstuk 4
werken wij de mogelij kheden uit voor samenwerking naar doelen, inhoudelij
ke terreinen en de relatie tussen bibl iotheken en gemeenten.
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2

2.1

Huidige stand van zaken: bedrijfsanalyse

Inleiding

Het kwantitatief deel van het onderzoek is verricht op basis van een beknop
te bedrijfsanalyse , waarbij de bibl iotheken in het W esterkwartier worden
vergeleken m et elkaar en met enkele referentieb ibliotheken.
De vergelijkingen hebben als volgt pl aatsgevonden:
De referentiebibl iotheken (zie bij lage 1, tabellen 1 en 2) zij n zo gekozen dat
er voor elke omvang van de bibl iotheken in het Westerkwartier een biblio
theek is waarmee vergeleken kan worden . De Friese bibl iotheek is gekozen
als referentie voor Maru m , de Zuid-Hollandse als referentie voor G rootegast.
Beiden zijn tevens vergeleken met het landelijk gem iddelde voor een ver
zorgingsgebied van 10.000 - 13.000 inwoners .
De bibl iotheken van Zuid horn en Leek bedienen ongeveer evenveel inwo
ners en ku n nen onderling vergeleken worden, alsmede met het landelijk
gemiddelde van alle bibliotheken m et een verzorgingsgebied tussen de
18.000 en 20.000 inwoners.
In de tabellen 3 en 4 i n de bijlage 1 wordt de 'geclu sterde' bibl iotheek W es
terkwartier, d ie zou werken voor een verzorgingsgebied m et iets meer dan
60.000 inwoners, vergeleken m et bibl iotheken m et e e n vergel ijkbaar verzor
g i ngsgebied en een g root aa ntal vestigingen ( in respectievelijk Drenthe en
Overijssel) 1.
In de bedrijfsanalyse besteden wij aandacht aan:
algemene g egevens als aantal inwoners, leden / gebruikers , aantal vesti
g ingen , openingsuren, aantal bezoekers, aantal inhoudelijke vragen, aan
tal uitlen ingen en d ienstverlen ing;
gegevens over de collectie en het aantal uitleni ngen;
personeel ;
fi nanciën.

•

•

•

•

Een bibl iotheek heeft natu urlijk meer functies dan het u itlenen van media.
De informatie over b ijvoorbeeld dienstverlen ing aan het onderwijs, het be
d ienen van specifieke doel groepen op maat, culturele en educatieve activi
teiten zijn niet i n de kwantitatieve analyse opgenom e n, maar wel besproken
in de interviews. De resu ltaten presenteren wij hierna.
Een probleem d at zich voordoet is dat een aantal bedrijfsgegevens van bi
bliotheken i n de LDO / DOS statistiek niet is opgenomen. De u itkomsten van
d e bedrijfsvergel ijking hebben slechts een ind icatief karakter: zij vertegen
woordigen geen absol ute waarde. Wanneer de kengetallen in een bepaalde
richting wijzen , dan kunnen daaraan zeker conclusies verbonden worden.

Noot 1

Alle gegevens zijn ontleend aan de LDO / DOS statistieken. De LDO statistiek is samengesteld
door CBS en NBLC, de Vereniging van Openbare Bibl iotheken en bevat de gegevens van bibli
otheken werkzaam in gemeenten tot ongeveer 50.000 inwoners. De DOS statistiek, ook van
CBS en N BLC, bevat de gegevens van bibl iotheken in gemeenten tot circa 50.000 inwoners.
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2.2

Vergelijking bibliotheken Westerkwartier met referentiebibliotheken.

Organisaties
In het Westerkwartier gaat het om 11 bibliotheekvestig ingen, verspreid over
een groot gebied . Openingsuren (alle vestigingen ):
Leek 34
Grootegast 38,5
Zuidhorn 65
Marum 28

•

•

•

•

In de gem eenten Marum , Leek en Zuidhorn wordt gebru ik gemaakt van de
bibliobus.
De biblioth ee k van G rootegast is onderdeel van de gemeentelij ke organisa
tie, de andere d ri e vormen zelfstandige stichtingen. Alle bibliotheekperso
neel is in d ienst b ij B iblionet. Biblionet is tevens de serviceorganisatie die
backoffice taken vervult: ICT beheer, personeel & orga nisatie, log istieke
ondersteun ing , fi nanciële administratie en kennisondersteuning van bibl io
theekorgan isaties.
De stichti ngsbesturen c.q het gemeentebestu ur van G rootegast zij n verant
woordelijk voor de dienstverlening en het u itoefenen van hun wettelij ke be
stu u rstaak.

Tabel 2.2.1

Personeel
Aantal uren per

leek

Grootegast

Zuidhorn

Marum

HBO BT

160,5

79,75

1 13

28

M BO BT

16

-

-

37,75

-

-

36 (WIW)

-

week

gesubsidieerd
overig

47

4

6

-

vrijwilliger

78

90

122

43,5

223,5

79,75

149

71,75

289,5

156,5

1 49

11 5,25

totaal aantal uren
betaald
totaal aantal uren
niet betaa ld

Uit bovenstaand e tabel blij kt:
Het aantal u re n van vrijwilligers overtreft in d rie van de vier bibl iotheken
het aantal gewerkte u ren door betaalde krachten . Het merendeel van de
vrijwi l l igers werkt per week enkele uren in de u itlening. Vergeleken met
de gemidd elde bibl iotheken in werkgebieden van 18.000 - 20.000 inwo
ners werken er vooral in Zu idhorn en in m indere m ate in Leek veel vrijwil
l igers in d e bibl iotheke n . Het betaald personeel zit daar ongeveer op het
landelijk g em iddelde en in Leek zelfs erboven (landelij k gemiddelde be
taald: 148 , 6; vrijwillig : 37,3). Ook in Marum en G rootegast zijn er in ver
gelijking met het landelij k gem iddelde voor 10.000 - 13.000 inwoners
veel vrijwill igers actief, maar daar is m inder betaald personeel dan het
landelijk g e m id d elde ( betaald personeel: 96, 7 ; vrijwi lligers: 21,8).
Het meeste betaald personeel is HBO geschoold en ingeschaald . Het
gaat vooral om parttime krachten .

•

In d e interviews is door de bibliotheken van Zuidhorn, Leek en G rootegast
aangegeven d at het steeds moeilijker wordt om gemotiveerde vrijwilligers te
vinden. Het vrijwilligersbestand is sterk 'vergrijsd'. In Marum is de gemiddel
d e leeftijd van de vrijwilliger 62 jaar.
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Dit heeft invl oed op het imago van de bibl iotheek en d e aantrekkingskracht
voor jongere n.
I n totaal gaat he t in het Westerkwartier om iets meer dan 17 fte betaald per
soneel (volgens opgaven bibliotheken, zie tabel 1, bijlage 3), waarmee 11
vestigingen worden geëxploiteerd .
Ledenbestand en aantal uitleningen
Het leden bestand, u itged rukt in een percentage van het aantal inwoners l igt,
voor de bibl iotheken van Maru m en G rootegast, op het n iveau van de refe
rentie. De bibliotheken van Leek en Zuidhorn scoren h ier ruim boven het
landelij k gemiddelde (zie tabel 2, bijlage 1).
Opvallend is het grote aantal jeug dleden in Leek en Zuidhorn, te verklaren
u it d e aanwezigheid van scholen voor voortgezet onderwij s. Zowel wat be
treft de volwassen leden als de jeugdleden scoren de bibl iotheken in het
W esterkwartier g oed , dat wil zeggen in d e b u u rt van of boven de referenties.
D e bibl iotheken van Zuidhorn en G rootegast geven aan dat het aantal leden
langzaam afneemt, in Leek en Marum is d it aantal stabiel. Het aantal u itle
n ingen neemt af in Zuidhorn en Leek, in M arum en G rootegast is dit stabiel.

Tabel 2.2.2

' ''1

F'Inancle e gegevens
aantal inwoners
structurele subsidie

Marum

leek

Grootegast

Zuidhorn

1 9.500

12.237

18.105

1 0.298

363.035

221.662

314.685

155.108
13

subsidie per inwoner

16

12

12

gebruikerspercentage

41

27

37

27

56.579

76.212

99.295

1 8.000

huisvestingskosten

Aan de hand van d eze tabel en tabel 2 ( bijlage 1) stellen we vast:
Het subsidie per inwoner (exclus ief h u isvestingskosten) ligt voor Leek
boven het landelij k gemiddelde van bibl iotheken in werkgebieden met
dezelfde omva n g (€ 14) en voor Zuidhorn , G rootegast en Marum eronder.
De dekking van d e lasten u it eigen in kom sten is het laagst in Grootegast
(15%) en het h oogst in Zuidhorn (24%). De bibl iotheken in Marum en
Leek zitten hier m et 21% tusse nin.
De contributieta rieven voor volwassenen zij n het l aagst in G rootegast en
Maru m , maar l iggen wel boven het landelij k gemiddelde van bibliotheken
in d ie inwonersklasse (€ 22,75). Zowel door de gem eente als de bibl io
theek werd opg e merkt dat het bewust beleid is om de tarieven laag te
houden, zodat ook inwoners met lagere in komens toegang tot de bibl io
theek hebben. Alle bibl iotheken hebben overwogen om leengeld per boek
te gaan heffen, m aar d it is al leen in Leek ingevoerd . De reden om het in
de andere bibliotheken niet te d oen was dat een provinciaal onderzoek
u itwees dat het n a uwelijks extra inkomsten zou op leveren. De
contributietarieven voor volwassene n in Leek en Zuidhorn l iggen boven
het landelij k gemid delde voor d i e categorie (€ 25 ,16).

•

•

•

Noot 2

In deze rij is telkens eersl het subsidie per inwoner inclusief huisvestingskosten weergegeven
en daarna exclusief huisvestingskosten.
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•

Wanneer we kijken naar de mate waarin d e exploitatielasten van d e bibli
otheek worden gedekt door subsidie, dan con stateren we aan de hand
van tabel 2 (bij lage 1) dat de bibl iotheek van Leek iets boven en Zuidhorn
i ets onder het landelijk gemiddelde zit. G rootegast (85%) is d u idelijk
m eer subsidieafhankelijk dan de referentie van 80%, maar d it kan mede
veroorzaakt worden door de relatief hoge hu isvesti ngslasten . De bibl io
theek van Marum zit bijna op het landelijk gemiddelde van 80%.

Huisvesting
In d e gemeenten G rootegast en Zu idhorn is men bezig m et plannen voor
herhu isvesting van de bibliotheek. De bibl iotheek in Leek is volgens het be
stuu r toe aan een nieuw gebouw, m aar daarvoor zijn (nog) geen concrete
plannen.
D e bibl iotheek Marum is toe aan een 'restyl ing' van het huid ige gebouw,
maar daarvoor ontbreekt het op dit m oment aan financiële m iddelen.
Dienstverlening
De profielen van de bibl iotheken lopen enigszins uitee n . De bibl iotheken in
Leek en Zuidhorn vervullen een functie voor he t voortgezet onderwijs, in
M a rum e n G rootegast is dat niet he t geval . Alle bibliotheken hebben een
aanbod voor het basisonderwijs, dat u iteenloopt van klassenbezoeken tot
een schrij versproject. De bibl iotheken bieden scholen een keuze aan in een
eigen productencatalogus.
In Marum en G rootegast worden projecten rond leesbevordering (o.m. Peu
teren in een boekje) gereal iseerd met behulp van aanvullende m iddelen uit
d e budgetten voor gemeentelijke onderwijskansenbeleid .

De bibl iotheek in Leek neemt in verschillende opzichten een bijzonder posi
tie i n binnen het Westerkwartier. Deze is tevens schoolmedi atheek van rsg
De Borgen, een grote scholengemeenschap voor voortgezet onderwij s . De
bibliotheek heeft een overeenkomst van d ien stverlening met deze school,
waarin is geregeld dat men onderwijsondersteun ing verzorgt. Alle 2000 leer
l i ngen zijn l id van de bibl iotheek en m aken gebruik van de internet werk
p lekken in de bibl iotheek.
Verder heeft deze bibliotheek een kunstuitleen d ie door gem eente en pro
vincie gezamenlijk wordt ondersteund . In samenwerking met de stichting
Coul isse organiseert de bibl iotheek culturele activiteiten . Men werkt samen
met de basisschool in het AZC.
Alle bibl iotheken organiseren - binnen hun personele en ru imtelijke moge
l ijkheden - activiteiten op het terrein van bibliotheek - en leespromotie, van
de kinderboekenweek en de kinderj u ry tot leeskringen en tentoonstell ingen.

2.3

Gemeentelijk bibliotheekbeleid

In geen van de vier gem eenten is een expliciet bibl iotheekbeleid geformu
l eerd . De bibl ioth eek(vernieuwi ng) staat niet op de pol itieke agenda en de
b i b l iotheek wordt beschouwd als een basisvoorziening 'waar men weinig
omkijken naar heeft'. D e bibliotheek komt w e l op de agenda bij de jaarlijkse
beg rotingsbespreking, bij het bespreken van een nieuw subsid iecontract of
b ij n ieuwbouwplannen. Alle gemeenten hebben actief meegedaan aan de
recente b ijeenkomsten van de provincie over b ibl iotheekvernieuwing en den
ken na over hun standpunt hierover.
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Zij hebben echter ook het idee dat de bibliotheekvernieuwing hen 'overkom t',
d oor de wijze waarop Biblionet opereert, zonder hen te betrekken bij voor
genomen veranderingen, en door landelijke ontwikkel ingen.
Alle bibliotheken hebben een budgets u bsid iecontract m et de gemeente,
waarbij het beleidsplan van d e bibl iotheek als bijlage dient. Daarin is vastge
l egd welke activiteiten de bibliotheek gaat ontplooien en de gemeente volgt
d e vorderingen daarvan op afstand, m idd els de jaarlijkse verslagen en resul
tatenrekeningen . Uit de gesprekken bleek dat gemeentebestuurders wel
opvattingen hebben over het huidig fu nctioneren van de bibl iotheek en ook
over de toekomst, al zijn d ie n iet vastgelegd in een beleidsnota. Hierna ge
ven wij weer welke opvattingen men heeft over het h u idig functionere n , i n
h e t volgende hoofdstuk komen de id eeën over de toekomst aan bod .
De gemeenten G rootegast en Zuidhorn voeren een meerkernenbeleid en
m elden nadrukkel ijk daaraan vast te wi llen houden. Zij vinden het we nselij k
d a t een goede spreiding e n toegankelijkheid van de bibliotheken voor d e
i nwoners gegarandeerd is.
In de gemeente Grootegast krijgt de bibl iotheek met een aantal andere in
stell ingen e e n n ieuw onderkomen in e e n gebouw van de voormalige Rabo
bank. De gemeente denkt aan een Kulturh u s waar de bibl iotheek zich a l s
kenn iscentrum k a n profileren . De gemeente wil zich, blijkens de nota D e
Koers Verlegd , ontwikkelen van een agrarische gem eente naar een woon
gemeente en d aarbij zorgen voor aantrekkel ijke voorzieningen, waaronder
d e bibl iotheek.
G rootegast heeft een relatief g rote groep inwon ers m et lage inkomens,
waarvoor volgens de gem eente het gebruik van een computer th u is vaak
n iet tot de mogelijkheden behoort. Men vindt dat de bibliotheek een rol m oet
hebben in het voorkomen van een tweedeling onder de bevolking . Daar
naast voert de gemeente een actief onderwijskansenbeleid waar de biblio
theek met leesbevorderingsactiviteiten aan mee doet.
In de gemeente Leek is bibl iotheekvernieuwing geen 'hot item'. Men vindt
het belangrijk dat de bibliotheek een rol speelt in het ond erwijs, prioriteiten
zijn de l eesbevordering en de samenwerking met rsg De Borgen. De ge
m eente moet i n de komende periode € 1 m i ljoen bezuinigen. De gemeente
ontwikkelt een accom modatiebeleid , waarin gelet wordt op mogel ijke com bi
naties, onder meer in de ontwikkeling van d e brede schoo l. Men weet dat de
bibl iotheek n ieuwe hu isvesting wil .
De gem eente heeft een budgetcontract met d e bibl iotheek en financiert
d aarnaast projecten, waaronder de samenwerking met de AZC school .
De gem eente Zuidhorn ontwikkelt een plan voor nieuwe hu isvesting van d e
bibl iotheek i n Zuidhorn, i n een m ultifunctionele accommodatie waarin onder
meer d e m uziekschool en een repetitieruimte voor amateurverenigingen
gehu isvest worden. Ten tijde van het schrijven van deze rapportage wordt
de financiële haalbaarheid ond erzocht.
De gemeente heeft geen expliciet bibl iotheekbeleid. Men vindt de bibl io
theek belangrijk in het kader van de leefbaarheid, vooral omdat het een van
de weinige voorzieningen is in de kleine kernen.
Ong eveer anderhalf jaar geleden heeft d e gem eente de bibliotheek een be
d rag toegeken d voor het vern ieuwen van het com putersysteem .
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De wethouder vindt dat de bibl iotheek h iervoor eigen lijk geen aparte aan
vraag in zou moeten dienen, maar dat d e afschrijving van computer b i n nen
d e begroting van d e bibliotheek geregeld m oet worden.
B innen d e gemeente Marum is d e bibl iotheek, net als in G rootegast, betrok
ken bij het onderwijskansenbeleid. De gem eente is bij de o nderhandelingen
over het subsid iecontract recent akkoord gegaan met wat extra financiering
voor ARBO maatregelen, maar kon n iet ingaan op een verzoek van d e bibli
otheek voor middelen voor de 'restyling' ervan.
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3

Ambities: de bibliotheek van de toekomst

In de gesprekken met d e bibliotheekm anagers, de besturen en de gemeen
ten is geïnventariseerd hoe men denkt over de toekomst van de bibl iotheek
i n het Westerkwartier. Daarbij is zowel gevraagd naar de bedreigingen als
d e kansen. Vervolgens is besproken welke winst er in samenwerking kan
zitten en welke nadelen er aan kunnen kleven.

3.1

Bibliotheken

Over het algemeen willen de bibliotheekbesturen en de managers meer van
de bibliotheek maken dan nu m ogelijk is. Er zijn veel am bities, zowel wat
betreft de kwaliteit van de dienstverlening als het willen u itvoeren van n ieu
we taken en het binnen halen van n ieuwe klantgroepen . De klanten binding,
ook onder n ieuwe generaties, is een punt van grote zorg . Met de h u id ige
personeelsomvang en orga nisatie, met he t grote aantal deeltijdbanen e n d e
vele vrijwilligers, is het onmogelijk om de ambities t e real iseren .
Opvallend was dat, behoudens de gemeente Leek d ie fors moet bezu inigen,
de andere d rie gemeenten in een gel ukkiger situatie verkeren en open staan
voor goed beargumenteerde voorstellen van de bibliotheken. Zij lijken bereid
te zijn om de subsidie op het h u id ige niveau te handhaven en zijn soms be
reid om naar aanvullende financiering te zoeken.
I n een tijd waarin in veel gem eenten in Nederland op culturele en welzijns
voorzieningen bezu inigd wordt mag d it bijzonder genoemd worden.
In de gesprekken met de bibl iotheekbesturen en man agers werd een aantal
bedreigingen genoemd waarmee d e bibl iotheken geconfronteerd worde n bij
ongewijzigd beleid .
In Zuidhorn: "Het wordt lastig . We kunnen niet aan de eisen voldoen d i e
d o o r de com m issie Meijer e n in de brancheformu les gesteld worden. Het
gaat om de professional isering van het personee l, het aanbod aan het pu
bl iek, de digitale functie en ontm oeting. Je boet in aan kwaliteit . . . . Er is tijd
gebrek om zaken aan te pakken." De bibl iotheek heeft geen tijd om serieus
partner te zij n in het ontwikkelen van activiteiten die direct op haar terrein
l iggen . "Je wilt meer, je ziet kansen en je hebt een functie binnen de ge
m eente, waarbij je ook wat aan de weg moet timmeren ( M arum )."
De daling van het aantal leners en uitleningen is wel iswaar niet groot in het
Westerkwartier, maar wel gestaag en merkbaar.'De bibl iotheek moet op
zoek naar een goede klantenbinding, waarbij ook nieuwe doelg roepen be
naderd kunnen worden . Daarbij merkt men op dat het belangrijk is om door
d iverse activiteiten te werken aan het imago: "De bibliotheek is te anon iem ,
mensen voe len zich er n u n iet zo thuis." Om de bibliotheek hangt nog
steeds de zweem van 'een ernstig gebeuren'. "Veel mensen kom e n , m aar er
zijn ook velen die zich laten afschikken hierdoor (Zuid horn )." Alleen met de
u itleenfunctie en het verschaffen van inl ichtingen redt de bibliotheek h et
n iet. "De gebru ikers va n de bibl iotheek n u zijn relatief oud , over twintig jaar
m oeten we het hebben van n ieuwe gen eraties d ie aan internetgebruik ge
wend z ijn en die zelf hun weg zoeken. H et is n iet vanzelfsprekend dat n ieu
we i nwoners van de bibl iotheek gebruik gaan m aken .
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Die moet zich hierin wervend opstellen ( Leek)."
Om de profilering te verbeteren zou ook gewerkt m oeten worden aan ver
jonging van vrijwilligers en personeel. In de bibl iotheek werken nu vooral
vrouwen van m iddelbare leeftijd. De bibl iotheek in Leek heeft hierin een
begin van verandering gebracht door jongeren aan te nemen voor het op
bergen van boeken. Een van de geïnterviewden stelt: "Als je n u niets doet,
dan ben je straks een plek voor 55plussers die een romannetje komen le
nen." Bibliotheken zouden meer vraaggericht m oeten gaan opereren. Dat
vergt onderzoek onder de (potentiële) klante n. Daarvoor is nu nauwelijks
r u imte, zo vindt men.
Amb ities van de bibliotheken zij n :
Het verder ontwikkelen en verdiepen van ed ucatief aanbod, zowel voor
scholieren als voor volwassenen .
Het organiseren van culturele activiteiten en ontmoeting.
Een d u idelijker profilering I marketing van de bibliotheek.
Een personeelsbel eid waarin rui mte is voor ontwikkeling van personeel
en functiedifferentiatie. Veel personeel werkt al jaren op d ezelfde plek op
dezelfde man ier: meer dynam iek is wensel ijk, ook gezien d e veranderen
de eisen die aan de bibliotheek gesteld worden.
Verjonging van de klantenkring ( n iet alleen door aan bod via het onder
wij s , maar ook daarbuiten ).
•

•

•

•

•

M eerdere geïnterviewden wezen erop dat de toekomst van d e bibl iotheek
l igt i n professionalisering en een com b in atie van functies : "Dit u it zich in de
u itstral ing van de bibliotheek, waar mensen niet alleen kom e n om een boek
te lenen, maar voor advies en begeleiding naar de j uiste betrouwbare infor
m atie, de d ig itale i nformatievoorziening, maar ook de informatie educatie.
De fysieke en de digita le bibl iotheek m oeten naast elkaar verder ontwikkeld
worden ."

3.2

Gemeenten

De gemeenten kijken versch illend aan tegen bedreigingen voor d e bibl io
theek en de amb ities. De noodzaak van verandering werd door alle ge
s prekspartners wel ond erkend . De gem eente Zuidhorn zette d e m eeste
vraagtekens bij de verbred ing van de functies van de bibl iotheek: "Moet de
b i b l iotheek een Albert Heij n of een Aldi zijn?" Er m oet een mogelijkheid zijn
voor de gemeente te kiezen tu ssen sobere en meer u itgebreide d ienstverle
n i n g , die kan variëren per vestiging. Zo zou een vestiging in Zuidhorn een
and er aanbod kunnen hebben dan bijvoorbeeld in Aduard of G rijpskerk.
B ij de gemeente Leek ziet men de vern ieuwing niet zozeer in de rol van de
b i b l iotheek als informatiemakelaar, maar eerder in relatie tot het onderwijs
en de ontmoetingsfunctie. De bedreiging van een teruglopend aantal leners
e n u itleningen en het imago probleem van de bibl iotheek m oeten serieus
genomen worden, zo vindt m e n .
D e gem eente Marum merkt op dat de bibliotheek e e n goed lopende voor
ziening is, met veel traditionele bezoekers die een roman of hobbyboek ko
m e n lenen. Digitalisering is een interessante ontwikkeling en ook de rel atie
m et het onderwijs is van belang . Nie uwe d ienstverlening zou aantoonbaar
m oeten beantwoorden aan d e behoeften van de bevolking. Zijn die behoef
ten er?
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In Grootegast hecht men, ook door de m ogelij kheden van n ieuwbouw, aan
het versterken van d e culturele en ontmoetingsfunctie van de biblioth eek.
M et een internet / leescafé en een plek waar g roepen ontvangen kun nen
worden en culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Ook hecht m en sterk
aan de functie van de bibl iotheek in het onderwij sbeleid .
Een aantal gemeenten constateert dat de functie van het lokale bibl iotheek
bestuur binnen de n ieuwe netwerkstructu ur van Bibl ionet sterk aan beteke
n i s heeft ingeboet. Men is nog wel formeel eindverantwoordelijk voor d e
exploitatie e n schu ift a a n bij de bespreking van e e n n ieuw budgetcontract of
een verbouwingsplan. Voorheen was het bibl iotheekbestuur in Gro n ingen
een belangrij ke factor voor de lokale verankering van de bibliotheek . Een
van de wethouders m erkt op dat het vooral de vrij will igers zijn die d eze rol
hebben, in combinatie met een management dat zorgt voor een goede sa
m enwerking met lokale organisaties.

3.3

Samenwerking

In d e interviews is u itgebreid stilgestaan bij voor- en nadelen van samen
werking tussen de bibl iotheken en gemeenten in het Westerkwartier. De
gemeenten werken al lange tijd samen op velerlei terreinen . Dat varieert van
afstem ming van beleid inzake de WIW en I/D banen tot de gemeenschappe
l ij ke regeling voor de m uziekschool (waar men g raag van af wil ).
S a menwerking tussen de bibl iotheken is binnen de gemeenten nog geen
onderwerp van gesprek geweest, m aar wel binnen de bibl iotheekbesturen
en onder het personeel van de bibl iotheek. De bibl iotheekbesturen hebben
de rapportage van Bibl ionet 'Structuur in een verenigd Groningen' die een
invulling geeft van cl ustering en igszins als een 'overval' ervaren . Daarna
heeft men de discussie hierover op een pos itieve m anier opgepakt.
U it d e interviews met bibliotheekbesturen en personeel blijkt dat men de
noodzaak van veran dering en samenwerking op grotere schaal inziet.
Daarbij benoemt men de terreinen waarop dat zinvol is:
col lectiem anagement
u itwisseling en opleid ing van personeel
onderwijs / ed ucatie
culturele activiteiten
pr en marketing
ICT
•

•

•

•

•

De gemeenten hebben toch nog vragen over de meerwaarde van samen
werking, moeten inhoudelij k nog overtuigd worden daarvan . Desgevraagd
ziet men voordelen in meer efficiënt werken, de mogelij kheid om de bibl io
theek nog meer in te zetten in het onderwijs en versteviging van de culturele
en ontmoetingsfunctie (zie de hierboven genoemde punten). Hierna gaan wij
in 4.2 in op de doelen van samenwerking, deze m oeten met de gemeenten
besproken worden . Bela ngrijke voorwaarden voor de gemeenten zijn:
Contin uïteit in d e d ienstverlening.
Han dhaving van de spreiding van de bibl iotheke n .
Behoud van invloed op de lokale in kleuring van de bibl iotheek.

•

•

•
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De wijze waarop samenwerking gestalte zou kun nen krijgen m oet nog wor
den besproken tussen de bibl iotheken, gem eenten en Biblionet. Uit de inter
views klinkt door dat men samenwerking stapsgewijs wil aan pakken.
De wethouders vinden het wense lij k om deze zaa k in het col lege te bespre
ken en de raadsleden / comm issie te betrekken bij de discussie. Dat zou
k u n nen door in de vier gemeenten een kaderstellende notitie te bespreken.
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4

Samenwerking Westerkwartier

Hoe zou sam enwerking in het W esterkwartier er concreet u it kunnen zien?
W el ke inhoud m oet deze hebben? Welke vorm is denkbaar?
En wat betekent d it voor de relatie tussen bibl iotheken en gemeenten?

4.1

Clustering in het Westerkwartier

W a nneer in het Westerkwartier een sam enwerking tussen d e bibl iotheken
tot stand zou komen, dan zou het gaan om een werkgebied van 60.000 in
woners, 11 bibl iotheekvestigingen en m eer dan 20.000 led e n . In de tabellen
3 en 4 (bijlage 2) hebben wij de basisgegevens bij samenvoeging van de
bibl iotheken op een rij gezet en vergeleken m et twee referentiebibl iotheken
in Drenthe en Overijssel en het landelij k gem iddelde voor bibl iotheken in
een werkgebied met 55.000 - 65.000 inwoners .
U it d e tabellen valt op te maken dat:
d e personeelsformatie in het W esterkwartier vergeleken met de referen
ties krap is;
d e collectie g rafisch relatief omvangrij k is (h ier valt waarschij n l ij k winst te
halen in meer gezamenlij k en efficiënt col lectioneren), maar die van AVM
j u ist relatief klein;
het subsidie per inwoner na aftrek van hu isvestings kosten lager is dan
het landelij k gem iddelde en de referentiebibl iotheken.
•

•

•

4.2

Doelen van samenwerking

De d oelen van samenwerking i n het W esterkwartier versch i llen niet veel van
d ie elders in Nederland . Ze zij n gericht op
Verbeteren van de efficiency van het bibliotheekwerk (met hetzelfde aantal
personeelsl eden en fi nanciële m iddelen meer of beter doen of met m inder
hetzelfde of beter),
Een grotere effectiviteit van de bibliotheken (meer bere i k b ij dezelfde doel
g roepen of bereik van andere doelgroepen ). Alerter reageren op vera nde
ringen in de behoeften van klanten ( meer onderzoek h iernaar doen en de
col lectie erop aanpassen).
Verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening (andere diensten of een
beter n iveau van d ienstverlening) en contin uïteit (dienstverlening blijft ook
op l angere term ij n verzekerd). Daarbij is een verschu iving te zien van de
bibl iotheek als uitleen - en leesfabriek naar informatiecentrum en plaats voor
ontm oeti ng, ontspanning en educatie.
*

*

*

De winst van samenwerking in het Westerkwartier kan vooral worden ge
haaid door het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Pagina 1 6

Onderzoek samenwerking bibliotheken Westerkwartier

DS P - groep

G ezien de resultaten van de gesprekken kan verbetering van de bedrijfsvoe
ring in het Westerkwartier gereal iseerd worden op de volgende terreinen:

1

Collectiemanagement

Een goed voorbeeld is het col lectiem anagement. Het grootste deel van d e
kosten van de bibl iotheek e n daarmee o o k de subsidie z i t in de primaire
fu nctie collectionere n. De collecties van de bibl iotheken in het Weste rkwar
tier worden nu door e lke bibliotheek zelf aangeschaft, terwijl deze goeddeels
vergelijkbaar zij n , soms m et specifieke accenten (Leek en Zuidhorn).
Aan de werkwijze die nu wordt gevolgd hoeft n iets m is te zij n , maar in sa
m e nwerking zij n aanpassingen m ogelij k die in een 'stand alone' bibl iotheek
n iet bereikt worden :
Centraal collectioneren voor het gehele Westerkwartier.
Hierdoor kan in alle vestigingen tijd bespaard worden . Landelij k worden
percentages van 27 35% genoemd . Naar schatting van de bibl iotheken
besteedt men we kelij ks per bibl iotheek circa 8 uur wordt aan het collecti
oneren. Wanneer één collectie manager voor de gehele regio die zou
d oen, dan denkt men bij elke bibl iotheek zo'n 4 u u r per week daarop te
k unnen winnen. Die tijd is dan inzetbaar voor andere activiteiten .
Meer vraaggericht collectioneren: de collecties beter afstem m e n op de
vraag in het werkgebied, waardoor de u itl eenfrequentie van de materia
len toeneemt. Ervaringen in Brabant leren dat de samenhang tussen u it
leningen en bezit dan sterk kan stijgen.
O nderlinge taakverdeling bij collectievorm ing (afspraken over wie op wel k
gebied voor het Westerkwartier col lectioneert).
Een goede m ogel ij kheid is om binnen het Westerkwartier één collectie
manager aan te stellen die zorgt voor een goede samenstelling en pre
sentatie van de collectie en voor klantond erzoek. Dit m oet dan leiden tot
verhoging van het aantal leden en uitlen ingen.
•

•

-

•

•

•

2

Gezamenlijke marketing en publiciteit

De bibliotheken in het Westerkwartier moeten meer onderzoek doen n aar de
waardering van de dienstverlening door de klant c.q. de wensen van de
klanten. Alleen dan kan meer vraaggericht gewerkt worden . Hierin kan wel
licht worden voorzien door Bibl ionet, dat met ingang van 2004 voor alle bi
bl iotheken gebrui kersonderzoeken zal u itvoeren (deze zij n een structureel
onderdeel van de prod uctencatalogus van Bibl ionet en vallen binnen het
basispakket voor dien stverlening aan de bibl iotheken ).
Mede op grond v an d eze informatie kan m e n in het cluster gezamenlij k ge
richte acties ondernemen om klanten te werven, bijvoorbeeld onder d e
jeugd .
De bibl iotheken werken n u incidenteel reeds samen op d it terrein, maar dat
kan nog veel beter. Nu ontwikkelt elke bibliotheek op eigen kracht een web
site, terwijl het onderhouden ervan heel goed voor alle bibl iotheken in het
Westerkwartier samen zou kunnen. Datzelfde geldt voor de publiciteit voor
cultu rele activiteiten . Door bu ndeling van krachten en budget voor gezamen
l ij ke m arketing en publiciteit kan de bibl iotheek zich beter presenteren aan
bestaand en nieuw publ iek. Voorstelbaar is dat hiervoor één persoon op
H BO niveau binnen het Westerkwartier wordt vrijgemaakt.
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3

Benadering van het onderwijs

Door de meeste geïnterviewde n wordt het onderwijs als natu u rlij ke partner
van de bibl iotheek gezien . De bibl iotheken constateren dat ze het voortgezet
en basison derwijs beter kunnen bedienen met hun producten wanneer deze
reg ionaal benaderd worden. G rootegast en Marum hebben een identiek
scholenaanbod ontwikkeld , dat kan voor het hele cl uster in gezamenlijkheid
gebeuren. De samenwerking van de bibl iotheek in Leek m et rsg De Borgen
kan op een eenvoud ige manier u itgebreid worden met de dependance in
G rootegast.
Binnen het Westerkwartier kun je een specialist benoemen die samen met
d e onderwij sorganisaties program m a's ontwikkelt en hiervoor subsid ies
aan boort.

4

Culturele activiteiten

In de gespre k ken zij n vele mogelij kheden genoemd om d it pak ket u it te brei
d e n , in samenwerking met anderen en passend bij de kerntaak van de bibli
otheek, de i nformatiefunctie. De activiteiten zouden ook veel beter centraal
g eorganiseerd k u n nen worden .
Een voorbeel d zij n d e schrijversavonden: wanneer deze op regionale schaal
g eorganiseerd worden dan tre kken ze naar verwachting een g roter publiek.
In b i bl iotheken waar nu aan nieuwbouw wordt gewerkt - Zu idhorn en G root
egast - kunnen fysieke mogelij kheden worden gecreëerd (presentatieruimte)
e n n ieuwe samenwerkingsrel aties ( Kulturhus). Maar ook d e andere bibl io
theken kunnen i n hun gebouw of daarbuiten hier aan werken .
Het l igt voor d e hand o m activiteiten zoals de kin derboekenweek en de kin
derj u ry meer gezamenlij k aan te pakken, zodat de individuele bibliotheek er
m inder tijd aan kwijt is. Door activiteiten regionaal aan te bieden kunnen ook
k lanten van d e kleinere vestigi ngen er van gaan profiteren .

5

Ontwikkelen digitale dienstverlening

In alle bibliotheken is de infrastructuur wel aanwezig en is er aanbod van
d i g itale inform atie. Op dit terrein kan de bibl iotheek zij n d ienstenpakket ver
b rede n. Het succes van de landelijke digitale vraagbaak @Iadin laat zien dat
er m ogelijkheden l iggen.

6

Personeel e n organisatie

De bibl iotheken in het Westerkwartier werken met een krappe personeels
formatie van iets meer dan 17 fte. Samenwerking op de schaal van het Wes
terkwartier maakt het mogelijk om d it personeel meer uit te wisselen e n ca
paciteit vrij te m a ken voor specialisaties op terreinen d ie h iervoor zijn
genoemd . Tevens kan door bundeling van m iddelen voor schol ing van per
soneel meer special isatie m ogelijk gemaakt worden. Schol ingsbudgetten
k u n n en bij samenwerking efficiënter besteed worden ( nu worden met een
beperkt budget per bibl iotheek specialisten geschool d ) .
D e p raktische organ isatie h iervan moet nader u itgewerkt worden . Dit zouden
de g ezamenlij ke bibl iotheken en Bibl ionet kunnen doe n .
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4.3

De relatie tussen g emeente en samenwerkende bibliotheken

Van groot belang bij samenwerking in het W esterkwartier is dat de gemeen
ten ieder en gezamen l ij k hun verwachtingen daarvan expliciteren . Zij m oe
ten bepalen wat ze van de bibliotheek verwachten . Beleidsopvattingen hier
over worden vervolgens vastgelegd in een meerjarig beleidsdocument.
Daarin worden vastgelegd :
de gem eentelij ke doelstellingen en resu ltaten;
visie op de rol van de bibliotheek i n d e samenlevin g ;
inpassing / afstem m ing m et andere beleidsterreinen;
inhoud, n iveau e n omvang van de diensten d ie de gemeente wil afnemen
van de bibl iotheek;
samenwerking m et derden (culturele instell ingen, zorgcentra, onderwijs);
gewenste h uisvesting van de bibliotheek;
uitgangspunten voor financiering;
relatie / afstem m ing met andere betrokken gemeenten .
•

•

•

•

•

•

•

•

Een handig h u lpm iddel hierbij is het functiestra m ien van de com m issie Meij
er, dat is onderschreven door landel ij ke partners ( IPO, oe, VNG, VOB).
Daarin worden onderscheid gemaakt tussen de primaire kernfuncties (op
bouw beheer collectie, u itlenen media etc), d e ondersteunende kernfuncties
(beleidsontwikkel ing en beheer, marktontwikkeling) en aanvullende functies
(specifieke d iensten, samenwerking m et derden etc). Het is niet doenlij k om
per gemeente aparte afspraken te maken over de primaire kernfuncties, er
m oeten dan en igszins vergelij kbare afspraken kome n . Over de ondersteu
nende en aanvullende kernfuncties kunnen afspraken per gem eente ge
m aakt worden (in bij lage 3 is ter i nformatie een overzicht van de functies
opgenomen).
Daarnaast is het goed om re kening te houden m et de normen voor certifice
ring d ie door de landelij ke branche organisatie zij n opgesteld (bijlage 4).

4.4

Hoe verder?

De bibl iotheken in het Westerkwartier doen binnen h u n h u id ige mogel ijkhe
den het maximale op het terrein van de primaire dienstverlening (u itlenen
media en inlichtingen), de relatie met het onderwijs e n d e culturele activitei
ten . Zij hebben n iet de ru imte om zich hierin nu verder te ontwikkelen, terwij l
zij wel ambities hebben om dat te doe n . Wanneer zij dat n iet zouden d oen
dan is de toekomst voorspelbaar: een slinkende m arktpositie, doorgaande
vergrijzing van personeel en klanten en te weinig slagkracht om (n ieuwe)
klanten te binden en de bibl iotheek als aantrekkelij ke partner voor samen
werk ing te profilere n . Met een kleine formatie e n bestu u r kunnen noodzake
lij ke veranderingen n iet gereal iseerd worden . Bovendien m oet de bibl iotheek
zij n aantrekkelij kheid als werkgever n iet uit het oog verlieze n : alleen m et
goed personeel d at d e gelegenheid krijgt zich te o ntwi k kelen kan de biblio
theek tot vern ieuwing kom en .
Duidelij k is dat de samenwerking wenselij k is, m aar de vorm hiervan en de
wijze waarop dit gereal iseerd kan worden is voor veel betrokkenen nog n iet
helder. Gelet op de resultaten van ons onderzoek komen wij tot het volgend
advies h ierover.
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Advies

Er is naar onze indru k voldoende draagvlak voor samenwerking, zowel waar
het gaat o m het efficiënter u itvoeren van de primaire en secundaire kern
functies van d e bibliotheken als de inhoudelij ke rol die men weggelegd ziet
voor de bibl iotheken. De consensus over het belang van de bibl iotheek in
relatie tot het onderwijs en als ontmoetingsplek en centrum voor culturele
activiteiten is groot.
Er ligt een keuze voor tussen projectmatige samenwerking en vorming van
een clusterbibliotheek. Somm igen beschouwen projectmatige samenwe rking
als een 'opstap' naar vorm ing van de clusterbibl iothee k.
Projectmatige samenwerking
Deze vorm van samenwerking is goed mogelij k rond specifieke onderwer
pen die proj ectmatig aangepakt kunnen worden , zoals een aanbod voor het
onderwijs, een gezamenlij ke PR cam pagne voor de bibl iotheken of bepaalde
culturele activiteite n. Een bescheiden samenwerking op deze terreinen vindt
in het Westerkwartier reeds plaats, zij het op incidentele basis. Deze vorm
van samenwerking kan in principe door de bestaande bibl iotheken gereali
seerd word e n .
Een projectmatige vorm v a n samenwerking is o n s inziens n iet gesch ikt o m
tot een meer efficiënte aanpak van de primaire kernfuncties v a n de bibl io
theek te kom e n : het u itlenen en de collectie. Dat vergt verdergaande sa
m enwerking, b ijvoorbeeld door het samenvoegen van collectiebudgetten en
een geïntegreerd personeelsbeleid.

Een nadeel van proj ectmatig werken is dat d it bin nen de h u id ige structuu r
veel 'bestuurlij k e dru kte' e n overleg zal veroorzaken: bibliotheekbestu ren e n
gemeenten m oeten zich dan im mers o p allerlei o nderdelen I programma's
a kkoord verklaren met de gekozen sam enwerking. Dat zal naar onze ver
wachting niet de benod igde efficiency winst en ru imte opleveren d ie in d e
krappe personele bezetting v a n het Westerkwartier nodig is. J uist d i e ruim te
is nodig om d e samenwerking te kunnen real iseren ( uitgaande van gelij kblij 
vende budgette n) .
Ee n voordeel is d e fl exibil iteit ervan: bibl iotheken kunne n in h u n h u id ige
vorm blijven bestaan en verpl ichten zich al leen tot samenwerking o p de me t
el kaar gekozen them a's .
Clusterbibliotheek
De samenwerking op taken als collectiemanagement en het versterken van
de (d ig ita le) d ienstverl ening (de primaire kernfuncties van Meijer, zie d e
b ijlage) kan h e t best gerea liseerd worden in een groter werkverband waarin
d e financiële e n personele ru imte die de bibliotheken van het Westerkwartier
nu hebben optimaal wordt benut. Datzelfde geldt voor de zogenaamde se
cundaire kernfuncties , zoa ls systeemontwikkel ing en beh eer, ma rkt- en
klantonderzoe k , productontwikkel ing, d ie deels bij Bibl ionet en deels bij het
cluster ondergebracht kunnen worden.
Zo zou het ontw i k kelen van een website en gezamenlij ke pr en marketing in
de clusterbibliotheek optimaal gerealiseerd kunnen worden. Biblionet kan
van u it haar organ isatie zorgen voor kenn isondersteuning van de bibliothe
ken, financieel b eh eer, ICT beheer, Personeel & O rgan isatie en logistieke
ondersteun ing.
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De clusterb ibliotheek is verantwoordelij k voor:
de dienstverlening;
samenwerking met onderwijs, welzij n , zorg en cultuur;
de inhoud van d e digitale bibliotheek;
pr en marketi n g .

•

•

•

•

Tussen gemeenten e n clusterbibliotheek worden i n deze situatie collectieve
afspraken gemaakt over de prima ire en secundaire kernfuncties van de bi
b l iotheek. Daarbij k u n nen concrete afspraken gemaakt worden over collec
tie, aantal u itleningen, percentage van de inwoners dat lid is, open ingstijden
enzovoort (hiervoor zijn modellen van overeenkomsten beschikbaar). Per
gemeente kunnen specifieke afspraken gemaakt worden over de aanvullen
de functies van Meijer: specifieke d ienstverlening aan bijvoorbeeld een AZC ,
projecten voor h e t onderwijs , cultureel programma etc. De afspraken h ier
over met een clu sterbibl iotheek Westerkwartier worden vastgelegd in presta
tiecontracten d ie voor een d eel specifiek per gemeente zijn en voor een deel
a lgemeen .
Het profiel van d e cl u sterbibl iotheek bibl iotheek kan aan de hand van de
h iervoor gepresenteerde gegevens in gesprek tussen gemeenten en biblio
theken worden ingevu l d .
E e n cl usterbibl iotheek moet e e n duidelijke aansturing e n bestuursstructuur
hebben : management en bestu u r. Dat is n od i g om de samenwerking rond de
primaire taken als collectie en u itlening efficiënt en daadkrachtig met elkaar
te regelen . Afspraken hierover moeten op c\usterniveau gemaakt en be
waakt worden, anders bestaat het risico d at ze vrijblijvend zij n , dan wel dat
er veel overleg voor nodig is. Om dit overleg te m inimal iseren zou het goed
zij n te gaan werken m et één bestu ur van d e c\ usterb ibl iotheek en dus te
komen tot fus ie .
D e hu idige bibliotheekbestu ren kunnen hun taken overdragen aan een
n ieuw bestuu r van de cl usterbibliothee k, d at op basis van de benodigde
deskundigheden wordt samen gesteld .
De d uidelijke aansturing kan gerealiseerd worden door aanstelling va n een
clustermanager d i e de cl usterbibliotheek vertegenwoord igt naar gemeenten
e n binnen Biblionet en d ie verantwoordelij k is voor het nakomen van afspra
ken, zoals het ontwikkelen van een col lectieve website, de flex ibele inzet
van personee l , het afste mmen van activiteiten en dergelij ke . Daarnaast is
het werken met special isten op de terrei nen die h iervoor zij n genoemd een
goede optie. De werkzaamheden van de specialisten worden door de c\us
termanager gecoörd i neerd .
De organisatie van een clusterbibliotheek zou , wanneer daar voor wordt
ge kozen, in een vervolgstadium verder uitgewerkt moeten worden.
Voordelen van de cl u stering zij n de te behalen efficiencywinst en de moge
l ij kheden die het biedt voor de ontwikkel ing van de bibl iotheken in het Wes
terkwartier.
Een nadeel is dat de gemeenten de c\usterbibliotheek kunnen ervaren als
een organisatie waar men maar we i nig i nvloed meer op kan u itoefenen en
waar onvoorspelbare tekorten u it voortkomen . Gem eenten willen garanties
voor het niveau e n de contin uïteit van dienstverlening en het inbrengen van
hun specifieke wensen . Daarmee moet m et de vorm ing van een clusterbibli
otheek reken ing gehouden worden .
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Vervolgstappen
De gezamenlijke bibliotheekbestu ren hebben in Marum op 29 maart 2004
besloten d at zij het plan voor samenwerking verder willen invullen. Hoe zou
een cl usterbibliotheek er concreet uit gaan zien?
De voorgaande rapportage is naar aanleiding van d eze bespreking iets aan
gepast en nader i ngevu l d . Afgesproken is n u d e volgende stappen te onder
nemen :
De sta nd van zaken wordt teruggekoppeld naar de wethouders en be
leidsam btenaren van de gemeenten waarmee is gesproken .
De raad en het college worden d oor m iddel van een korte rapportage
geïnformeerd over de voortgang van het traj ect.
Pas als er meer d u idelij kheid is over de fusie en d e doelen zal een u itge
breide rapportage worden overlegd aan raad en College, eventueel in
een werkconfere ntie waarin de bibl iotheken het plan p resenteren en o n
dersteunen m et pra ktij kvoorbeelden .

•

•

•

Daarnaast zal de stand van zaken rond de bibl iotheekvern ieuwing in het
W esterkwartier worden gemeld in de cliëntenraad en wordt de provincie
over de voortgang geïnformeerd . Vanzelfsprekend vindt ook terugkoppeling
plaats aan de bibliotheekbesturen .
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Bij lage

1

Geïnterviewde personen

Mw. A. Sm its , clu stermanager bibl iotheek G rootegast
Mw. L. van d e r Tuin - Ku ipers, wethouder gemeente G rootegast
Mw. G. de Vries, clustermanager Leek
Dhr. T. Slagter, vice voorzitter bibl iotheekbestu u r Leek
Dhr. B . Plandsoe n , wethouder gemeente Leek
D h r. J. Oosti ng , beleidsmedewerker gemeente Leek
Mw. H . Zijlstra , clustermanager bibl iotheek Marum
Dhr. S. de Vries, voorzitter bibl iotheekbestuur Maru m
Dhr. B. Boekema, wethouder gem eente Marum
D h r. H . de Jonge, beleidsmedewerker gem eente Marum
Mw. T. Doorn bos, clustermanager bibliotheek Zuidhorn
Dhr. H. H ielema, wethouder gem eente Zuidhorn
Mw. F. Kiestra, beleidsmedewerker gem eente Zuidhorn
Dhr. E. Mu nstra, regiom anager Bibl ionet
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Bijlage

2

Functieschema commissie Meijer

Primaire kernfuncties

1

Opbouwen en beheren van een collectie

Inhoud functie
Deze functie omvat het opbouwen en beheren van de collectie media op
basis van collectieprofielen, het aanvullen ervan door wisselcollecties (al
dan niet van collegae-b ibliotheken) en het in kopen , bibliotheekklaar maken
en distribueren van media en databestanden alsmede het u itzetten van col
l ecties in scholen, bejaardenteh u izen , etc.
Doe/functie
Doel is een zo rendabel m ogelijke collectie media in de bibl iotheek te heb
ben.

2

Beschikbaar stellen van informatie

Inhoud functie
Deze functie om vat de mogel ij kheid tot het raadplegen door het publiek van
informatie (schriftel ij k zowel als digitaal) en catalogi, het beantwoorden 'op
maat' van vragen van klanten en -ind ien nodig- het doorverwijzen naar
overheids-, culturele, edu catieve of welzijnsinstell ingen. Ook leidsters van
peuter-/kind erspeelzalen en leerkrachten van het basis- en voortgezet on
d e rwijs kunnen hiervan gebru ik maken .
Doe/functie
Doel is het publiek optimaal van d ienst te zij n in zij n informatiebehoefte.
G estreefd wordt naar optimale toegankelijkheid, zodat de gebruiker zo veel
mogelij k zelf het object van zijn keuze kan vinde n . Op thema's worden addi
tionele d iensten verleend Er is ruime aandacht voor de promotie van infor
m atiemogel ij kheden

3

Beheren ledenadministratie

Inhoud functie
D eze functie bevat het registreren van in- en u itschrijvingen van klanten in
d e geautomatiseerde ledenad ministratie, he t voorl ichten van nieuwe klan
ten over mogelij kheden van de bibliotheek, het vervaardigen en u itre iken
van klantenkaarten en het behandelen van klachte n.
Doe/functie
Doel is de klanten van de bibliotheek optimaal van d ienst te zij n over wat
de b ibl iotheek hen allemaal te bieden heeft èn waar het gaat om de (fi
nancieel- )adm in istratieve aangelegen heden.

Pagina 25

Onderzoek samenwerking bibliotheken Westerkwartier

DSP - groep

4

Uitlenen media

Inhoud functie
Deze functie omvat het u itlenen en innemen van media, het verstrekken
van keuzeadviezen daarbij , het reserveren van aangevraagde media en
het gericht bezorgen daarvan , het aanvragen van media bij collegae
instell ingen en het vervoer van media.
Doelfunctie
Doel is het publiek in de gelegenheid te stel len ontspannende zowel als
informatieve media tot zich te nemen buiten d e gebouwen van de biblio
theek.

Ondersteunende kernfuncties

5

Beleidsontwikkeling en beheer

Inhoud functie
Deze functie houdt in het opstellen en u itvoeren van inhoudelij k , financiee l,
organ isatie- en personeelsbeleid, het aangaan en onderhouden van con
tractrelaties met subsidiënt(en) en derden, het aanleveren of ontwikkelen
van informatie voor de bedrijfsvoering en het zorgdragen voor kwaliteitstoe
zicht.
Doelfunctie
Doel is de pri m a i re kernfuncties en aanvullende fu ncties mogelij k maken.

6

Marktontwikkeling e n beheer

Inhoud functie
Tot deze functie beh oren het opstellen en uitvoeren van m arktbeleid voor
specifieke kl antengroepen , het opstellen en u itvoeren van een com m u nica
tiebeleid , het aan gaan en onderhouden van contacten met ind ividuele ge
bruikers en gebrui kersgroepen , het uitvoeren van markt- en klantenonder
zoek en het u itvoeren van landelij k of provinciaal aangedragen promotie
en com m u nicatieactiviteiten .
Doelfunctie
Doel is de prima ire kernfuncties en aanvullende functies mogelij k maken.

7

Productontwikkeling e n beheer

Inhoud functie
Tot deze fu nctie wordt gerekend het ontwikkelen van prod u cten , het aan
bieden van opleid ingen en trainingen, adviesdiensten en andere stim u le
rende activiteiten g ericht op innovatie en ontwikkeling. Tevens de bij drage
die d e bibl iotheek levert aan het landelij ke systeem voor benchmarking.
Doelfunctie
Doel is de prim a i re kernfu ncties en aanvullende functies mogelij k m aken .
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8

Systeemontwikkeling en beheer

Inhoud functie
Hiertoe worden alle taken rond de i n richting en het onderhoud van
de infrastructuur voor informatie- en com m u nicatietechnologie gere
kend.
Doelfunctie
Doel is d e primaire kernfuncties en aanvu llende functies m ogelij k m aken .

Aanvullende functies

9

Aanbieden van publieks- en overheidsinformatie

Inhoud functie
Deze functie omvat het in samenwerking m et derden ontwikkelen, onder
houden en toegankelij k m aken van een aanbod van samenhangende infor
m atieve d ie nsten onder de noemer van publie ks- en overheidsinformatie .

Onder 'pu bl ieksi nformatie' wordt alle voor het algemene publie k relevante
i nformatie verstaan d ie bijd raagt aan de persoo nlij ke ontwikkeling, het da
gelij ks fu nctioneren en m aatschappelij ke redzaamheid (bibliotheek neemt
i nitiatief hiertoe) .
Onder 'overheidsinformatie' wordt verstaan d e informatie voor de burger
van de lokale, provinciale, landelijke en E u ropese overheidsinstell ingen
over haar regel- en wetgeving , inspraakprocedures, etc. gericht op de de
m ocratisering van informatie en het bieden van gelij ke kansen in het ge
bruik kunnen maken van door de overheid geboden mogelij kheden (over
heid neemt in itiatief hiertoe; bibl ioth eek maakt toegankelij k , biedt pl atform ).
Doelfunctie
Doel is mensen toegang te verschaffen tot open bare bron nen van informatie
en hen te helpen hun algemene recht op informatie te real isere n. Deze
dienstverlen ing richt zich tot het algemene publiek en is mede gericht op het
tegengaan van een groeiende sche iding tussen zij die wel en zij die niet
gemakkelij k toegang hebben tot informatie en over kennis en vaard igheden
besch ikken om met d iverse bronnen van informatie om te gaan.

1 0 Levering van diensten voor specifieke gebruikersgroepen

Inhoud functie
B ij d eze fu nctie gaat het om dienstverlening op verzoek van specifieke
kla ntgroepen . De volgende diensten worden hiertoe gerekend : boeken
d ienst aan huis, wisselcollecties verzorg ingstehu izen , schooI med iatheek
dienst (die zich onder m eer richt op het leveren van specifieke d iensten
naar aanleiding van vragen van u it voorschoolse voorzien ingen, primair
onderwijs en voortgezet onderwijs), specifieke d iensten voor jeugd leden
(voorschools, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, etc.
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Doelfunctie
Doel is het verlenen van service op maat.

1 1 Leesbevordering en kansenbeleid

Inhoud functie
Bij deze functie gaat het om het bevorderen van een goede leesvaardigheid
bij kinderen, jongeren en volwassenen met speciale aandacht voor h et kan
senbeleid binnen het onderwij s .
Doelfunctie
Doel is dat de leesvaard igheid van m ensen en daarm ee h u n plezier in lezen
wordt vergroot opdat zij ken n is kunnen blijven nemen van al dan niet ged igi
taliseerde teksten u it heden en verleden.
Doel voor de jeugd is het inlopen van taalachterstanden, taalontwikke
l i ng en woordenschat stim uleren .

1 2 Culturele en educatieve activiteiten

Inhoud functie
Met deze functie wordt de bibl iotheek als pod i u m voor m uziek,
voorstel lingen, lezi ngen, tentoonstell ingen en literatuurpresentaties .
Doelfunctie
Doel is het vergroten van de zelfontplooiing van mensen en het vergroten
van het cultuurbereik.

1 3 Het verlenen van diensten o p maat

Inhoud functie
Deze functie is gericht op het aanboren van aanvullende in kom stenbronnen
voor de bibl iotheek.
Doel functie
Doel is om het cultu reel ondernemerschap van de bibliotheek te vergroten
en om met bestaande of n ieuwe d iensten n ieuw publiek te bereiken dan wel
met n ieuwe d iensten het bestaand publiek (nog beter) te bedienen.

1 4 Samenwerking derden ten behoeve van aanvullende functies

Inhoud functie
Deze functie omvat alle mogelij ke samenwerkingsverbanden d i e de bibl i
otheek op plaatselij k , regionaal en landelij k niveau binnen de branche
zowel als daarbuiten m et d erden aan kan gaa n .
Doelfunctie
Doel is om via samenwerking het rendement van de bibliotheek te verhogen .
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3

B ranc heformules (samengevat)

De brancheform u les vormen het kader van afspraken waaraan alle openba
re bibl iotheken i n Nederland zich hebben gecomm itteerd . Zij zij n gebaseerd
op het concept van de ene ongedeelde openbare bibl iotheek Nederland : een
netwerk waarvan alle openbare bibl iotheken deel uitmaken en waarbij iedere
vestiging toegang biedt tot het aanbod en de d ienstverlening van het com
p lete netwerk. Het begrip 'open bare bibl iotheek' kan bovendien gezien wor
den als een m erknaam . Een constante hoge kwal iteit van het product is
noodzakelij k om het me rk sterk te m ake n en te houden.
De N B LC onderscheidt de volgende brancheform ules:
N iveau van de dienstverlening
Professionaliteit van de d ienstverl ening
Un iformering d ig itale informatie
Gezamenlij ke m arketing en promotie
Bibliotheeksystemen
Kwaliteitszorg en certificeri ng
Rekeningschema en kostentoerekening
Branche i nformatiesysteem ( in ontwi kkeling)
Landelij ke bibliotheekpas (in ontwikkel ing)
Contributiesystemen (in ontwikkel ing)

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

De brancheformule 'Niveau van dienstverlening' bevat afspraken met be
trekking tot de dienstverlening aan kla nten . De afspraken betreffen :
open ingsuren, fys iek en virtu eel ;
de collectie;
toegang tot internet;
de deskundigheid van personeel ;
de samenwerking met andere bibl iotheken om collecties en deskun d ig
heid te delen.
•

•

•

•

•

De brancheformule 'Professionaliteit van de dienstverlening ' werkt de des
kund igheid van het personeel nader uit in fu nctieprofielen en dicteert de
hoogte van het budget voor opleiding en deskundigheidsbevordering.
Voorts stipu leert het de instelling van een klachtenprocedure.
De brancheform ule ' Uniformering digitale informatie ' schept het kader voor
het u itwis sel e n, ontslu iten en toegankelij k maken van digita le informatie met
behulp van een landelij k comp uter netwerk .
De brancheformule 'Marketing en promotie', bevat afspraken over geza men
l ij ke inspann ingen om het beeld van de openbare bibl iotheek naar buiten te
un iformeren , onder m eer door m iddel van een logo, en ook actief te beïn
vloeden door campagnes in de media.
De brancheformule 'Bibliotheeksystemen ' schrijft voor dat een open bare
bibl iotheek voor de ondersteu ning van de primaire bibl iotheekprocessen
gebruik d ient te m aken van een standaardpakket, dat is voorzien van een
door de Vereniging N BLC toegekend keurmerk.
De brancheformule 'Kwaliteitszorg en certificering ' is een heel bijzondere.

Pagina 29

Onderzoek samenwerking bibliotheken Westerkwartier

DSP - groep

Deze schrijft voor hoe d e bibliotheken de voorgeschreven kwaliteit moeten
waarborgen, onder meer d oor onderzoek onder klanten en potentiële klan
ten , en hoe de kwal iteit van bibl iotheken onafhankelij k getoetst zal worden .
I n deze brancheform ule is opgenomen dat wordt gestreefd naar een - sa
men met de overheid te ontwikkelen - extern certificeri ngsysteem .
De brancheformule 'Rekeningschema' schrijft voor hoe de begroting van de
b ibl iotheek moet zij n ingedeeld.
Bron: NBLe. Z o wordt h e t wat m e t d e branche . . ! ? D e brancheformules. 2002
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