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Het advies van de commissie onder leiding van Arjen Gerritsen bevat een aantal
behartigenswaardige observaties. De VOB heeft met veel belangstelling kennis genomen
van het rapport, dat goede aanknopingspunten heeft om het gesprek lokaal te voeren en
als netwerk verder te ontwikkelen. Met name over dat laatste gaat de VOB graag het
gesprek aan met de overheden en de Koninklijke Bibliotheek.
Bibliotheek als functies
Het beschouwen van de bibliotheek als functies in de samenleving is een goede manier
om het gesprek te voeren over maatschappelijke meerwaarde en maatschappelijke
opbrengst. De meerwaarde en opbrengst voor individuele burgers en de samenleving zijn
de thema’s die voorop staan en waarover het gesprek met de gemeente moet gaan. Als
je het eens bent over de gewenste opbrengst, kun je de kernfuncties vormgeven die dat
gaan opleveren. Om die reden vinden we het van groot belang dat de commissie
Gerritsen dit advies de titel heeft gegeven “Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel”.
De bibliotheek is een vitale schakel in de lokale samenleving juist door het zijn van de
laatste publieke plaats en wat die betekent voor mensen en hun ontwikkelingskansen,
individueel en voor de samenleving als geheel.
Open stelsel
De Commissie constateert dat het netwerk van bibliotheken een samenhangend stelsel
van functies wordt met een open karakter. Dat open karakter is een gevolg van het door
de commissie geschetste perspectief op kernfuncties. Wij zien dit terug bij de leden van
onze vereniging. Er zijn samenwerkingen met lokale partners, fusies en er komen nieuwe
organisaties en nieuwe namen. De functies moeten immers ingevuld worden in de lokale
samenleving. Naast deze beweging zien we ook nieuwe aanbieders opstaan in
bibliotheeknetwerk. Zakelijke dienstverleners, onderwijs, culturele bedrijven,
welzijnsorganisaties maar ook burgers worden door de commissie als partijen gezien die
de kernfuncties kunnen invullen. Dat zal effect hebben op de lokale worteling, en op het
netwerk als geheel. We gaan graag het gesprek aan met alle partijen in het netwerk om
dit verder uit te werken.
Rol van regie op het stelsel
In de Koninklijke Bibliotheek ziet de commissie een belangrijke speler die als ruggengraat
voor de lokale bibliotheek fungeert. De KB heeft op landelijk niveau een taak om
formules te ontwikkelen met ruimte voor lokale invulling. Wij vinden dat een cruciale
taak in het stelsel. Het combineert samengebrachte kennis en ervaring en de uitwisseling
daarvan in het hele bibliotheeknetwerk. De ruimte voor lokaal maatwerk is van groot
belang voor de verbinding met de samenleving.
Bewaken van het stelsel
Met de ontwikkeling naar een meer open karakter van het stelsel én de Wsob komt er
ook een taak voor de bewaking van het stelsel. Ook hier ziet de commissie een taak voor
de Koninklijke Bibliotheek. De VOB onderkent deze taak en is blij met dit advies. De nog
te ontwikkelen Bibliotheekmonitor kan een belangrijke rol gaan vervullen. Wij zien ernaar
uit.
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De burger doet mee
Ook ziet de commissie een belangrijkere rol van de burger voor de invulling van de
kernfuncties, waarbij er gedacht wordt aan publiek-private samenwerking. Hoe dat in de
context van een netwerk onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle overheden
met bewaking op landelijk niveau moet gaan plaatsvinden, vraagt om verdere
uitwerking. Wij gaan het gesprek hierover graag aan.
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