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Voorwoord 

Samen sta je sterker! Dat motto koesteren bibliotheken al heel

lang. Ze vormen een sterk landelijk en zelfs internationaal netwerk.

Maar het is de unieke lokale gemeenschap die om maatwerk vraagt.

Daar komt ondernemerschap bij kijken. Want met welke partners

bedient de bibliotheek het beste de grote diversiteit van het publiek,

in sociaal, cultureel en educatief opzicht? Soms is de keuze aan de

bibliotheek, die haar visie, strategie en sterke identiteit ervoor

inzet om het leven van vele mensen te verrijken. Ze verbindt en

vult hiaten in de lokale dienstverlening op door samenwerking in

programma’s met andere instellingen - dat betreft een heel breed

scala: de bibliotheek is van alle markten thuis. Vaak brengen ook 

de omstandigheden de bibliotheek met andere instellingen in een

gezamenlijke accommodatie. Dat kan bewust beleid zijn zoals de

multifunctionele ruimten uit de jaren zeventig, of het Kulturhus

uit latere jaren, naar Scandinavisch voorbeeld. In het huidige decen -

nium domineren veelal efficiency en verondersteld rendement de

soms gedwongen samenwoning. 

Onder één dak of ook met gezamenlijke programmering, of zelfs

onder één bestuur, het is een trend. Vanuit maatschappelijk en 

cultureel ondernemerschap is er veel mogelijk in zo’n situatie. 

Het VOB-programma ‘De Bibliotheek onderneemt’ wil de uitwisse -

ling van ervaring en kennis die bibliotheken in die ontwikkeling 

opdoen graag stimuleren en faciliteren. Verschillende bijeenkom-

sten werden er al aan gewijd, met aandacht voor strategische,

bestuurlijke en organisatorische aspecten.

De interviews met een aantal directeuren in deze brochure bieden

zicht op visie, ervaring en vooral praktijk. Die laatste blijkt vaak

weerbarstiger dan verondersteld op de gemeentelijke tekentafel.

Toch komt als rode draad de overtuiging naar voren dat samen-

werken voor en met een gevarieerd publiek een kansrijke koers

voor bibliotheken biedt. De sterke identiteit van de bibliotheek

hoeft dit niet in de weg te staan maar kan juist de noodzakelijke

brug vormen. Maak kennis met en leer van elkaars praktijk, dat is

de basisgedachte van deze publicatie. Veel leesplezier!

Marian Koren

programmaleider ‘De Bibliotheek onderneemt’



Veel bibliotheken opereren inmiddels binnen multifunctio -

nele accommodaties. Er gaat een grote verscheidenheid

schuil achter die term. Eén ding is echter zeker: huisvesting

in combinatie met andere functies is van indrukwekkende

invloed op de bibliotheekorganisatie. Gezamenlijke huisves -

ting brengt niet alleen kansen maar ook nieuwe problemen

met zich mee. Het ondernemerschap van bibliotheekorgani -

saties wordt ook in deze context danig op de proef gesteld.

Hoe ziet de toekomst van bibliotheken in multifunctionele

accommodaties eruit? In deze brochure worden vijf casussen

belicht. De betrokken directeuren en medewerkers vertellen

openhartig over hun eigen ervaringen met het onderwerp

en hun ambities.

Kenners van de cultuursector weten dat er reden genoeg 

is om het onderwerp multifunctionele accommodaties met

enige terughoudendheid te benaderen. Met die benadering

zijn we de gespreksronde ook ingegaan. Want overheden

maken graag grote gebaren met gebouwen en niet zelden is

de culturele dimensie daarin eerder een middel dan een doel.

Stedelijke ontwikkeling is en was een belangrijk motief bij

de totstandkoming van veel cultuurclusters in Nederland.

Maar ook bezuinigingsplannen spelen vaak een rol bij de

totstandkoming. Dit type motieven kan echter een krachtig

breekijzer vormen voor investeringen die doorgaans niet

gemakkelijk tot stand komen binnen deze sector. Dat is

natuurlijk prachtig, ware het niet dat de inhoud van het 

proces vaak ondergeschikt blijkt te zijn aan ‘hardere’ zaken

zoals bouwplannen en budgetbeheer. Deze onderschikking

komt wel het kortetermijndoel ten goede (een vlotte bouw)

maar het langetermijndoel van sterke, vitale organisaties

komt regelmatig onder druk te staan. Later moet dit dan 

alsnog worden gecompenseerd. 

Gebouw  dw ing t  doo ron tw i kke l i ng  a f

Uit een onderzoek dat ik jaren geleden in de popsector

uitvoerde bleek dat nieuwbouw van grote(re) gebouwen en

de daaruit volgende complexere organisatievormen na de

oplevering vaak alsnog verdergaande professionalisering en

inhoudelijke doorontwikkeling afdwingen. Na opening kan

de organisatie simpelweg niet terug. Er is maar een weg, en

dat is de weg vooruit. Een soortgelijk beeld spreekt uit deze

gesprekken.

De casus van de Bibliotheek Arnhem in het prachtige nieuwe

cultureel centrum Rozet is een mooi voorbeeld van een situ-

atie waarin verschillende organisaties onder druk van een

zeer ambitieus stadsbestuur relatief geforceerd bij elkaar

werden gebracht. Het gebouw biedt zo overweldigend veel

kansen en heeft een zo grote aantrekkingskracht op het 

publiek dat het moeilijk wordt hier niet iets heel prachtigs

van te maken. Directeur Ria Oudega stelt in het gesprek 

letterlijk dat de ‘gebouwelijke’ integratie ver voorloopt op 

de inhoudelijke en organisatorische integratie. Het proces

van programmatisch integreren, samenvloeien en zelfs

fuseren is wellicht nog maar net begonnen. Het is echter al

wel duidelijk dat van de bibliotheek de leidende rol wordt

verwacht. Zoals Oudega stelt is de bibliotheek de ruggen-

graat van het samenwerkingsverband.

Ook  na  j a r en  nog  ve e l  we r k  aan  de  w inke l

Dat integratie een lang proces is, spreekt ook uit het gesprek

met Gerry Poelert van Cultura in Ede. Hoewel dit een van de

oudste geïntegreerde organisaties is, is er ook hier nog veel

werk aan de winkel. Poelert stelt dat haar organisatie nog

steeds niet flexibel genoeg is. Dat heeft te maken met het 

financieringsmodel, het soort contracten dat er wordt
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gehan teerd en hoe de verschillende organisatieonderdelen

gepositioneerd zijn. Ze voorspelt dat haar organisatie zich

geleidelijk gaat ontwikkelen tot een projectorganisatie. 

De klassieke disciplines waaruit de organisatie voortkomt

zullen daarin minder leidend worden. Het programma en de

wensen van het publiek staan dan voorop. Interessant is dat

Poelert tegelijk stelt dat structuur ook weer niet te belangrijk

gevonden moet worden. Eerst doen, dan opschrijven, luidt

haar devies.

Directeur Margot Nicolaes en marketingmanager Mark

Borneman van DOK, de bibliotheek in Delft, kunnen met hun

ambities voor een geïntegreerd centrum voor taal- en cultuur -

educatie profiteren van de ervaringen van anderen. Ze richten

zich op de ontwikkeling van de Delftse jeugd tussen 0 en 

14 jaar en beperken daarmee nog voor de start hun focus. 

De lat ligt hoog met hun ambitie om kinderen in alle

domeinen te bereiken: op school, thuis en in de vrije tijd. 

Het grote verschil in Delft is dat de bibliotheek het plan heeft

om ruimte in het eigen gebouw vrij te spelen om functies

toe te voegen. Dat geeft hen daar, in vergelijking met bouw-

procesgedreven planontwikkelaars zoals in Arnhem, veel

ruimte om aandacht te geven aan de inhoud en het proces.

DOK Delft start meteen met een geïntegreerde organisatie

en dat zou een voordeel moeten kunnen opleveren. 

To  f u s i e  o r  no t  t o  f u s i e

Stichting Kulturhus De Bijenkorf Borne is de kleinste speler

die we spraken, maar ook de meest geïntegreerde. In organi -

satorisch opzicht loopt de club misschien wel kilometers voor

op andere organisaties. Directeur Frank Droste forceerde een

fusie tussen alle stichtingen die in zijn gebouw zaten, omdat

hij het zat was dat organisaties vooral hun eigen belangen

nastreefden. Interessant is dat Droste opmerkt dat veel 

directeuren in de bibliotheeksector bang zijn dat door inten-

sieve samenwerking bibliotheektaken zullen worden over -

genomen door andere partijen. Hij vindt de angst voor 

verlies van identiteit onproductief en stelt voor juist vanuit

de bevolking te redeneren in plaats vanuit de organisatie.

Droste stelt dat de bibliotheek veel adaptiever moet zijn:

‘Kijk naar je bevolking, waar is er behoefte aan? Doe dat!’ 

Bestuursvoorzitter Mari Nelissen en directeur-bestuurder

Gio van Creij, Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB),

nemen een andere positie in. Van Creij stelt dat je in samen-

werking niet snel ver genoeg gaat, maar dat je niet als één

identiteit moet gaan opereren. Nelissen wijst erop dat de

synergievoordelen door samenwerking groot zijn en dat 

de schaalgrootte ook meespeelt. Volgens hem is de schaal -

grootte van zijn organisatie nu precies goed. Van Creij en

Nelissen zien wel het nut van multifunctionele accommo-

daties, maar het vooronderstelt een heldere eigen identiteit.

‘Op het moment dat je zelf een sterke identiteit hebt, is het

geen probleem,’ meent Nelissen, ‘maar als die sterke identi -

teit ontbreekt, kun je compleet de weg kwijtraken. Daar moet

je heel alert op zijn.’

Opge s t roop t e  mouwen

Niet zelden denken bestuurders en beleidsmakers dat de

kous af is met de opening van een mooi gezamenlijk gebouw.

Niets is minder waar, leren we uit de interviews in deze

brochure. Het gebouw is (nog) vaak de gestolde uitdrukking

van grote ambities die aan de binnenkant nog grotendeels

moeten worden waargemaakt. De stenen vormen in het beste

geval een nieuw begin. Daarna kan het nog alle kanten op,

zowel in negatieve als in positieve zin. Dat bleek ook uit de

gespreksronde. Maar welke richting het ook opgaat, het

gesprek met overheden moet doorgaan, omdat ook van hen

een actieve inzet nodig is om samenwerking tot een succes

te brengen. Het is heel hard werken leerden we van de ver -

tegenwoordigers van deze vijf bibliotheken. Maar het is ook

spannend en er zit duidelijk veel vooruitgang in. Onze

gespreks partners troffen we allen aan met opgestroopte

mouwen en met het zweet op het voorhoofd. Maar ook met

een brede glimlach op hun gezicht en een positief verhaal

over de toekomst.n

Thomas van Dalen, organisatiestrateeg
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Het nieuwe gebouw van de bibliotheek in Arnhem is een 

‘dream come true’ voor Margriet van Leeuwen (rechts), manager Cultuur, Educatie en

Lezen van de Bibliotheek Arnhem. ‘Het was ook echt nodig, iets nieuws,’ vertelt 

Van Leeuwen, ‘want in de oudbouw zaten we aan de grenzen van ons bibliotheek-

zijn. We wilden meer ruimte maken voor activiteiten en ontmoeting, maar in het 

oude gebouw was dat moeilijk te realiseren en bovendien wilde onze 

verhuurder geen veranderingen. We zaten er echt gevangen.’

‘We bouwen een brug 
terwijl we erover heen lopen’

INTERVIEW MET RIA OUDEGA, DIRECTEUR, EN MARGRIET VAN LEEUWEN, 
MANAGER CULTUUR, EDUCATIE EN LEZEN VAN DE BIBLIOTHEEK ARNHEM



Het nieuwe gebouw is indrukwekkend, maar het is er niet

zonder slag of stoot gekomen. Er is een ingewikkeld proces

aan voorafgegaan. Directeur Ria Oudega (links), die het traject 

vanuit de bibliotheek leidde, had al enkele grote verander-

trajecten achter de kiezen voor ze in Arnhem begon. ‘Ik ben

onder meer een tijd werkzaam geweest in een onderwijs -

ondersteunings-organisatie die moest verzelfstandigen. 

Het was een interessante periode waarin ik veel elementen

van zo’n proces heb gezien en begeleid. We moesten een naar

binnen gerichte organisatie weer een blik op de wereld en

de toekomst geven. En dat is gelukt. Die ervaring kan ik nu

hier in Arnhem heel goed gebruiken. Want ook al staat het

gebouw er al, we zijn er nog lang niet.’ 

Toen Oudega in Arnhem startte was nieuwbouw al in beeld,

maar niet iedereen stond daar voor honderd procent achter.

‘Ik kwam hier terecht in een situatie waarin zelfs de toen -

malige raad van toezicht regelmatig vrij negatief was over

het idee van een nieuw gebouw,’ vertelt ze. ‘De raad had een

heel pakket aan voorwaarden voordat de gemeente aan

nieuwbouw kon beginnen. De nieuwbouw was echter wel 

de belangrijkste opdracht bij mijn start in Arnhem en daar

heb ik mij ook hard voor gemaakt.’

Maar niet alleen de raad van toezicht van de bibliotheek

kwam met een pakket aan voorwaarden. Oudega: ‘De biblio-

theek zou niet de enige bewoner worden van het nieuwe

gebouw. Het was de bedoeling dat er een heel kenniscluster

zou komen, een samenwerking van onze bibliotheek met het

Kunstbedrijf (muziekschool, beeldende kunst, dans), een

kunstuitleen, het Museum Arnhem in een Erfgoedcentrum

en de Volksuniversiteit. En iedereen had zo zijn eigen ideeën

over hoe dat eruit moest komen te zien. Er zijn momenten

geweest dat men zich te veel vasthield aan de eigen plannen

en ideeën. In onze gezamenlijke overleggen hebben we op

een bepaald moment alle bestaande plannen even uit ons

hoofd gezet zodat we ruimte hadden om na te denken over

wat we nu precies wilden betekenen voor de stad. Want daar

ging het uiteindelijk natuurlijk om. Tot die tijd hadden we

veel te veel in stenen en organisaties gedacht in plaats van

in functies.’

En zo kwamen de verschillende partijen tot een concept dat

ze aan de architect konden meegeven. Oudega: ‘Het moest

geen winkelcentrum zijn maar een warenhuis, waar functies

vloeiend in elkaar overgaan. Het klopt dat je de afzonderlijke

functies nog wel kunt zien in ons gebouw, maar ze lopen

deels door elkaar heen en alle deuren staan altijd open.’ 

‘In de bibliotheek gebruikten we al het “beleef”-concept en

dat is als basis gebruikt voor de plannen,’ vult Van Leeuwen

aan.

Vo l go rde  van  h e t  p ro c e s

Aan de muur van het kantoor van Oudega hangt een gedicht

van Martin Bril: Wat we willen:/Momenten/Van helderheid/

Of beter nog: van grote/Klaarheid/Schaars zijn die momenten/

En ook goed verborgen/Zoeken heeft dus/Nauwelijks zin, maar/

Vinden wel/De kunst is zo te leven/Dat het je overkomt/Die

klaarheid, af en toe. ‘Dat gedicht geeft wel een mooi beeld

van hoe het proces van verandering hier heeft plaatsgevon-

den,’ zegt Oudega. ‘De klaarheid komt inderdaad niet altijd

door ernaar te zoeken. Bepaalde zaken die we van tevoren

goed hadden doordacht, blijken nu toch minder goed uit 

te werken. En op andere momenten hebben we, door onze

torenhoge ambities en die van de gemeente, belangrijke

stappen in het proces overgeslagen. Daardoor is een aantal

weeffouten in ons concept geslopen. De ‘gebouwelijke’ inte-

gratie loopt ver voor op de inhoudelijke en organisatorische

integratie. Wij zijn de brug aan het bouwen terwijl we

erover heen lopen.’

In het gebouw zijn nu verschillende instellingen gehuisvest:

de Bibliotheek, Volksuniversiteit, het Erfgoedcentrum (een

samenwerking van de bibliotheek met Museum Arnhem),

Kunstbedrijf Arnhem, Kunstuitleen To-ART en café-restau-

rant Momento. ‘Alleen met de Volksuniversiteit zijn we een

echte fusie aangegaan, per 1 januari van dit jaar,’ legt

Oudega uit. ‘Met de andere organisaties werken we wel

samen, maar van fusie is nog geen sprake.’ 

Toch zijn er steeds stappen gezet richting een sterkere

samenwerking. Oudega: ‘We hebben een gezamenlijke

missie voor alle programmering in Rozet (de naam van het

gebouw) en dat is niet onbelangrijk, dat punt op de horizon.

Naast die gezamenlijke missie hebben we ook organisatorisch

en bedrijfsmatig stappen gezet in de goede richting. Alle

gebouwgebonden zaken worden geregeld door één gezamen-

lijke beheerorganisatie. Tegelijkertijd hebben we nog wel

allemaal afzonderlijke huurcontracten. Dus op veel punten

is een straffe doorontwikkeling nodig.’
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De  b i b l i o t heek  moe t  d e  l e i d i ng  nemen

Dat er nog niet veel meer wordt samengewerkt heeft ook te

maken met de startsituatie en de opdracht van de verschil-

lende partijen, vertelt Van Leeuwen. ‘Mensen vragen soms

waarom we niet gewoon in een keer zijn samengegaan.

Maar men vergeet dat we heel verschillende posities hadden

en ook nogal verschillende organisaties zijn. Wij, als biblio-

theek, zijn al meer dan honderdzestig jaar een zelfstandige

organisatie, terwijl een aantal van de andere instellingen

lange tijd onderdeel was van de gemeente en nog maar kort

op eigen benen stond. Zij hadden zich erop ingesteld om

juist die zelfstandigheid te versterken.’ ‘Wij hebben ons in

de jaren daarvoor uitvoerig voorbereid op de stap naar de

nieuwe huisvesting en nagedacht over de vernieuwing die

we wilden inzetten met de verhuizing naar Rozet,’ vult

Oudega aan. ‘Niet elke partner deed dit. En zo heb je snel

een aantal redenen waarom niet alle partijen vanaf het

eerste moment gecommitteerd waren aan een gezamenlijke

lijn.’ 

Ook nu heeft de bibliotheek nog steeds een dragende rol

binnen het gebouw. Van Leeuwen: ‘We zijn zeven dagen per

week open en zijn er dus ook veel vaker dan de andere organi -

saties. Wij hebben bovendien een sterk verantwoordelijk -

heidsgevoel. De andere partners vinden het niet altijd leuk

dat veel mensen denken dat dit gebouw “de nieuwe biblio-

theek” is en dat is het ook niet. De bibliotheek is meer dan

Rozet en Rozet is meer dan de bibliotheek. Maar tegelijkertijd

zetten wij wel onze schouders onder veel van de gezamen-

lijke klussen. Dat is een beetje dubbel.’ ‘Voor bibliotheken

die eenzelfde pad als het onze willen gaan is dat wel iets wat

ze moeten onthouden,’ zegt Oudega. ‘Als bibliotheek ben je

toch vaak de ruggengraat van zo’n samenwerkingsverband.

Je bent de publiekstrekker en ook de belangrijkste drager

van het geheel. Tegelijkertijd kun je daaraan geen rechten

ontlenen en moet je dat niet te sterk uitdragen. Dat zit de

samenwerking in de weg.’ 

Waar  j e  e l kaa r  v i nd t

Elke instelling heeft nog z’n eigen programmering, maar

onder de naam van het gebouw ‘Rozet’ is er ook gezamen-

lijke programmering, die verder wordt uitgebouwd. ‘Dit is

voor mij wel het leukst om te doen, werken aan de structuur

van het activiteitenprogramma van Rozet,’ vertelt Van

Leeuwen. ‘Het mooiste hieraan is dat ik verbindingen mag
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leggen. Wanneer iemand komt met een idee voor een activi -

teit binnen Rozet, dan kijk ik meteen of ik een link kan leggen

met wat er binnen de Volksuniversiteit en de bibliotheek

gebeurt.’

Er vindt ook veel samenwerking plaats als het gaat om regio -

nale geschiedenis. Van Leeuwen: ‘Binnen het Erfgoedcentrum

vertellen we het verhaal van Arnhem en omgeving. We hebben

nu permanente tentoonstellingen en presentaties over de

geschiedenis, waarbij objecten uit het Museum Arnhem en

de bibliotheek bij elkaar worden gebracht. Ook als bibliotheek

hadden we namelijk bijzondere historische artefacten. De

historische tak van Museum Arnhem is compleet in het Erf-

goedcentrum in Rozet opgegaan.’ 

Maar niet alleen de organisaties beginnen elkaar steeds meer

te vinden binnen het gebouw, het is ook een belangrijke 

ontmoetingsplek geworden voor de stad. Van Leeuwen: 

‘De grote kracht van dit gebouw is de warme uitstraling. Het

trekt veel verschillende mensen. Je kunt hier terecht voor een

breicafé en voor debatten over de lokale politiek. Door het 

Erfgoedcentrum en het culturele programma trek je ook weer

heel andere mensen. Het is echt een plek waar voor iedereen

wat te halen is. En gezien het aantal bezoekers hebben al

veel mensen in de stad en de regio dit door.’

‘Dit gebouw dwingt interne samenwerking af die veel radi-

caler is dan op de tekentafel was bedacht,’ vertelt Oudega.

‘Dat is prachtig, maar tegelijk willen we ook de verbinding

maken met de hele stad. We zijn al op de goede weg, maar

ook op dit punt is er nog veel meer mogelijk. Het nieuwe

gebouw betekent voor ons echt een groei- en bloeitijd. 

De andere partijen profiteren wat minder, die moeten die

slag nog maken. De gemeente is overigens enorm trots op

dit gebouw. Het heeft Arnhem op de kaart gezet in binnen-

en buitenland. Ook is de leegstand in de omgeving drastisch

verminderd. Dit nieuwe gebouw en de samenwerking tussen

de instellingen heeft dus zowel voor de bibliotheek als voor

de stad enorm veel betekend.’

Wat  de  t o ekoms t  z a l  b r engen  

Hoe ziet de samenwerking er over een jaar of zeven uit? 

Van Leeuwen: ‘We zijn nu natuurlijk al hard aan het werk

om steeds meer gezamenlijk te doen, bijvoorbeeld op het 

gebied van marketing. Over zeven jaar, maar waarschijnlijk

al veel eerder, denk ik dat we één volledig geïntegreerde 

organisatie zijn, met daarbinnen verschillende functies.

Hopelijk hebben we er dan ook nog meer partners bij, bij -

voorbeeld een deel van de ROC’s. De bibliotheek zoals ze nu

nog is, is tegen die tijd behoorlijk veranderd en zul je meer

kunnen terugvinden in andere vormen van leren. In het

gebouw zal de ontmoetingsfunctie alleen nog maar belang -

rijker zijn geworden. Het wordt hier een combinatie van

School of Life, Pakhuis de Zwijger en Cultura in Arnhem.’ n
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Gerry Poelert studeerde ooit psychologie om te begrijpen wat mensen beweegt én om zo te leren hoe

ze hen kan sturen. Die kennis heeft ze als directeur van Cultura, centrum voor kunst en cultuur in Ede,

naar hartenlust kunnen toepassen. Zo’n twaalf jaar geleden werd daar een grootschalige fusie ingezet

van de muziekschool, het kunstencentrum, een theater en de bibliotheek. Op dat moment werkte 

Poelert in de bibliotheek. Nu staat ze al een aantal jaar als een trotse kapitein aan het roer van een

veelzijdig schip. ‘We zijn al heel ver gekomen, maar er moet ook nog vreselijk veel gebeuren.’

Blijven veranderen, omdat de 
wereld om ons heen verandert

INTERVIEW MET GERRY POELERT, DIRECTEUR-BESTUURDER VAN CULTURA IN EDE



De aanleiding voor de fusie, al die jaren geleden, was van 

financiële aard. ‘De gemeente kwam met het idee van de

fusie omdat een aantal instellingen met een schuld zat. 

De fusie werd getrokken door iemand die interim werd

aangesteld. De directeuren van de individuele instellingen

bleven echter gewoon op hun plaats. In die tijd was ik werk -

zaam in de bibliotheek en werd tot mijn grote verrassing

gevraagd om de manager bibliotheek te vervangen. Ik heb

goed nagedacht of ik dat wilde en met mensen in mijn omge -

ving besproken of het wat voor me zou zijn. Die vertelden

mij dat als ik maar vertrouwen heb in mijn medewerkers,

het me zou lukken.’  

Organ i sa to r i s c he  s t appen

De relatie met haar medewerkers bleef een cruciale rol spelen

in de jaren die daarna kwamen. ‘Op een gegeven moment

werd ik naast manager bibliotheek interim directeur-bestuur -

der van Cultura. Degene die vóór mij die functie bekleedde,

had aan het personeel een heel duidelijk verhaal verteld: 

de buitenwereld was een boze plek waar de organisatie als

geheel tegen moest vechten. Dat verhaal zorgde in het begin

voor een sterke gedrevenheid van mensen, maar na een tijdje

werkte het niet meer. Mijn voorganger heeft veel bereikt,

maar toen hij wegging was er ook een sfeer van angst en

wantrouwen. Het herstellen van vertrouwen was een van

mijn grootste opdrachten toen ik hier als interim directeur-

bestuurder Cultura kwam leiden. De medewerkers kenden

mij door mijn positie als manager van de bibliotheek en

hadden zelf aangegeven dat ze mij op die nieuwe positie

wilden. Werken aan de interne organisatie was mijn grootste

klus.’

Dat de sfeer binnen de organisatie op dat moment niet goed

was, had ook veel te maken met allerlei organisatorische

problemen. ‘Meteen na mijn aantreden heb ik aan de raad

van toezicht voorgesteld een onderzoek te doen naar de top-

structuur van onze organisatie. Er kwam een vernietigend

rapport uit én een actieplan hoe we weer gezond konden

worden. We hadden een heel nieuw managementteam nodig

en de directeuren moesten eruit. We moesten ook op zoek

naar een sterke financiële man en iemand voor de bedrijfs -

voering, want die posities waren op dat moment niet ingevuld.

Met een groep nieuwe mensen zijn we hard gaan bouwen

aan de organisatie.’

Toen kwam het moment dat Poelerts opdracht als interim 

directeur-bestuurder ten einde kwam en zij plaats zou maken

voor een nieuwe directeur-bestuurder. ‘Ik heb meegeschreven

aan de vacature, want ik was echt niet van plan het zelf te

gaan doen. Ik wilde eigenlijk weer een heel andere kant op.

Uit gesprekken met medewerkers bleek dat zij mij graag

wilden houden, omdat ze het gevoel hadden dat het goed

liep. Toen heb ik besloten het te doen, maar ook dat ik daarbij

hulp van de hele organisatie nodig had. Want er lagen zoveel

grote klussen die moesten worden aangepakt.’

Poelert noemt een waslijst aan zaken die toen urgentie 

hadden. ‘Imagoverbetering, inhoudelijke doorontwikkeling,

verbetering bedrijfsvoering, financiën op orde krijgen, de 

relatie met de gemeente herstellen en ga zo maar door. 

Met de technische klussen ging ik vol vertrouwen aan de

slag, maar het imago herstellen vond ik een stuk lastiger.

Mensen in de stad zagen ons vooral als een geldverslindende

organisatie. Die beeldvorming moesten we ombuigen om

van Cultura een succes te kunnen maken. Het is fantastisch

om te zien dat dat nu gelukt is.’

I nhoude l i j ke  en  o r gan i s a to r i s c he  i n t eg ra t i e

De ingewikkelde en grote klussen uit de beginjaren van de

fusie zijn intussen geklaard. Maar hoe sterk zijn de verschil-

lende delen van Cultura nu geïntegreerd? ‘Een van de belang -

rijkste zaken is dat we een gezamenlijke missie hebben. 

We willen het huis van de stad zijn. Alles wat we doen binnen

Cultura gaat erom de maatschappij te verbeteren. Hierbij

luisteren we goed naar wat de klant belangrijk vindt; die

vraag staat voorop, maar wel binnen een cultureel kader. 

We proberen de klant een rijk palet te bieden aan activiteiten,

maar wel in samenhang. Zo proberen we aan theatervoorstel -

lingen voorprogrammering en randprogrammering te koppe-

len, bijvoorbeeld in de vorm van een cursus of lezing. Ook het

filmhuis en de bibliotheek doen veel samen. In het algemeen

zie je de staf ook steeds vaker samen optrekken. Maar terug -

trekken op een eigen eiland als het spannend wordt zit er

ook nog wel in.’ 

Op het gebied van educatie wordt ook hard gewerkt aan de

integratie van het aanbod. ‘Wij zijn in de scholen heel actief

bezig met cultuureducatie. Daarbinnen hebben we alles

geïntegreerd, van erfgoed en muziek tot theater en literatuur.
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Deze leerlijnen hebben we samen met de scholen ontwikkeld.

Maar daarmee zijn we er nog niet natuurlijk. We zijn nu

bezig met de vertaling van het inschoolse naar het naschoolse,

want binnen dat laatste is de integratie nog niet zo vergevor -

derd.’ 

Organisatorisch gezien wordt er al veel samengewerkt, maar

nog niet op elk punt is men even ver. ‘Van onze gemeente

krijgen we één bedrag voor heel Cultura. Dat heeft voordelen,

maar het nadeel is dat je daardoor minder makkelijk ziet op

welk onderdeel binnen de organisatie het financieel misloopt.

Wat mij betreft gaan we weer terug naar een gedifferentieer -

de subsidie. Samen zijn we nu één stichting en dat moet

natuurlijk wel zo blijven. Op dit moment hebben we te maken

met drie cao’s. Het liefst zou ik naar één cao willen, maar dat

is op de korte termijn geen optie. Verder is de organisatie -

structuur heel plat. We hebben een managementteam van

vijf leden: naast mijzelf is er een manager bibliotheek, een

manager kunstencentrum, een manager bedrijfsvoering en

een manager theater. Een bibliotheek is echt iets anders dan

een kunstencentrum, dus als je realistisch bent zorg je dat je

aan het hoofd van een afdeling iemand hebt die ook echt 

inhoudelijk van wanten weet.’

Er moet nog veel veranderen aan de organisatiestructuur,

vindt Poelert. ‘Op dit moment zijn we gewoon niet flexibel

genoeg. Dat heeft te maken met onze financiering, met het

soort contracten dat we hebben en met hoe de verschillende

organisatieonderdelen gepositioneerd zijn. We zullen ons

steeds meer gaan bewegen naar een projectorganisatie,

maar het duurt nog wel even voor we daar zijn.’

Ee r s t  doen ,  dan  op s ch r i j ven

Poelert houdt er niet van om al haar plannen tot in de details

uit te werken. ‘Bepaalde plannen hebben we eerst groten-

deels uitgeschreven en daarna pas in de praktijk gebracht.

Maar soms werkt het veel beter om gewoon te beginnen,

mensen te laten ervaren dat iets goed loopt, want dan willen

ze het ook wel herhalen. Eerst doen, daarna pas formaliseren

dus. De kaders waarbinnen je aan de slag gaat moeten wel

helder zijn. In veel bibliotheken wordt over elke stap erg lang

nagedacht en wordt alles eerst in detail uitgetekend. Wij zijn

veel praktischer, we werken van onderop en vanuit de vraag.’ 
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De directeur vindt het dan ook erg belangrijk om te weten

hoe haar klanten Cultura ervaren. ‘De afgelopen jaren hebben

we heel veel onderzoek gedaan naar wat de klanten willen.

Dit kwalitatieve onderzoek is een structureel onderdeel van

onze organisatie geworden. Om een voorbeeld te noemen:

elke maand stellen onze medewerkers een paar vragen aan

een aantal theaterbezoekers. Op den duur geeft ons dat een

aardig beeld van het succes van onze activiteiten, zolang je

wel de juiste vragen weet te stellen. Kwantitatief onderzoek

vinden we ook belangrijk maar dit laten we door een externe

partij doen. Telkens focussen we ons op een nieuw onder -

werp. Nu zijn we bijvoorbeeld erg gericht op hoe ons gebouw

wordt ervaren.’

Op dezelfde onderzoekende manier wordt er ook naar de

eigen bedrijfsvoering gekeken. ‘Dit was een idee van een 

bibliotheekmedewerker. We hebben vijf processen gedefinieerd

die we een voor een gaan bekijken. Dit doen we in een groep

waarin vertegenwoordigers zitten van alle afdelingen. Met

elkaar analyseren we de processen, maar wel steeds weer 

vanuit de klant gedacht.’

Ge lukk i g  i s  h e t  noo i t  k l a a r

Voelt het voor Poelert alsof haar werk nu af is? ‘Absoluut

niet. We hebben veel bereikt, maar op sommige punten ligt

er nog een lange weg voor ons. Dat is intern soms wel lastig.

Die eerste jaren van de fusie zagen de medewerkers als een

glorietijd. Het was keihard knokken om dingen voor elkaar 

te krijgen, maar daar kregen ze ook energie van. Nu zouden

de meesten misschien wel wat meer rust willen. En daar is

eigenlijk geen tijd voor. Ook nu moeten we weer een aantal

scherpe keuzes gaan maken. Dat heb ik ze ook verteld. Of we

nu verdere bezuinigingen krijgen of niet, we moeten blijven

veranderen, simpelweg omdat de wereld om ons heen veran-

dert. Dat is de boodschap die ik mijn medewerkers heb mee -

gegeven, maar die is nog niet bij iedereen aangekomen. Ik ben

zelf juist blij dat we niet op onze lauweren kunnen gaan

rusten. Ik heb wel zin in weer een nieuwe uitdaging.’ n
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‘We zijn al heel ver gekomen, 

maar er moet ook nog 

vreselijk veel gebeuren.’



Frank Droste (3e van rechts), directeur van Stichting Kulturhus De Bijenkorf Borne, 

was jarenlang uitbater van een groot zalencentrum. In 2003 verkocht hij 

het bedrijf aan zijn broer en kort daarna werd hij ingehuurd om de

exploitatie van het gebouw waar nu het Kulturhus zit goed te regelen. 

De gemeente had Droste gevraagd om de samenwerking tussen de 

stichtingen die toen al in het gebouw zaten aan te jagen. Maar niemand 

had kunnen vermoeden hoe ver Droste uiteindelijk zou gaan. 

De bibliotheek radicaal 
anders organiseren

INTERVIEW MET FRANK DROSTE, DIRECTEUR 
VAN STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE



In eerste instantie liepen zijn pogingen tot intensievere

samenwerking op niets uit. ‘Het aanjagen van de samenwer -

king was heel lastig, omdat de vijf verschillende stichtingen

die huisden in het gebouw allemaal hun eigen directie had-

den. Daarnaast hadden ze allemaal hun eigen bestuur.

Iedereen was in het begin vooral gericht op het afschermen

van de eigen belangen en de eigen organisatie.’

Droste stelde een gezamenlijk budget voor om zo tot een 

collectief programma te komen. Dat ging vreselijk moei zaam,

maar langzaam maar zeker begon de samenwerking handen

en voeten te krijgen. In 2006 lukte het Droste om tot een

personele unie te komen. Dat was voor hem echter niet 

genoeg. ‘Wat mij betreft moest het nog veel verder gaan. 

Ik wilde de samenwerking zover mogelijk doorvoeren, zodat

we uiteindelijk tot één management zouden komen.’ En dat

lukte.

Een  ge ï n t eg re e rd  Ku l tu rhu s

Op dit moment zijn er vijf stichtingen gehuisvest in het 

Kulturhus. Het zijn de openbare bibliotheek, muziekonder-

wijs Borne, stichting Welzijn en Cultuur, stichting voor 

exploitatie van het Kulturhus en stichting VVV. Deze vijf

stichtingen zijn in 2013 gefuseerd en opereren nu onder één

management en één bestuur. We kunnen dus spreken van

een vergaande graad van integratie. ‘Eigenlijk hebben wij nu

één bedrijf.’

Ook op het gebied van het personeel heeft de fusie grote

consequenties gehad. ‘We werken nog wel met drie cao’s,

maar dat vind ik verre van ideaal dus wil ik dat in de toekomst

gaan veranderen. We willen proberen een Kulturhus-cao te

ontwikkelingen, maar dat kunnen we niet alleen doen, daar

heb je meerdere cultuurhuizen voor nodig. We lopen alleen

tegen het probleem aan dat er nog te weinig cultuurhuizen

zijn die op onze manier werken. Of liever gezegd, tot nu toe

zijn wij de enige. Die andere cultuurhuizen hebben wel cul-

tuurhuissubsidies gehad, maar uiteindelijk zijn het niet meer

dan bedrijfsverzamelgebouwen geworden. Er worden vaak

allerlei convenanten aangegaan, maar van echte samen-

werking komt nauwelijks iets terecht.’

Waarom denkt Droste dat die andere cultuurhuizen niet

verder komen dan oppervlakkige samenwerkingsverbanden?

‘Mensen zijn bang hun identiteit te verliezen. Maar het is

een gemiste kans als je ziet hoeveel wij hier kunnen doen

met de middelen die we hebben. We staan nog steeds over -

eind, ondanks de rigoureuze bezuinigingen die hier op het

platteland zijn doorgevoerd. Die beker is ook niet aan ons

voorbijgegaan, maar we kunnen er steeds weer mee omgaan

omdat we zo efficiënt werken. Het lukt ons iedere keer weer

om de output overeind te houden. En die output is leidend

voor wat we doen.’

Samenwe rk ing  op  vo rm  en  i nhoud

Op welke manier is die integratie van het Kulturhus terug 

te zien in het gebouw zelf? ‘We hebben enkele gezamenlijke

ruimten, zoals de horeca en de foyer en die worden ook echt

door alle partijen gedeeld. Het bibliotheekdeel is afgezonderd

van de rest, maar dat deel wordt steeds meer een ontmoe -

tingsplek voor iedereen. De bibliotheek is altijd open op het

moment dat het Kulturhus open is. We hebben het over

openingstijden van ’s ochtends 8.30 uur tot middernacht.

Naast een apart deel voor de bibliotheek zijn er nog meer

ruimten in het gebouw met een specifieke bestemming, 

bijvoorbeeld muziekles.’

Het delen van fysieke ruimten is één ding, maar hoe zit 

het met de programmering? Wordt daarin ook zo intensief

samengewerkt? ‘Onze missie is om de leefbaarheid in Borne

te bevorderen. Dit doel is voor iedereen binnen het Kulturhus

hetzelfde en daarom hebben we ook een gezamenlijke pro-

grammering. Om een paar voorbeelden te noemen: bij een

open dag van de muziekschool heeft de bibliotheek ook een

rol. En wanneer de bibliotheek iets organiseert, zoals de Week

van de Alfabetisering, werken alle andere mee. Zo’n activiteit

is dan dus niet meer alleen van de bibliotheek, maar van het

hele Kulturhus.’

Du ide l i j ke  o r gan i s a t i e

Wat voor soort organisatie zit er achter zo’n sterk geïntegreerd

Kulturhus? ‘Onze organisatie bestaat uit een directeur, dat

ben ik, met daaronder vijf afdelingen, waarvan de program-

mering er een is. De andere zijn muziek, informatie & 

communicatie (hier valt de bibliotheek onder), welzijn en 

facilitair. Alle afdelingen hebben een coördinator, maar 

deze leidinggevenden staan ook met hun voeten in de klei.

De coördinator van muziek is bijvoorbeeld in eerste plaats

trompetdocent die daarnaast uren heeft voor zijn bestuurlijke

taken. Daar wordt de boel heel efficiënt van.’ 
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Hoe gaat Droste om met de gemeente? Welke afspraken zijn

er op subsidiegebied? ‘We hebben prestatieafspraken per

onderdeel, maar daar zit één totaalbedrag aan vast. Wij zijn

eigenlijk verder dan de gemeente, wij wilden al heel lang

een totaalbedrag hebben en dat is pas recentelijk gerealiseerd.

Dat blijven ze ook bij de gemeente moeilijk vinden. Intern

hanteren zij namelijk nog wel aparte budgetten voor de

muziekschool, de bibliotheek, enzovoorts. Dus willen ze van

ons toch nog weten waar al het geld precies naartoe gaat.’

Een  b ed r i j v i g  gehee l

Wat merkt een willekeurige bezoeker van de bibliotheek van

het Kulturhusconcept? ‘Ze moesten wel even wennen aan de

manier waarop het bij ons loopt. Een bezoeker van de biblio-

theek moet eerst door de foyer en het kan zomaar zijn dat

die helemaal vol staat met mensen met een glaasje cham-

pagne in de hand omdat er een activiteit is van de Rabobank.

De eerste keer dat dat gebeurde, zo’n tien jaar geleden, had

je mensen die zich omdraaiden omdat ze dachten dat de

bibliotheek gesloten was. Nu zit het helemaal tussen de oren

van de mensen: er is altijd drukte bij het Kulturhus, maar de

bibliotheek is ook altijd open.’

Het waren niet alleen de bezoekers die moesten wennen aan

de bedrijvigheid van het Kulturhus. ‘In het begin had elke

afdeling nog z’n eigen directie. De directeur van de biblio-

theek kon heel boos worden omdat mensen de bibliotheek

niet makkelijk genoeg konden bereiken wanneer de foyer 

vol stond met gasten. Hij wilde daarom een eigen ingang.

Gelukkig zit de organisatie nu anders in elkaar, want met

zo’n houding hou je veel goede ontwikkelingen tegen.’

Hoe kijken de inwoners van Borne aan tegen het Kulturhus?

Zien zij één grote culturele ontmoetingsplek of richten ze

zich toch nog vooral op de aparte afdelingen? ‘Als mensen 

in Borne naar de bibliotheek gaan, zeggen ze niet ‘’ik ga 

naar de bibliotheek’’, maar “ik ga naar het Kulturhus”. Dat is

natuurlijk niet zomaar gekomen en mensen moeten er ook

nog steeds een beetje aan wennen. Maar we proberen bij al

onze uitingen dat ene gezicht naar buiten te brengen. Ook

bij ons eigen personeel hebben we die slag moeten maken.’

Bij de medewerkers loopt de samenwerking tussen mensen

met verschillende achtergronden nog wel eens stroef: ‘Het is

een proces van vallen en opstaan, omdat mensen gewend

STICHTING KULTURHUS DE BIJENKORF BORNE

juridische integratie ja

gedeelde functies/medewerkers ten dele

mate van gebouwelijke integratie grotendeels

geïntegreerde subsidieaanvragen ja

gedeelde of overlappende missie ja

gezamenlijke programmering ja

gezamenlijke marketing ja

gezamenlijke toekomstdromen ja

geleid tot new business ja
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waren om binnen hun eigen cultuur te werken. Het is een

grote klus om dat te veranderen, maar ik moet zeggen, daar

zijn we al heel ver in. Terwijl dat dus de goede kant opgaat,

mis ik nog wel expertise binnen het team. Iedereen komt uit

die gevestigde organisaties en die barsten niet van de mede -

werkers met een sterk ondernemersgevoel. Mijn personeels -

leden kunnen fantastische dingen bedenken, maar ze vinden

het lastig om er vervolgens handen en voeten aan te geven.

Ze zijn ook vaak veel te specialistisch, hebben geen totaal -

overzicht. Ik probeer om meer kanten van mensen naar voren

te laten komen, zodat ze vaker dingen zelf gaan oppakken,

maar tot nu toe met wisselend succes.’ 

T i p s  a an  co l l e ga ’ s

Toen Droste in 2004 bij het Kulturhus kwam, merkte hij hoe -

veel personeelsleden bezig waren met ‘allerlei processen’.

‘Veel te weinig mensen waren direct bezig met het maken

van mooie output. En dat zie ik nog steeds bij veel instellin-

gen, ook bij bibliotheken. De directies lijken vaak bang dat

door samenwerking bibliotheektaken overgenomen zullen

worden door andere partijen. Daarom houden ze strak vast

aan de bestaande organisatiestructuur en het zelf uitvoeren

van hun taken. Ze vrezen de eigen identiteit te verliezen.’

Volgens Droste zou de bibliotheek veel adaptiever moeten

zijn. ‘Kijk naar je bevolking, waar is er behoefte aan? Hou je

niet vast aan alle formules die bedacht worden. Een formule

kan bij de ene bibliotheek prima werken, maar bij een andere

totaal niet. Het gaat om maatwerk bieden. Niet denken dat

je als organisatie wel even gaat verzinnen voor de burgers

welk programma er moet komen. De bal moet bij de burgers

liggen, zij moeten het bedenken en organiseren. We hebben

een modus gecreëerd waarin dat allemaal erg makkelijk gaat.

En dat hebben we bewerkstelligd door eigenlijk nooit nee te

verkopen. Door met iedereen in gesprek te gaan. De drempel

van het Kulturhus is daardoor ontzettend laag geworden.’

Die lage drempel maakt volgens Droste het verschil. ‘Als ik

naar een andere bibliotheek ga hier op het platteland, zie ik

bijna nooit iemand lopen. Bij ons zijn er altijd veel mensen

in de bibliotheek. We hebben niet per se veel uitleningen,

misschien net zoveel als die andere bibliotheken, maar we

trekken toch veel mensen omdat wij het Kulturhus zijn. Er is

meer te doen, er is een lagere drempel. De bibliotheek is ook

bij uitstek de ‘third place’, een plek waar je kunt zijn, waar je

anderen kunt ontmoeten, zónder dat je iets hoeft. Daar zal

steeds meer behoefte aan komen, omdat de maatschappij

individualiseert. Die ontmoetingsfunctie is erg belangrijk,

maar ook daar moet elke bibliotheek haar eigen draai aan

geven. De bibliotheek van Borne mag ook echt de bibliotheek

van Borne zijn, die hoef ik niet ook zo tegen te komen in 

Den Haag of Enschede.’ n
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Toen Gio van Creij (niet op de foto) afstudeerde aan de bibliotheekacademie was er 

weinig werk in het veld. Zo kwam zij eerst in het bankwezen en later in de zorg terecht,

maar sinds 1995 is ze weer terug te vinden in de bibliotheekbranche. Door haar brede 

ervaring ziet ze heel goed wat de bibliotheek bijzonder maakt: een gedrevenheid die 

ze nergens anders is tegengekomen. Deze passie zag ze ook in Mari Nelissen. Al vier 

decennia werkt hij in de bibliotheeksector. Daarnaast heeft hij zoveel andere functies 

in het culturele veld van Oss vervuld dat hij ‘de cultuurpaus’ wordt genoemd.

Samen onder een dak prima, 
maar fusie onnodig

INTERVIEW MET MARI NELISSEN, BESTUURSVOORZITTER, EN GIO VAN CREIJ, 
DIRECTEUR-BESTUURDER VAN NOORD OOST BRABANTSE BIBLIOTHEKEN (NOBB)



In 2011 begonnen Van Creij als directeur van de bibliotheek

in Veghel en Nelissen als directeur van de bibliotheek in Oss

samen te werken. In 2013 werd deze samenwerking uitgebreid

tot de Noord Oost Brabantse Bibliotheekorganisatie die vijf

gemeenten beslaat en 130 medewerkers heeft. In deze nieuwe

organisatie is Nelissen de bestuursvoorzitter en Van Creij de

directeur-bestuurder. Van Creij: ‘Wij houden van verschillen,

dus de bibliotheek in Uden is anders dan die in Veghel. Locatie-

managers moeten het lokale bibliotheekwerk verankeren.’

‘Die lokale verankering is ontzettend belangrijk,’ meent

Nelissen. ‘De agenda die landelijk wordt gemaakt is volstrekt

ondergeschikt aan onze eigen agenda. Bibliotheek.nl is een

prima ontwikkeling, maar wij beschouwen het puur als een

instrument waarvan wij kijken of het past in ons verhaal.’ 

A l l e s  voo r  d e  i nhoud

En wat is dat eigen verhaal? Voor Nelissen en Van Creij gaat

het allemaal om inhoud, om kennis. De vorm is daaraan 

ondergeschikt. Nelissen: ‘Vanaf 2011 hebben we wat afstand

genomen van de sector, landelijk en provinciaal, omdat die

steeds meer inzoomde op het instrumentarium van de biblio -

theek. Dat heeft te maken met het feit dat veel managers in

de bibliotheek geen bibliotheekachtergrond hebben en daar-

door niet genoeg van de inhoud weten. Het bibliotheekwerk

moet gaan om het creëren van toegevoegde waarde. Die

waarde is kennis en precies datgene dat wij toevoegen aan

deze stad. Dat is waar het om draait.’

Van Creij vult aan: ‘En dan hebben we het ook echt over 

kennis in de breedste zin van het woord. Niet over intuïtie 

of geloof. Wij faciliteren mensen die iets te vertellen hebben,

bijvoorbeeld bij het programma KennisMakers dat we samen

met de bibliotheek in Den Bosch doen. We hebben ook wel

eens iemand gehad die graag wilde vertellen over de connec-

tie die hij had met God, omdat hij “een engel” was. Met zo

iemand gaan we dan weer niet in zee. Noch met mensen die

zich louter commercieel proberen te profileren. Maar verder

is er erg veel mogelijk.’ 

Hoe ver moet de bibliotheek gaan op dit punt? Van Creij:

‘Wij zeggen altijd dat de grens onze collectie is. Wij leggen

steeds de verbinding met onze collectie. Maar die collectie

bestaat niet alleen uit onze boeken en digitale bestanden,

hoewel die relevant blijven. Een minstens net zo belangrijk

deel van onze collectie zijn de mensen. Dat zie je bij ons

terugkomen in een programma als KennisMakers. Maar we

doen ook projecten met jonge werklozen en we werken veel

met communities. De bibliotheek speelt steeds de rol van

initiator en facilitator. We proberen samen met anderen

waarde te creëren.’ 

Maar is die kennisfunctie van de bibliotheek nog relevant in

deze tijd? Nelissen meent van wel: ‘Wij geloven dat zonder

ons een deel van de kennis zou ontbreken. De grondstof ligt

er, maar iemand moet hem ontsluiten. Wij weten hoe dat

moet. We hoeven ook niet een nederige positie in te nemen

of alleen maar klantgericht te sturen. Kennisontsluiting is

een vak, ons vak. Natuurlijk doen we het anders dan vroeger,

toen we vooral met de catalogus werkten. Nu zetten we aller -

lei andere instrumenten in. Maar die vorm is niet waar het

om draait. Je moet het in de inhoud zoeken.’

En hoe komt die inhoud het beste tot zijn recht? Door een

sterke programmering, meent Nelissen: ‘Wij zijn een maat -

schappelijk relevante bibliotheek, dus willen we ook maat -

schappelijk relevant programmeren. Wij kijken wat er 

verschijnt aan boeken en publicaties, en welke interessante

issues daar achter liggen. Dan bekijken we hoe we een 

programma kunnen bedenken dat die boeken ondersteunt.

We proberen niet de antwoorden te geven, maar vragen te

stellen, mensen aan het denken te zetten.’ ‘We proberen 

bijvoorbeeld het Tegenlicht-niveau te vertalen naar een 

wijkcentrum,’ vertelt Van Creij. ‘Zo krijgen we soms wel 

honderden mensen op een avond bij elkaar.’

Samenwe rk ing

In Oss deelt de bibliotheek een gebouw met een aantal 

andere instellingen, waaronder een theater en een centrum

voor kunst en cultuureducatie. Op welke manier positioneert

de bibliotheek zich naast deze instellingen? Nelissen: ‘Wij

willen ons scherp neerzetten als bibliotheek, zodat we een

interessante samenwerkingspartner zijn. Wij willen duidelijk

laten zien wat we kunnen en dat we iets toevoegen. Daarom

is ook het personeelsbeleid zo belangrijk, want het zijn uit -

eindelijk onze medewerkers die moeten laten zien waar we

goed in zijn. Onze medewerkers houden zich alleen bezig met

bibliotheekactiviteiten. Ik vind het belangrijk dat verbreding

niet leidt tot vervaging: wanneer we samen programma’s

maken, moet dat bijdragen aan de identiteit van de biblio-

theek.’ 
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Met het stadsarchief is een intensievere samenwerking

aangegaan dan met andere inpandige instellingen. Van

Creij: ‘Het stadsarchief wordt integraal onderdeel van onze

organisatie. Het past perfect bij onze corebusiness. Het wordt

een archief “op z’n bibliotheeks”: de archivaris komt bij ons

in dienst, maar de wettelijke bewaarfunctie gaat naar Den

Bosch. Zo hebben wij minder van doen met de archiefwet en

dat maakt het werkbaar voor ons. Het depot komt aan ons

gebouw vast. Vooral op educatief gebied zie ik veel samen-

werkingsmogelijkheden. De huidige coördinator van het

stadsarchief is iemand die nu al veel projecten doet op 

scholen. Daarnaast biedt de integratie met het archief de

mogelijkheid om nog meer samen te werken met heem -

kundekringen.’  

Op een aantal gezamenlijke activiteiten en ruimten na is de

samenwerking met de andere instellingen binnen het gebouw

nu vrij beperkt, maar dat was aanvankelijk niet de opzet, legt

Nelissen uit: ‘Een tijd geleden was ik op weg om hier een

groot cultuurbedrijf van te maken, maar de gemeente is van

dat idee afgestapt. Zo’n sterke integratie kent veel risico’s.

Van topbibliotheken blijft vaak weinig over na een fusie. 

De medewerkers van de fuserende organisaties zijn zo ver-

schillend dat dat meestal tot veel onenigheid leidt. Iedere 

instelling heeft haar eigen doelstellingen en ga je intensief

samenwerken, dan verwatert je eigen identiteit. Ik ben blij

dat er hier geen cultuurbedrijf is gekomen.’ 

Is vergaande samenwerking dan iets waar je voor moet uit -

kijken? ‘In samenwerking kun je niet snel ver genoeg gaan,’

meent Van Creij, ‘maar je moet niet als één identiteit gaan

opereren. Je moet een organisatie kunnen sturen en wij vin-

den dat je daar inhoudelijke kennis voor nodig hebt. Ik kan

een bibliotheek aansturen, want daar ligt mijn expertise,

maar ik zou niet zomaar hetzelfde kunnen doen voor een

theater. Bovendien zijn wij al een regionale bibliotheek en

werken we dus al veel samen, zij het vooral met andere 

bibliotheken. De synergievoordelen die te behalen zijn door

intensieve samenwerking, hebben we daardoor al. De schaal -

grootte van onze organisatie nu is precies groot genoeg. Als

we veel verder zouden groeien, worden we te groot.’ ‘Er lig -

gen enkele fusieverzoeken,’ vertelt Nelissen, ‘maar die houden

we af. Met de bibliotheek in Den Bosch werken we veel samen,

maar dat wordt geen fusie.’

NOBB OSS

juridische integratie ten dele

gedeelde functies/medewerkers nee

mate van gebouwelijke integratie ten dele

geïntegreerde subsidieaanvragen nee

gedeelde of overlappende missie nee

gezamenlijke programmering nauwelijks

gezamenlijke marketing nee

gezamenlijke toekomstdromen nee

geleid tot new business nauwelijks
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Zien Van Creij en Nelissen wel het nut van multifunctionele

accommodaties, aangezien ze weinig samenwerken met de

instellingen waarmee ze nu een pand delen? Van Creij: ‘Ik

ben zeker voor multifunctionele accommodaties, maar dan

moeten de verschillende bewoners elkaar wel versterken.

Aan het ‘shop-in-shop’ idee dat we hier in Oss zien, heb je

weinig. Een buurthuis met een bibliotheek kan bijvoorbeeld

heel goed functioneren, omdat je verschillende soorten 

dienstverlening combineert. Op dat soort plekken kun je een

mooie wisselwerking krijgen.’ ‘Op het moment dat je zelf een

sterke identiteit hebt, is het geen probleem,’ meent Nelissen,

‘maar als die sterke identiteit ontbreekt, kun je compleet de

weg kwijtraken in zo’n multifunctionele accommodatie.

Daar moet je heel alert op zijn.’

Medewe rke r s

Wat voor soort medewerkers heeft een bibliotheek als die

van jullie nodig? Van Creij: ‘Omdat kennis onze grondstof is,

hebben we mensen nodig die kennis kunnen ontwikkelen en

naar buiten kunnen brengen. Voor ons is het van belang dat

iemand betrokken is bij zijn omgeving, nieuwsgierig is van

aard en bibliotheektechnische vaardigheden bezit. Maar hij

of zij moet ook goed in communities kunnen werken.’

Mari meent dat vooral iemands houding erg belangrijk is:

‘We zijn altijd op zoek naar mensen die in het eerste elftal

willen spelen. Niet mensen die op de tribune zitten en zeggen

wat anderen moeten doen. Medewerkers moeten kunnen

meedenken over de ontwikkeling van de bibliotheek. Kom je

in ons team, dan word je uitgedaagd, meegenomen in de

maalstroom van projecten. We vragen echt wat van onze

medewerkers.’ 

Welke opleiding moeten zo’n medewerker hebben gevolgd?

Van Creij: ‘We kijken niet per se naar welke opleiding iemand

heeft gevolgd, maar wel naar het niveau. Dat moet minimaal

mbo zijn. Op een gegeven moment hadden we eigenlijk

alleen nog gastvrouwen in de frontoffice. Toen merkten 

we dat het kennisniveau van de publieke dienstverlening

daalde, omdat de meeste medewerkers met specialistische

kennis in de backoffice waren terechtgekomen.’ ‘De schei -

ding tussen uitvoering en beleid zouden we er het liefst uit-

gooien,’ vertelt Nelissen. ‘We willen eigenlijk geen kantoren,

maar gewoon een backoffice, midden in de bibliotheek.’ n
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Zoals zoveel Nederlandse bibliotheken had ook DOK in Delft te maken met dalende uitleencijfers.

Jarenlang werd daar nagedacht over hoe ze het best met deze situatie konden omgaan. 

‘We waren steeds bezig met het managen van de neergang van een verouderd businessmodel,’

vertelt marketingmanager Mark Borneman. ‘Dat was vreselijk demotiverend. Dus besloten we in

2013 dat er een compleet nieuw model nodig was. Het idee dat het anders moest leefde heel

breed binnen de organisatie, maar een heldere of eenduidige visie ontbrak. Alsof we allemaal

klaar stonden bij de start, maar bij het startschot iedereen een andere kant uitrende.’

Cultuur en onderwijs is 
wat ons verbindt 

INTERVIEW MET MARGOT NICOLAES, DIRECTEUR, EN 
MARK BORNEMAN, MARKETINGMANAGER VAN DOK, DE BIBLIOTHEEK IN DELFT



Directeur Margot Nicolaes legt uit hoe het nadenken over het

nieuwe model werd aangepakt. ‘We zijn met teamleiders bij

elkaar gaan zitten. We hebben, samen met een extern ad viseur,

een stapje teruggedaan om een analyse te kunnen maken.

En zo kwamen we met nieuwe plannen. De grote verandering

was dat we meer focus gingen brengen in wat we deden.

Voor die tijd pakten we echt alles aan, daar stonden we om

bekend. Lange tijd gebruikten we innovatie als doel, we

wilden alles uitproberen. Daar hebben we ontzettend veel

van geleerd. Nu hebben we de slag gemaakt om innovatie in

te zetten als middel. We zijn niet minder gaan doen, maar

wel gerichter.’

En wat was die nieuwe focus, dat nieuwe kader waarbinnen

de bibliotheek in Delft ging werken? Borneman: ‘De ontwik-

keling van de kinderen in Delft. Daar lagen zoveel groei kansen.

En we werden er ook ontzettend enthousiast van. Natuurlijk

waren we al lang bezig om ons in te zetten voor kinderen,

maar de focus op deze doelgroep is veel scherper geworden.

En dan investeren we in zo jong mogelijk, zo vroeg mogelijk,

omdat daar het meeste te bereiken is.’

Mee r  dan  s amenwe rk ing

De nieuwe focus was gevonden, de plannen lagen klaar. 

Aan de slag dus. Of toch niet? ‘We hadden net die nieuwe

richting doordacht, toen we in 2014 hoorden dat we zes ton

moesten bezuinigen,’ vertelt Nicolaes. ‘Dat is veel op een 

totaal van drie miljoen, zeker gezien het feit dat we kort daar -

voor ook enkele tonnen hadden moeten inleveren. Terwijl

dat bij ons gaande was, moesten ze bij VAK, het Delftse cen-

trum voor de kunsten, op zoek naar een fusiepartner. Zo is

het balletje gaan rollen. Toen we vanuit de bibliotheek en

VAK eenmaal bij elkaar zaten, ging het eigenlijk heel snel.

We konden afwachten tot de gemeente een beslissing zou

nemen, maar we besloten dat niet te doen. Dus hebben we

zelf een plan van aanpak gemaakt.’

Jullie wilden niet proberen de bezuinigingsopdracht te redu -

ceren? Nicolaes: ‘Delft is bijna failliet, dus gaan zeuren over

bezuinigingen was zinloos. Na een paar maanden werd die

zes ton ook nog eens verdubbeld tot 1,2 miljoen. We moesten

echt plannen maken op de inhoud, niet op de euro’s. We zijn

teruggegaan naar de gemeente en hebben gezegd: we gaan

versterken maar we gaan tegelijkertijd ook die bezuiniging

voor jullie oplossen. Het onderdeel “vrije tijd” van VAK zou

geen subsidie meer krijgen en het pand van VAK zou worden

verkocht. Met de opbrengsten wilden we de verbouwing van

het pand hier financieren. Die plannen werden omarmd door

de raad en de wethouders.’ 

Een  r i j ke r e  b enade r i ng

Wat is de inhoudelijke focus van de nieuwe samenwerking?

Borneman: ‘Cultuur en onderwijs is wat ons verbindt. Met

de focus die we eerder zelf ook al hadden vastgesteld – de

ontwikkeling van de Delftse jeugd tussen 0 en 14 jaar – gaan

we verder, maar nu samen met VAK. Onze missie is duidelijk:

wij willen de leef- en leeromgeving van kinderen in Delft zo

beïnvloeden dat deze optimaal prikkelt tot verbeelding en

creativiteit. Dat betekent ook dat we keuzes moeten maken

over wat we níet meer doen. Zo hebben we de afdeling

muziek en film weggehaald, en zal de kunstuitleen alleen

nog worden ingezet voor de ontwikkeling van kinderen. 

Het aanbod voor volwassenen brengen we terug tot ongeveer

de helft van wat het was.’ ‘Het betekent niet dat we ineens

niets meer voor volwassenen doen, maar de focus ligt duide -

lijk bij kinderen,’ vult Nicolaes aan. ‘Voor volwassenen gaan

we ons vooral richten op kwaliteit en actualiteit. Zo hebben

we een pilot gedraaid met een boekhandel in Den Haag die

actuele titels veel sneller kan leveren dan NBD Biblion. Daar-

naast zetten we sterk in op digitalisering.’ 

Dat is iets wat niet veel bibliotheken jullie zullen nazeggen.

‘Ik weet dat veel bibliotheken digitalisering zien als een

bedreiging, maar voor ons kan het niet snel genoeg gaan. 

In digitalisering zit een kans om nieuwe klanten te werven.

Door landelijk beter samen te werken, kunnen we onze 

energie richten op waar lokaal onze meerwaarde ligt. Wij

zien het echt als een mogelijkheid.’

Als het gaat om het aanspreken van kinderen is een samen-

hangende aanpak cruciaal, vinden ze in Delft. Borneman:

‘We willen op alle domeinen impact hebben, op school, thuis

en in de vrije tijd. Maar ook willen we samenhang brengen

tussen die drie domeinen. Op elke plek kun je weer een andere

benadering toepassen waardoor je de kinderen zo goed 

mogelijk ondersteunt.’ Nicolaes: ‘Door de integratie van VAK

in de bibliotheek kunnen we kinderen nu een nog rijkere ont -

wikkeling bieden. Niet alleen met taal, maar vanuit het hele

spectrum van cultuur. Juist de combinatie van verschillende

aanvliegroutes levert de meerwaarde.’
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Medewe rke r s  wo rden  u i t gedaagd

De samenwerking tussen het kunstencentrum VAK en de

bibliotheek DOK gaat ver, maar het mag geen fusie heten.

Nicolaes legt uit: ‘Er is geen sprake van een fusie van twee

organisaties, maar wat VAK doet – namelijk cultuureducatie –

integreren we in DOK. En daarmee nemen we ook de mensen

van VAK over.’

Lukt het om medewerkers uit twee verschillende organisaties

goed te laten samenwerken? Nicolaes: ‘Dat gaat niet altijd

vanzelf. Aanvankelijk waren er allerlei aannames over hoe

anderen werkten. Door de medewerkers uit de verschillende

organisaties samen te brengen en bijvoorbeeld stages bij

elkaar te laten lopen leren ze elkaar veel beter kennen. Met

deze ontwikkeling zijn de medewerkers intussen heel ver. 

In de nieuwe situatie zullen er ook geen VAK-medewerkers

en DOK-medewerkers zijn. Dan valt al het personeel onder

dezelfde noemer.’

Kan iedereen meekomen met deze ontwikkelingen? Borneman:

‘Voor medewerkers verandert er veel. Het raakt niet alleen

de pedagogen die naar de scholen gaan, maar ook het werk

van het personeel in de backoffice. Omdat onze focus nog

sterker is komen te liggen bij kinderen én omdat we nu een

veel bredere aanpak hebben dan alleen taal, moet ook iemand

van bijvoorbeeld marketing meer kennis hebben over de doel -

groep, hun ouders en leerkrachten. Bij veel mensen betekent

dat een bepaalde mate van omscholing nodig is.’

Borneman benadrukt hoe belangrijk het is om een goede

strategie te voeren op de interne organisatie: ‘We willen dat

mensen meer eigen initiatief gaan tonen, met goede ideeën

komen en die ook uitvoeren. Wij stellen de kaders op, maar

daarbinnen is veel mogelijk én veel nodig. Zoiets moet je

niet alleen vertellen aan mensen, maar er ook geld en uren

voor vrijmaken, zodat je medewerkers in staat stelt echt aan

de slag te gaan. Dat betekent ook dat we nu meer van ze

verwachten en dan merk je dat niet iedereen het makkelijk

vindt om mee te komen.’ ‘Maar,’ vult Nicolaes aan, ‘terwijl

we vroeger focusten op de mensen die een beetje achter -

bleven, richten we ons nu veel meer op de groep die wil 

investeren. En dat werkt enorm bevrijdend!’

Een  gebouw  me t  ve l e  moge l i j kheden

Wat gaat er met het huidige bibliotheekgebouw gebeuren in

DOK DELFT (PLAN ZOALS HET ER NU LIGT)

juridische integratie ja

gedeelde functies/medewerkers ja

mate van gebouwelijke integratie compleet

geïntegreerde subsidieaanvragen ja

gedeelde of overlappende missie ja

gezamenlijke programmering ja

gezamenlijke marketing ja

gezamenlijke toekomstdromen ja

geleid tot new business ja
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de nieuwe situatie? Borneman: ‘Het gebouw zal nog voor

zeventig procent van ons zijn. In dertig procent van het

gebouw hopen we partners te krijgen die onze visie delen. 

In ons deel komen meer vrije ruimten, plekken waar kinderen

kunnen bouwen of muziek maken, of gewoon lekker ouder-

wets lezen. Het moet echt vol zitten met ontwikkelingsmoge -

lijkheden voor kinderen, zowel op het gebied van taal als op

het bredere gebied van kunst en cultuur.’

Dat betekent een grote verandering ten opzichte van hoe de

bibliotheek er nu uitziet. Nicolaes: ‘Dat klopt. En tegelijkertijd

hoop ik ook dat je de oude bibliotheek nog steeds zult kunnen

herkennen. Maar er zal veel veranderen. Er komt bijvoorbeeld

meer horeca, maar omdat kinderen de focus zijn zal ook die

horeca op hen moeten inspelen. Boekenkasten zal je zeker

nog zien, maar ze worden minder belangrijk. En ik hoop dat

onze ruimten en die van de partijen die in de andere dertig

procent zitten door elkaar zullen lopen. Dat is echt mijn

ideaalbeeld.’ ‘En we zullen voor verschillende leeftijds cate -

go rieën ook verschillende omgevingen ontwerpen,’ vult

Borneman aan. ‘Kinderen van 12 of 13 kunnen al veel zelf, 

dus moeten die daar ook de ruimte voor hebben. Bij kleine

kinderen spelen er weer heel andere elementen mee, zoals

veiligheid. Daar willen we heel goed over nadenken.’ 

Zeventig procent van het gebouw wordt dus door DOK 

gevuld. Maar wie komt er in de andere dertig procent?

Borneman: ‘We willen in ieder geval culturele ruimten

creëren waar alle cultuurdocenten uit de stad gebruik van

kunnen maken, liefst samen met voormalige VAK-docenten.

We vragen hiervoor nog een investering van de gemeente,

maar een gedeelte van de kosten willen we voor onze eigen

rekening nemen.’ ‘Je wilt een plek bieden waar veel te doen

is,’ zegt Nicolaes, ‘maar dat betekent niet dat je het allemaal

zelf moet doen. Je kunt activiteiten en programma’s ook 

faciliteren.’

En wordt de bibliotheek dan dé plek in Delft waar je moet

zijn als het gaat om cultuur? Nicolaes: ‘Het liefst zou je 

natuurlijk willen dat het hele culturele aanbod van Delft hier

bij elkaar komt. Het is echter realistischer om ervan uit te

gaan dat we hier bijvoorbeeld een logopedist in het gebouw

krijgen. Op die manier begin je meer tegen het maatschap-

pelijke aan te schuren. Voor veel maatschappelijke partijen

zou het erg goed uitkomen om in ons gebouw te zitten, want

hun klanten krijgen wij al binnen. Dus die ruimten worden

wel gevuld.’ n
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‘Het werkt enorm 

bevrijdend om te focussen 

op het deel van het personeel

dat wil investeren in 

een veranderproces.’
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Veel bibliotheken opereren inmiddels binnen multifunctio-

nele accommodaties. Gezamenlijke huisvesting brengt naast 

kansen nieuwe problemen met zich mee. Het ondernemer-

schap van bibliotheekorganisaties wordt ook in deze context 

danig op de proef gesteld. 

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 vertegenwoordigers van vijf bibliotheken aan 

het woord over hun ervaringen met en hun ambities voor 

multifunctionele accommodaties.

Uit de interviews in deze brochure leren we dat de echte  

opgave in veel gevallen pas begint als het gebouw opent.  

De organisatorische en inhoudelijke totstandkoming van  

de ambities vergt vaak jarenlange inspanningen. Tegelijk  

is duidelijk dat op verschillende plaatsen in Nederland  

aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt met deze nieuwe 

verschijningsvormen, zowel inhoudelijk als organisatorisch.


