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Voorwoord 

Het leiden van een bibliotheek is meer dan ooit een spannende 

onderneming. Ruim honderd jaar geleden was het pionierswerk:

een sterke drang om iets goeds voor de mensen te doen, zodat ze

mee konden komen in de samenleving: de emancipatie van

achtergestelde groepen. In het verleden moest je lef hebben om

fondsen te werven, bij de gemeente de eerste subsidie los te

praten, een begin van maatschappelijke erkenning te realiseren. 

De spreiding van voorzieningen, ‘de verbeelding aan de macht’ om

iedereen gelijke kansen op persoonlijke ontwikkeling te geven, dat

was de missie om het netwerk uit te bouwen en te consolideren.

En nu? Bibliotheken veranderen mee met de samenleving, een 

ondernemende houding is daarbij onontbeerlijk. Het programma

‘De Bibliotheek onderneemt’, onderdeel van de vernieuwing in de

branche, stimuleert de ontwikkeling van vooruitdenken, het durven

aangaan van nieuwe partnerschappen en het realiseren van

maatschappelijke meerwaarde voor burgers. Het visiedocument

'Ondernemende bibliotheken met een missie' van de VOB diende

daarvoor als vertrekpunt.1

Deze bundeling van interviews met directeuren laat zien dat zij

met verve hun rol als entrepreneur met een publieke missie op zich

hebben genomen. Elke lokale situatie verschilt, en toch loopt er een

rode draad door hun verhalen direct uit de praktijk. Denken, durven

en dan doorpakken! Al lezend krijg je energie van die nieuwe ronde

in het leidinggeven aan bibliotheken. Ervaring en kennis met elkaar

delen is een belangrijke sleutel voor succes. Het getuigt van respect

voor en vertrouwen in elkaar als ondernemende bibliotheken. We

hopen dat deze brochure daaraan een bijdrage zal leveren.

Marian Koren

programmaleider ‘De Bibliotheek onderneemt’

1 Het visiedocument 'Ondernemende bibliotheken met een missie' van de VOB 
is te vinden op de website van de VOB: debibliotheken.nl. 



Het begrip ondernemerschap is een bron van misverstanden,

zeker in de cultuursector. Dat het begrip ook tot ongelukken

kan leiden zien we aan de recente geschiedenis van het

Wereldmuseum in Rotterdam. Maar ook de bibliotheeksector

kent verhalen van organisaties die onder het mom van onde r -

nemerschap dreigden af te dwalen. De VOB spreekt daarom

wijselijk over maatschappelijk ondernemerschap.

Deze brochure kiest een praktische invalshoek. Vijf onder -

nemende bibliotheekpraktijken worden belicht. Als uitgangs -

punt hiervoor gebruikten we de vraag: ‘Wat halen bibliotheek -

directeuren anno 2015 allemaal uit de kast om een optimale

bijdrage aan de samenleving te leveren? Tegelijkertijd von-

den we aansluiting bij de even degelijke als pragmatische

definitie die onderzoeksbureau Panteia gebruikte in o.a. het

onderzoeksrapport ‘Ondernemerschap in een veranderend

subsidiebeleid’ dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) in mei

2015 uitbracht. In deze definitie is ondernemerschap gebaseerd

op drie pijlers, te weten: proactiviteit, innovativiteit en risico -

bereidheid. Deze drie pijlers worden door Panteia gemeten

via negen stellingen door middel van een zelf beoordeling

door de bibliotheken. We hebben alle gespreks partners

gevraagd om hun zelfbeoordeling te maken en deze met 

ons te delen. Daarmee is deze brochure ook te lezen als een

illustratie bij het rapport van de KB. 

Opt im i sme  voe r t  d e  boven toon

Enkele jaren geleden voerden we eveneens in opdracht 

van de VOB gesprekken met de sector. Die vonden kort na 

de eerste grote bezuinigingsgolf plaats. De sector verkeerde

toen nog in lichte shock en het was dan ook niet gek dat hier

en daar een sombere ondertoon te beluisteren was in de

gesprekken met directeuren. Van die wat duistere toon was

in de huidige gespreksronde werkelijk geen spoor te beken-

nen. Marian Buvelôt, directeur van de Bibliotheek in Weesp,

illustreert deze omwenteling heel treffend met de uitspraak

dat ze een tijd geleden echt even dacht dat het licht uit zou

moeten in de bibliotheek. Maar door de vlucht naar voren te

kiezen en het roer om te gooien kwam het vertrouwen snel

terug. In intensief gesprek met inwoners van de stad en met

de lokale politiek koos ze een nieuwe koers. Daarin is ze niet

de enige. ‘Ik zie nog zoveel mogelijkheden. Voor mijn gevoel

zijn we nog maar net begonnen.’ Het optimisme over de 

opgave van de bibliotheeksector spat er van af. 

De  b i b l i o t heek  a l s  ke r k

Martin Berendse (OBA) en Hans Derks (Den Bosch) komen in

een gesprek over ondernemerschap beiden op de proppen

met de metafoor van een kerk. Derks ziet de bibliotheek als

een vervanging van de kerk. ‘Vroeger ontmoette iedereen

elkaar daar. Nu heeft de bibliotheek zo’n zelfde soort ont-

moetingsfunctie.’ En Martin Berendse stelt in lijn daarmee:

‘Alles en iedereen komt hier over de vloer. Het is de nieuwe

kerk’. Volgens hem zijn er weinig plekken waar de relatie

met alle lagen van de bevolking zo sterk is.

Derks koppelt het bovendien aan zijn waarneming dat we

teruggaan naar een tijd waarin ideeën en idealisme weer

belangrijker worden. Hij heeft het over ‘de cruciale rol die de

bibliotheek kan spelen in een samenleving waarin door het

marktdenken steeds meer scheuren zijn ontstaan’. En ook

Berendse ziet voor de bibliotheek een rol in het bij elkaar

houden van werelden die uit elkaar lijken te drijven. ‘Als het

gaat om het bereiken van mensen en het bieden van ontwik-

kelingsmogelijkheden, zijn wij voor het stadsbestuur een be-

langrijk instrument.’
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Ex t e r ne  ge r i c h the i d

De meeste principiële verandering in het gedrag van biblio-

theekorganisaties betreft volgens onze gesprekpartners de

adaptieve en luisterende houding; de organisaties richten

zich na decennia van relatieve interne focus radicaal naar

buiten. Zoals directeur Marion Mertens (Venlo) haar collega’s

adviseert:  ‘Goed luisteren naar wat er speelt in de hele

omgeving van de bibliotheek. Dus goed luisteren naar zowel

de subsidieverstrekkers als de raadsleden, de klanten, het

bestuur, de medewerkers en collega’s, de winkeliers en de

omwonenden. Je luistert, je constateert, je analyseert en 

dan maak je een actieplan waar je ook weer zoveel mogelijk

mensen bij betrekt. Geen uitgebreide, langetermijnplannen

maken, niet alles voor eeuwig willen vastleggen. Pragmatisch

zijn, improviseren en voortdurend blijven praten.’

Ook bij directeur Theo Schilthuizen (Schiedam) speelt de

verbinding met de stad een cruciale rol in de lancering en

uitbouw van zijn nieuwe organisatie. Hij beschouwt het feit

dat bijna iedereen in de stad hem lijkt te kennen als een teken

dat de bibliotheek geworteld is in de stad: ‘Je moet echt de

wijken in en met zoveel mogelijk mensen om tafel. Je moet

verbonden zijn met jan en alleman, niet met een man of

drie.’ Zoals Van Ogtrop (manager Weesp) zegt: ‘We hebben

een heel sterke identiteit als bibliotheek. Door samen te

werken en met een open blik naar buiten te treden wordt

die identiteit alleen maar sterker. Ik denk dat we zo veel

laagdrempeliger zijn geworden.’ 

Samenwe rken

Vroeger was de bibliotheek een gebouw, maar uit de gesprek -

ken komt naar voren dat de bibliotheek volgens de directeuren

elke vorm moet kunnen aannemen die nodig is. En dat gaat

zelfs nog veel verder dan de Bibliotheek op school waarover

vrijwel elke directeur met enthousiasme praat. Mertens is

niet de enige die bibliotheekvestigingen lanceert op onge-

bruikelijke plaatsen zoals een modewinkel. Schilthuizen wil

ook ‘in elke wijk aanwezig zijn met een leestafel, tijdschriften,

een vervoersdienst, een kleine collectie en zelfbedienings -

service. Uiteindelijk wil ik in elke wijk zo’n samenwerkings -

verband.’

Maar ook de bestaande vestigingen worden in steeds sterkere

mate mede ingevuld door externe partijen. Zoals Berendse in

Amsterdam naarstig op zoek is naar partijen om mee samen

te werken. ‘Ik zoek huisgenoten, bijvoorbeeld een muziek -

school, volksuniversiteit of welzijnsorganisatie. Met deze 

instellingen kunnen we vervlochten raken, maar zonder ons -

zelf te verliezen of hen zoek te maken. Verbinding en samen-

werking zullen de komende tijd de grootste focuspunten zijn.’ 

Ve rande ren  zonde r  r e o rgan i s e r en

Tegelijk zijn bibliotheekdirecteuren ook heel bewust een

ander personeelsbeleid gaan voeren. Buvelôt selecteert

mensen tegenwoordig op een ondernemende houding. 

‘Ze hebben enthousiasme nodig om dingen aan te willen

pakken. En ze moeten ook echt zelf de boer op durven gaan.’

Zowel Amsterdam als Den Bosch doorbreekt radicaal de

grenzen tussen de front- en de backoffice. Ze veranderen

samen met het personeel en geven geleidelijk vorm aan

grootschalige transities. Den Bosch stelde drie nieuwe multi-

disciplinaire teams samen waarin het onderscheid tussen

denkers en doeners van tafel verdween: team jeugd, team

volwassenen en team service & logistiek. Derks: ‘Vooraf 

werden gesprekken gevoerd om te inventariseren wat onze

medewerkers wilden en nodig hadden. Maar ook hebben we

gezegd: deze trein vertrekt en je krijgt een kaartje om mee te

gaan, maar je moet wel zelf opstappen. Zo nodig helpen we

je, maar als je niet mee wilt, dan blijf je achter.’

A l l e  vo rmen  z i j n  b e sp re ekbaa r

Naast het aanstekelijk zelfvertrouwen dat deze directeuren

delen komt uit de gespreksronde iets naar voren dat je volgens

mij de ‘Barbapapa-doctrine’ zou kunnen noemen. Vanuit

hernieuwd zelfvertrouwen achten bibliotheken vrijwel elke

organisatievorm en elke samenwerking denkbaar die de doelen

van de bibliotheek ten goede komen. Een beter uitgangspunt

bestaat er volgens mij niet in een tijd die gekenmerkt wordt

door verandering. n

Thomas van Dalen, organisatiestrateeg

3



Martin Berendse is nu een jaar directeur van de grootste openbare bibliotheek van

Nederland, de OBA. Voordat hij daar begon, werkte hij onder meer bij het Ro Theater

en het Nationaal Archief. ‘Mensen vroegen mij “wat moet je nou bij zo’n bibliotheek?

Is dat wel wat voor jou?”. Dan antwoordde ik “jongens, jullie moeten je realiseren

dat ik eigenlijk een enorme welzijnswerker ben”. Het mooiste van deze baan is dat ik

in het afgelopen jaar meer soorten mensen ben tegen gekomen dan in de tien jaar

daarvoor. Alles en iedereen komt hier over de vloer. Het is de nieuwe kerk.’

We zíjn geen bibliotheek, 
we hébben een bibliotheek 

INTERVIEW OVER ONDERNEMEN IN DE PRAKTIJK MET MARTIN BERENDSE, 
DIRECTEUR VAN DE OBA (OPENBARE BIBLIOTHEEK AMSTERDAM)



Toen hij begon in de bibliotheek was het meteen duidelijk

dat zijn werk voor 2014 bestond uit het opleveren van een

beleidsplan voor 2015-2018. ‘We hebben met elkaar de keuze

gemaakt om dat een gezamenlijk proces te laten zijn. Voor-

dat ik deze baan kreeg had ik al gezegd dat ik het op die

manier zou gaan aanpakken, niet omdat ik zelf geen ideeën

had over wat er in het plan moest komen, maar omdat ik

geloof dat het ontwikkelen van een beleidsplan een proces 

is dat je in je organisatie moet doorleven.’

De gezamenlijke creatie van het beleidsplan had veel vo or -

delen: ‘Het was voor mij de ideale kennismaking met de 

organisatie en voor medewerkers een prettige manier om

met elkaar in gesprek te raken. Voor de mensen op de vloer

was het betrekkelijk nieuw om op deze manier bij beleid te

worden betrokken. Het veelvoorkomende organisatiemodel

van bibliotheken, een scheiding tussen front- en backoffice,

werkt volgens mij niet goed voor een innoverende organisatie.

Het levert een karikatuur op van enerzijds mensen die denken

en anderzijds mensen die doen. Dat wilden wij veranderen

en daarom hebben we een nieuw organisatiemodel ont -

wikkeld. Op het niveau van het managementteam hebben

we gezorgd dat ieder lid zowel een ontwikkelafdeling als

teams in zijn portefeuille heeft. De opdracht voor de nieuwe

MT-leden is om in hun sectoren de verbinding tussen denken

en doen te leggen.’ 

Wi j  z i j n  ge en  b i b l i o t heek !

Het is in Amsterdam gelukt om met de OBA een sterk merk

te creëren. ‘Dat merk is zelfs zo sterk geworden dat velen

niet meer praten in termen van “de bibliotheek” als ze het

over de OBA hebben. Zelf vind ik dat geen slechte ontwikke -

ling. Ik zeg altijd, wij zíjn geen bibliotheek, we hébben een

bibliotheek.’ 

Hoe plaatst Berendse deze identificatie in de discussie rond

de vijf functies die de nieuwe bibliotheekwet voorschrijft?

‘Binnen de OBA hebben we besloten dat wij het liever hebben

over drie functies, geen vijf. Om het zo helder en herkenbaar

mogelijk te maken hebben we die drie functies gekoppeld

aan de letters van de OBA: de O staat voor ontwikkeling en

educatie, de B is de klassieke bibliotheek- en informatietaak

en de A staat voor activiteiten, ontmoeting en debat.’ 

Naast deze drie functies onderscheidt Berendse ook drie

domeinen waarbinnen de OBA actief is: de centrale, de 

vestigingen en het digitale domein. ‘Van die laatste plek

hebben we wel de mond vol, maar eigenlijk valt daar nog

een enorme groei te behalen. De centrale hebben we de

broedplaats van de metropool genoemd en de vestigingen

zijn de plek waar we het buurtwerk doen en waar veel jeugd -

activiteiten plaatsvinden. In de vestigingen zitten we het

dichtst bij de mensen. Daar nemen we de kleur van de wijk

over en dus kan elke vestiging er qua aanpak en aanbod 

anders uitzien.’

Een  b eda ch t zame  o r gan i s a t i e ve rande r i ng

De pijlers van de OBA zijn op dit moment nog niet alle drie

even sterk en ook moeten de doelen binnen elk domein en

elke pijler nog duidelijk worden. ‘De komende jaren zullen

dingen op z’n plaats vallen, onder andere door nu kritisch 

te kijken naar wat er al wel en niet gebeurt binnen de ver-

schillende pijlers. De grootste groep medewerkers werkt nu

officieel nog voor pijler B, die klassieke functie, maar als ik

mensen op de vloer vraag of ze daar ook werkelijk de hele dag

mee bezig zijn, blijkt dat ze tussendoor allerlei werkzaam -

heden verrichten binnen de andere pijlers. Ze zijn tussen het

terugzetten van boeken en adviseren van lezers door bijvoor-

beeld bezig met het geven van een rondleiding aan scholieren.

Het is nodig dat we een realistischer beeld krijgen van wie

zich wanneer met welke taak bezighoudt voordat we met

mensen gaan schuiven.’

Een deel van de organisatiestructuur is nu echter al wel

aangepast. ‘We hebben de drie MT-portefeuilles allemaal

een pijler en een domein gegeven. Vestigingen en educatie

(O) zitten in één pakket, omdat educatie het belangrijkste is

voor de vestigingen. Het digitale domein wordt gecombineerd

met de informatiefunctie (B). En de centrale gaat samen in

één pakket met programmering (A). Dat zijn zware porte-

feuilles, maar de leden van het MT worden vanzelfsprekend

ondersteund door managers en medewerkers die zich op de

individuele pijlers en domeinen richten. In formele zin is

deze nieuwe structuur al ingegaan. We beginnen met deze

organisatieverandering dus aan de bovenkant van de organi -

satie, bij het management. De hoofddoelen van ons beleids -

plan zijn nu belegd bij de MT-leden. Daarnaast zijn we bezig

met een innovatieprogramma waaruit in de loop van de tijd

zal blijken of er nog meer aanpassingen nodig zijn. Uitgangs -

punt is om zoveel mogelijk medewerkers bij dit innovatie -

programma te betrekken. Het is hun programma en niet dat

van het management.’ 
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Samenwe rk ing  i n  h e t  pub l i e ke  b e l ang

Terwijl er vaak wordt gezegd dat de bibliotheek een functie

is en geen gebouw, meent Berendse dat het belang van de

fysieke plek niet mag worden onderschat. ‘We zijn ooit

opgericht als een openbare leeszaal met daarin een biblio-

theek. Die plek is de sleutel. Vandaag de dag misschien nog

wel sterker dan bij het ontstaan van de openbare bibliotheek.

Vroeger studeerde ik in mijn kamertje, nu zitten ze hier elke

dag tot op de trappen. We zijn een publieke plek en in veel

wijken nog de enig overgeblevene. Het wordt nog duidelijker

als je ziet wie hier allemaal komen: er zijn weinig plekken

waar de relatie met alle lagen van de bevolking zo sterk is.’

Volgens Berendse speelt de bibliotheek een grote rol bij 

het verbinden van mensen. ‘Amsterdam raakt steeds sterker

verdeeld in een massieve onderkant en een dynamische

bovenkant. De maatschappelijke uitdaging van deze stad is

om die twee kanten bij elkaar te houden en uitwisseling 

mogelijk te maken. Als het gaat om het bereiken van mensen

en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, zijn wij voor

het stadsbestuur een belangrijk instrument. Als we echter als

bibliotheek die cruciale verbindingsfunctie willen uitvoeren,

moeten we ook zelf samenwerkingsovereenkomsten aangaan.

Die fysieke plekken drukken namelijk enorm op onze begro -

ting waardoor we veel minder open zijn dan we zouden willen.

Ons ideaal is om in elke vestiging net zolang open te zijn als

in de centrale, namelijk iedere dag van tien tot tien.’ 

En dus is Berendse naarstig op zoek naar partijen om mee

samen te werken. ‘Ik zoek huisgenoten, bijvoorbeeld een

muziekschool, volksuniversiteit of welzijnsorganisatie. 

Met deze instellingen kunnen we vervlochten raken, maar

zonder onszelf te verliezen of hen zoek te maken. Het samen-

werken is een van de belangrijkste opgaves die we hebben.

De OBA heeft in de afgelopen jaren een netwerk opgebouwd

dat we graag in stand willen houden en daar hebben we 

andere voor nodig. Dat is soms best ingewikkeld. Je moet

over intuïties heenstappen en onthouden wat nu eigenlijk

het doel en wat het middel is: wij zijn er niet om de OBA

groter te maken, maar om Amsterdam slimmer te maken.

Als mensen ergens anders dan bij ons ook slimmer worden,

kunnen we dat alleen maar van harte ondersteunen.

Verbinding en samenwerking zullen de komende tijd de

grootste focus punten zijn.’
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STELLING

Innovatie

1. In hoeverre zijn de producten/diensten van uw organisatie de afgelopen 5 jaar aangepast?

2. Ligt binnen uw organisatie de nadruk op het beter inzetten van bestaande producten/diensten of op het ontwikkelen van nieuwe?

3. Zijn er in uw organisatie de afgelopen 5 jaar weinig of veel nieuwe producten/diensten ontwikkeld en aangeboden aan het publiek?

Proactiviteit

1. Reageert uw organisatie in de meeste gevallen op de initiatieven van andere culturele instellingen of reageren zij in de meeste 

gevallen op uw initiatieven?

2. Komt uw organisatie t.o.v. andere culturele instellingen vaak of juist zelden als eerste met vernieuwingen (nieuwe producten/

diensten etc)?

3. Gaat uw organisatie t.o.v. andere culturele instellingen uitdagingen vaker aan of juist vaker uit de weg?

Risicobereidheid

1. Heeft uw organisatie vooral de neiging om riskante projecten te starten (met een kans op hoge opbrengsten) of projecten met 

laag risico (meer zekerheid op lagere opbrengsten)? 

2. Heerst in uw organisatie de opvatting dat overwegend daadkrachtig of overwegend voorzichtig handelen nodig is om de 

doelstellingen te halen? 

3. Als er onzekerheid heerst, is uw organisatie dan eerder geneigd risico's te nemen om financieel te winnen of eerder afwachtend

te handelen om financiële missers te voorkomen?

Zelfbeoordeling door de bibliotheek volgens het model dat onderzoeksbureau Panteia in 2015 hanteerde in het onderzoek naar ‘Ondernemerschap in een
veranderend subsidiebeleid’ in opdracht van de KB.



Show  and  t e l l

Hoe reageert de politiek op de veranderingen die onder

Berendse zijn ingezet? ‘Onze wethouder zag meteen de waarde

van ons verhaal. Sommige raadsleden niet, dus hebben we

nog wat uit te leggen. Dat vind ik niet een probleem van de

politiek, maar van onze organisatie. Blijkbaar hebben we het

nog niet scherp genoeg neergezet. Ik probeer de gemeente -

raad net zo mee te nemen als onze eigen medewerkers,

maar dat kan pas als wij al bepaalde stappen hebben gezet.

Want het is veel makkelijker om ergens over te praten, als je

ook iets kunt laten zien. En we hebben ondertussen al heel

wat waar we mee voor de dag kunnen komen! Zo kunnen we

laten zien welke positieve resultaten we bereiken op de

plekken waar we de openingstijden uitbreiden.’

Een ander voorbeeld van een succesvol project is ‘studyshare’.

‘Een van onze medewerkers kwam met het idee. Het is een

project om mensen te helpen studieontwijkend gedrag tegen

te gaan. Het werd zo’n succes dat er zelfs mensen op een

wachtlijst stonden om erbij te mogen. Studyshare kreeg in

een week tijd meer aandacht van de pers dan ons beleids -

plan. Dan blijkt maar weer, je kunt praten wat je wilt, maar

je moet ook iets kunnen laten zien.’ 

Ove r  t i en  j a a r  

Hoe denkt Berendse dat de OBA er in 2025 zal uitzien?

‘Iedere vestiging in de stad is dan een klein bedrijfsverzamel -

gebouwtje voor maatschappelijke instellingen die in gezamen -

lijkheid Amsterdam helpen om bij te blijven. Onze rol zal dan

misschien meer die van coördinator zijn en minder die van

uitvoerder. De centrale is dan in overdrachtelijke zin het

paleis van volksvlijt geworden. Je zult er nog wel evenveel

boeken en tijdschriften kunnen vinden, maar ze staan op

een totaal andere manier in het gebouw. Het zal ook meer

een wereldbibliotheek zijn, want wij zijn een wereldstad.’ 

Vooruitkijken op het digitale domein vindt Berendse het 

ingewikkeldst. ‘Eigenlijk vind ik dat ons digitale domein al

over vijf jaar, niet pas over tien, veel meer een uitwisselings -

platform voor informatie moet zijn. Zenden en ontvangen

moeten in balans zijn. Elke scholier zou hier zijn scriptie of

profielwerkstuk moeten maken en dan niet door een OBA-

medewerker geholpen moeten worden, maar door een 

Amsterdamse stadsgenoot. Onze dienende rol bestaat dan,

nog meer dan nu, uit Amsterdammers met elkaar in contact

te brengen.’ n
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‘Alles en iedereen 

komt hier over de vloer. 

Het is de nieuwe kerk.’

SCHAAL OBA AMSTERDAM

1 = niet/nauwelijks; 5 = ingrijpend 4

1 = betere inzet bestaand; 5 = ontwikkelen nieuw 3

1 = zeer weinig; 5 = zeer veel 2

1 = op anderen; 5 = op ons 2

1 = zelden; 5 = vaak 2

1 = uit de weg gaan; 5 = aangaan 3

1 = laag risico; 5 = riskante projecten 2

1 = voorzichtig handelen; 5 = daadkrachtig handelen 2

1 = afwachtend; 5 = risico’s nemen 4



Terwijl Marian Buvelôt (links) al haar hele werkzame leven in de 

bibliotheekbranche zit, betrad Anne van Ogtrop (rechts) pas vijf jaar 

geleden het veld. Daarvoor werkte Van Ogtrop lange tijd in een bedrijf 

waar televisie werd gemaakt. Nu trekt ze als lokaal manager veel op met 

Buvelôt, die acht jaar geleden directeur werd van de Bibliotheek. 

Groot denken en gewoon: doen! 

INTERVIEW OVER ONDERNEMEN IN DE PRAKTIJK MET MARIAN BUVELÔT, DIRECTEUR,
EN ANNE VAN OGTROP, LOKAAL MANAGER VAN DE BIBLIOTHEEK IN WEESP



De Bibliotheek is een kleine bibliotheek, maar dat weerhoudt

Buvelôt en Van Ogtrop er niet van om groot te denken of te

wachten tot de ‘grote jongens’ voordoen hoe het moet. ‘Ook

al hebben we een betrekkelijk kleine organisatie, toch kun je

veel bereiken door gewoon dingen te doen,’ meent Buvelôt.

‘Hoe klein we ook zijn, de OBA kwam bij óns kijken hoe we 

de tabletcafés organiseren!’, vult Van Ogtrop aan.

He t  l i c h t  b l i j f t  a an

Het tabletcafé is slechts een van de vele voorbeelden van

nieuwe dienstverlening die er onder Buvelôt is ontwikkeld.

En zeker niet het  laatste, want Buvelôt ziet nog zoveel mogelijk -

heden: ‘Voor mijn gevoel zijn we echt net pas begonnen.’ 

Dat gevoel is echter ook wel eens anders geweest. ‘Een tijd

geleden heb ik even gedacht dat het licht uit moest in de

bibliotheek. Maar al snel kwam het vertrouwen weer terug.

De gemeenteraadsverkiezingen kwamen er aan en ik vond

dat ik niet weer met hetzelfde verhaal kon aankomen. Dus

hebben we een nieuw programma gemaakt. Ik dacht “Nu

moet het gebeuren”. Ik voelde gewoon dat het kon.’ 

Dat nieuwe programma ging behoorlijk tegen de stroom in.

Buvelôt: ‘We vertelden dat we gingen bezuinigen en dat we

toch veertig uur per week opengingen. Dat was natuurlijk

ongehoord. We hadden twee jaar gewerkt met verstandelijk

beperkten waardoor de bibliotheek lang open kon blijven,

maar dat project hield helaas op. Dus moesten we het anders

gaan aanpakken óf onze openingstijden flink terugbrengen.

We hebben toen besloten dat alle vestigingen veertig uur

per week open moesten zijn. Maar dat niet alleen. We hebben

hier ook altijd veel mensen die lekker voor zichzelf zitten te

werken, dus bedachten we dat we de Bibliotheek voor Onder -

nemers moesten opstarten. En om de jeugd weer in de biblio -

theek te krijgen zijn we met huiswerkbegeleiding begonnen.

En ga zo maar door. Met dat verhaal zijn we de boer opgegaan.

Samen met het bestuur hebben we dertig lobbygesprekken

gevoerd. We zijn ons actieve programma blijven herhalen. 

En op een gegeven moment zie je dan iets gebeuren bij de

politici en ambtenaren.’

Ve rb inden  en  s amenwe rken

En wat is dan het verhaal dat Buvelôt en haar medewerkers

vertellen? ‘We laten zien dat de bibliotheek echt is veranderd.

Vroeger waren we natuurlijk vooral bezig met traditionele

zaken als uitlenen, educatie en inlichtingen. Dat is niet weg,

maar het is veel meer richting het maatschappelijk onder -

nemen geschoven. De rol die de bibliotheek daarin speelt is

wat ons betreft vooral ook een verbindende en faciliterende.

We zijn erg goed in het verbinden en stimuleren van partijen

die het zelf dreigen op te geven. Een mooi voorbeeld hiervan

is SeniorWeb. Toen hun cijfers wat terug begonnen te lopen,

hebben we met ze meegedacht door met nieuwe ideeën voor

cursussen te komen en te ondersteunen bij de pr. Ook hebben

we vertegenwoordigers van verschillende leercentra aan

elkaar gekoppeld om het vuurtje weer een beetje op te stoken.

Dat heeft goed gewerkt.’ Van Ogtrop vult aan: ‘Ja, dat idee

van de tabletcafés kwam van ons. Eerst zagen ze er weinig

in, maar nu hebben ze veel goed bezochte cursussen, bijvoor-

beeld over iPad-, tablet- en smartphonegebruik.’

Dit soort samenwerkingsverbanden is erg belangrijk gewor-

den, ook al loopt het soms nogal stroef. Buvelôt: ‘We hebben

ons wel eens over iets heen moeten zetten om een samen-

werking te laten slagen. Ik denk dat dat er ook wel bij hoort.

Samenwerken betekent ook iets van jezelf los durven laten.

Wij hebben soms plannen in ons hoofd en willen die dan ook

precies zo uitvoeren, maar met sommige spelers moet je je

gewoon wat losser opstellen. Door open te staan voor de

ideeën van anderen kun je ook een ander veel meer in zijn

kracht zetten.’ Van Ogtrop: ‘We hebben een heel sterke 

identiteit als bibliotheek. Door samen te werken en met een

open blik naar buiten te treden wordt die identiteit alleen

maar sterker. Ik denk dat we zo veel laagdrempeliger zijn

geworden.’ Dat beaamt Buvelôt: ‘De bibliotheek is niet van

ons, maar van de mensen. Het gaat erom dat zij zich hier

thuis voelen.’

S t appen  i n  h e t  s o c i a l e  dome in

Als je het traditionele bibliotheekwerk in stand wilt houden

moet je de maatschappelijke functie van de bibliotheek veel

duidelijker maken. Buvelôt: ‘Het moet tussen de oren van die

politici komen wat wij allemaal doen. Het werk dat we uit -

voeren in het sociale domein wordt nu opgepikt door de

gemeente. We organiseren bijvoorbeeld inloopochtenden

voor ouderen. Die zijn zo’n succes dat de wethouders er zelf

over beginnen te vertellen, ook als we er niet bij zijn.’ 

Deze stappen in het sociale domein hebben nog een ander

gevolg in de relatie met de gemeente, vertelt Buvelôt:

‘Vroeger vielen we altijd onder één wethouder en één
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ciële zin, maar zeker wel als het gaat om het maatschappelijk

rendement. Juist vanuit het idee van ondernemerschap doen

we dus ook veel dingen die niet meteen geld opleveren,

maar wel een enorme maatschappelijke waarde hebben.’   

De  n i euwe  b i b l i o t heekmedewe rke r

Is er voor al die activiteiten ook een nieuw soort medewerker

nodig in de bibliotheek? Buvelôt meent van wel: ‘We selec -

teren mensen tegenwoordig op een ondernemende houding.

Ze hebben enthousiasme nodig om dingen aan te willen

pakken. En ze moeten ook echt zelf de boer op durven gaan.

Als alleen het management dat doet, komen we er niet. Je

hebt ook mensen nodig die genoeg weten van het traditio -

nele bibliotheekwerk, want die functie blijft gewoon bestaan.

We gebruiken de reguliere cao-indeling als het gaat om de

functies, maar we hebben ze wel breed opgezet. Een flexibele

houding is bij ons nodig. En ik merk nu dat het bij onze mede -

werkers heel goed is overgekomen, want zij zitten niet zo vast

in dat profiel en al zeker niet in hun taken. Ze zijn aangenomen

om met een open houding gezamenlijk een grote klus te

klaren, en de meesten voelen dat ook goed aan.’ 
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ambtenaar. Door de opening in het maatschappelijk veld

kunnen we met veel meer mensen gaan praten. Dat is wel

weer extra werk, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden. 

En we merken dat die nieuwe gesprekspartners vaak al iets

hebben gehoord over waar we mee bezig zijn. Zo ontstaat er

iets en blijft het verhaal van de bibliotheek niet beperkt tot

een handjevol mensen.’ 

De activiteiten die worden georganiseerd binnen het sociale

domein leveren volgens Buvelôt en Van Ogtrop veel op. 

Buvelôt: ‘Het gaat niet altijd meteen om enorme aantallen

mensen. We hebben bijvoorbeeld een leesclub voor  laag- 

ge let terden. Daar zit maar een man of vijf in, maar dat zijn

toch weer vijf mensen die je uit een sociaal isolement haalt

door zo’n simpele activiteit. Daarnaast leent de dienstver-

lening met betrekking tot laaggeletterdheid zich om op veel

plekken te vertellen over ons werk, bijvoorbeeld bij een club

als de Rotary.’ Van Ogtrop: ‘En vergis je ook niet in het verschil

dat het helpen van zo’n klein groepje mensen kan maken.

Wanneer je zo’n geïsoleerd iemand er weer bij kunt betrekken,

levert dat ontzettend veel op. Misschien niet meteen in finan -

STELLING

Innovatie

1. In hoeverre zijn de producten/diensten van uw organisatie de afgelopen 5 jaar aangepast?

2. Ligt binnen uw organisatie de nadruk op het beter inzetten van bestaande producten/diensten of op het ontwikkelen van nieuwe?

3. Zijn er in uw organisatie de afgelopen 5 jaar weinig of veel nieuwe producten/diensten ontwikkeld en aangeboden aan het publiek?

Proactiviteit

1. Reageert uw organisatie in de meeste gevallen op de initiatieven van andere culturele instellingen of reageren zij in de meeste 

gevallen op uw initiatieven?

2. Komt uw organisatie t.o.v. andere culturele instellingen vaak of juist zelden als eerste met vernieuwingen (nieuwe producten/

diensten etc)?

3. Gaat uw organisatie t.o.v. andere culturele instellingen uitdagingen vaker aan of juist vaker uit de weg?

Risicobereidheid

1. Heeft uw organisatie vooral de neiging om riskante projecten te starten (met een kans op hoge opbrengsten) of projecten met 

laag risico (meer zekerheid op lagere opbrengsten)? 

2. Heerst in uw organisatie de opvatting dat overwegend daadkrachtig of overwegend voorzichtig handelen nodig is om de 

doelstellingen te halen? 

3. Als er onzekerheid heerst, is uw organisatie dan eerder geneigd risico's te nemen om financieel te winnen of eerder afwachtend

te handelen om financiële missers te voorkomen?

Zelfbeoordeling door de bibliotheek volgens het model dat onderzoeksbureau Panteia in 2015 hanteerde in het onderzoek naar ‘Ondernemerschap in een
veranderend subsidiebeleid’ in opdracht van de KB.



Is het moeilijk om jonge, enthousiaste mensen te vinden?

Van Ogtrop: ‘Toen we met huiswerkbegeleiding begonnen

kwamen daar veel hbo’ers op af. Die keken hun ogen uit in

de bibliotheek. Ze hadden geen idee van wat we hier allemaal

deden. Toen ze dat eenmaal doorhadden wilden enkelen ook

graag voor de bibliotheek zelf gaan werken, maar voor die

tijd waren ze daar nooit opgekomen.’

Geen  b e r en  op  de  weg

Zijn er nog tips die Buvelôt en Van Ogtrop aan hun collega’s

zouden willen meegeven? Buvelôt: ‘Je moet uitkijken voor

het “beren op de weg-denken”. Vroeger hadden we veel te

veel medewerkers die zo naar de wereld keken. Je kunt er wel

een paar van gebruiken, om de boel in balans te houden,

maar ze moeten niet de toon van je organisatie bepalen. 

Als je eerst alle grote en kleine risico’s in kaart wilt brengen,

kom je nergens meer aan toe. Ik zou zeggen, begin gewoon,

ook als je het nog niet helemaal zeker weet. Dat is veel beter

dan niks doen. En start gerust vijf dingen tegelijkertijd om

te zien wat blijft staan en wat niet.’ Van Ogtrop illustreert dit met een voorbeeld: ‘Toen we hon-

derd jaar bestonden, hadden wij bedacht dat we een echte

rapper in de bibliotheek wilden hebben. Het leek ons een

fantastische manier om jongeren te trekken. Eerst ging de

kaartverkoop slecht, maar toen de rapper zelf begon te twit-

teren liep het als een trein. Bepaalde collega’s vonden het

een slecht idee omdat ze te veel risico’s zagen. Hun zorgen

hebben we serieus genomen en door hen hebben we bijvoor-

beeld voor betere beveiliging gezorgd. Maar we hebben het

wél door laten gaan en het was een groot succes. 150 jongeren

die ineens zien dat de bibliotheek ook leuke dingen doet. 

En als slagroom op de taart begon de rapper ook nog boeken

uit te delen! We durfden het risico aan en het is echt iets

moois geworden.’ n
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‘Juist vanuit het idee van 

ondernemerschap doen we veel

dingen die niet meteen geld 

opleveren, maar wel een 

enorme maatschappelijke 

waarde hebben.’

SCHAAL DE BIBLIOTHEEK

WEESP

1 = niet/nauwelijks; 5 = ingrijpend 4

1 = betere inzet bestaand; 5 = ontwikkelen nieuw 4

1 = zeer weinig; 5 = zeer veel 5

1 = op anderen; 5 = op ons 4

1 = zelden; 5 = vaak 5

1 = uit de weg gaan; 5 = aangaan 5

1 = laag risico; 5 = riskante projecten 3

1 = voorzichtig handelen; 5 = daadkrachtig handelen 4

1 = afwachtend; 5 = risico’s nemen 4



Terwijl er in veel bibliotheken wordt gesproken over het weghalen van 

de sterke scheiding tussen front- en backoffice, blijft het in Den Bosch niet 

bij praten alleen. Daar is nu een grondige herziening van de organisatie 

bezig, waarbij de muren tussen front- en backoffice worden doorgebroken.

‘We hebben alle medewerkers bij elkaar gezet en daar drie multidisciplinaire

teams van gemaakt. En het mooie was, ik hoefde niemand van het personeel

te overtuigen dat een verandering nodig was. Dat zag iedereen.’

Niet klantgericht maar 
gemeenschapsgericht

INTERVIEW OVER ONDERNEMEN IN DE PRAKTIJK MET HANS DERKS, 
DIRECTEUR VAN BIBLIOTHEEK ’S-HERTOGENBOSCH



Deze radicale stap kwam niet uit het niets. ‘Lange tijd zijn

we voornamelijk bezig geweest met de ontwikkeling en door -

ontwikkeling van de schoolbibliotheken. Dat had zoveel ener -

gie opgeëist dat onze stadsbibliotheken minder aandacht

hadden gekregen. Toen we onze focus weer wat begonnen te

verleggen, bleek dat de uitleningen aan volwassenen in de

stadsbibliotheken veel sneller terugliepen dan de jaren daar -

voor, namelijk met tien procent per jaar. Die extreme terug-

gang drong aanvankelijk niet zo tot ons door, omdat de

schoolbibliotheekuitleningen die dramatische cijfers mas-

keerden.’

Een  u i tdag ing  voo r  medewe rke r s

En dus besloot Derks om het roer om te gooien. ‘We zijn met

het managementteam, de ondernemingsraad en een aantal

andere medewerkers gaan nadenken over wat we moesten

doen. We hebben ons een paar dagen teruggetrokken in een

klooster om daar een nieuwe richting uit te stippelen. Van

tevoren hadden we wel een aantal kaders uitgezet waar -

binnen we wilden blijven.’

Wat waren die kaders? ‘We hadden al eerder geconstateerd

dat er een scherpe scheiding langs lijnen van functionele

specialiteiten bestond in onze organisatie en dat die moeilijk

te doorbreken was. Toch wilden we daar echt iets aan doen.

En zo hebben we besloten om die afdelingen allemaal bij

elkaar te zetten, dus om de grenzen tussen front- en back -

office op te heffen. We hebben vervolgens drie nieuwe multi-

disciplinaire teams samengesteld: team jeugd, team volwas -

senen en team service & logistiek. Dat laatste team speelt

een meer ondersteunende rol. Team jeugd en team volwas -

senen krijgen de taak de vloer te programmeren. Daar moeten

ze ook zelf de jaarplannen voor gaan maken. De medewerkers

zijn dus aan zet, al zullen we zo nodig wel subtiel bijsturen.

Het is in ieder geval de bedoeling dat er veel meer activitei ten

komen, doordat medewerkers van klassieke taken zijn gehaald

en de interactie moeten aangaan.’

Voor het personeel een grote verandering. ‘Absoluut.

Daarom hebben we eerst met iedereen gesprekken gevoerd

om te inventariseren wat onze medewerkers wilden en nodig

hadden. Maar ook hebben we gezegd: deze trein vertrekt en

je krijgt een kaartje om mee te gaan, maar je moet wel zelf

opstappen. Zo nodig helpen we je, maar als je niet mee wilt,

dan blijf je achter.’

Best een harde boodschap. ‘En toch hoefden we eigenlijk 

niemand te overtuigen dat er echt iets moest veranderen. 

De medewerkers hadden zelf ook al jaren de uitleningen

minder zien worden, dus de meesten stonden wel open voor

nieuwe ideeën. Toch is het dan nog een hele klus om zo’n

grote organisatie in beweging te krijgen. Voor veel mensen

op de vloer is het lastig om de grote lijnen en het langetermijn-

perspectief te zien, omdat ze al decennialang hetzelfde werk

doen. Het is ze natuurlijk ook nooit gevraagd om afstand te

nemen en te kijken naar hun eigen werk. Daar spraken we ze

weinig op aan. Bovendien zijn we jarenlang bezig geweest om

iedereen met een hbo-achtergrond in de backoffice te zetten,

zodat we in de frontoffice alleen mbo’ers en parttime opruim -

hulpen overhielden. Dat zie ik echt als een historische misser

van de branche, dat we onszelf zijn gaan bekijken als een uit -

 leenoperatie en dat daarom alles zo efficiënt en goedkoop

mogelijk moest. We hebben het succes van de bibliotheek ge -

zocht in een systematisering van bedrijfsvoering, terwijl we het

zouden moeten zoeken in eigen initiatief en chaos. En voor

beide zal in onze nieuwe organisatie weer meer ruimte zijn.’

Geen  ma rk tdenken  maa r  gemeens chap sdenken

En tot wat zou dat eigen initiatief en die chaos moeten leiden?

‘Tot meer loop in de bibliotheek. En tot veel meer ideeën. 

We komen echt weer in een tijd waarin we teruggaan naar het

idee. In de jaren zestig en zeventig hebben we een ideerijke

en idealistische tijd beleefd. In de jaren tachtig en negentig

kwam er een enorme revival van de markt die invloed had 

op alle sectoren, inclusief de bibliotheek. We waren eigenlijk

op weg om een winkeltje te worden, gingen onze bezoekers

klanten noemen. We werden ook heel klantgericht, moesten

aan de deur staan glimlachen tot onze kaken er pijn van

deden. En retailtechnieken werden steeds belangrijker.’

Maar deze technieken kunnen toch ook wat opleveren? 

‘Absoluut. Je kunt er zeker veel van leren, maar je moet ze

niet klakkeloos toepassen. Het doel van retail is zoveel moge -

lijk geld verdienen. Het is een zielloos concept, een middel.

Het leidt ertoe dat je te veel gaat denken in termen van wat

iets kost, in plaats van wat iets oplevert. Dat zie je ook steeds

meer bij de beleidsmakers. De financiën zijn in precieze

getallen uit te drukken, terwijl de geestelijke rijkdom van

een gemeenschap moeilijk te meten is. Op scholen is het

heel duidelijk wat je als bibliotheek doet, maar het beeld 

in de stad is diffuus. Dat vindt men lastig, dus wordt er 
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van de kerk. Vroeger ontmoette iedereen elkaar daar. Nu

heeft de bibliotheek zo’n zelfde soort ontmoetingsfunctie.

Ik zeg ook altijd dat we niet klantgericht moeten zijn zoals

in de marktsector, maar gemeenschapsgericht. We vormen

een brug tussen het individualisme op stedelijk niveau en

het oude collectivisme. Dat betekent ook dat je een breed

palet aan activiteiten moet hebben. Het gaat niet alleen om

boeken, de bibliotheek biedt zoveel meer. Om maar een paar

voorbeelden te noemen: we hebben een bibliotheek voor 

ondernemers waar ondernemers met vragen op het gebied

van ICT en mediawijsheid, en voor lezingen en workshops

terechtkunnen. Samen met de Stadse Boeren hebben we 

de GroenBieb opgezet waar mensen bloemzaden en groen-

tezaden kunnen ruilen, waar ze informatie kunnen vinden

over tuinieren en moestuinen, en waar groene activiteiten

worden georganiseerd. Bij beide projecten staan ontmoeting

en kennisdeling centraal.’ 

Lokaa l  z i t  d e  k ra ch t

Veel besluiten over de sector zouden zoveel mogelijk aan 

de lokale bibliotheken moeten worden overgelaten in plaats

van dat er collectieve beslissingen worden genomen, meent
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gestuurd op die lekker duidelijke kosten en dan vooral op

hoe het zo goedkoop mogelijk kan.’

En als je het dan toch moet uitleggen wat die waarde is 

van de bibliotheek? ‘De bibliotheek is nog de enige plek in

de stad zonder consumptiedwang. Veel van wat we nu doen

zou waarschijnlijk wel door andere organisaties worden

overgenomen, maar lang niet alles en bovendien zou het

aanbod versplinteren. Zonder de bibliotheek wordt het 

onderwijs sowieso een stuk armer. Kinderen én volwasse-

nen zullen minder gaan lezen, zich minder ontwikkelen,

minder ontspannen, minder worden geïnspireerd. Dat is

wat kunst en literatuur doet met mensen. Een stad zonder

bibliotheek wordt een stad waarin een aantal vanzelf -

sprekende voorzieningen niet meer bestaat. Ik zou niet in

een stad zonder bibliotheek willen wonen, net zoals ik niet

in een stad zonder theater of muziekschool zou willen zijn,

omdat het iets zegt over hoe de mensen in zo’n stad samen

een gemeenschap vormen.’ 

Voor Derks is het idee van de gemeenschap cruciaal voor de

bibliotheek. ‘De bibliotheek is toch een soort vervanging

STELLING

Innovatie

1. In hoeverre zijn de producten/diensten van uw organisatie de afgelopen 5 jaar aangepast?

2. Ligt binnen uw organisatie de nadruk op het beter inzetten van bestaande producten/diensten of op het ontwikkelen van nieuwe?

3. Zijn er in uw organisatie de afgelopen 5 jaar weinig of veel nieuwe producten/diensten ontwikkeld en aangeboden aan het publiek?

Proactiviteit

1. Reageert uw organisatie in de meeste gevallen op de initiatieven van andere culturele instellingen of reageren zij in de meeste 

gevallen op uw initiatieven?

2. Komt uw organisatie t.o.v. andere culturele instellingen vaak of juist zelden als eerste met vernieuwingen (nieuwe producten/

diensten etc)?

3. Gaat uw organisatie t.o.v. andere culturele instellingen uitdagingen vaker aan of juist vaker uit de weg?

Risicobereidheid

1. Heeft uw organisatie vooral de neiging om riskante projecten te starten (met een kans op hoge opbrengsten) of projecten met 

laag risico (meer zekerheid op lagere opbrengsten)? 

2. Heerst in uw organisatie de opvatting dat overwegend daadkrachtig of overwegend voorzichtig handelen nodig is om de 

doelstellingen te halen? 

3. Als er onzekerheid heerst, is uw organisatie dan eerder geneigd risico's te nemen om financieel te winnen of eerder afwachtend

te handelen om financiële missers te voorkomen?

Zelfbeoordeling door de bibliotheek volgens het model dat onderzoeksbureau Panteia in 2015 hanteerde in het onderzoek naar ‘Ondernemerschap in een
veranderend subsidiebeleid’ in opdracht van de KB.



Derks. ‘Er gebeuren zoveel goede dingen in bibliotheekland,

maar het lijkt wel alsof het geheel aan kracht verliest zodra

iedereen bij elkaar komt. Dan wordt het vaak toch niet veel

meer dan een zoektocht naar de grootste gemene deler, met

een zwak resultaat als gevolg.’

Maar betekent dat dat er niets meer samen of op landelijk

niveau moet worden gedaan? ‘Ideevorming moet niet op

collectief niveau gebeuren, maar er zijn genoeg andere 

dingen waar je samen sterker in staat. Wij kopen bijvoor-

beeld al jaren onze collectie in bij NBD Biblion en dat gaat

prima. Maar NBD bemoeit zich dan ook niet met onze bedrijfs -

voering, ze levert gewoon een product en doet dat op een

uitstekende manier. Zo zijn er veel meer dingen die gemeen-

schappelijk gedaan kunnen worden, bijvoorbeeld de ontwik-

keling van de digitale bibliotheek. Op dat soort punten samen -

werken levert schaalvergrotingsvoordelen op. Maar de meeste

ideeën moeten plaatselijk groeien.’ 

Den Bosch staat bekend als pionier op het gebied van de

schoolBiEB. Dat concept is, in doorontwikkelde vorm, onder-

tussen overal in Nederland terug te vinden als de Bibliotheek

op school. ‘Wij staan mede aan de wieg hiervan, hoewel we

daarbij moeten zeggen dat bibliotheken op andere plekken

in het land in dezelfde richting dachten. Op een gegeven 

moment ontstaat er dan een landelijke beweging van biblio-

theken die mee willen doen. In zo’n tijd is het de taak van

landelijke organisaties om te zorgen voor kennisdeling en

ondersteuning. Niet sturen, maar dienen.’

En waar komt het door dat er vooral lokaal zoveel succes

wordt geboekt? ‘Die sterke lokale spelers zijn bijna allemaal

idealisten, mensen die de publieke zaak een warm hart toe-

dragen. En het zijn optimisten, want anders hadden ze allang

een ander beroep gekozen. Bij idealisme en optimisme ligt

ook de oorsprong van het bibliotheekwerk.’

Zouden we meer terug moeten naar dat oorspronkelijke

volksverheffingsideaal waarmee de bibliotheek is ontstaan?

‘Op een bepaalde manier wel, behalve dat we het volksverhef -

fingsideaal moeten vervangen door empowermentdenken.

De functie van het publieke domein, waar de bibliotheek een

belangrijke speler in is, is om de inwoners van dit land een

betere samenleving te geven. Daar draait het wat mij betreft

om. Ik zit waarschijnlijk nog maar een paar jaar in dit vak.

Wat mij in die laatste jaren drijft is de cruciale rol die de 

bibliotheek kan spelen in een samenleving waarin door het

marktdenken steeds meer scheuren zijn ontstaan.’ n
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‘Ik zou niet willen 

wonen in een stad zonder 

bibliotheek, omdat het iets 

zegt over hoe de mensen 

in die stad samen een 

gemeenschap vormen.’

SCHAAL BIBLIOTHEEK

’S-HERTOGENBOSCH

1 = niet/nauwelijks; 5 = ingrijpend 5

1 = betere inzet bestaand; 5 = ontwikkelen nieuw 3

1 = zeer weinig; 5 = zeer veel 4

1 = op anderen; 5 = op ons 3

1 = zelden; 5 = vaak 3

1 = uit de weg gaan; 5 = aangaan 3

1 = laag risico; 5 = riskante projecten 4

1 = voorzichtig handelen; 5 = daadkrachtig handelen 4

1 = afwachtend; 5 = risico’s nemen 3



Onder leiding van Marion Mertens werd de bibliotheek in Hengelo in 2011

verkozen tot Beste Bibliotheek van Nederland. Voor sommigen misschien

een resultaat om jarenlang van na te genieten, maar Mertens zag het als

een mooi moment om een nieuwe uitdaging te zoeken. Die vond ze een

jaar later in Venlo. In mei 2012 begon ze daar als bibliotheekdirecteur aan

twee nieuwe opdrachten: omgaan met grote bezuinigingen en een in 

zichzelf gekeerde bibliotheek weer de weg naar buiten laten vinden.

Ondernemen betekent 
maatschappelijk engagement

INTERVIEW OVER ONDERNEMEN IN DE PRAKTIJK MET MARION MERTENS, 
DIRECTEUR VAN DE BIBLIOTHEEK VENLO 



Gericht zijn op de buitenwereld staat voor Mertens centraal

in haar opvatting van ondernemerschap. ‘Ik vind het belang -

rijk om naar buiten te gaan, te onderzoeken wat er leeft bij

mensen. Die open blik en goed luisteren zie ik als cruciaal

voor een succesvolle onderneming.’ Ondernemerschap

betekent voor Mertens ook maatschappelijk engagement. 

De bibliotheek is er om mensen gelukkiger te maken, meent

ze: ‘Het is een prachtig instituut dat mensen een beter leven

kan bieden. In tijden van verschraling, zoals we die ook nu

weer zien, mag deze rol niet worden onderschat. Als biblio-

theek kunnen we mensen ondersteunen bij hun persoonlijke

ontwikkeling en ze daarmee een rijker leven geven.’

Maar ook in Venlo blijft het beeld van de bibliotheek als

slechts een boekenuitlener hardnekkig. ‘Eerlijk is eerlijk: dat

was ook nog wel de dominante functie toen ik hier drie jaar

geleden kwam. Maar in die drie jaar zijn we van boekenbieb

uitgegroeid tot een brede bibliotheek waar we veel meer

doen dan alleen het uitlenen van boeken. Overal waar we

kunnen vertellen we over deze nieuwe ontwikkeling.’

Bezu in i gen  maa r  ook  ve rbouwen

Mertens wilde echter niet alleen door praten laten zien dat

er echt iets aan het veranderen was bij de bibliotheek: kort

na haar komst besloot ze dat ook het gebouw grondig moest

worden aangepakt. De muren werden eruit gegooid, open-

heid was het nieuwe devies. Door deze fysieke transformatie

kunnen mensen aan de buitenkant van het gebouw al zien

wat ze binnen te wachten staat en eenmaal over de drempel

worden ze niet teleurgesteld. Een open, ruimtelijke sfeer,

maar toch ook dat huiskamergevoel. ‘Het gebouw leest zich -

zelf,’ zo beschrijft Mertens het. ‘We hebben de hele collectie

anders ingezet, het concept van de werelden geïntroduceerd,

een nieuwe huisstijl, veel kleur, geen bordjes. Mensen snappen

heel snel waar ze moeten zijn en binnen die verschillende

afdelingen voelt het toch als een eigen plekje waar er zeker

iets voor jou bij zit.’ 

Zoals in veel bibliotheken is er ook in Venlo een leescafé

gekomen. En dat is goed ontvangen. Ondanks dat er tijdelijk

overdag geen uitbater is en bezoekers het moeten doen met

slechts een koffiemachine, zitten er toch elke dag mensen.

‘We proberen iedereen echt het gevoel te geven dat de biblio-

theek ook van hen is, dat we het samen met hen willen doen.

Tijdens de verbouwing zijn we gewoon opengebleven en

hebben we tegen de bezoekers gezegd: Kom binnen en 

bemoei je er mee! Laat weten wat je vindt.’

Een verbouwing terwijl de bezuinigingen je om de oren

vliegen mag gerust een moedige stap worden genoemd. 

Hoe beschouwt Mertens deze keuze zelf? ‘Het werkproces

dat bestond toen ik hier een paar jaar geleden kwam, kostte

veel geld. Dat heb ik flink aangepakt. Je gaat met publiek

geld om, dus moet je dat altijd zorgvuldig doen. Ik draai 

absoluut elk dubbeltje om, maar geef het vervolgens wél uit

om de bibliotheek in de juiste richting te laten bewegen.’ 

Kon Mertens met haar verhaal ook de subsidiegevers meteen

overtuigen? ‘We hadden al drie ton bezuinigd en er staat

voor 2016 en 2017 nog tweemaal € 75.000,- aan bezuinigingen

klaar. We waren constant in gesprek met de politiek en amb -

tenaren en ze reageerden erg positief op de ontwikkelingen.

Toen kwam de gemeente met nog een extra bezuiniging van

€ 100.000,-.’ 

Die extra bezuinigingsronde was een forse tegenslag, maar

Mertens is niet iemand die het snel opgeeft. ‘Het is misschien

verleidelijk om verontwaardigd op bezuinigingen te reageren,

maar met die houding los je niets op. De gemeente kondigt

zoiets aan omdat ze geen idee heeft waar ze een besluit over

neemt. Als bibliotheek moet je dat dus zelf laten zien. 

De problemen van de gemeente zijn jouw problemen: maak

er een gezamenlijk verhaal van.’ En dus was dat wat ze deed.

Ze schreef aan alle fractievoorzitters een brief, sprak tijdens

een gemeenteraadsvergadering, voerde gesprekken, nodigde

iedereen uit om in de bibliotheek te komen kijken… en bleef

praten. ‘Dat leidde er uiteindelijk toe dat die laatste bezui -

nigingsronde vooralsnog van tafel ging.’  

Mee r  dan  boeken  a l l e en

Het lukt Mertens om de gemeente te overtuigen van haar

visie. ‘De positieve reactie van de gemeente komt doordat

men gelooft dat wij bijdragen aan een betere samenleving.

We blijven ook niet in ons eigen gebouw zitten. We proberen

ons echt te wortelen in de wijken, dicht bij de mensen. We

trekken bijvoorbeeld in bij ‘huizen van de wijk’, zogenaamde

multiculturele accommodaties.’

Ook met het onderwijs wordt veel samen gedaan: ‘Door de

dertig scholen waar we mee werken, bereiken we niet alleen
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je onderdeel uit van het gewone leven in een buurt, zit je

echt dicht bij de mensen én zullen bezoekers niet voor een

dichte deur komen te staan. De opening van deze vestiging

is trouwens ook het vermelden waard: omdat het om een

kledingzaak gaat leek het zowel de modezaak als ons leuk

dat element te gebruiken. Dus hebben we een catwalk geor-

ganiseerd waarop modellen liepen met nieuwe boeken.’ 

Waar  l i g t  d e  g r en s ?

Mertens zet duidelijk alle middelen in om de bibliotheek

dicht bij de mensen te brengen. Er wordt zoveel mogelijk

samengewerkt met traditionele en minder traditionele part-

ners, en er is een grotere variëteit aan activiteiten. Welke rol

spelen boeken eigenlijk nog in dit alles? ‘Onze opzet hebben

we de BredeBieb genoemd. In het hart vind je nog altijd de

BoekenBieb. Dat zal voorlopig ook zo blijven. Maar daarom -

heen is een scala aan andere biebs, zoals de WerkBieb, waar

we activiteiten organiseren voor werkzoekenden, de Zorg-

Bieb waar je informatie kunt vinden over zorg en gezondheid,

de DigiBieb waar je informatie en cursussen kunt vinden

over digitale vaardigheden en de TaalBieb die bijvoorbeeld

activiteiten voor laaggeletterden organiseert.’

18

veel kinderen maar ook veel ouders. Via het onderwijs

hebben we een nog betere kijk op wat er speelt in de wijk.

We willen op deze weg doorgaan. We zullen op steeds meer

plekken actief zijn. Niet overal met een collectie, maar wel

met activiteiten zoals de VoorleesExpress, trainingen digi-

tale vaardigheid, culturele programma’s of netwerkbijeen -

komsten voor oudere werkzoekenden.’ 

De nieuwe vestigingen komen soms op ongebruikelijke

plaatsen. ‘Een van de plekken waar we zijn gaan zitten is in

een modezaak. Daar kwamen we met ons standaardverhaal:

‘Wat zou je ervan vinden als we hier komen, geen huur 

betalen, maar wel 60.000 bezoekers meebrengen?’ Daar

zijn ze mee akkoord gegaan. In die zaak hebben we honderd

vierkante meter. Er zit een ‘Bieb to go’, grotendeels onbe-

mand. Twee keer per week komt er een medewerker langs.

Verder draait deze vestiging op volledige selfservice.’ 

En, is het een succes geworden? ‘Jazeker. Het loopt werkelijk

als een tierelier en het mooie is: het gaat nu bijna vanzelf

en kost ons weinig. Omdat die winkel elke dag open is, 

inclusief op zondag, zijn wij dat automatisch ook. Zo maak

STELLING

Innovatie

1. In hoeverre zijn de producten/diensten van uw organisatie de afgelopen 5 jaar aangepast?

2. Ligt binnen uw organisatie de nadruk op het beter inzetten van bestaande producten/diensten of op het ontwikkelen van nieuwe?

3. Zijn er in uw organisatie de afgelopen 5 jaar weinig of veel nieuwe producten/diensten ontwikkeld en aangeboden aan het publiek?

Proactiviteit

1. Reageert uw organisatie in de meeste gevallen op de initiatieven van andere culturele instellingen of reageren zij in de meeste 

gevallen op uw initiatieven?

2. Komt uw organisatie t.o.v. andere culturele instellingen vaak of juist zelden als eerste met vernieuwingen (nieuwe producten/

diensten etc)?

3. Gaat uw organisatie t.o.v. andere culturele instellingen uitdagingen vaker aan of juist vaker uit de weg?

Risicobereidheid

1. Heeft uw organisatie vooral de neiging om riskante projecten te starten (met een kans op hoge opbrengsten) of projecten met 

laag risico (meer zekerheid op lagere opbrengsten)? 

2. Heerst in uw organisatie de opvatting dat overwegend daadkrachtig of overwegend voorzichtig handelen nodig is om de 

doelstellingen te halen? 

3. Als er onzekerheid heerst, is uw organisatie dan eerder geneigd risico's te nemen om financieel te winnen of eerder afwachtend

te handelen om financiële missers te voorkomen?

Zelfbeoordeling door de bibliotheek volgens het model dat onderzoeksbureau Panteia in 2015 hanteerde in het onderzoek naar ‘Ondernemerschap in een
veranderend subsidiebeleid’ in opdracht van de KB.



Waar ligt voor Mertens de grens van waar de bibliotheek

zich mee bezig zou moeten houden? ‘Er is veel mogelijk,

maar er moet wel altijd een educatief element in zitten. 

In het leescafé kan bijvoorbeeld van alles worden georga ni -

seerd, ook door groepen die zelf iets op poten willen zetten.

Dat is prima, mits dat educatieve element aanwezig is. Je

moet er iets van opsteken, het moet iets met je doen. Het

leescafé is er niet om een willekeurig feest in te organiseren.’

Een  f r i s s e  w ind

Naast gesprekken met (mogelijke) nieuwe samenwerkings -

partners, bezoekers en de politiek ging Mertens bij haar

aantreden praten met de medewerkers. ‘Ik wilde achterhalen

wat hen dreef en waar ze goed in waren. Uit die gesprekken

kwam dat er wel degelijk ook onder het personeel behoefte

was aan verandering. Ze hoopten dat mijn komst iets nieuws

zou brengen. Mijn voorganger had hier lang gezeten en de

meeste medewerkers werkten hier ook al een hele tijd. Bij

mij wisten ze niet precies wat ze konden verwachten, en dat

gaf hen en mij energie. Ik heb vrij snel mijn ideeën gelan -

ceerd en op grote lijnen reageerde iedereen enthousiast. 

Na driekwart jaar zeiden de medewerkers “een frisse wind is

leuk, maar mag het raam nu even dicht?” Ik ben het toen iets

rustiger aan gaan doen, heb het raam op een kier gezet, maar

ben niet gestopt met de ingezette veranderingen. De verhou -

dingen blijven goed door veel met elkaar te praten.’

Voo r tdu rend  b l i j v en  p ra t en

Wat is het belangrijkste advies dat Mertens haar collega’s

zou willen geven? ‘Goed luisteren naar wat er speelt in de

hele omgeving van de bibliotheek. Dus zowel de subsidie -

verstrekkers, de raadsleden, de klanten, het bestuur, de

medewerkers en collega’s, de winkeliers en de omwonenden.

Je luistert, je constateert, je analyseert en dan maak je een

actieplan waar je ook weer zoveel mogelijk mensen bij 

betrekt. Geen uitgebreide, langetermijnplannen maken, 

niet alles voor eeuwig willen vastleggen. Pragmatisch zijn,

improviseren en voortdurend blijven praten.’ n
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‘Kom binnen en 

bemoei je er mee! 

Laat weten wat je vindt.’

SCHAAL DE BIBLIOTHEEK

VENLO 

1 = niet/nauwelijks; 5 = ingrijpend 5

1 = betere inzet bestaand; 5 = ontwikkelen nieuw 5

1 = zeer weinig; 5 = zeer veel 5

1 = op anderen; 5 = op ons 4

1 = zelden; 5 = vaak 4

1 = uit de weg gaan; 5 = aangaan 5

1 = laag risico; 5 = riskante projecten 4

1 = voorzichtig handelen; 5 = daadkrachtig handelen 5

1 = afwachtend; 5 = risico’s nemen 3



We interviewen Theo Schilthuizen, directeur van de Bibliotheek Schiedam, op het terras 

voor de spiksplinternieuwe locatie De Korenbeurs, midden in de stad. Om de haverklap 

wordt Schilthuizen gegroet door voorbijgangers, of ze nu de bibliotheek hebben bezocht 

of om een andere reden in de buurt waren. Iedereen lijkt deze directeur te kennen. 

‘Ik zie het als een teken dat de bibliotheek echt geworteld is in de stad. Daar word ik 

blij van, want die worteling zie ik als cruciaal voor het slagen van deze onderneming.’

Lokaal moet je het spel spelen

INTERVIEW OVER ONDERNEMEN IN DE PRAKTIJK MET THEO SCHILTHUIZEN, 
DIRECTEUR VAN DE BIBLIOTHEEK SCHIEDAM



Het begon allemaal een jaar of dertig geleden, toen Schilt -

huizen verzeild raakte in de bibliotheeksector. Hij werd ver-

liefd op de boeken en de kennis, en verdwaalde maar wat

graag tussen de kasten. ‘Het idee dat al die kennis daar tast-

baar was, dat je het letterlijk kon vastpakken, dat sprak me

erg aan.’ Daarvóór had hij veel gereisd en op allerlei plekken

gewerkt, van scheepswerf tot restaurant. In de bibliotheek

begon hij als uitzendkracht bij aanvragen en inlichtingen.

‘Dat ging vrij snel vervelen, dus ben ik doorgeschoven naar

de automatisering. Die stond toen nog in de kinderschoenen.

Ik heb jarenlang voor een commercieel automatiseringsbedrijf

gewerkt en daarbij ook grote projecten gedaan bij verschillen -

de bibliotheekorganisaties. Op een gegeven moment wilde

ik weer terug naar een baan aan de klantzijde en zo ben ik

hier in Schiedam terechtgekomen.’

De  Ko renbeu r s

Een aantal jaar terug besloot Schilthuizen het roer rigoureus

om te gooien. ‘Mijn doel was om het bibliotheekwerk in Schie -

dam toekomstbestendig te maken. En dat was hard nodig.

Een paar jaar geleden was de bibliotheek hier ten dode opge -

schreven, zulke zware bezuinigingen stonden voor de deur.

We hebben toen besloten veel vestigingen te sluiten en 

de centrale vestiging op het Stadserf in te ruilen voor een

kleinere locatie. De bibliotheek op het Stadserf was te groot

en te duur geworden. In plaats daarvan zitten we nu hier, in

de nieuwe centrale vestiging De Korenbeurs. We zijn net een

week open.’

Het concept voor het gebouw is gebaseerd op een inspireren-

creëren-participeren-ontwerp van Rob Bruijnzeels. De Koren-

beurs is een monumentaal pand, wat zorgt voor de nodige

uitdagingen: ‘We hebben hier goed moeten nadenken over

hoe we om moesten gaan met de akoestiek, het klimaat en

de toegankelijkheid. Door het creëren van een binnentuin

konden we een aantal problemen oplossen. De toeganke-

lijkheid was de grootste hobbel; er moest veel veranderen,

maar omdat we te maken hebben met een monumentaal

pand, moest alles heel goed worden weggewerkt.’

Al met al zullen de verbouwingen het nodige hebben gekost.

Hoe heeft Schilthuizen dat voor elkaar gekregen, terwijl hij

ook te maken had met forse bezuinigingen? ‘Die bezuinigin-

gen hakten er inderdaad in. 33 procent van ons budget moes -

ten we uiteindelijk inleveren over een periode van acht jaar.

Ondanks het feit dat we zoveel moesten inleveren, zijn we

toch blijven sparen. Dat was nodig om de verbouwing te

kunnen betalen en tevens een voorwaarde van de gemeente

om deze stap te mogen zetten. De raming van de kosten voor

de verplaatsing van het Stadserf naar De Korenbeurs, inclu -

sief de kosten voor de verbouwing van de nieuwe locatie,

kwam uit op ongeveer een miljoen euro. Zoveel had ik niet.

Ik kwam in de buurt van driekwart maar dat was niet 

genoeg.’

Toch lukte het Schilthuizen om het plan rond te krijgen. 

‘Ik ben met verschillende fondsen gaan praten en heb daar

mijn verhaal uitgelegd aan de hand van een pizza-metafoor.

Stel je het voor als een quattro stagioni, vertelde ik hen. Wij

hebben de bodem en de drie seizoenen al, maar voor het vier -

de zoek ik nog middelen. Dat verhaal en mijn onderbouw ing

van de plannen spraken de fondsen aan. Met hun hulp en

die van een aantal particulieren hebben we de investering

voor De Korenbeurs rond gekregen. En het mooiste is, dat we

alles zo goed hebben weten te regelen, dat we binnen het

budget zijn gebleven.’

Op 5 juni is De Korenbeurs opengegaan. Dat moet een mooi

moment zijn geweest. ‘Natuurlijk. Maar op een bepaalde

manier begint het avontuur dan pas echt. We moeten de

komende periode nog zoveel doen en leren. Je wilt je bezoe -

kers een bepaalde kwaliteit bieden en dat vraagt om constant

aanpassen en bijsturen. Bijvoorbeeld als het gaat om onze

medewerkers. Die moeten van informatiemedewerker 2.0 

nu weer naar iets heel anders. Dat vraagt nogal wat van ze

en dus is het belangrijk dat je ze meeneemt in deze ontwik-

keling. Maar ook over het pand moeten we nog zoveel leren,

bijvoorbeeld over de luchtkwaliteit of het onderhouden van

de binnentuin. En de horeca is een belangrijk nieuw onder -

deel en ook dat wil je goed regelen. Dat betekent nieuwe

samenwerkingsverbanden aangaan, blijven praten met

elkaar. Dan kom je er meestal wel uit.’

Twee  s t e r ke  p i j l e r s

Wat voegt de nieuwe centrale vestiging toe aan de dienst -

verlening van de bibliotheek? ‘Op het Stadserf deden we

prima bibliotheekwerk. We voerden netjes alle vijf kernfunc-

ties uit. Maar we voegden weinig waarde toe aan de stad.

Daarnaast liepen de uitleningen in rap tempo terug. We

moesten iets nieuws vinden om toch waardevol te blijven
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100.000 naar 150.000 bezoekers zullen gaan. We helpen zo

echt mee om de identiteit van Schiedam te versterken.’

En de kernfuncties van de bibliotheek, hoe verhouden die

zich tot deze pijlers? ‘Die kernfuncties bouwen we als het

ware op de pijlers. Als die pijlers stevig genoeg zijn, dan komt

het met de rest van het bouwwerk ook goed. De functie van

ontmoeting en debat is voor ons een speerpunt, nog voordat

het officieel werd door het in werking treden van de nieuwe

bibliotheekwet. De Korenbeurs is een plek waar mensen

elkaar graag willen zien. We hopen dat de bibliotheek echt

dé ontmoetingsplek, de huiskamer van de stad wordt.’

Gewor t e l d  i n  d e  s t ad

De Korenbeurs is niet de enige plek waar je de bibliotheek

kunt vinden in Schiedam. ‘Absoluut niet. We willen ook dicht

bij de mensen zijn, in de wijken, maar niet meer met traditio -

nele vestigingen. Ik noemde al alle scholen waarmee we

samenwerken. Door de bezuinigingen moesten veel wijkvoor -

zieningen hun deuren sluiten. Vaak ontstonden daardoor

burgerinitiatieven die zo’n wijkcentrum overeind hielden.

Daar zijn we mee gaan samenwerken. Op vier plekken in 
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voor de stad.’ En zo kwam Schilthuizen op het idee van de

twee pijlers. ‘De eerste pijler is onze sterke aanwezigheid 

in het primair onderwijs. Al 22 schoollocaties hebben de

Bibliotheek op school en nog acht andere zijn bijna zover. 

Ze betalen allemaal mee en daarnaast heeft de gemeente

Schiedam een deel van de investering gedaan.’

En pijler nummer twee? ‘Die heeft weer te maken met dat

prachtige pand dat je hier achter mij ziet. Die pijler is name -

lijk die van stadspromotie. Schiedam wil graag de historische

binnenstad op de kaart zetten. Er is in het verleden van alles

geprobeerd om iets van dit pand te maken, keer op keer

lukte het niet. Maar de Schiedammers houden van dit

gebouw. Als wij erin slagen het zeven dagen per week open

te krijgen en open te houden, dan geven we het pand echt

terug aan de stad. Dan kunnen de inwoners van Schiedam

er eindelijk weer van genieten. De gemeente is ontzettend

blij met wat wij hier hebben bereikt. Er is zoveel aanloop

van mensen die het pand even willen zien. En eenmaal bin-

nen vindt iedereen het een prettige plek om te verblijven.

De eerste voorzichtige inschatting is dat we dit jaar van

STELLING

Innovatie

1. In hoeverre zijn de producten/diensten van uw organisatie de afgelopen 5 jaar aangepast?

2. Ligt binnen uw organisatie de nadruk op het beter inzetten van bestaande producten/diensten of op het ontwikkelen van nieuwe?

3. Zijn er in uw organisatie de afgelopen 5 jaar weinig of veel nieuwe producten/diensten ontwikkeld en aangeboden aan het publiek?

Proactiviteit

1. Reageert uw organisatie in de meeste gevallen op de initiatieven van andere culturele instellingen of reageren zij in de meeste 

gevallen op uw initiatieven?

2. Komt uw organisatie t.o.v. andere culturele instellingen vaak of juist zelden als eerste met vernieuwingen (nieuwe producten/

diensten etc)?

3. Gaat uw organisatie t.o.v. andere culturele instellingen uitdagingen vaker aan of juist vaker uit de weg?

Risicobereidheid

1. Heeft uw organisatie vooral de neiging om riskante projecten te starten (met een kans op hoge opbrengsten) of projecten met 

laag risico (meer zekerheid op lagere opbrengsten)? 

2. Heerst in uw organisatie de opvatting dat overwegend daadkrachtig of overwegend voorzichtig handelen nodig is om de 

doelstellingen te halen? 

3. Als er onzekerheid heerst, is uw organisatie dan eerder geneigd risico's te nemen om financieel te winnen of eerder afwachtend

te handelen om financiële missers te voorkomen?

Zelfbeoordeling door de bibliotheek volgens het model dat onderzoeksbureau Panteia in 2015 hanteerde in het onderzoek naar ‘Ondernemerschap in een
veranderend subsidiebeleid’ in opdracht van de KB.



de stad zitten we in een wijkcentrum met een leestafel, 

tijdschriften, een vervoersdienst, een kleine collectie en zelf -

bedieningsservice. Uiteindelijk wil ik in elke wijk zo’n samen -

werkingsverband. Omdat ik feitelijk geen huur of personeel

betaal voor die vestigingen, is het goed te doen. Onze biblio-

thecarissen rijden rond om de collectie te checken en vragen

te beantwoorden. De zelfservicepunten worden gecontroleerd

door wijkfamilies. Die hebben wij opgeleid zodat zij op hun

beurt mensen kunnen helpen bij het gebruiken van de self-

service.’ 

Hoe kijkt Schilthuizen in deze context naar de landelijke ont -

wikkelingen? ‘Ik heb moeite met bepaalde centraliserings-

tendensen. Ik heb het gevoel dat de bibliotheken die het

goed doen dat lukt omdat ze hun eigen koers varen, goed

luisteren naar wat de burgers van hen vragen en veel over-

leggen met de eigen wethouder van wie ze afhankelijk zijn.

Lokaal moet je het spel spelen. Hier in Schiedam moet ik 

zorgen dat ik iedereen ken en dat iedereen weet wat wij

doen. In de pas lopen met centralistische ontwikkelingen

betekent dat er geen ruimte is voor goed ondernemerschap.’

He t  gehe im  van  de  b i b l i o t heek

Wat is nu de manier om in deze tijd van de bibliotheek een

succes te maken? ‘Voor mij geldt dat als mensen blij worden

wanneer ze hier in De Korenbeurs binnenkomen je ze voor je

gewonnen hebt. En dat kan iedereen zijn, iemand uit de wijk,

jong of oud, maar ook een wethouder of een ambtenaar. Wie

er ook binnenkomt, als ze maar denken “dit is goed”. En dus

moet je als bibliotheek zorgen dát het goed is.’

Hoe krijg je dat voor elkaar? ‘Belangrijk is in ieder geval om

op het juiste moment de juiste mensen om je heen te verza-

melen. Als je een project wilt realiseren zoals De Korenbeurs,

dan heb je dat echt nodig. Onze projectleider deed het gewel -

dig. Wat die voor elkaar gekregen heeft is echt heel knap.

Daarnaast hadden we ook een fantastische architect. Door

dat soort mensen kom je vanzelf een heel eind. Maar dan

moet je er nog voor zorgen dat de samenwerking met alle

verschillende partijen gaat slagen. Dat is ook het eerste waar

ik aan zou gaan werken als ik op een nieuwe plek terecht  zou

komen, die verbinding. En dan is het niet genoeg om alleen

met een wethouder en een ambtenaar een gesprek aan te

gaan. Je moet echt de wijken in en met zoveel mogelijk men -

sen om tafel. Je moet verbonden zijn met jan en alleman,

niet met een man of drie.’ n
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‘Goede bibliotheken 

varen hun eigen koers, 

luisteren goed naar burgers 

en overleggen veel met 

de wethouder.’

SCHAAL DE BIBLIOTHEEK

SCHIEDAM

1 = niet/nauwelijks; 5 = ingrijpend 3

1 = betere inzet bestaand; 5 = ontwikkelen nieuw 3

1 = zeer weinig; 5 = zeer veel 4

1 = op anderen; 5 = op ons 4

1 = zelden; 5 = vaak 5

1 = uit de weg gaan; 5 = aangaan 5

1 = laag risico; 5 = riskante projecten 3

1 = voorzichtig handelen; 5 = daadkrachtig handelen 5

1 = afwachtend; 5 = risico’s nemen 3
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Ook in de bibliotheeksector is ondernemerschap een  

onvermijdelijk begrip. Hoewel het begrip vaak voor  

verwarring zorgt hebben veel directeuren in de praktijk  

de smaak te pakken. 

Het VOB-programma ‘De Bibliotheek onderneemt’ wil de  

uitwisseling van ervaring en kennis die bibliotheken in  

die ontwikkeling opdoen graag stimuleren en faciliteren.  

Er werden al verschillende bijeenkomsten aan gewijd, met 

aandacht voor strategische, bestuurlijke en organisatorische 

aspecten. Als onderdeel van dit programma maakten  

Thomas van Dalen en Hermien Lankhorst deze brochure. 

Hierin komen vijf bibliotheekdirecteuren aan het woord  

over hun ervaringen met ondernemerschap in de praktijk.

Uit de interviews in deze brochure spreekt een onverwoest-

baar geloof in de waarde van de bibliotheek. Tegelijk tonen 

de directeuren een grote bereidheid om nieuwe mogelijk-

heden te onderzoeken. Zij achten vrijwel elke organisatie-

vorm en elke samenwerking denkbaar die de doelen van  

de bibliotheek ten goede komen.


