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		 INLEIDING
Deuren open voor een rijker leven
Open deur: de Bibliotheek maakt je leven rijker. Een leven lang kun je er leren,
lezen, je ontspannen, je verdiepen, je verbazen, met elkaar in gesprek gaan en
heel wat wijzer worden. De drempel is laag, de openbare bibliotheek is voor
iedereen bereikbaar. Daarmee levert de Bibliotheek de samenleving waarde,
steeds weer opnieuw, ook in een snel veranderende omgeving (zie kader op
pagina 8). We hebben goud in handen en we delen het met gulle hand uit.
Nog een open deur: de Bibliotheek van de 21ste eeuw toont ondernemerschap. Wij zijn alleen relevant als onze deuren openstaan. Offline en online,
voor de klant en alle maatschappelijke partners. Bezuinigingen zetten de
bereikbaarheid van de Bibliotheek onder druk. Ons antwoord hierop is ondernemerschap. Onze strategie is er volledig op gericht om de Bibliotheek zo
goed mogelijk bereikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. Hiervoor
gebruiken we de kracht van het netwerk. Lokale bibliotheken, provinciale en
landelijke organisaties en talrijke partners werken steeds nauwer samen.
We hebben een flinke stap gezet met de invoering van een landelijke merk
identiteit. Lokaal hebben directeuren van bibliotheken en PSO’s elk een eigen
verhaal. Het maakt nogal wat uit of je de stad of het platteland bedient. De
een wil huis- en studeerkamer zijn voor dorp of stad, de ander third place,
tussen thuis en werk in. Toch is er meer dat ons verbindt dan waarin we verschillen. De missie is in de kern dezelfde.

Deuren open
voor een rijker leven
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Ons doel is om zoveel mogelijk klanten zo goed mogelijk te bedienen met een
passend assortiment op de plek die voor hen telt. Onze drie sleutelprojecten:
de Nationale Bibliotheekpas, de Nationale Bibliotheek Catalogus en de Nationale B-reader. We zetten landelijke marketing in en maken van de Bibliotheek
een fysiek en digitaal informatieknooppunt dat ook in de 21ste eeuw waarde
levert voor individu en samenleving door maatschappelijk te ondernemen.
De technologie biedt kansen, de economie geeft urgentie, onze klanten zijn
het waard. Het is tijd om alle deuren open te zetten voor een rijker leven.

de bibliotheek levert waarde 2012 – 2016
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Transformatie
We zitten midden in de vierde informatierevolutie. Na de uitvinding van
het schrift, het boek en de boekdrukkunst bepaalt de revolutie van IT en
internet nu hoe de mens omgaat met informatie en kennis. Dit heeft
ingrijpende gevolgen voor bibliotheken. De komende jaren opereren wij
in een periode van transformatie.
De Bibliotheek van de 21ste eeuw is flexibel genoeg om adequaat
antwoord te geven op de informatierevolutie, veranderend gedrag van
klanten, overheidsbezuinigingen en andere ontwikkelingen. In onze
branche zijn er succesverhalen aan te wijzen: bibliotheken die laten zien
dat het mogelijk is om met een actief marketingbeleid, een aantrekkelijke programmering en innovatie succes te boeken en groei te verwezenlijken. Met deze strategie zetten we wegen uit naar de Bibliotheek van de
toekomst. Een groot deel van onze kracht ligt in de schaal van het geheel.
Daarom zetten de bibliotheken de komende jaren in op samen leren,
ontwikkelen, ondernemen en transformeren.

Drie keuzes, één strategie

In de kern is de missie van de Bibliotheek waarde leveren. Daarbij hoort de
vraag voor wie en in welke vorm de Bibliotheek wat doet. De komende jaren
liggen er strategische uitdagingen op elk van deze drie punten. Allereerst
manifesteren klanten zich steeds meer als individu en in communities of interest. Daarom ontwikkelt de Bibliotheek zich meer tot ondernemende organisatie, die op de klant gericht is. Daarom ook evolueert de Bibliotheek tot
knooppunt voor fysieke en digitale informatie. In één zin samengevat luidt de
strategie voor de komende jaren:

De openbare bibliotheek levert waarde
Missie

Bij een bibliotheek die midden in de maatschappij staat, past een eigentijdse
missie:
De Bibliotheek is het lokale fysieke en digitale informatieknooppunt dat de
persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert.

aan individu en samenleving als fysiek
en digitaal informatieknooppunt door
maatschappelijk te ondernemen.

De Bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en
groepen en levert daarmee een cruciale bijdrage aan de kennissamenleving.

Het effect van

De kernfuncties van de Bibliotheek zijn lezen, leren, informeren en daaraan
ondersteunend cultuur en ontmoeting en debat.

deze strategie is
deuren open voor
een rijker leven.
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RAPPORTCIJFER: 7,9
De Bibliotheek levert waarde
De Bibliotheek is een onderneming om trots op te zijn. In zo’n 900 zelfstandige
vestigingen, bij 553 servicepunten, in 79 zelfbedieningsbibliotheken en 24/7
online heeft elke Nederlander via de Bibliotheek toegang tot informatie, cultuur, ontmoeting en debat. Grotendeels gratis en anders tegen een geringe
vergoeding opent de Bibliotheek deuren tot een rijker leven. Een kleine tienduizend medewerkers zijn onze klanten dagelijks van dienst. In 2012 hebben openbare bibliotheken circa vier miljoen leden, die 100 miljoen keer een
item lenen. Uit onderzoek blijkt dat het lidmaatschap binnen ongeveer een
derde van de gezinnen wordt gedeeld. Hiermee komen er nog eens een miljoen lezers bij. Ook vinden nog eens vele duizenden bezoekers de weg naar
lezingen, workshops en programma’s voor scholen, voorstellingen en andere
culturele evenementen. Elk jaar maken onze klanten hoogtepunten mee als
Nederland leest, de Boekenweek en de Kinderboekenweek, waarbij we samenwerken met landelijke partners als de Stichting Collectieve Propaganda van
het Nederlandse Boek (CPNB) en lokale organisaties.
De samenleving investeert al sinds 1908 in de openbare bibliotheek omdat
deze onmiskenbaar waarde levert. De bibliotheek heeft een rijke geschiedenis van meer dan 2000 jaar. Toegang tot kennis, een leven lang leren en vrij
verkeer van informatie zijn van vitaal belang voor de ontwikkeling van mensen thuis, op scholen, in bedrijven en tal van andere maatschappelijke organisaties. De Bibliotheek waarborgt deze toegang voor iedereen. En dat wordt
gezien, want de openbare bibliotheek is een ijzersterk merk, als een van de
grootste maatschappelijke en culturele ondernemingen in Nederland.

De bijna zesduizend panelleden van het landelijke
Biebpanel waarderen de dienstverlening van
de Bibliotheek met een gemiddeld cijfer van 7,9.
94% geeft aan ook over twee jaar nog lid
te zijn. Het Biebpanel is een initiatief
van ProBiblio.
Uit onderzoek blijkt dat bijna
alle mensen vinden dat
de Bibliotheek van grote maatschappelijke waarde is, ook al is
maar één op de vier lid van een
openbare bibliotheek.
De Bibliotheek heeft een streepje voor op veel andere organisaties. Zij wordt
als een basisvoorziening gezien die je ook steunt als je er geen direct belang bij
hebt. Zoals de meeste mensen het een goede zaak vinden dat er spoorverbindingen zijn, al neem je nooit de trein, zo wordt de maatschappelijke betekenis
van de Bibliotheek erkend, al ben je zelf geen lid.
Waardering

Welke waarde vindt de klant bij ons? En wat vindt de klant ons waard? Krijg je
wat je zoekt in de bibliotheek, of misschien wel meer dan je zoekt? Wegen het
gemak en het genot op tegen de moeite die je voor het aanbod moet doen?
Levert de prijs die je betaalt voor je lidmaatschap, de uitlening of het toegangskaartje je voldoende gewin of gezelligheid op?
De beoordeling van de klantwaarde en de maatschappelijke waarde vindt
voortdurend plaats, formeel en informeel, door klanten, overheden en andere
stakeholders. De uitkomsten van hun evaluatie zijn beslissend voor de toekomst van de bibliotheek.

Op dit moment zijn het vooral politici die in het openbaar een oordeel geven
over onze maatschappelijke waarde. Zij spreken zich er namens hun kiezers
over uit of de kosten opwegen tegen de waarde die de Bibliotheek levert aan
de samenleving. De gezamenlijke bibliotheken geven stakeholders bij de
overheid en in de politiek meer inzicht in de maatschappelijke waarde die de
Bibliotheek levert. Hierbij stellen we de volgende zaken centraal:
• de waarde voor de kenniseconomie, met toegang tot informatie in fysieke
en digitale vorm, de levering van informatie op maat, de dienstverlening
aan het onderwijs, faciliteiten als werk- en studieplekken, informatie
punten, et cetera.
• de waarde voor alfabetisering en de bestrijding van laaggeletterdheid
• de waarde voor het ontwikkelen van informatievaardigheden
• de waarde als leesmotor van Nederland
• de waarde van literatuur en poëzie
Hiernaast voegt de Bibliotheek waarde toe op maatschappelijke thema’s als
leefbaarheid, ontwikkelingsniveau, sociale samenhang en de kennissamen
leving.
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Vertellers van een sterk verhaal

De politiek luistert naar de burger. Het is essentieel dat het draagvlak voor de
openbare bibliotheek onder de Nederlandse bevolking sterk blijft. Wie lid is,
weet wat we waard zijn. Wie geen lid is, maar als burger de Bibliotheek toch
ondersteunt, verdient het te horen wat we waard zijn. De Bibliotheek werkt
aan de eigen zichtbaarheid door ambassadeurs in te zetten, samen met overheden, onderwijs en andere partners.
Aan de slag

De succesvolle projecten van de afgelopen jaren (zie kader) betekenen dat de
Bibliotheek belangrijke stappen kan zetten richting 2016. We zetten hierbij
in op een goede afstemming tussen basisbibliotheken, VOB, SIOB, BNL, NBD
Biblion, PSO’s en overheden. We vermijden nieuwe grote herstructureringsoperaties en kiezen voor samenwerking vanuit het huidige stelsel.
Via een jaarlijks uitvoeringsprogramma gaan we de strategische keuzes
stapsgewijs realiseren. Dit programma wordt elk jaar voorbereid door een
conferentie van de belangrijkste spelers in de branche. Hierbij vragen we commitment van de Rijksoverheid, provincies en gemeenten (OCW, IPO en VNG).
Dan kunnen we bouwen aan een slimme mix van lokaal ondernemerschap en
de uitvoering van taken op provinciaal en landelijk niveau.

Terugkijken en doorgaan
De strategie bouwt voort op de Agenda voor de Toekomst 2008 – 2012.
Speerpunten daarin waren de digitale bibliotheek, de collectie Nederland, mediawijsheid, lezen en leesbevordering. De ondersteunende
programma’s gingen over marketing, IT-infrastructuur en HRM. Er
zijn successen geboekt. De digitale bibliotheek is in een vergevorderd
stadium. In 2013 zijn alle bibliotheken aangesloten op de infrastructuur.
De financiering is geregeld en er is wetgeving op komst die de digitalisering van de bibliotheek op stelselniveau verankert bij de Rijksoverheid en
in de financiering van e-content voorziet. Ten tweede biedt de Nationale
Bibliotheek Catalogus een complete vorm van presenteren en ontsluiten
van de collectie Nederland. We blijven samen met de Stichting Lezen, de
CPNB en de Stichting Lezen & Schrijven grootschalig campagne voeren
voor lezen en leesbevordering. Daarnaast hebben bibliotheken tal van
nieuwe services ontwikkeld op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. De Bibliotheek is klantgerichter gaan werken door retailtechnieken, formulemanagement en innovatieve marketing toe te passen.
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		 KEUZE 1

Wat > Kansen en quick wins

De Bibliotheek is er voor individu en samenleving

De Bibliotheek ontwikkelt modellen voor een meer professionele en zakelijke
dienstverlening aan het onderwijs, aan voor- en naschools leren en aan de
bestrijding van laaggeletterdheid.

Waarom > Analyse en uitdaging

Individu en samenleving zijn in. Massacommunicatie en -consumptie zijn
uit. Onze klanten zijn individuen met persoonlijke wensen en voorkeuren. Zij
verwachten een persoonlijke dienstverlening. Klanten organiseren zich informeel en naar eigen inzicht in communities of interest. Bibliotheken bedienen
individuen, communities en klantsegmenten.

De Bibliotheek zet haar infrastructuur en expertise in om zakelijke dienstverlening te ontwikkelen die aansluit op de behoeften van bedrijven en (culturele
en andere) organisaties.
Bibliotheken richten de organisatie zo in dat klanten meer en directe invloed
krijgen op zaken als collectie, presentatie, programmering en openstelling.

Hoe > Ambitie en perspectief

In 2016 heeft de Bibliotheek een omslag gemaakt in de wijze waarop zij te
werk gaat. Voorheen was de dienstverlening gebaseerd op transacties. ‘U
zoekt een boek? Wij zorgen dat u het kunt lenen.’ In de nieuwe visie staat de
relatie met de klant centraal. ‘U bent geïnteresseerd in gezondheid? Wij bieden toegang tot allerlei informatie en activiteiten rond dit thema.’
Maatwerk

In 2016 biedt de Bibliotheek klanten persoonlijke dienstverlening, zowel in de
fysieke als in de digitale omgeving. Klanten krijgen advies en aanbevelingen
op maat. Zij worden geholpen door klantgerichte, deskundige medewerkers of
via software die gebruik en waardering van content koppelt aan de Nationale
Bibliotheek Catalogus. Ook faciliteren bibliotheken communities met (meta-)
content. Zelfstandige professionals en kleine bedrijven worden bediend met
een passend en concurrerend aanbod van diensten en faciliteiten (van advies
tot werkplek). Het onderwijs heeft baat bij een sterke Bibliotheek. Dienstverlening aan het primair, voortgezet en beroepsonderwijs blijft prioriteit.
Merkidentiteit

De Bibliotheek versterkt de branchebrede identiteit en het lokale profiel. Welke
waarde leveren wij aan klant en samenleving, welke plaats nemen wij in het
publieke domein in? Hoe verschilt een bibliotheek op het platteland hierin van
een centrale stadsbibliotheek? In 2016 is het voor de klant glashelder waar zijn
of haar bibliotheek voor staat en gaat.
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Het merk Bibliotheek wordt steeds sterker door het dagelijks contact dat klanten en stakeholders ervaren. Invoering van een Nationale Bibliotheekpas en
collectieve marketingcampagnes leveren een bijdrage aan het merk.
Bibliotheken beschikken over de instrumenten om te weten wat de klant wil
en waardeert: gezamenlijk marktonderzoek, uitwisseling van eigen markt
onderzoek en het landelijk CRM-systeem (vanaf 2013).

Sleutelproject Open Deuren
> Nationale Bibliotheekpas
De Nationale Bibliotheekpas betekent een stap vooruit
richting klantgestuurde dienstverlening. De Bibliotheek die
landelijk toegankelijk is, kan de klant meer waarde leveren.
Lokale bibliotheken kunnen collecties waarin zij uitblinken,
ontsluiten voor een landelijk publiek. Bezoekers van buiten de regio kunnen materialen lenen en in hun eigen
woonplaats inleveren. De Nationale Bibliotheekpas
vormt een belangrijke stap in de ontwikkeling
van de Bibliotheek als landelijk servicepunt voor informatie.

De Bibliotheek is er voor individu en samenleving
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Wat is ervoor nodig > Randvoorwaarden

Het aanbod van informatie en informatiedragers is enorm. De Bibliotheek
heeft als taak ervoor te zorgen dat het individu en de samenleving in hun
vraag worden bediend. Voorwaarde is dat de Bibliotheek de stap zet van een
klantvriendelijke naar een klantgestuurde aanpak. De wensen, voorkeuren
en verwachtingen van de klanten geven richting aan de dienstverlening en
bedrijfsvoering.
Initiatieven en prioriteiten

Hoe bouw je structurele en actuele kennis op van klanten (en van potentiële
klanten), inclusief kennis van voorkeuren en bezoek-, leen- en leesgedrag?
>	samen Marktonderzoek
Hoe ver gaan we in de keuze voor specifieke klantgroepen?
En in de keuze voor een aanbod voor elk wat wils?
> LOKAAL Persoonlijke dienstverlening in de bibliotheek
> LOKAAL Ontwikkeling naar klantgestuurde dienstverlening en organisatie
Hoe voegen we in de digitale en fysieke wereld meer waarde toe
voor klanten?
> LOKAAL Ondersteuning van lokale communities

KEUZE 2
De Bibliotheek is
fysiek en digitaal
informatieknooppunt
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De Bibliotheek is fysiek en digitaal informatieknooppunt
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		 KEUZE 2

Hoe > Ambitie en perspectief

De Bibliotheek is fysiek en
digitaal informatieknooppunt
Waarom > Analyse en uitdaging

Nieuwe informatiedragers veranderen de manier waarop mensen met informatie omgaan. De grens tussen kopen en lenen vervaagt. In de muziekindustrie biedt een model als Spotify consumenten toegang tot enorm veel content,
met reclame gratis of reclamevrij voor een vast bedrag per maand. Toegang
wordt belangrijker dan bezit.
De hoeveelheid content is zo groot dat content alleen geen meerwaarde meer
biedt. Interfaces en interactie bepalen het succes van de dienstverlening. Dit
zijn de krachten die de transformatie van de Bibliotheek drijven. De cijfers spreken boekdelen. Naar verwachting is het marktaandeel van e-boeken in 2016
tussen 8 tot 10%. In 2025 zal dat tussen de 40 en 60% liggen. De bibliotheken
willen dat hun transacties een afspiegeling zijn van deze percentages. Vanzelfsprekend kiezen klanten hun eigen mix van analoge en digitale content.

Sleutelproject Open Deuren
> Nationale Bibliotheek Catalogus

Eén sleutel opent alle deuren. Bibliotheken bieden hun dienstverlening in één
pakket aan. De Nationale Bibliotheekpas geeft toegang tot de fysieke en de
digitale bibliotheek. Dienstverlening en tarieven zijn in 2016 landelijk uniform
en daarbinnen gedifferentieerd naar mate en aard van gebruik. De Bibliotheek is dan getransformeerd van ‘gebouw met een fysieke collectie’ naar
‘lokaal informatieknooppunt dat gidst naar fysieke en digitale informatie en
media’. De Bibliotheek plaatst deze informatie in een context en stelt mensen
in staat om er waarde en waardering aan toe te voegen. De klant wordt bibliothecaris van zijn eigen bibliotheek, en stelt ‘zijn collectie’ open door informatie te beheren als cocreator en curator.
De ‘Collectie Nederland’ is maximaal toegankelijk. De long tail (het grote aantal media dat buiten de spreekwoordelijke top 100 valt) van onze kennis en
cultuur is tot leven gekomen. De bibliotheken hebben een marktaanvullend
aanbod gecreëerd als bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie en als
breed erkende bron in de kennisinfrastructuur.
Wat > Kansen en quick wins

De fysieke bibliotheek blijft een gebouw met een collectie en de huis- en studeerkamer van wijk, dorp of stad. De fysieke collectie wordt compacter en
aantrekkelijk en inspirerend geëtaleerd in verbinding met de digitale content.
Voor digitale presentatie sluit de bibliotheek zoveel mogelijk aan bij wereldwijde platforms als Google, Facebook en WorldCat.
Digitale content wordt landelijk ingekocht, aangevuld met wat regionaal of
lokaal van belang is. De inkoop van de fysieke content is een verantwoordelijkheid van de lokale bibliotheek.
Nieuwe deuren open

De Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC) vormt vanaf 2013 de
ruggengraat voor de functie van informatieknooppunt. Bibliotheken zijn
een aantrekkelijke partner voor uitgeverijen en andere rechthebbenden
voor de ontsluiting en (door)levering van content. De NBC en het bestand
waarin de vier miljoen bibliotheekklanten zijn samengebracht, zijn
daarvoor de basis.
De NBC ontsluit content van openbare en andere bibliotheken, van
andere publiek gefinancierde organisaties (erfgoed, omroep) en
van commerciële leveranciers (kranten, uitgevers). Via de NBC
kan de klant lenen en kopen, streamen en downloaden, in de
bibliotheek, thuis, op het werk en onderweg.
22

Veel bibliotheken maken de keuze voor minder zelfstandige vestigingen en
meer samenwonen of samengaan met andere organisaties. Er komen meer
cultuurhuizen en verwante plekken waar de mix van informatie, cultuur,
ontmoeting en debat wordt aangeboden door de Bibliotheek in samenwerking met of als onderdeel van culturele organisaties. Ook zal de Bibliotheek
zich vaak nestelen in maatschappelijke organisaties als scholen en ziekenhuizen.

De Bibliotheek is fysiek en digitaal informatieknooppunt
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De branche experimenteert de komende jaren met voorzieningen op plekken waar veel mensen komen: bijvoorbeeld met een stations- of luchthavenbibliotheek. Ook kansrijk zijn ‘embedded libraries’: een fysieke vestiging in
een school of supermarkt of presentaties van content op sites van kranten,
omroepen, musea en theaters in de vorm van digitale vitrines. Bovendien is de
Bibliotheek altijd en overal in de cloud te benaderen.
Wat is ervoor nodig > Randvoorwaarden

Een aangenaam, inspirerend verblijfsklimaat, ruime openingstijden, goede
koffie, een verleidelijke presentatie van media maken van de fysieke bibliotheek een knooppunt voor nieuwsgierigheid en persoonlijke ontwikkeling. Je
vindt er wat je zoekt, maar ook wat je niet zoekt en daarom misschien des te
waardevoller vindt.
De Bibliotheek ontsluit relevante content en levert veel tegen aantrekkelijke
voorwaarden. Hiervoor is uitbreiding nodig van het wettelijk leenrecht naar
e-boeken.
De logistiek van analoge content is landelijk georganiseerd en garandeert
snelle levering tegen uniforme voorwaarden voor de klanten.
Er is geld nodig voor digitale content terwijl het gebruik van fysieke content
noch het titelaanbod dalen. Om geld vrij te spelen voor digitale content zijn
drie dingen nodig:
1 sterkere afstemming van de collecties op regionaal en landelijk niveau
2 meer efficiency door de collectievorming samen uit te besteden
3 een stevige logistieke infrastructuur

Initiatieven en prioriteiten

Hoe verbinden we het digitale en het fysieke, of behandelen we ze als
aparte kanalen?
>	lokaal Knooppunt voor nieuwsgierigheid en persoonlijke ontwikkeling
>	lokaal Aantrekkelijke presentatie van fysieke en digitale collectie
>	lokaal Inspirerende huis- en studeerkamer
>	lokaal Nieuwe diensten voor afstemming van fysieke op digitale
bibliotheek
>	samen Nationale Bibliotheek Catalogus
>	samen Aansluiting op wereldwijde IT-platforms
Hoe stemmen we collectie, presentatie, abonnementen, tarieven en andere
gebruikersvoorwaarden van fysieke en digitale kanalen op elkaar af?
>	lokaal Afstemming tussen fysieke collecties, efficiency bij
collectievorming
>	lokaal Fysieke en digitale collectie integreren met zichtbare meerwaarde
>	samen Logistiek voor de levering van analoge content realiseren
Tot welke vormen van samenwerking kunnen we komen met
boekhandel en uitgeverij?
>	samen Samenwerking met andere leveranciers van content en
metacontent
Gaat de digitale collectie de fysieke collectie aanvullen of vervangen?
>	lokaal Aanvulling van landelijke digitale content door inkoop en
ontwikkeling van content
>	samen Afstemming en samenwerking bij collectievorming
>	samen Inkoop van e-content
Welke modellen voor spreiding en huisvesting gaan we ontwikkelen?
>	lokaal Spreidingsbeleid voor fysieke bibliotheek in regio
>	lokaal Experimenteren met nieuwe vormen van de fysieke bibliotheek
>	lokaal Samenwerking in huisvesting

24
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		 KEUZE 3
De Bibliotheek onderneemt
Waarom > Analyse en uitdaging

De Bibliotheek zit midden in een transformatie. Tegelijkertijd is er minder
subsidie. Kan de Bibliotheek meer doen met minder? Of gaat dit ten koste van
de klant? Hoe kan de Bibliotheek de winkel verbouwen met de deuren open?
Hoe bedien je klanten die veranderende, vaak hogere eisen stellen? Het antwoord op deze vragen ligt besloten in maatschappelijk ondernemerschap. Dit
is een manier van ondernemen waarmee de Bibliotheek midden in de samenleving staat als partner van overheden, onderwijs, wetenschappelijke bibliotheken en andere organisaties en bedrijven. Zo transformeert de Bibliotheek
van uitvoerend leverancier naar strategisch partner die meer maatschappelijke waarde levert.
De grote herstructureringen zijn achter de rug: de vorming van de basis
bibliotheken, de veranderende rol van de provinciale serviceorganisaties. De
VOB is gesplitst en samengegaan met de WOB. Fusies van basisbibliotheken
zullen blijven plaatsvinden, maar op een brede schaalvergroting van basis
bibliotheken wordt de komende jaren niet ingezet. Afhankelijk van de op stapel staande bibliotheekwetgeving komen er mogelijk wel veranderingen in de
rol en schaal van de PSO’s. Landelijk verandert er niet veel op institutioneel
gebied. Het stelsel biedt ruimte voor vernieuwing en ondernemerschap.
Hoe > Ambitie en perspectief

KEUZE 3
De Bibliotheek
onderneemt
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De Bibliotheek heeft een ondernemende directeur (m/v) die actief onderzoekt
welke kansen er liggen bij klanten, overheden en andere stakeholders. De
directeur van de 21ste eeuw speelt in op de lokale politieke agenda en knoopt
samenwerkingsverbanden aan. Hij kiest voor verdere schaalvergroting door
fusie, of samenwerking om kostenbesparingen en andere schaalvoordelen te
realiseren. Hiervoor is geen standaardrecept. De lokale situatie bepaalt.
In 2016 gebruiken bibliotheken en overheden het Bibliotheekinformatie
systeem (BIS) optimaal. Informatie over trends in gebruik, kosten en opbrengsten worden vertaald naar actuele benchmarks. De branche opereert als een
lerend netwerk. Er zijn algemeen toepasbare dienstverleningsmodellen ont-
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wikkeld. Best practices staan goed omschreven op de kaart. Het is een goede
gewoonte geworden om systematisch ervaringen met nieuwe concepten van
dienstverlening en bedrijfsvoering uit te wisselen.

De Bibliotheek zorgt via landelijke contacten met het middelbaar beroeps- en
hoger onderwijs dat de curricula van de opleidingen aansluiten op de actuele
ontwikkelingen en behoeftes in de branche.

Wat > Kansen en quick wins

Ondernemen is ook meer doen met minder geld, flexibel zijn in tijden dat er
minder te besteden is en goede marges hanteren. Hoe kun je kosten omlaag
brengen en tegelijkertijd inkomsten vergroten? Dit gaat de Bibliotheek systematisch en gezamenlijk onderzoeken. Kansrijk is bijvoorbeeld een slim
tarievenstelsel met een scherpe differentiatie in diensten en de mate van
gebruik. De Nationale Bibliotheekpas biedt ook kansen om nieuwe inkomsten
te genereren en de verbinding te maken met sponsors en andere partners.

De komende periode staat lokaal maatschappelijk ondernemerschap centraal.
Daarom ontwikkelen bibliotheken zich tot lerende organisaties in lerende
netwerken. Ook wordt de governance van de basisbibliotheken afgestemd op
maatschappelijk ondernemerschap.
Masterclasses voor directeuren en andere leidinggevenden in maatschappelijk ondernemerschap helpen om de transformatie te maken van een op
transacties gerichte organisatie naar de Bibliotheek die de relatie met de klant
centraal stelt. Onderdelen hiervan zijn inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en snel veranderende omstandigheden, samenwerking in lokale netwerken, public affairs en leidinggeven aan de transformatie. De ontwikkeling
van kwaliteiten op het gebied van relatie-, account- en projectmanagement
en de versterking van disciplines als marketing, communicatie en culturele
programmering ondersteunen deze keuze.

Sleutelproject Open Deuren
> Nationale B-reader
Sterke merken zijn in staat om klanten individueel te raken in hun
interesses en behoeften. De Bibliotheek is overal waar haar klanten zijn
en sluit aan bij communities of interest, online en offline. De landelijke
merkidentiteit van de Bibliotheek biedt kansen om (potentiële) klanten
te bereiken met een consequente, aansprekende propositie. Wij kiezen
voor diensten en marketing die dicht op de huid komen van de klant. In
goed overleg met de Nederlandse uitgeefwereld en in samenwerking
met een toonaangevende producent van consumentenelektronica
komt de Bibliotheek met de B-reader. Deze e-reader draagt ons
beeldmerk en biedt leden allerlei voordelen (korting op
aanschafprijs e-reader, voorgeladen collectie e-books,
toegang tot primeurs). Hieraan gekoppeld zetten
we nieuwe abonnementsvormen in de markt.
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Samen besparen

De bedrijfsvoering moet slimmer en zuiniger, zowel lokaal als landelijk. Het
motto is ‘samen’. Zo kunnen bibliotheken veel middelen slim samen inkopen
en delen. We gaan toe naar één IT-systeem voor de specifieke bibliotheek
processen (catalogus, leners- en uitleenadministratie). Verschillende componenten periodiek aanbesteden levert winst op. Het kost minder en innovaties
kunnen sneller verlopen.
Gezamenlijk marketingonderzoek en collectieve marketingacties leiden tot
lagere kosten en hogere opbrengsten. Ook ontwikkelen we algemene standaarden en modellen voor dienstverlening aan het onderwijs en ouders met
jonge kinderen, zoals nieuwe concepten voor mediawijsheid en projecten voor
leer- en leesbevordering (bijvoorbeeld Boekstart).
De invoering van de NBC kan kosten verlagen. Door samenwerking kunnen
bibliotheken besparen op collecties en collectiemanagement. Voor de PSO’s
valt er winst te halen uit schaalvergroting en afstemming van taken en diensten. Ook dat kan bijdragen aan kostenbesparing en efficiencyvergroting.
Onze strategie is erop gericht de Bibliotheek zichtbaarder te maken in het
publieke debat. Hiervoor maken we gebruik van ambassadeurs en sympathisanten. Zij brengen ons verhaal enthousiast voor het voetlicht. We ontwikkelen hiervoor een mediastrategie met een bereik via de landelijke media.
Vanzelfsprekend is deze afgestemd op de zo succesvolle collectieve marketingprogramma’s.
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Wat is ervoor nodig > Randvoorwaarden

Ondernemerschap zit in mensen. De ondernemende Bibliotheek van de 21ste
eeuw heeft mensen nodig met competenties om klant- en vraaggestuurd te
werken en tegelijkertijd initiatieven te ontplooien om klanten, partners en
eigen medewerkers meer te boeien en te binden.
De Bibliotheek wordt een plek met meer flexibele arbeidskrachten, en tegelijkertijd wordt er meer werk gedaan met minder mensen door een verdere
rationalisering en professionalisering.
Landelijke HR-inspanningen ondersteunen de strategie . Hiervoor zijn instrumenten nodig voor ontwikkeling en scholing, loopbaanbeleid, werving van
nieuwe medewerkers via landelijke corporate communicatie, vertrek- en
vervangbeleid en handreikingen voor de ontwikkeling tot een lerende organisatie. We kijken per instrument of we dit het best zelf kunnen ontwikkelen of
inkopen.
Verder zijn provinciale en landelijke inspanningen op het gebied van HR stimulerend voor en dienstbaar aan het lokale ondernemerschap. Ook de certificering van bibliotheken en PSO’s levert daar een aantoonbare bijdrage aan.
Initiatieven en prioriteiten

Hoe kunnen we ons effectief profileren op de geleverde
maatschappelijke waarde?
>	lokaal Klantwaarde en maatschappelijke waarde van
de Bibliotheek etaleren
>	samen Klantwaarde en maatschappelijke waarde onderzoeken
en etaleren

Hoe kunnen we meer halen uit de samenwerking met het bedrijfsleven?
>	lokaal Landelijke sponsoren bereiken en meerwaarde realiseren
>	samen Ontwikkeling van Nationale B-reader voor e-books

Zijn andere tariefstructuren en andere abonnementsvormen wenselijk?
Lokaal of landelijk?
>	samen Tarieven en voorwaarden harmoniseren
Hoe betalen we de uitrol van de landelijke digitale infrastructuur
en content?
>	samen Nationale Bibliotheekpas
Bezuinigen én investeren in medewerkers en bedrijfsvoering

Hoe verwerven we de nieuwe noodzakelijke competenties?
>	lokaal Ontwikkeling naar een lerende organisatie
>	samen Ondersteuning van de branche als lerend netwerk
>	lokaal Ontwikkeling van HR-beleid
Hoe kunnen we kosten besparen? Biedt schaalvergroting in front- en/of
backoffice voordelen?
>	lokaal Schaalvergroting en samenwerking
>	lokaal De kosten omlaag, de opbrengsten omhoog
>	samen Programma voor verlaging van kosten en verhoging van
opbrengsten
>	samen Ontwikkeling of inkoop van HR-instrumenten
Toekomstbestendig stelsel bij veranderende vraag en markt

Welk samenspel willen we tussen lokaal, provinciaal en landelijk?
>	samen Jaarlijks strategisch uitvoeringsprogramma

Maatschappelijk ondernemerschap versterken

Hoe versterken we onze positie in lokale en regionale netwerken?
>	lokaal Maatschappelijk ondernemerschap ontwikkelen en etaleren
>	lokaal Kansen exploreren en benutten bij stakeholders
>	lokaal Governance afstemmen op maatschappelijk ondernemerschap
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Wat kunnen we samen doen aan digitale infrastructuur, bibliotheek
systemen (IT), digitale content en leenrecht, logistiek en leenverkeer,
collectievorming, kennisuitwisseling over bedrijfsvoering en HR-beleid?
>	samen Eén IT-systeem
>	samen Algemene standaarden en modellen ontwikkelen en integraal
gebruiken
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		 VERANTWOORDING
Deze strategie voor de bibliotheken en provinciale serviceorganisaties is opgesteld door de Commissie Strategie en Public Affairs met ondersteuning van
bureau Berenschot. Na voorbereidende studies en gesprekken publiceerde
de commissie in mei 2012 het visiedocument ‘Opmaat’. Dit stuk is besproken
met de andere VOB-bestuurscommissies en met een honderdtal collega’s in
een viertal regiobijeenkomsten. De bijeenkomsten gaven waardevolle input
voor de uiteindelijke inhoud en opzet van dit document. Op 7 juni 2012 is de
strategie door het VOB-bestuur overgenomen en voorgelegd aan de leden van
de VOB, die er met de grootst mogelijke meerderheid mee hebben ingestemd.
Commissie Strategie en Public Affairs

Christine Kempkes (waarnemend voorzitter)
Harry van der Klink
Huub Leenen, voorzitter tot 22 april 2012
Jannie van Vugt
Lenie van der Werf
Chris Wiersma (portefeuillehouder bestuur VOB)
Francien van Bohemen (secretaris)
Ondersteuning Bureau Berenschot

Marte Lalleman
Gerben van den Berg
Ga naar www.debibliotheken.nl of gebruik de QR-code om het visiedocument
‘Opmaat’ online te bekijken.
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de bibliotheek levert waarde 2012 – 2016
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