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VOORWOORD

Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel, van organisatie naar kernfuncties. Toen wij in september
2015 startten met onze adviesvraag over de concrete invulling van de maatschappelijke opdracht
van bibliotheken op lokaal niveau in 2025, wisten we nog niet dat dit de kern van ons advies zou
worden. Door eerst goed te kijken naar wat bibliotheken nu doen en waar hun maatschappelijke
opdracht nu uit bestaat, besloten we de vijf kernfuncties van bibliotheken als uitgangspunt te
nemen. Veelal worden deze kernfuncties lezen, leren, informeren, kunst & cultuur en ontmoeting &
debat, genoemd.
Volgens onze trendanalyse en verkennende scenario’s word de kernfuncties steeds belangrijker voor
het oplossen van de uitdagingen waarvoor Nederland staat. De kernfuncties voegen waarde toe
voor veel maatschappelijke thema’s die we in onze zoektocht vaak zijn tegengekomen in coalitieakkoorden van gemeenten of die volgen uit onze trendanalyses en toekomstscenario’s. Maar er moet
wel anders naar de invulling van deze kernfuncties gekeken worden.
Gemeenten moeten over de grenzen van hun huidige indeling in beleidsterreinen en begrotingsindelingen heen kijken naar de maatschappelijke opgaven op het gebied van participatie en
zelfredzaamheid, ontwikkelmogelijkheden en jeugd. De kernfuncties zijn in daarbij een belangrijk
instrument. De bibliotheek moet niet als organisatie, maar als geheel van functies gezien worden.
Dan kunnen de kernfuncties waarde toevoegen en bijdragen leveren aan:
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• het tegengaan van de maatschappelijke tweedeling op het gebied van inkomen, opleiding en
(digi)vaardigheden tegen te gaan
• verbeteren van de geletterdheid van alle burgers, een essentiële basisvaardigheid om deel
te kunnen nemen aan de kennissamenleving en bij te dragen aan de economie.
• het bevorderen van de integratie van nieuwe Nederlanders.
• een positief innovatieklimaat. Dit hangt nauw samen met onder meer het opleidingsniveau van de bevolking en de mate waarin het arbeidsaanbod flexibel inspeelt op veranderingen in de behoefte aan specifieke kennis en vaardigheden.
• digitale innovatie en de toegankelijkheid van de dienstverlening van overheid en bedrijven
voor groepen minder digivaardige burgers
• goed onderwijs waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen te ondersteunen.
• een bloeiende kunst en cultuur in de lokale omgeving te creëren ter bevordering van
gebiedsontwikkeling en innovatie.

Door met alle stakeholders als partner om de tafel te gaan, kan de gemeente haar beleid bepalen
en als goed en betrouwbaar opdrachtgever functioneren. Op provinciaal niveau is er vooral een rol
in het borgen van de toegankelijkheid van kernfuncties in provincies of regio’s.
Tot slot vinden wij dat de landelijke overheid (de Koninklijke Bibliotheek) in elk geval twee rollen heeft.
De ene rol is ondersteunend aan de lokale invulling van de kernfuncties. De KB moet hiervoor op
landelijk niveau efficiënte en effectieve formules ontwikkelen zoals de Bibliotheek op School en de
samenwerking met de Belastingdienst. Ook kwalitatief goede shared services bijvoorbeeld op het
vlak van digitalisering, ledenadministratie, uitleensystemen en overige ICT-voorzieningen, en een
samenhangend collectiebeleid zorgen voor kostenbesparingen op lokaal niveau. Waar de KB nu
vooral bibliotheken als doelgroep heeft zouden ook gemeenten ondersteund moeten worden in
hun (groei)ambities ten aanzien van de kernfuncties met goede voorbeelden en advies.
Daarnaast heeft de Koninklijke Bibliotheek een sturende rol om te zorgen dat een sterk en samenhangend stelsel aan kernfuncties ontstaat. Dit kan zij doen door controle op de invulling van de
kernfuncties door gemeenten en monitoring van de ontwikkelingen in het netwerk als geheel.
Alle doelgroepen moeten met een redelijke bereikbaarheid in afstand en financiering toegang hebben
tot kernfuncties, met inachtneming van de wettelijke publieke waarden. Dit betekent ook dat
gemeenten hierin zorgdragen voor het slechten van financiële drempels voor burgers als er een
private of betaalde invulling van kernfuncties is die niet voor alle burgers betaalbaar is.
Wat we vooral hopen is dat gemeenten, bibliotheken en andere instellingen op lokaal niveau het
gesprek met elkaar aangaan om de kernfuncties in te vullen. Met ons advies en de uitwerking van
mogelijke dienstverlening en samenwerkingspartners die we daarin hebben opgenomen hopen we
een goed startpunt te bieden voor dit gesprek.
Namens de commissie toekomst lokaal bibliotheekbestel,

Arjen Gerritsen, voorzitter van de Commissie en ten tijde van dit adviestraject burgemeester De Bilt,
nu burgemeester van Almelo.
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MANAGEMENT
SAMENVATTING
ADVIES COMMISSIE
TOEKOMST LOKAAL
BIBLIOTHEEKBESTEL

De openbare bibliotheek richt zich van oudsher op ontwikkeling en ontplooiing van individu
en samenleving. Sinds haar ontstaan aan het begin van de 20e eeuw vervult de bibliotheek een
maatschappelijke opdracht aan de hand van een aantal kernfuncties. Deze kernfuncties moeten
bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers en bevordering van hun maatschappelijke
kansen. De kernfuncties van de openbare bibliotheek zijn:
•
•
•
•

Kennis en informatie ter beschikking stellen (informeren).
Mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en educatie (leren).
Lezen en kennismaken met literatuur bevorderen (lezen).
Ontmoeting en debat organiseren (ontmoeting & debat).
Kennismaking met kunst en cultuur faciliteren (kunst & cultuur).

Door de vergaande digitalisering, een terugtrekkende overheid, veranderende informatieconsumptie, maatschappelijke en economische veranderingen en flinke bezuinigingen verandert de
openbare bibliotheek in hoog tempo. De Commissie Cohen heeft in 2013 een toekomstperspectief
ontwikkeld voor de openbare bibliotheek. De conclusie van deze commissie luidde: de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek staat in 2025 nog steeds overeind. Maar de manier waarop
deze opdracht wordt ingevuld, moet wezenlijk veranderen.
Naar aanleiding van deze conclusie en de inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) per 1 januari 2015 heeft de Koninklijke Bibliotheek de Commissie
Toekomst Lokaal Bibliotheekbestel (verder: de Commissie) gevraagd om advies als vervolg op het
rapport van de Commissie Cohen. Het moet gemeenten als lokale opdrachtgevers en bibliotheken
handvatten bieden om met elkaar in gesprek te gaan om het antwoord op de volgende vraag te
kunnen geven: hoe kunnen gemeenten en bibliotheken samen invulling geven aan de maatschappelijke opdracht van bibliotheken, zodat de bibliotheek functies sterk en toekomstbestendig
worden ingericht zowel in de lokale omgeving als in het landelijke stelsel?
O P D RAC H T
De opdracht aan de Commissie is advies uitbrengen over de concrete invulling van de maatschappelijke opdracht van bibliotheken op lokaal niveau, met het jaar 2025 als uitgangspunt. Daarbij
is de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek in de wet vertaald naar de vijf kernfuncties:
lezen, leren, informeren, kunst & cultuur, en ontmoeting & debat.
Om haar opdracht te vervullen, heeft de Commissie het volgende onderzocht:
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a Hoe kunnen de kernfuncties lokaal waarde toevoegen en wat betekent dit voor gemeenten en lokale bibliotheken?
b Wanneer is er op landelijk niveau sprake van een sterk stelsel en wat betekent dit voor
lokale bibliotheekvoorzieningen?
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DE BIBLIOTHEEK ANNO 2016:
De Commissie heeft de openbare bibliotheek anno 2016 als uitgangspunt genomen en schetst
in hoofdstuk 2 het stelsel in haar huidige vorm, de verantwoordelijkheden van de drie betrokken
overheden (het Rijk, de provincie en de gemeente), de publieke waarden en de huidige invulling en
financiering van de kernfuncties. Er is in dit advies bewust voor gekozen de kernfuncties los te zien
van de bibliotheek als organisatie die-zoals nu het geval is- in principe alle kernfuncties uitvoert.
Dit om de blik op de invulling van de kernfuncties zo open mogelijk te houden.
Veel beweging en dynamiek, bibliotheken onderling verschillend in transitie
De kernfuncties gaan verder dan alleen het uitlenen van boeken vanuit een fysieke locatie - waarmee
de bibliotheek tot op heden vaak geassocieerd wordt. Vandaag de dag is de klassieke uitleenfunctie
al lang niet meer de enige functie van bibliotheken. Deze neemt juist af, collecties worden kleiner
en het aantal uitleningen daalt. Er is sprake van een verbreding van de taken en activiteiten van
bibliotheken op verschillende domeinen, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van het onderwijs en
basisvaardigheden zoals (digitale) geletterdheid. Bibliotheken hebben steeds meer samenwerkingspartners - zowel lokaal als landelijk en zijn sterker dan voorheen verbonden met het lokale
bestuur. De invulling van de kernfuncties wordt dan ook steeds sterker lokaal bepaald. Dat hangt
samen met regionale verschillen in ontwikkeling en is met name het gevolg van de rolverdeling in
de bibliotheeksector: gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de kernfuncties in
de lokale omgeving op grond van de bibliotheekwet. Provincies ondersteunen lokale bibliotheken
daarbij via hun provinciale ondersteuningsinstelling. De Koninklijke Bibliotheek is landelijk verantwoordelijk voor het netwerk van bibliotheekvoorzieningen.
Kortom: de bibliotheeksector is sterk in beweging. Bibliotheken worstelen, evenals veel andere
organisaties, met deze dynamiek en de manier waarop ze medewerkers kunnen bijscholen om te
kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. Er ontstaan nieuwe functies, er komen bijvoorbeeld
medewerkers die specifieke kennis hebben binnen het sociaal domein. Opleidingen zijn niet meer
specifiek gericht op bibliotheekwerk.
Huidige invulling en financiering van de kernfuncties en publieke waarden
In bijna alle gemeenten voert de openbare bibliotheek de kernfuncties uit. Een openbare bibliotheek
houdt zich aan een aantal publieke waarden, onder meer in dat de bibliotheek een neutrale, nietcommerciële ontmoetingsplek is en dat politieke en sociaal-economische belangen geen rol spelen
bij het vervullen van de kernfuncties. De bibliotheek is vrij toegankelijk, biedt betrouwbare informatie,
maakt geen onderscheid tussen bevolkingsgroepen en bevordert kennismaken met denkbeelden
van andere bevolkingsgroepen. Daarin onderscheidt de bibliotheek zich van commerciële aanbieders.
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DE KERNFUNCTIES VERZAMELD
In hoofdstuk 2 staat per kernfunctie een schematische weergave van de manier waarop bibliotheken
de kernfuncties nu invullen, hoe dat in de praktijk werkt en met welke partners ze samenwerken.
Om de kernfuncties te kunnen uitvoeren, ontvangen lokale bibliotheken subsidie van lokale
overheden (ca. 80% van de inkomsten) . Andere bronnen van inkomsten zijn abonnementsgeld en
inkomsten uit andere activiteiten, zoals zaalverhuur (ca. 19% van de inkomsten).
Bibliotheken hebben door hun fysieke aanwezigheid en hun bekendheid een groot bereik.
Burgers waarderen de bibliotheek zeer - zij het dat ze de bibliotheek vaak juist belangrijk vinden
voor anderen. Internationaal gezien scoren Nederlandse bibliotheken laag als het gaat om bekendheid van andere kernfuncties dan leesplezier. Het ledenaantal (met name volwassen leden) en het
aantal uitleningen nemen gestaag af. Dat zet het verdienmodel en het maatschappelijke draagvlak
voor de lokale bibliotheek onder druk. Het aantal bezoekers van met name grotere bibliotheken
neemt wel toe, maar dat draagt niet bij aan de financiering, omdat deze bezoekers geen lid zijn.

ik ben
geen lid :(
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TR E N DS E N O NTW I KKE LI NG E N
Wat speelt er in de Nederlandse samenleving, wat is de impact van trends op de invulling van de
kernfuncties en wat betekenen de veranderingen voor de bibliotheken zelf? De Commissie gaat in
hoofdstuk 3 in op deze vragen.
De trends die op macroniveau de meeste invloed hebben op gemeenten, zijn:
•
•
•
•
•
•

Toenemend belang kennissamenleving en lerende economie voor ambitie Nederland.
Toenemende flexibilisering van arbeid en arbeidsrelaties, nieuwe banen.
Publieke taak wordt steeds meer een publieke zaak.
Publieke taken naar gemeenten, minder taken naar provincies.
Demografische samenstelling bevolking verandert.
De technologisering zet door, snelheid is onduidelijk, de impact is groot.

Impact op invulling van de kernfuncties
Aan de hand van maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen heeft de Commissie een
trendanalyse uitgevoerd. Volgens deze analyse worden de kernfuncties steeds belangrijker voor
de uitdagingen waarvoor Nederland staat, maar zal de invulling van de kernfuncties sterk moeten
veranderen door de verdergaande digitalisering, de veranderende samenstelling van de bevolking
en de verbondenheid met het lokale bestuur.
Gemeenten krijgen meer taken en verantwoordelijkheden en minder financiële middelen.
Dat brengt met zich mee dat gemeenten vanuit een breder perspectief gaan kijken naar de invulling
van de kernfuncties, omdat de uitdagingen waarvoor zij staan met elkaar samenhangen. Van decentralisatie van wetgeving tot uitdagingen in het sociaal domein en accenten die gemeenten willen
leggen, bijvoorbeeld op kunst- en cultuur. Gemeenten zullen bij de invulling van de kernfuncties
ook scherp kijken naar publieke financiering van de kernfuncties, ook hier zullen meerdere
beleidsterreinen (en niet alleen cultuur) meegenomen worden.
Kernfuncties gaan zo een meer centrale plek innemen en meerdere partijen zullen (een deel van) de
kernfuncties in de lokale omgeving invullen. Grenzen tussen branches zullen vervagen, omdat meer
samenwerking ontstaat tussen bijvoorbeeld bibliotheken, welzijnsorganisaties en onderwijs.
Er komen meer publieke en private (zowel bedrijven als burgers) aanbieders van kernfuncties.
Het bibliotheekstelsel dus wordt een meer open stelsel met een grotere diversiteit van aanbieders.
De invulling van de kernfuncties moet meer dan ooit passen bij de uitdagingen in de specifieke lokale
omgeving, de diversiteit in de invulling is tegelijkertijd een bron van innovatie. Doorslaggevend zijn
de vaardigheden van burgers om deel te nemen aan de samenleving en een bijdrage te leveren aan
deze samenleving.
Net als in andere sectoren zullen bibliotheken zich verder moeten aanpassen aan nieuw gebruiksgedrag en veranderende verwachtingen.
11
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D I G I TA A L ,
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De meeste gemeenten willen dat er voldoende ruimte blijft om optimaal te kunnen inspelen op de
lokale situatie. Omdat niet te voorspellen is hoe de lokale omgeving er over tien jaar uitziet, heeft
de Commissie er voor gekozen te werken met vier verschillende scenario’s. Deze staan beschreven
in hoofdstuk 4. In bijlage 2 zijn de scenario’s verder uitgewerkt. Ieder scenario heeft maatschappelijke uitdagingen en de kernfuncties dragen op verschillende manieren bij aan deze uitdagingen.
De vier toekomstscenario’s beschrijven ieder een lokale situatie in 2025, variërend van een omgeving met een actieve overheid, heel betrokken burgers, een stabiele economische situatie en snelle
digitalisering, tot een omgeving met een weinig slagvaardige overheid, relatief veel laagopgeleide
burgers en weinig maatschappelijke participatie, een zorgwekkende economische situatie en trage
digitalisering. De scenario’s kunnen ook parallel in verschillende gemeenten ontstaan, bijvoorbeeld
in de verschillende wijken of kernen van de gemeente, afhankelijk van de situatie en bevolkingssamenstelling in die gemeente.
Generieke maatschappelijke uitdagingen en de bijdrage van kernfuncties
Uit de vier scenario’s komt naar voren dat, ongeacht het scenario, een aantal maatschappelijke thema’s voor alle gemeenten geldt. Deze thema’s zijn vaak opgenomen in de coalitieakkoorden voor
de huidige periode en geven antwoord op een van de vragen die de Commissie is gesteld: hoe kunnen kernfuncties lokaal waarde toevoegen? Het gaat om de volgende maatschappelijke thema’s:

SCENARIO'S

4 3
C E N T RA A L M E T
VR IJW I LLIG E RS

VI E R TO E KO MSTSCE NAR IO'S

PUB LI EK
P R I VA AT &
SPONSOR I NG

1 Tegengaan tweedeling in de samenleving. Er is een toenemende tweedeling in de Nederlandse samenleving op het gebied van inkomen, opleiding en (digi)vaardigheden.
Lokale overheden streven naar een (minimaal) voorzieningenniveau om de kloof verkleinen.
2 Geletterdheid als essentiële basisvaardigheid, het belang van (een aanvulling op) goed
onderwijs. In een toenemend complexe netwerkmaatschappij waarin veel van mensen
wordt gevraagd, blijft geletterdheid een voorwaarde voor deelname aan de kennissamenleving en om bij te dragen aan de economie.
3 Integratie van nieuwe Nederlanders. Migratie en de huidige vluchtelingencrisis baren (een
deel van) de Nederlandse bevolking zorgen. De komende jaren verandert dat waarschijnlijk
niet. Integratie van de groep nieuwe Nederlanders is van groot belang.
4 Bijdragen aan positief innovatieklimaat. Dit hangt nauw samen met onder meer het opleidingsniveau van de bevolking en de mate waarin het arbeidsaanbod flexibel inspeelt op
veranderingen in de behoefte aan specifieke kennis en vaardigheden.
5 Digitale innovatie. De overheid zet digitale innovatie steeds meer in voor onder meer
onderwijs, de toegankelijkheid van publieksdiensten en transparantie in regelgeving en
bestuur (bijvoorbeeld belastingaangiftes en online verkiezingen). Groepen minder digivaardige burgers zijn daardoor niet, of steeds moeilijker bereikbaar.
6 Goed onderwijs. Alle gemeenten zetten in op kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs
om de talenten van leerlingen te ontwikkelen.
7 Kunst en cultuur. Sommige gemeenten zetten extra in op kunst en cultuur.
14

IN DE VIER SCENARIO'S KUNNEN DE KERNFUNCTIES DE
VOLGENDE BIJDRAGEN LEVEREN AAN DEZE OPGAVEN:
O P G AV E

Tegengaan
tweedeling

B I J D RAG E K E R N F U N C T I E S

• laagdrempelige en waardevrije toegang tot publieksinformatie over
•
•

Geletterdheid als
basisvaardigheid
Integratie

•
•
•
•
15

Digitale innovatie

bijv. armoederegelingen, programma’s en initiatieven ter bevordering
van burgerschap en integratie. De informatie wordt aangeboden op
plaatsen waar mensen veel komen
ondersteuning bij toegang tot bijvoorbeeld regelingen ter bestrijding
van armoede, maatschappelijke achterstanden en bevordering van
(arbeidsmarkt)participatie
ontmoeting en debat stimuleren over de grenzen heen van cultuur,
etniciteit en bevolkingsgroepen; (zowel online als fysiek, m.b.v. burgerinitiatieven, zoals als wijkdiners, wijkfeesten waar mogelijk)

• taalvaardigheid verbeteren, mensen verleiden tot meer lezen
• laaggeletterdheid tegengaan
• burgerschapsvorming
• laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor burgers
• aanbod van (maatwerk)taalprogramma’s voor specifieke behoeften
en groepen
• cultureel erfgoed toegankelijk maken
• taalvaardigheid verbeteren, mensen verleiden tot meer lezen
• laaggeletterdheid tegengaan

Bijdragen aan
innovatieklimaat

O P G AV E

Een creatieve, inspirerende leefomgeving trekt innovators aan
(en steden concurreren onderling om een ecosysteem voor innovatie
te bieden), via:
stimuleren van creativiteit, diversiteit en ontmoeting
slimme toegang tot informatiebronnen en relevante kennis (open
acces) faciliteren
podia bieden aan creatieve professionals
samenwerking stimuleren tussen kunst- en cultuurinstellingen in
de stad, dorp en wijk, amateurkunst, creatieve podia, buurthuizen,
burgers

B I J D RAG E K E R N F U N C T I E S

• vaardigheden verbeteren met behulp van landelijk ontwikkelde
programma’s, zoals taalcoaches en Digisterker
• ICT-vaardigheden verbeteren voor toegang tot overheidsdienstverlening, arbeidsmarkt
• gepersonaliseerde en slimme toegang bieden tot digitale overheidsdienstverlening
• state-of-the-art technologie (direct gerelateerd aan kernfuncties)
in huis halen, nieuwe ontwikkelomgevingen bouwen
• ruimte bieden voor open innovatie en experimenten, samen met
fabrikanten en ontwikkelaars

Goed onderwijs

• taalvaardigheid onder jeugd verbeteren met landelijke programma’s
•
•
•

Kunst & Cultuur

in samenwerking met onderwijs (bijvoorbeeld Kunst van Lezen,
Tel mee met Taal)
ruimte bieden om rustig te studeren, met toegang tot faciliteiten
mogelijkheden bieden om kennis op te doen
vrije toegang tot internet en bronnen
programmering van lezingen online en live om kennis op te doen,
bijdragen aan zomerscholen en buitenschoolse activiteiten

• bloeiende kunst en cultuur sector in de gemeente
• gebiedsontwikkeling en aantrekkelijkheid gemeente voor toerisme
• innovatief klimaat
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De manier waarop en de mate waarin de kernfuncties in de vier scenario’s worden ingevuld, zullen
variëren omdat er verschillen zijn tussen de grote stad en het platteland. Wat ook een rol speelt, is
dat de scenario’s verschillend zijn op het gebied van:
• de financiële middelen van de lokale overheid en de oplossingen die de lokale overheid
kiest voor de invulling van de kernfuncties
• de omvang en specifieke behoeften van bepaalde doelgroepen als het gaat om basisvaardigheden, de toegang tot de arbeidsmarkt en de rol die de lokale overheid toebedeelt aan
kunst en cultuur

I NV U LLI N G VA N D E K E R N F U N CTI E S I N D E P RA K TIJ K

En als we nou een zwembad bouwen?
Een zwembad heeft ook een kernfunctie!

In hoofdstuk 5 staat welke diensten de kernfuncties in de praktijk kunnen leveren uitgaande van
generieke maatschappelijke uitdagingen waarvoor gemeenten staan, welke rollen bibliotheken
daarbij kunnen vervullen en met welke (landelijke) organisaties zij kunnen samenwerken. Bij de
vertaling van de maatschappelijke opgaven naar concrete dienstverlening heeft de Commissie onderscheid gemaakt tussen lokale situaties zonder collectie, met alleen een digitale collectie, of met
zowel een digitale als een fysieke collectie. De dienstverlening is ook afhankelijk van het al dan niet
aanwezig zijn van een locatie en extra inzet op een specifieke doelgroep, zoals de jeugd, ouderen of
sociaal zwakkeren.
De dienstverlening varieert van persoonlijke ondersteuning op locatie, speciale lidmaatschappen
voor doelgroepen, begeleiding door ambulante taalcoaches, voorleesdiensten en het uitlenen van
fysieke werken die passen bij het niveau van taalvaardigheid en inburgering, tot online cursussen
digitale vaardigheden, gepersonaliseerde e-learning-routes mediawijsheid, het benutten van culturele
diversiteit in de lokale omgeving en het bieden van programma’s gericht op hulp bij integratie en
het overbruggen van onder meer culturele en religieuze verschillen.
De voorbeelden van dienstverlening bieden gemeenten en bibliotheken aanknopingspunten om
met elkaar in gesprek te gaan over de meerwaarde van de kernfuncties voor lokale uitdagingen en
de praktische invulling van die kernfuncties.
Financiën en personeel
In hoofdstuk 5 besteedt de Commissie ook aandacht aan de financiële en personele kant van de
uitvoering van kernfuncties. Financiering door subsidie, subsidie in combinatie met publiek-private
samenwerking of sponsoring zijn opties, maar er zijn ook andere mogelijkheden om de kernfuncties
in te vullen.
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Naast financiering is het belangrijk te kijken wat de invulling van een kernfunctie betekent voor
het personeel en management. Functies veranderen, traditionele taken vallen weg of zijn minder
belangrijk aan het worden (bijv. abonnementenbeheer en collectievorming). Deze werkzaamheden
maken plaats voor taken op het gebied van o.a. lobby, fondsenwerving en netwerken. Ervan uitgaande
dat de rol van bibliotheken op het gebied van ICT-vaardigheden blijft bestaan, zijn digitale vaardigheden een belangrijke competentie voor ondersteuning aan burgers. Deze omschakeling vraagt om
andere vaardigheden van personeel en management. Hoofdstuk 5 sluit af met een aantal voorbeelden
van invulling van de kernfuncties in de lokale omgeving, waarbij onderscheid is gemaakt tussen
stad en platteland en de grootte van de lokale omgeving.
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LA N D E LIJ K N ETW E R K , B E N O D I G D E O N D E R STE U N I N G
In hoofdstuk 6 gaat de Commissie in op de vraag wanneer er op landelijk niveau sprake is van een
sterk stelsel en wat dit betekent voor lokale bibliotheekvoorzieningen. Om deze vraag te beantwoorden, heeft de Commissie onderzocht wat er op landelijk en provinciaal niveau nodig is om de
invulling van de kernfuncties lokaal te ondersteunen en te bevorderen. De uitgangspunten daarbij
zijn het wettelijk kader, de conclusies die op basis van trends en scenario’s getrokken kunnen worden
en de betekenis daarvan voor de netwerkpartners.
Op naar een sterk bibliotheekstelsel
In de Wsob staat de netwerkgedachte centraal. De Wsob zet in op het vormen van één sterk bibliotheeknetwerk waarin alle openbare bibliotheekvoorzieningen - fysiek en digitaal - gezamenlijk
functioneren. Het gaat om de openbare bibliotheken die door de gemeenten worden bekostigd,
om provinciale ondersteuningsinstellingen die door de provincie worden bekostigd en om de landelijke digitale bibliotheek die door het Rijk wordt bekostigd.
Het is voor alle partijen belangrijk voor ogen te houden dat het landelijk netwerk er is om de
lokale bibliotheekorganisaties, en daarmee ook de gemeenten, maximaal te ondersteunen bij het
vervullen van hun complexe en steeds veranderende maatschappelijke opgaven. Dat vraagt om een
landelijk dekkend, samenhangend en kwalitatief hoogstaand netwerk. Daarbij moeten de toegankelijkheid tot en de kwaliteit van de kernfuncties geborgd zijn op landelijk niveau.
Sommige gemeenten zullen kiezen voor een volledig dekkend aanbod, andere zullen accenten
leggen op een aantal kernfuncties en andere kernfuncties beperkter of op afstand invullen.
De meerwaarde van een landelijk netwerk voor aanbieders van kernfuncties in de lokale omgeving
zal - met diversiteit in invulling als uitgangspunt - vooral liggen op het gebied van kennisuitwisseling,
gezamenlijke innovatie, shared services en standaarden, zoals het bieden van een backbone voor
digitale landelijke bibliotheekdiensten (een landelijke digitale bibliotheek) op een gebruikersvriendelijke manier, harmonisatie van uitleensystemen en landelijke programma’s en kosteneffectieve,
stelselbrede voorzieningen.
De rol van gemeenten en provincie
De Commissie stelt dat gemeenten over de grenzen van hun huidige indeling in beleidsterreinen, en
begrotingsindelingen met betrokkenheid van meerdere portefeuillehouders moeten kijken naar de
maatschappelijke opgaven op het gebied van participatie en zelfredzaamheid, ontwikkelmogelijkheden en jeugd om deze effectief aan te pakken. De kernfuncties zijn daarbij een belangrijk instrument.
Daarbij moeten ze de bibliotheek niet meer als organisatie, maar als geheel van functies beschouwen.
Door met alle stakeholders als partner om de tafel te gaan, kan de gemeente haar beleid bepalen en als
goed en betrouwbaar opdrachtgever functioneren. Niet alleen organisaties, maar ook betrokken
burgers zijn stakeholder. Veel burgers zijn trots op hun bibliotheek en willen er actief aan bijdragen.
De gemeente kan in overleg met aanbieders proactief te werk gaan en met burgers praten over de
mate waarin zij willen en kunnen bijdragen als in bepaalde gebieden geen volledige voorziening in
stand kan worden gehouden. Ook samenwerking over de gemeentegrenzen is nodig om de benodigde voorzieningen voor de maatschappelijke opgaven efficiënt in te richten.
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K E N N I S NA CO N S U M P TI E
DOO R G EV E N A .U. B .

Wat betreft de rol van de provincies: zij zouden alleen een rol moeten spelen bij vraagstukken die
over alle gemeenten in de provincie heen relevant zijn. Bij het bepalen van het beleid op dit soort
vraagstukken is de behoefte van gemeenten het eerste uitgangspunt. Ondersteuning door het
provinciaal bestuur zou vooral gericht moeten zijn op het borgen van de toegankelijkheid van
kernfuncties in provincies of regio’s.
De rol van de landelijke overheid
De Commissie vindt dat de landelijke overheid (de Koninklijke Bibliotheek) in elk geval twee rollen
heeft. De ene rol is ondersteunend aan de lokale invulling van de kernfuncties voor zowel bibliotheken
en hun samenwerkingspartners als voor gemeenten. De KB moet hiervoor:
• op landelijk niveau efficiënte en effectieve formules ontwikkelen voor de maatschappelijke
opgaven met ruimte voor lokale invulling. Dat bespaart op lokaal niveau (schaarse) publieke
middelen. Voorbeelden van dit soort programma’s zijn de Bibliotheek op School, Tel mee
met Taal en de samenwerking met de Belastingdienst.
• kwalitatief goede shared services bieden op het terrein van kennisdeling, digitalisering,
een landelijke digitale bibliotheek, en door shared services tot stand te brengen voor
ledenadministratie, uitleensystemen en overige ICT-voorzieningen, en een samenhangend
collectiebeleid.
• gemeenten te ondersteunen in hun (groei)ambities voor de kernfuncties met goede voorbeelden en advies.
• samenwerking tussen onder meer bibliotheken, onderwijs-, welzijns-, en cultuurinstellingen
ondersteunen door best practices en modellen te ontwikkelen.
• landelijke partners te verbinden aan de maatschappelijke opgaven en te wijzen op Verbinding
met de kernfuncties in de lokale omgeving en de mogelijkheden die het netwerk biedt.
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Daarnaast is voor de Koninklijke Bibliotheek een taak weggelegd op het
gebied van sturen op een sterk en samenhangend stelsel aan kernfuncties,
controle op de invulling van de kernfuncties door gemeenten en monitoring
van de ontwikkelingen in het netwerk als geheel. Gezamenlijk kan op basis
van de resultaten worden besproken of de toegankelijkheid in het geding
is en of er andere lacunes zijn. Alle doelgroepen moeten met een redelijke
bereikbaarheid in afstand en financiering toegang hebben tot kernfuncties,
met inachtneming van de wettelijke publieke waarden. Dit betekent ook
dat gemeenten zorgdragen voor het slechten van financiële drempels voor
burgers als er een private of betaalde invulling van kernfuncties is die niet
voor alle burgers betaalbaar is.

Op het gebied van personeel en scholing is de aanbeveling structureel
prioriteit te geven aan het aanbod van opleidingen en de mate waarin deze
nog aansluiten bij de gevraagde competenties; de veranderende rol en
dienstverlening van bibliotheken vraagt om nieuwe functies en competenties, zowel van medewerkers als van management en toezichthouders.
Er zou op korte termijn een landelijk kader voor opleiding en scholing
moeten komen op basis van het toekomstperspectief in dit advies.

Tot slot: omdat nog geen duidelijk beeld bestaat van de impact en meerwaarde van digitalisering, beveelt de Commissie aan een analyse te maken
op het gebied van digitalisering waarin aandacht uitgaat naar onder meer
de benodigde standaarden voor de invulling van kernfuncties en een business
case voor verdergaande shared services.
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1 INLEIDING
Dit individu gaat zich
De openbare bibliotheek richt zich van oudsher op ontwikkeling en ontplooiing van individu en
samenleving. Sinds haar ontstaan aan het begin van de 20e eeuw zijn lezen, leren, informeren,
kunst & cultuur en ontmoeting & debat de kernfuncties.
Maar door de vergaande digitalisering, een terugtrekkende overheid, flinke bezuinigingen,
veranderende gebruikersbehoeften en andere maatschappelijke en economische ontwikkelingen
verandert de omgeving van de openbare bibliotheek in hoog tempo.

vandaag eens heerlijk
rustig ontplooien!

“De bibliotheek moet zichzelf opnieuw uitvinden”, aldus Job Cohen, naamgever aan de commissie
die in 2013 een toekomstperspectief heeft ontwikkeld voor de openbare bibliotheek: ‘Bibliotheek
van de toekomst: knooppunt voor kennis, contact en cultuur’. De conclusie van dit rapport is: de
maatschappelijke opdracht van de bibliotheek in 2025 staat nog steeds overeind, maar de manier
waarop deze opdracht wordt ingevuld, moet wezenlijk veranderen1.
Naar aanleiding van deze conclusie en de inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) per 1 januari 2015 heeft de Koninklijke Bibliotheek de Commissie
Toekomst Lokaal Bibliotheekbestel (verder: de Commissie) gevraagd om advies. Het advies moet
gemeenten als lokaal opdrachtgever en bibliotheken handvatten bieden om de bibliotheekfuncties
toekomstbestendig in te richten.

1 .1

O P D RAC HT

De opdracht aan de Commissie is advies uitbrengen over de concrete invulling van de maatschappelijke opdracht (de kernfuncties) van bibliotheken op lokaal niveau, met het jaar 2025 als uitgangspunt.
Om deze opdracht te vervullen, heeft de Commissie Gerritsen het volgende onderzocht:
a Hoe kunnen de kernfuncties lokaal waarde toevoegen en wat betekent dit voor gemeenten en lokale bibliotheken?
b Wanneer is er op landelijk niveau sprake van een sterk stelsel en wat betekent dit voor lokale
bibliotheekvoorzieningen?
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1

Bibliotheek van de Toekomst, Advies rapport Commissie Cohen, Den Haag januari 2014
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“Om los te komen van de huidige situatie, hebben we ervoor gekozen
mogelijke scenario’s te schetsen voor de invulling van de kernfuncties
1.2

DO E L E N DO E LG R O E P

Met dit rapport wil de Commissie betrokkenen richting geven bij de invulling van de maatschappelijke
opdracht, zoals deze is vastgelegd in de Wsob, zodat een sterk en toekomstbestendig bibliotheekstelsel ontstaat. Het rapport kan het startpunt vormen voor een gesprek tussen gemeenten en
bibliotheken over de invulling van de maatschappelijke opdracht en kernfuncties in de lokale omgeving. Het document is bedoeld voor:
• alle (mogelijke) aanbieders van kernfuncties;
• stakeholders in de lokale omgeving (onder wie wethouders, gemeenteraadsleden, beleidsadviseurs, betrokken burgers);
• stakeholders op provinciaal niveau (provinciale ondersteuningsinstellingen, beleidsambtenaren, statenleden en gedeputeerden);
• stakeholders op landelijk niveau (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de
Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal
Overleg en de Verenging van Openbare Bibliotheken).

1.3

R E LATI E M ET D E I N N OVATI E-AG E N DA

op lokaal niveau. Deze werkwijze gaf ons de mogelijkheid vrijer te
denken over de waarde die de kernfuncties van bibliotheken kunnen
toevoegen in verschillende omgevingen, op welke thema’s en met
wat voor dienstverlening. Bovendien konden we aan de hand van de
scenario’s onderzoeken wat provinciale en landelijke netwerken kunnen
en moeten bijdragen om lokale bibliotheken te ondersteunen.
Dit rapport geeft richting bij gesprekken over de invulling van de
bibliotheekfuncties op lokaal niveau en biedt een basis voor gemeenten
en lokale bibliotheken om in overleg hun dienstverlening vorm te geven.”
— Arjen Gerritsen, voorzitter Commissie Toekomst Lokaal Bibliotheekbestel

De Commissie heeft kennisgenomen van de innovatie-agenda die door de Vereniging Nederlandse
Gemeenten, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging Openbare Bibliotheken en de Samenwerkende
Provinciale Ondersteuninginstellingen Nederland is opgesteld, gedurende het proces van advisering
door de Commissie. De Commissie heeft bijgedragen aan de thema’s in de innovatie-agenda door
middel van een gesprek. De thema’s in de innovatie-agenda komen allemaal in meer of mindere mate
aan de orde in dit advies. Naast de thema’s in de innovatie-agenda heeft de Commissie vanuit haar
toekomstperspectief meerdere thema’s geïdentificeerd waaraan de kernfuncties kunnen bijdragen.

1.4

25

OV E R D E CO M M I SS I E

De Commissie is samengesteld uit Arjen Gerritsen, ten tijde van dit adviestraject burgemeester
De Bilt, nu burgemeester van Almelo. (voorzitter), Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad (sectororganisatie voor Primair Onderwijs), Erik Akkermans, zelfstandig adviseur, tot 1 juli 2017 voorzitter
van de Federatie Cultuur (federatie van brancheorganisaties in de cultuursector), Marijke Steenbergen,
lid Raad van Bestuur Movisie (kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling),
Theo Huibers, hoogleraar Information Retrieval aan de universiteit van Twente en managing partner
bij Thaesis (strategie adviesbedrijf voor organisaties in snel veranderende markten). Allen hebben op
persoonlijke titel deelgenomen aan de Commissie.

De Commissie is tien keer bijeengekomen in de periode van september 2015 tot en met juni 2016.
Bij de totstandkoming van haar onafhankelijk advies heeft zij gebruikgemaakt van bestaande
analyses en onderzoeken, gesprekken met stakeholders en eigen gedachtevorming naar aanleiding
daarvan. De Commissie heeft samengewerkt met:
• de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
• een klankbordgroep van bibliotheekdirecteuren, bestaande uit Ankie Kesseler (Bibliotheek
AanZet), Rudy Crombeen (Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen), Bonne Westdorp
(RegioCultuurCentrum Idea), Gaby Lafeber (Bibliotheek Rivierenland), Ton van Vlimmeren
(Bibliotheek Utrecht) en Anne Rube (ProBiblio);
• de Koninklijke Bibliotheek.
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Hij kijkt in de toekomst om
te zien wat lokale en landelijke
netwerken kunnen bijdragen.

Wat doet hij?

DE BIBLIOTHEEK
- ANNO -

2016
Het startpunt van het advies van de Commissie is de bibliotheek anno 2016. Hoe zit het huidige bibliotheekstelsel in
elkaar? Wat zijn de publieke waarden? Maar ook: wat zijn de
kernfuncties en hoe vullen bibliotheken en andere organisaties
deze in? Tot slot heeft de Commissie vestigingsvormen en
aantal bibliotheekorganisaties in kaart gebracht en gekeken
naar het bereik en de waardering van bibliotheken.

2 .1

E É N N ETW E R K ,
D R I E OV E R H E D E N

In de wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is vastgelegd dat elke inwoner
van Nederland toegang heeft tot informatie en
cultuur via de fysieke en digitale openbare bibliotheek2. Het bibliotheekstelsel is een decentraal
stelsel, maar de wet gaat uit van één netwerk
van openbare bibliotheekvoorzieningen.
Dit netwerk bestaat uit lokale bibliotheken,
provinciale ondersteuningsinstellingen en, voor
zover het de instandhouding van de landelijke
digitale bibliotheek2 betreft, de Koninklijke
Bibliotheek. De verantwoordelijkheid voor de
instandhouding van het netwerk ligt bij3:
• De rijksoverheid (is verantwoordelijk voor
het bibliotheekstelsel als geheel en zorgt
voor de beschikbaarheid van en toegang tot
de digitale bibliotheek. De Koninklijke
Bibliotheek is namens de rijksoverheid
verantwoordelijk voor monitoring en beheer
van het netwerk).
• De gemeente (is verantwoordelijk voor
de lokale fysieke bibliotheek. Gemeenten
beslissen in grote mate zelf over de inrichting
van de lokale bibliotheekfunctie binnen de
kaders van de wet4 ).
• De provincie (is verantwoordelijk voor de
bovenlokale ondersteuning van lokale bibliotheken, zoals het interbibliothecair leenverkeer en innovatie van de fysieke bibliotheek).

ontmoetingsplek is en dat politieke en sociaaleconomische belangen geen rol spelen bij het
vervullen van haar kernfuncties (zie 2.3).
De bibliotheek is vrij toegankelijk en iedereen
mag gebruikmaken van haar diensten.
De bibliotheek biedt betrouwbare informatie,
maakt geen onderscheid tussen bevolkingsgroepen en bevordert kennismaken met
denkbeelden van andere bevolkingsgroepen5.
De openbare bibliotheek verbindt en is er voor
iedereen. Daarin onderscheidt de bibliotheek
zich van commerciële aanbieders. De publieke
waarden zijn gebaseerd op het Unesco-manifest
over de openbare bibliotheek en vastgelegd in
de wet.

2 . 3 K E R N F U N CTI E S
De maatschappelijke waarde van bibliotheken is
vertaald in vijf kernfuncties die openbare bibliotheken moeten vervullen. Deze zijn per 1 januari
2015 opnieuw vastgelegd in de Wsob. De kernfuncties moeten bijdragen aan de persoonlijke
ontwikkeling van burgers en de bevordering van
hun maatschappelijke kansen. De kernfuncties
gaan verder dan alleen het uitlenen van boeken
vanuit een fysieke locatie - waarmee de bibliotheek tot op heden vaak geassocieerd wordt.
2 Artikel 7, Wsob.

2 . 2 P U B LI E K E WA A R D E N
De bibliotheek heeft een maatschappelijke
opdracht en moet voldoen aan een aantal publieke waarden. Deze waarden houden in dat de
bibliotheek een neutrale, niet-commerciële

3 Artikel 6, Wsob.
4 Memorie van antwoord (Eerste Kamer,
vergaderjaar 2014 -2015, 33 846, C).
5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013 - 2014, 33 846,
nr. 3 25
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De kernfuncties van de openbare bibliotheek zijn:
•
•
•
•
•

Kennis en informatie ter beschikking stellen (informeren).
Mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en educatie (leren).
Lezen en kennismaken met literatuur bevorderen (lezen).
Ontmoeting en debat organiseren (ontmoeting & debat).
Kennismaking met kunst en cultuur faciliteren (kunst & cultuur).

In bijna alle gemeenten voert de openbare bibliotheek de kernfuncties uit. Op een aantal plaatsen is dit uitbesteed aan andere (commerciële) aanbieders, die een beperkter aanbod hebben en
meestal niet alle kernfuncties vervullen. Daartegenover staan lagere kosten voor de uitvoering.

2 .3 .1

K E R N F U N C T I E S I N D E P RA K T I J K

LEZEN, LEREN, INFORMEREN,
KUNST & CULTUUR
EN
ONTMOETING & DEBAT

Hieronder beschrijven we in vogelvlucht hoe bibliotheken de kernfuncties nu invullen.
Bibliotheekorganisaties werken veelal samen met andere organisaties bij de invulling van kernfuncties.
Daarom heeft de Commissie gekeken wat andere organisaties doen op dat gebied.
De invulling is lokaal verschillend, dus het overzicht van activiteiten is niet volledig voor wat betreft
alle activiteiten van bibliotheken.
Bij de meeste openbare bibliotheken ligt de focus op de kernfuncties lezen en leren en - in mindere
mate - op informeren. De laatste tijd maken gemeenten en bibliotheekdirecteuren op lokaal niveau
duidelijke beleidskeuzes ten gunste van leren, informeren, en ontmoeting & debat. Er zijn veel
overeenkomsten tussen bibliotheken bij het invullen van deze kernfuncties. Dat komt doordat
bibliotheken bij de ontwikkeling van producten en diensten voor deze functies nauw samenwerken
op landelijk, provinciaal en regionaal niveau6. Zo is de Bibliotheek op School een bewezen succesvol
initiatief. Bij het verder ontwikkelen van de kernfuncties lezen, leren, informeren, en ontmoeting
& debat worden diverse programma’s ingezet, zoals Digisterker, iWorkspace, Taalpunt, Medialab,
Digilab en i-pad-cafés.

5
KERNFUNCTIES

De kernfuncties kunst & cultuur, en ontmoeting & debat verschillen per bibliotheek, mede omdat
bibliotheken deze functies invullen in samenwerking met andere organisaties. Bibliotheken hebben
vaak een coördinerende of faciliterende rol en de uitvoering berust bij andere partijen, zoals erfgoedinstellingen (archieven en regionale historische centra en musea) of instellingen voor cultuureducatie
en volwasseneneducatie.
Vooral in de sectoren welzijn, kunst & cultuur en onderwijs vinden bibliotheken natuurlijke samenwerkingspartners. Deze organisaties hebben naast de samenwerking met de bibliotheek soms zelf
een aanbod op één of meer kernfuncties.
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6 RijnbrinkGroep, De vijf functies van de bibliotheek nader bekeken, december 2014
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K E N N I S E N I N FO R M AT I E T E R B E S C H I K K I N G ST E L L E N

L E Z E N E N K E N N I S M A K E N M E T L I T E RAT U U R B E VO R D E R E N

De bibliotheek

Andere organisaties

De bibliotheek

• Informatie selecteren en bronnen beoordelen

• Commerciële informatiediensten

Taalbevorderingsprogramma:
bestrijding laaggeletterdheid

Andere organisaties

• (On)betaald online aanbod
• Een collectie samenstellen en uitlenen
• Publieksinformatie bieden op het gebied
van onder meer jeugd, opvoeding, zorg en
gezondheid
• Gids bij zoekopdrachten
• De fysieke bibliotheekruimte en de
mogelijkheid om er onder meer kranten
en tijdschriften te lezen, gebruik te maken
van computers en informatie te zoeken

• Leeszaal met collectie en mogelijkheid tot
uitlenen
• Huiskamerbibliotheken, leeskasten op straat
• Uitleenfunctie georganiseerd door
commerciële aanbieders, zoals Karmac
• Digitale informatie van verschillende
(overheids)organisaties
• Digitale zoek & vind-oplossingen, zoals
Google, andere zoekmachines en Bots
• Retail en horeca (bijvoorbeeld boekhandel
met horeca, galerie met leestafel en wifi)

M O G E L I J K H E D E N B I E D E N VO O R O N T W I K K E L I N G E N E D U CAT I E
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De bibliotheek

Andere organisaties

• Samenstellen projectcollecties
• Studieplekken en toegang tot internet en
andere bronnen voor scholieren, studenten
en autodidacten met bijbehorende voorzieningen
• Het gebouw openstellen voor educatieve
cursussen
• Burgers stimuleren digi-, taal- en computervaardigheden op te doen
• Mediacoaches, ontwikkeling leerlijnen
mediawijsheid
• Fablabs

• Educatieve instellingen (primair en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger
beroepsonderwijs en universiteiten) bieden
formele educatie
• Cursussen, trainingen, coaching door een
groot aantal (commerciële) aanbieders
• Aanbod van cursussen en trainingen op het
terrein van vaardigheden om informatie te
zoeken, te beoordelen en te benutten
• Musea en andere culturele instellingen
bieden een educatief aanbod in de vorm
van bijvoorbeeld lezingen, collecties en
lesbrieven

Preventie van taalachterstanden (programma
Kunst van Lezen als onderdeel van een groot
programma Tel mee met Taal) door:
• Een leesomgeving te bieden (waaronder
collectie)
• Expertise (opleiding van zowel bibliotheekmedewerkers als professionals binnen
kinderopvang en onderwijs). Scholen,
consultatiebureaus, peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven krijgen ondersteuning
van de lokale bibliotheek bij het vormgeven
van een leesbevorderingsaanpak
• Evidentie (resultaten zichtbaar via effectmeting en monitoring, onderzoeksresultaten verzamelen en communiceren via
brochures en congressen/conferenties)
• Samenwerking op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau vanuit een
netwerk op landelijk, provinciaal en lokaal
niveau

• Diverse activiteiten gericht op het curatieve aspect van taalachterstanden als onderdeel van Tel mee met Taal door Stichting
Lezen en Stichting lezen & schrijven
• VoorleesExpress (voorlezen bij ouders
thuis)
• Inburgeringscursussen door volwassenenonderwijs en andere organisaties
• Online broedplaatsen voor taalbevordering, zoals Duolingo en Hebban

Daarnaast:
• Een Taalpunt bieden waar iedereen hulp
kan krijgen bij het verbeteren van taalvaardigheid aan de hand van onder meer een
speciale collectie
• Taalcoaches. In sommige gevallen wordt
dit door de bibliotheek georganiseerd of
uitgevoerd

(gaat verder op de volgende pagina)
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De bibliotheek

Andere organisaties

De bibliotheek

Andere organisaties

Openbare collectie (digitaal en fysiek)
• Voor de jeugd tot 18 jaar een doorlopende
leeslijn en aansluitende collectie
• Collectie voor volwassenen die aansluit op
lokale behoeften
• Toegang tot totale collectie van Nederlandse bibliotheken (literaire canon)

• Onderwijs (de Bibliotheek op School in
samenwerking met bibliotheken)
• Boeken uitlenen (huren via uitgevers)
• Boekverkoop via boekhandels en
Spotify-achtige streamingdiensten
(bijvoorbeeld Elly’s Choice)
• Collecties via burgerinitiatieven (fysiek)
• Leesclubs en -kringen

• De bibliotheek is een neutrale, objectieve
ontmoetingsplaats waar alle groepen uit de
samenleving elkaar kunnen ontmoeten
• Lezingen en debatten over maatschappelijke thema’s, discussies over onderwerpen
van lokaal, regionaal, landelijk of mondiaal
belang
• Netwerken en communities vormen en faciliteren door ruimte beschikbaar te stellen
en leeskringen te organiseren
• Ontmoetingen organiseren tussen verschillende bevolkingsgroepen

• Buurtwerk, buurthuizen (welzijnswerk)
• Media: televisieprogramma’s en internet
• Activiteiten in culturele centra, zoals De
Balie en De Rode Hoed, en onafhankelijke
platforms, zoals Pakhuis de Zwijger
• Activiteiten in verzorgingshuizen
• Persoonlijke netwerken en communities,
zoals Facebook
• Ad hoc-activiteiten, zoals gemeentelijke
inspraakavonden en bijeenkomsten van
politieke partijen en belangengroepen
• Verenigingen, debatclubs en -conferenties
(bijvoorbeeld op basis van Model United
Nations)
• Fora op internet

Specifiek aanbod voor groepen met
een leesbeperking, onder wie blinden,
slechtzienden en dyslectici (i.s.m. Pas•send Lezen), zoals
• Grote-letterboeken
• Gesproken boeken, audioboeken
(inclusief apparatuur)
• Combilezen
• Brailleboeken

• Gespecialiseerde aanbieders en ondersteuners, zoals Dedicon (school- en
studieboeken) en Luisterlezen.nl

K E N N I S M A K I N G M E T K U N ST E N C U LT U U R FAC I L I T E R E N
Evenementen
• (Kinder)boekenweek
• Bijeenkomsten met schrijvers
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• Diverse activiteiten van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse
Boek (CPNB)
• Aandacht voor literatuur en optredens van
schrijvers op diverse festivals, waaronder
Lowlands en Poetry International
• Lezingen, signeersessies van schrijvers in
boekhandels

De bibliotheek

Andere organisaties

• Lokale en regionale historische collecties
bewaren en beschikbaar stellen
• Aansluiting zoeken bij lokale en provinciale
culturele tradities
• Contextuele informatie over onder meer
culturele evenementen, exposities, muziek
en toneel, in samenwerking met andere
culturele instellingen
• Professionele kunst en amateurkunst
verbinden
• Lezingen organiseren, programma-informatie aanbieden
• Kaartverkoop voor bovenstaande
activiteiten

• Culturele instellingen, zoals theaters
en musea
• Theaterbureaus
• Artiesten die exposeren, activiteiten
organiseren
• Kunstuitleen
• Galerieën
• Commerciële intermediairs/bemiddelaars
• Expositieruimten
• Evenementenbureaus
• Digitaal
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2 .3.2

F I N A N C I E R I N G VA N K E R N F U N C T I E S

Om de kernfuncties te kunnen uitvoeren, ontvangen lokale bibliotheken subsidie van gemeenten.
Andere bronnen van inkomsten zijn abonnementsgeld en inkomsten uit andere activiteiten, zoals
zaalverhuur. Op dit moment is de verhouding subsidie - eigen inkomsten 81% - 19%7.

81

Het ledenaantal (met name volwassen leden) en het aantal uitleningen neemt gestaag af8.
Dat zet het verdienmodel en het maatschappelijke draagvlak voor de lokale bibliotheek onder
druk. Het aantal jeugdleden is wel gegroeid (inmiddels stabiel), onder meer door leesbevorderingsprogramma’s, zoals BoekStart, de VoorleesExpress, de Bibliotheek op School, Nederland Leest en
de Nationale Voorleesdagen9. Het aantal bezoekers van met name grotere bibliotheken neemt wel
toe, maar dat draagt niet bij aan de financiering, omdat deze bezoekers geen lid zijn.
Er is geen gelijkmatige verdeling van het budget over de vijf kernfuncties. De bibliotheek geeft
ongeveer 80% van het budget uit aan de lees- en informatiefuncties (huisvesting, personeel,
collectie). De rest van het budget gaat naar de leerfunctie. Ontmoeting & debat, en kunst & cultuur
worden gezien als ‘bijvangsten’ of ondersteunend aan de andere drie kernfuncties.

19

2 . 4 V ESTI G I N GSVO R M E N E N A A NTA L B I B LI OTH E E KO R GA N I SATI E S
De vestigingsvorm van lokale bibliotheken anno 2016 varieert van centrale bibliotheken, wijkvestigingen in steden en grote en kleine vestigingen in kleinere gemeenten, tot servicepunten/
uitleenposten in gebouwen met andere functies, zoals wijkcentra (deze bibliotheken heten ook wel
Plug-in-bibliotheek, Bibliotheek op het station, Bibliotheek Antikraak, strandbibliotheek, Bibliobus, Jeugdbus, Biblioservicebus, themabus), mini-servicepunten, steunpunten onderwijs of zorg,
ophaal- en inleverpunten, de bibliotheek-aan-huis, bezorgdiensten en boekspots. De (al dan niet
bemande) vestigingen hebben verschillende doelgroepen. Ook de omvang van de collectie, dienstverlening en openingstijden lopen uiteen. De meeste bibliotheken hebben 1 tot 7 vestigingen10.
De verwachting is dat het aantal reguliere vestigingen en servicepunten de komende jaren afneemt.
Daar staat tegenover dat het aantal bibliotheken op scholen zal toenemen en dat steeds meer
bibliotheken hun huisvesting gaan delen met andere voorzieningen, zoals buurthuizen.
Daarnaast verwachten we dat steeds meer burgers of commerciële partijen een uitleenfunctie voor
boeken gaan inrichten.

"Op dit moment is de
verhouding subsidie - eigen
inkomsten 81% - 19%"
7 Panteia, Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid, pp. 5, april 2015
8 CBS Statline en Bibliotheek van de Toekomst, Advies rapport Commissie Cohen, Den Haag januari 2014.
Waar een volwassen bibliotheeklid in 2000 gemiddeld 37 boeken mee naar huis nam, zijn dit er in 2014 nog 24.

In 2015 waren er in Nederland 157 bibliotheekorganisaties met 1.010 bibliotheekvestigingen (788
reguliere vestigingen en 222 servicepunten). Het aantal reguliere vestigingen neemt af, terwijl het
aantal servicepunten nagenoeg stabiel blijft11. Het aantal mini-servicepunten, steunpunten onderwijs/zorg en afhaalpunten is tussen 2012 en 2014 gestegen van 232 naar 319. Eén bibliotheek bedient
gemiddeld 2,55 gemeenten en ligt op gemiddeld 1,8 km afstand van de inwoners12. Het aantal reguliere
bibliotheekvestigingen neemt af om de uitgaven terug te brengen en zo de inkomstenderving die
door combinatie van minder leden, uitleningen en bezuinigingen ontstaat, op te vangen.
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Ook jeugdleden zijn de in loop der jaren minder boeken gaan lenen, sinds 2000 is er een daling van 58,8 miljoen
naar 35,4 miljoen stuks in 2014 (-40%). Het aantal jeugdleden is gestegen en blijft nu vrij stabiel rond de 2,25
miljoen maar het aantal volwassen leden blijft afnemen (van circa 1.6 miljoen in 2013 naar 1,5 miljoen in 2014)
9 www.leesmonitor.nl
10 Probiblio, Bibliotheken in Nederland, augustus 2014
11 VOB, 2015 - via http://www.leesmonitor.nu/bibliotheek-0
12 Probiblio, Bibliotheken in Nederland, augustus 2014
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2 . 5 B E R E I K E N WA A R D E R I N G B I B LI OTH E E K
Uit landelijk onderzoek naar nut en waarde van de bibliotheek blijkt dat de belevings- en ‘fun factor’
prevaleren. Meer dan 70% van het ondervraagde publiek vindt leesplezier één van de belangrijkste
voordelen van de bibliotheek. Daarnaast zijn hobby’s, vakantie, reizen en toerisme populair.
Op emotioneel vlak ervaart een grote groep ontspanning, rust en plezier in de bibliotheek.
Persoonlijk profijt van de bibliotheek vinden mensen dus vooral op het affectieve aspect (emoties
en attituden die mensen associëren met, of die voortvloeien uit het gebruik en de beleving van de
bibliotheek) - veel meer dan op economisch, sociaal en cultureel vlak. Ook internationaal gezien
scoren Nederlandse bibliotheken laag als het gaat om andere zaken dan leesplezier. Een vergelijking
met Finland, Zuid-Korea en de VS laat zien dat bibliotheekbezoekers in deze landen (en in mindere
mate in Noorwegen) een veel breder palet aan profijt ervaren dan in Nederland.
Bijvoorbeeld op het gebied van educatie, culturele activiteiten en hulp bij werk vinden.
Kennelijk heeft het Nederlandse publiek een vrij eenzijdig beeld van het nut van bibliotheken.
Of misschien leggen de bibliotheken hierop - bedoeld of onbedoeld - de nadruk bij de marketing
en promotie van hun aanbod en creëren ze zo een bepaald imago13.

Ik vind de bibliotheek heel
erg belangrijk. Voor anderen.

“Uit landelijk onderzoek naar nut en waarde van de bibliotheek blijkt
dat de belevings- en ‘fun factor’ prevaleren. Meer dan 70% van het ondervraagde publiek vindt leesplezier één van de belangrijkste voordelen
van de bibliotheek. Daarnaast zijn hobby’s, vakantie, reizen en toerisme
populair.”
Ondanks de verbreding van taken en pogingen tot bredere maatschappelijke profilering en positionering, lijkt het bestaande imago van de bibliotheek als boekenuitlener de bibliotheek te weerhouden van betekenisgeving op breed maatschappelijk vlak14. Bijzonder is ook dat slechts ruim een
derde van de ondervraagden zegt de bibliotheek voor zichzelf (zeer) belangrijk te vinden, maar een
veel groter percentage (bijna 70%) vindt de bibliotheek belangrijk voor anderen.

13 https://www.kb.nl/sites/default/files/publicatie_de_maatschappelijke_waarde_van_openbare_
bibliotheken_in_nederland.pdf
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14 https://www.kb.nl/sites/default/files/sepciale_editie_mmo_magazine_durf.pdf
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In onderstaande figuur staat het profijt dat bezoekers van de bibliotheek ervaren.

ho

fiteren
o
r
p
e

bezoekers van hun biblio
thee

k?

sociaal

educatief

41% onder de mensen

43% nieuwe dingen leren

16% voelt zich ‘erbij horen’

35% persoonlijke ontwikkeling

20% verbonden met de maatschappij

28% zelfstudie

11% sociale contacten

14% formele educatie afronden

3% discussie en debat

affectief
61% leesplezier

economisch

28% reizen en vakanties

55% geld besparen

2% hobby’s

13% betere werkplek

63% ontspanning

5% professionele vaardigheden

53% rust

3% werktaken

Tegelijkertijd blijkt uit onderzoeken dat activiteiten van bibliotheken op het gebied van leesplezier
en taalvaardigheid een positief effect hebben op taalvaardigheid. Uit recent onderzoek van Heleen
van den Berg en Adriana Bus van de Universiteit Leiden blijkt dat kinderen hoger scoren op taal als
ouders ze met behulp van BoekStart voorlezen voordat ze acht maanden zijn.
De positieve effecten op de woordenschat zijn al zichtbaar als kinderen vijftien maanden oud zijn
en duren voort als ze ouder worden. Ook blijkt uit onderzoek dat met de Bibliotheek op School
(dBoS) het lezen op school toeneemt en de leesvaardigheid van bijna alle leerlingen op dBoS-scholen sterk vooruitgaat15.
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15 https://www.kb.nl/sites/default/files/speciale_editie_mmo_magazine_durf.pdf

cultureel
39% verbonden met kunst en cultuur
38% kennis over lande, cultuur en levensstijlen
29% nieuwe ideeën en meningen
11% deelname culturele activiteiten
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Door de verdergaande digitalisering van overheidsdienstverlening kunnen burgers die niet, of
minder vaardig zijn met de computer, in de problemen komen. Steeds meer landelijke organisaties
benutten de locaties en expertise van de bibliotheek als fysiek distributiekanaal. Zo zijn onlangs
afspraken gemaakt met de Belastingdienst voor ondersteuning van burgers als zij online aangifte
doen. Ook met het UWV is de sector in gesprek voor vergelijkbare dienstverlening.

Manieren om kinderen
de bibliotheek in te krijgen.

2 . 6 CO N C LU S I E S
Analyses van de huidige situatie laten zien dat bibliotheken volop in transitie zijn en dat de onderlinge verschillen in dit proces groot zijn. Dat blijkt in het bijzonder uit het volgende.
Verbreding van de taken en activiteiten van bibliotheken: veel meer dan alleen uitleenfunctie
De klassieke uitleenfunctie waarmee bibliotheken tot op heden worden geassocieerd, is al lang niet
meer de enige activiteit van bibliotheken. De klassieke uitleenfunctie neemt af; collecties worden
kleiner en het aantal uitleningen neemt af. Dit, samen met het gegeven dat gemeenten minder
middelen hebben voor de bibliotheekfuncties, heeft tot gevolg dat bibliotheken en gemeenten
beleidskeuzes maken. Vaak gaat het om uitbreiding van de kernfuncties leren, informeren, en
ontmoeting & debat en een ontwikkeling naar ondersteuning in het sociaal domein. De invulling
van de bibliotheek met een fysieke vestiging is zeer divers en hangt af van keuzes in de lokale en
regionale omgeving.

Het stikt er van de Pokémon poppetjes!

Veranderende rol en invulling, meer lokale en landelijke partners
Met programma’s, zoals Kunst van Lezen, Mediawijsheid en samenwerkingen met bijvoorbeeld
de Belastingdienst zijn nieuwe activiteiten ontplooid die passen bij een bredere maatschappelijke
opdracht zoals beschreven in de Wsob. Dat betekent dat bibliotheken steeds meer samenwerkingspartners hebben, zowel lokaal als landelijk. Een groot aantal organisaties houdt zich bezig
met kernfuncties in de lokale omgeving. Per situatie zal de rol van de bibliotheek daarin verschillen.
Natuurlijke partners zijn onderwijs, cultuurinstellingen en welzijnsorganisaties.
Een sterkere verbondenheid met het lokale bestuur
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de bibliotheekfuncties in de lokale
omgeving. Provincies ondersteunen gemeenten daarbij. Landelijk ligt de verantwoordelijkheid voor
het netwerk van bibliotheekvoorzieningen bij de Koninklijke Bibliotheek. Met het verankeren van
deze rolverdeling in de wet, de transitie van bibliotheken en de regionale verschillen in ontwikkeling
wordt de invulling van de bibliotheekfunctie steeds sterker lokaal bepaald.
Niet alleen per gemeente, maar ook per wijk.
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Impact en imago van bibliotheken
Bibliotheken hebben door hun fysieke aanwezigheid en hun bekendheid een groot bereik. Burgers
waarderen de bibliotheek zeer - zij het vaak voor anderen. De activiteiten van bibliotheken dragen
bewezen bij aan de verbetering van taal- en leesvaardigheid. Persoonlijk profijt van de bibliotheek
ondervinden mensen vooral op het affectieve aspect (emoties en attitudes), veel meer dan op economisch, sociaal en cultureel vlak. Veel mensen zien leesbevordering en het uitlenen van boeken als
de kerntaken van de bibliotheek. Veel andere diensten zijn onbekend, met name bij niet-gebruikers.
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3 .1

3

TRENDS &
ONTWIKKELINGEN
In dit hoofdstuk komen de ontwikkelingen in de samenleving
aan bod en de gevolgen daarvan voor waarde en invulling van
de kernfuncties en voor de bibliotheek.

O NTW I K K E LI N G E N I N D E SA M E N LEV I N G

Voor het advies van de Commissie Cohen is een uitgebreide trendanalyse gedaan16. De Vereniging
van Nederlandse Gemeenten heeft de belangrijkste omgevingstrends voor de invulling van de
bibliotheekfunctie op lokaal niveau beschreven17. We noemen hier de meest bepalende trends op
macroniveau voor gemeenten. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:
1
2
3
4
5
6

Toenemend belang kennissamenleving en lerende economie voor ambitie Nederland.
Toenemende flexibilisering van arbeid en arbeidsrelaties, nieuwe banen.
Publieke taak wordt steeds meer een publieke zaak.
Publieke taken naar gemeenten, minder taken naar provincies.
Demografische samenstelling bevolking verandert.
De technologisering zet door, snelheid is onduidelijk, de impact is groot.

De conclusies, gebaseerd op de trendanalyse, staan in paragraaf 3.2. Voor een uitgebreide toelichting
zie bijlage 1.

3 . 2 I M PACT TR E N DS O P I NV U LLI N G K E R N F U N CTI E S
3 .2 .1

D E K E R N F U N C T I E S H E B B E N I N TO E N E M E N D E M AT E TO E G E VO E G D E 		
WA A R D E VO O R D E U I T DAG I N G E N I N D E LO K A L E O M G E V I N G
Alle kernfuncties hebben toegevoegde waarde voor uitdagingen in de lokale omgeving, in wisselende
combinaties. De kennissamenleving, veranderingen op de arbeidsmarkt en de participatiesamenleving
vereisen bepaalde vaardigheden van burgers. Van de burger wordt een actieve rol gevraagd op
veel vlakken (communicatie met de overheid, binnen zorg en welzijn en veel dienstverlening is of
wordt volledig digitaal). Hiervoor zijn bepaalde vaardigheden nodig - tenzij digitale dienstverlening
zo intuïtief en gemakkelijk wordt, dat elke burger hiervan gebruik kan maken zonder extra hulp.
Geletterdheid, een leven lang leren, nieuwe (ict-)vaardigheden (21st century skills) en het vermogen
netwerken te ontwikkelen en onderhouden zijn essentieel voor de huidige en - vooral - de toekomstige
samenleving.
Minimaal vier kernfuncties van de bibliotheek kunnen daaraan bijdragen: ‘lezen’, ‘leren’, ‘informeren’
en ‘ontmoeting & debat’. Burgers moeten voortdurend kennis en informatie verwerven, op de
juiste manier interpreteren en uitwisselen met anderen. Taalvaardigheid (lezen) is de basis voor
andere vaardigheden, zoals informatie kunnen duiden, gebruikmaken van digitale dienstverlening
en internet. Taalvaardigheid is essentieel om toegang te krijgen tot specifieke kennisgebieden en
om kennis te begrijpen. In ontmoeting met anderen wisselen mensen kennis en informatie uit en
verrijken deze.
16 “SIOB, Trends in de samenleving, ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie 		
binnen het sociaal-culturele domein”, januari 2014
17 Rapport “Prospectieve trendanalyse VNG, 2010-2020”, juli 2014 en “Lokaal bibliotheekwerk, een handreiking 		
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voor gemeenten”, VNG, april 2015
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VEG E N

=

De kernfuncties ‘lezen’, ‘leren’, ‘informeren’ en
‘ontmoeting & debat’ ondersteunen bij kennis
verwerven en sociale netwerken onderhouden.
‘Ontmoeting & debat’ kan ook helpen eenzaamheid en depressiviteit tegen te gaan.
Met de toename van het aantal online contacten
en de frequentie daarvan lijkt bovendien de
behoefte aan face-to-face ontmoetingen juist
toe te nemen. Maar ook de kernfunctie ‘kunst
& cultuur’ kan - weliswaar op een abstracter
niveau - bijdragen aan het onderhouden van
netwerken.
De kernfuncties ‘ontmoeten’, ‘leren’, ‘kunst &
cultuur’ en ‘informeren’ dragen bij aan samenwerken, samen leren, kennis overbrengen en
verbinding tussen mensen.
Samenwerken, leren, verbinding en de overdracht
van kennis stimuleren het innovatief vermogen
van individuen, van organisaties en van
Nederland. Door de veranderende arbeidsmarkt
en andere manieren van werken, worden (openbaar) toegankelijke plaatsen steeds belangrijker
voor het groeiende aantal werkers-nieuwe-stijl
zonder vaste werkplek. Mensen houden waarschijnlijk behoefte aan persoonlijke interactie en
inspiratiebronnen voor nieuwe ideeën.
Burgerschap in een multiculturele samenleving
wordt steeds belangrijker vanwege de veranderende demografische samenstelling van de
bevolking. De kernfunctie ‘kunst & cultuur’ kan
daaraan bijdragen.

W ETE N
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Het aantal mensen met een burn out en andere
stress-gerelateerde aandoeningen neemt toe.
Oorzaken zijn onder meer baanonzekerheid,
hoge werkdruk en altijd en overal bereikbaar
en beschikbaar zijn. De kernfuncties ‘lezen’ en
‘ontmoeting & debat’ kunnen gezondheid en
welzijn bevorderen door vormen van ontspanning
en onthaasting te bieden (rust, stilte, vrijplaats
om te denken).

In een wereld waarin de hoeveelheid informatie
explosief toeneemt, worden informatie filteren,
selecteren en beoordelen op betrouwbaarheid,
duiden en betekenis geven steeds belangrijker.
De kernfunctie ‘informeren’ kan daarin een
belangrijke rol vervullen.

3 . 2 . 2 D E M A N I E R WA A R O P D E K E R N FU NCTI ES I NG EVU LD WOR DE N ,
V E RA N D E R T ST E R K
Door de digitalisering zal de meer traditionele
invulling van de kernfuncties ‘lezen’, ‘leren’ en
‘informeren’ veranderen. De balans fysiek-digitaal
verandert ingrijpend: er komen meer digitale
kanalen, digitale informatie en digitale collecties.
Collecties wisselen sneller van samenstelling en
fysieke collecties worden kleiner, in elk geval
waar het collecties voor uitlenen betreft.
Technologie kan de kernfuncties meer dan ooit
ondersteunen. Het wordt steeds eenvoudiger
kernfuncties uit te voeren door de combinatie
van digitaal en fysiek aanbod (blended oplossingen). Als bibliotheken collecties hebben,
ligt het voor de hand dat de omvang van deze
collecties nog kleiner wordt. Voor zover er een
fysieke collectie blijft, ligt er een belangrijke uitdaging om fysieke en virtuele werelden naadloos
aan elkaar te verbinden, zodat ze elkaar kunnen
versterken.
Door digitalisering van de overheidsdienstverlening wordt het verstrekken van overheids- en
publieksinformatie in gebouwen (dus niet online)
voor sommige groepen belangrijker.
Het belang van geletterdheid als essentiële
basisvaardigheid neemt toe - en daarmee de
kernfunctie ‘lezen’. De dienstverlening verschuift
naar het thema geletterdheid als basisvaardigheid.
Het belang van het beschikbaar stellen van
een collectie om burgers te informeren, neemt
waarschijnlijk verder af.
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Afhankelijk van alternatief aanbod en de mate waarin overheden hechten aan een openbaar
toegankelijke voorziening en pluriform aanbod, zal de gidsfunctie op dit terrein blijven bestaan of
groter worden.
Ook de collectie voor de kernfunctie ‘lezen’ zal steeds meer digitaal worden. Hoe snel dat gaat,
is niet te voorspellen, maar het lezen van e-books neemt elk jaar toe. Dat geldt met name voor
‘veellezers’. Er zijn ook veel alternatieven in opkomst voor het lenen van boeken, zowel fysiek als
digitaal. Bij leesvaardigheid (en met name laaggeletterdheid) spelen leesmotivatie en leesplezier
een belangrijke rol. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij tieners en volwassenen. Zij moeten
actief ‘verleid’ worden (weer) meer te lezen om hun vaardigheden blijvend te verbeteren en te
onderhouden.

HIER
ONT-

Door de verdergaande digitalisering van
overheidsdienstverlening kunnen burgers die
niet, of minder vaardig zijn met de computer,
in de problemen komen.

BREEKT

EEN STUKJE
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"Bibliotheken zijn de ‘huiskamers van de stad’, ‘schatkamers vol inspiratie’
kwetter

of ‘stiltecentra in de hectiek van het dagelijks leven".

3.2 .3

H E T O P D RAC H TG E V E R S C H A P I N D E LO K A L E O M G E V I N G V E RA N D E R T

Gemeenten staan voor een aantal uitdagingen die onderling samenhangen. Zij zullen de invulling
van de kernfuncties van de bibliotheek in de lokale omgeving dan ook steeds vaker integraal bekijken.
Bijvoorbeeld in relatie met arbeid, gezondheid en welzijn. Kernfuncties gaan een meer centrale
plek innemen en er zal minder geredeneerd worden vanuit de organisaties die de kernfuncties
aanbieden. Deze organisaties zullen daar rekening mee moeten houden. Daarnaast moeten ze nog
nauwer gaan samenwerken of taken van elkaar overnemen. Voorbeelden zijn onderwijs (lezen/
mediawijsheid/educatie), welzijn (eenzaamheid/digitaal contact met overheid), zorg (informatie),
cultuur en versterking van de lokale economie (educatie/informatie/lezen/ontmoeten).

Bepalende factoren voor de invulling op lokaal niveau zijn:

Met de vraag van de klant als vertrekpunt, en niet de dienstverlening zelf, krijgen organisaties
met steeds meer belanghebbenden te maken. De gemeente zal verwachten dat organisaties over
de grenzen van de sector heen kijken. Dit zal enerzijds leiden tot het opnieuw definiëren van de
meerwaarde van elk van de belanghebbenden, en anderzijds tot een vervaging van grenzen tussen
branches en organisaties.

• De rol die de overheid kiest en het belang dat zij hecht aan de kernfuncties.
Gemeenten associëren de bibliotheek nog vaak met de traditionele uitleenfunctie.
Door de opkomst van digitale en vaak gratis beschikbare informatie is het de vraag of
gemeenten deze uitleenfunctie nog nodig vinden in de lokale omgeving; zet de lokale
overheid de invulling van kernfuncties hoog op de prioriteitenlijst als sprake is van krimp
en minder voorzieningen, zoals op het platteland?

3.2 .4

• De lokale bevolking en haar behoeften. Doorslaggevend zijn de vaardigheden van burgers
om deel te nemen aan de samenleving en een bijdrage te leveren aan de economie.
De invulling van de kernfuncties moet meer dan ooit passen bij de uitdagingen in de
specifieke lokale omgeving. Door de toenemende invloed van de burger, de groei van communities en de deeleconomie ontstaan nieuwe wensen en verwachtingen voor de manier
waarop (publieke) voorzieningen en diensten worden ingericht.

D E D I V E R S IT E IT I N LO K A L E I N V U L L I N G G R O E I T, B E H O E F T E N LO K A L E 		
B E VO L K I N G E N R O L OV E R H E I D Z I J N H I E R I N B E PA L E N D

De diversiteit in de invulling van de kernfuncties op lokaal niveau zal toenemen, doordat gemeenten
vanuit een breder perspectief gaan kijken. Helemaal nu zij meer taken en verantwoordelijkheden
hebben en minder financiële middelen voor de uitvoering. Door de economische crisis is financiële
ondersteuning vanuit de overheid minder vanzelfsprekend. Gemeenten moeten bezuinigen en dat
treft ook openbare bibliotheken. De voorziene impact van de formeel vastgestelde bezuinigingen
voor de bibliotheken in de periode 2015 - 2016 is relatief gezien groter (17%) dan voor de periode
2011 - 2014 (10%)18.
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18 Panteia, Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid, Zoetermeer, 28 mei 2015
19 O.a. in R. Dijkstra et al, “De Architectuur van kennis, de bibliotheek van de toekomst”,
uitgave NIA ism VOB, 2010
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3 . 3 D E E F F ECTE N VA N 		
D E V E RA N D E R I N G E N
O P D E B I B LI OTH E E K
Bibliotheken hebben zich de afgelopen decennia
ontwikkeld van ‘boekenbewaarplaats’ met het
boek als medium tot mediatheek met een veelheid aan bronnen. Bij veel bibliotheken ligt de
nadruk op collecties ordenen, beschikbaar stellen
en uitlenen. Daarnaast bieden bibliotheken een
publieke, neutrale ruimte in de lokale omgeving.
Het zijn de ‘huiskamers van de stad’, ‘schatkamers
vol inspiratie’ of ‘stiltecentra in de hectiek van het
dagelijks leven’19.
Voor veel mensen heeft de bibliotheek een
symbolische betekenis: ze vertegenwoordigt het
democratisch recht op vrije toegang tot bronnen.
Maar waren bibliotheken vroeger ‘tempels van
kennis’, tegenwoordig is informatie niet meer
schaars, maar juist overvloedig, overal en altijd
beschikbaar. De verwachting is dat die hoeveelheid informatie via internet de komende jaren
explosief toeneemt. De toegang tot informatie
is verschoven van desktops naar smartphones,
tablets en laptops.
Door de digitalisering staat de noodzaak van een
fysieke locatie voor bibliotheken ter discussie.
Net als in andere sectoren, zoals gedrukte media,
de muziekindustrie, de omroepwereld en retail,
zullen bibliotheken zich verder moeten aanpassen
aan nieuw gebruiksgedrag en veranderende verwachtingen. Tegelijkertijd kan er gebruik worden
gemaakt van de ervaringen uit andere sectoren.
Waar sommige winkels volledig digitaal starten,
openen sommige webwinkels juist weer locaties.
Ook kan de informatie-explosie een aantal functies
van de bibliotheek juist versterken: ordenen,
selecteren, helpen zoeken naar en kiezen voor
informatiebronnen.
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support
your

De nieuwe mogelijkheden om in eigen behoeften te voorzien, te delen en samen te werken
met anderen resulteert in nieuwe verbanden in
steden en wijken (‘sociaal weefsel’). De grens
tussen betaald en onbetaald werk vervaagt en
er wordt een steeds groter beroep gedaan op
de eigen kracht van burgers. Kennisinstituut en
adviesbureau Movisie onderscheidt in dit kader
verschillende vormen van vrijwilligerswerk:
dienstverlening aan een doelgroep, vrijwilligerswerk voor de vrijwilligers zelf om de zelfredzaamheid te bevorderen en publieke dienstverlening20. Vrijwilligersorganisaties spelen hierin
een belangrijke rol, maar ook bibliotheken
kunnen samen met anderen een belangrijke rol
vervullen in bestaande of nieuwe vormen van
lokale netwerken.

local
library
20 https://www.movisie.nl/artikel/drie-manieren
-om-sociale-weefsel-te-versterken, december 2013
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4

TOEKOMSTSCENARIO'S
In dit hoofdstuk worden vier scenario’s geschetst voor de ontwikkeling van de
lokale samenleving tussen 2016 en 2025. In elk scenario voegen de kernfuncties van
de bibliotheek op hun eigen manier waarde toe aan maatschappelijke thema’s.
Een uitwerking in mogelijke dienstverlening voor deze thema’s staat in hoofdstuk 5.

4 .1

WA A R O M SC E NA R I O' S?

Uit de trendanalyse (hoofdstuk 3) blijkt dat diverse effecten van trends impact hebben op de invulling en het belang van kernfuncties. De verwachting is dat kernfuncties in de toekomst belangrijker
worden. Omdat niet te voorspellen is hoe de lokale omgeving er over tien jaar uitziet, heeft de
Commissie ervoor gekozen te werken met verschillende scenario’s. De scenario’s liggen in het verlengde van de visie en het advies van de Commissie Cohen. Uitgaande van een aantal varianten van
lokale omgevingen in 2025 is gekeken op welk gebied de kernfuncties waarde toevoegen en hoe ze
dan worden ingevuld.

4 . 2 WAT I S B E PA LE N D VOO R D E I NV U LLI N G VA N 		
K E R N F U N CTI E S I N D E LO K A LE O M G EV I N G?
Er zijn veel factoren die bepalen hoe kernfuncties worden ingevuld in de lokale omgeving.
Van demografische factoren en welvaartsniveau tot de mate waarin de lokale overheid de kernfuncties ziet als middel om maatschappelijke uitdagingen (tweedeling, achterstanden, leefbaarheid)
aan te pakken. Om de scenario’s onderscheidend te maken, is gekozen voor factoren die veel
impact hebben, maar waarop een aanbieder van kernfuncties weinig invloed heeft.
Bibliotheekdirecteuren, experts, vertegenwoordigers van gemeenten en de Commissie hebben
gezamenlijk geconcludeerd dat de rol van de overheid enerzijds en de mate van participatie van
burgers anderzijds grote impact hebben op de invulling van kernfuncties, maar nauwelijks te beïnvloeden zijn.
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HEEFT IEMAND MIJN
BIBLIOTHEEK GEZIEN?
4 . 3 D E SC E NA R I O' S E N H U N V E R SC H I LLE N O P
B E LA N G R IJ K E TH E MA' S
De benamingen van de scenario’s verwijzen naar de rol van de overheid en de mate van burgerparticipatie.
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Scenario 1: gecentraliseerde overheid, lage betrokkenheid burgers
Het uitgangspunt is een lokale situatie met een lage participatiegraad en waarin de lokale overheid
met weinig financiële middelen veel invloed wil uitoefenen op de invulling van de kernfuncties.
De gemeente biedt vanuit efficiency-overwegingen landelijk ontwikkelde programma’s en digitale
oplossingen aan. Er zijn regionale centra die kernfuncties aanbieden aan burgers.

Scenario 3: terughoudende overheid, hoge betrokkenheid burgers
Het uitgangspunt is een lokale situatie met hoge participatiegraad en waarin de lokale overheid
zich zeer terughoudend opstelt en weinig financiële middelen heeft. Er wordt zoveel mogelijk
overgelaten aan burger en bedrijven en er is veel vrijheid. Publieke taken worden vaak uitgevoerd
via publiek-privaat partnerschap, nieuwe vormen van sociaal ondernemerschap en via financiering
door vermogende inwoners.

Scenario 2: regisserende overheid, hoge betrokkenheid burgers
Het uitgangspunt is een lokale situatie met een hoge participatiegraad en waarin de lokale overheid
met meer financiële middelen dan in scenario 1 veel invloed wil uitoefenen op de invulling van de
kernfuncties. Dit doet ze door een mix van digitale dienstverlening en fysieke collectie in co-creatie
met diverse burgerinitiatieven. Regionaal zijn er centra van overheidswege. Op lokaal niveau vindt
invulling plaats door inzet van burgers, samen met de overheid en met elkaar.
De overheid wil hierbij graag enige vorm van sturing en regie behouden om zo haar doelen te realiseren.

Scenario 4: terughoudende overheid, ad hoc samenwerking met burgers
Het uitgangspunt is een lokale situatie met een lage participatiegraad en waarin de lokale overheid
heel terughoudend is en weinig financiële middelen heeft. Er kan weinig worden georganiseerd
en gefaciliteerd. Samenwerking is afhankelijk van wat nodig is op dat moment. De afstand tussen
burgers en overheden is groot en er is weinig vertrouwen in overheid en politiek. De overheid biedt
met zeer beperkte financiële middelen een aantal centraal ontwikkelde oplossingen aan en mensen
helpen elkaar min of meer noodgedwongen.

60

In onderstaande figuur staan de kenmerken van de scenario’s, de maatschappelijke uitdagingen
en de bijdragen van de kernfuncties aan deze uitdagingen. Een uitgebreidere beschrijving van de
scenario’s staat in bijlage 2.

G R OTE R O L

OV E R H E I D

SCENARIO 1: GECENTRALISEERDE OVERHEID, LAGE BETROKKENHEID BURGERS

SCENARIO 2: REGISSERENDE OVERHEID, HOGE BETROKKENHEID BURGERS

maatschappelijke uitdagingen

bijdrage kernfuncties

hoe

maatschappelijke uitdagingen

bijdrage kernfuncties

hoe

• verbeteren economische situatie

• hulp bij toegang tot overheids-

• basis van landelijke programma's

• handhaven welvaart en hoge

• basisaanbod aan informatie voor

• veelal digitaal met hulp op

• verhogen participatie, vaardigheden
en opleidingsniveau burgers
• tegengaan van eenzaamheid
en isolement
verbeteren integratie

dienstverlening
• kennis en informatie over arbeidsmarkt
• verbeteren digitale vaardigheden
en geletterdheid

• zoveel mogelijk digitaal met hulp
op afstand

voorzieningenniveau
• effectieve samenwerking met

• grote digitale collectie

burgers en bedrijven om betaalbaar-

• enkele regionale fysieke vestigingen

heid voorzieningen te vergroten

• programmering van lezingen en

uitleen van boeken

evenementen door burgers en

toegang tot internet, studie- en

bedrijven

• verbeteren vaardigheden
(geletterdheid en digitaal) voor

leven lang leren, over thema's,
overheidsdiensten en burgerinitiatieven

met en door burgers, onderwijs-

• ondersteuning bij lezen en leren
lezen

landelijk bepaald

leren

LAG E PA R TI C I PATI EG RA A D

den en nieuwe nederlanders
• uitwisselbare fysieke collecties

• innovatief klimaat en leven lang

stimuleren ontmoeting en debat

instellingen en bedrijven
• apart aanbod voor laaggeletter-

• erfgoedcollecties

nieuwe nederlanders

werkplekken

afstand
• digitale tools en wegwijzer

regionale centra

H OG E PA R TI C I PATI EG RA A D

SCENARIO 3: TERUGHOUDENDE OVERHEID, HOGE BETROKKENHEID BURGERS

SCENARIO 4: TERUGHOUDENDE OVERHEID, AD HOC SAMENWERKING MET BURGERS

maatschappelijke uitdagingen

bijdrage kernfuncties

hoe

maatschappelijke uitdagingen

bijdrage kernfuncties

hoe

• opvangen niet geslaagde markt-

• verbeteren taalvaardigheden

• publiek-privaat en privaat

• verbeteren lokale economie

• verbeteren geletterdheid en

• landelijke programma's

werking
• ondersteuning publiek-private
maatschappelijke initiatieven
• aantrekkelijk blijven als woonplaats
voor jongeren en creatieven
• creeëren goed innovatieklimaat
• taal en basisvaardigheden van
anderstaligen en nieuwe nederlan-

• ondersteunen levenslang leren

aangeboden

• herstel vertrouwen in overheid

digitale vaardigheden

• fysieke collectie door burgers

• stimuleren innovatieklimaat

• creatief en licht chaotisch

• verbinden groepen burgers

• toegang tot technologie

• onderhouden basisvaardigheden

• niet plaatsgebonden

• verkleinen kloof have-have nots

• bieden studie- en werkplekken

• ruimtes van bedrijven en onderwijs

• bemiddelende rol publieke

• vergroten integratie

• kunst en cultuur bieden

• kunst en cultuur vooral door

van burgers
• mogelijk....

organisatie om alle initiatieven te

verzorgd

burgers en (amateur-) kunstenaars

verbinden
• landelijk ontwikkelde digitale
dienstverlening

ders verbeteren
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K LE I N E R O L

OV E R H E I D
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4 . 4 CO N C LU S I E S SC E NA R I O' S : D E B IJ D RAG E VA N
K E R N F U N CTI E S I N D E LO K A LE O M G EV I N G
De scenario’s beschrijven verschillende toekomsten. Deze kunnen ook parallel ontstaan, bijvoorbeeld
in verschillende wijken of kernen van de gemeente, afhankelijk van de situatie en bevolkingssamenstelling in die gemeente. De manier waarop de kernfuncties in de vier scenario’s worden ingevuld,
zullen variëren omdat er verschillen zijn tussen de grote stad en het platteland. Wat ook een rol
speelt, is dat de scenario’s verschillen wat betreft:
• de financiële middelen van de lokale overheid en de oplossingen die de lokale overheid kiest
voor de invulling van de kernfuncties
• de omvang en specifieke behoeften van bepaalde doelgroepen als het gaat om basisvaardigheden, de toegang tot de arbeidsmarkt en de rol de lokale overheid toebedeelt aan kunst en
cultuur
Uit de scenario’s komt naar voren dat een aantal maatschappelijke uitdagingen voor alle gemeenten,
onafhankelijk van het scenario, in meer of mindere mate gelden en dat de kernfuncties hieraan een
bijdrage kunnen leveren. Deze thema’s zijn overigens ook vaak opgenomen in de coalitieakkoorden
voor de huidige periode21 en geven antwoord op de vraag die de Commissie is gesteld: hoe kunnen
kernfuncties waarde toevoegen in de lokale omgeving? Het gaat om de volgende thema’s:

63

1 Tegengaan tweedeling in de samenleving. Er wordt een toenemende tweedeling in de
Nederlandse samenleving geconstateerd op het gebied van inkomen, opleiding en (digi)
vaardigheden. Lokale overheden streven naar een (minimaal) voorzieningenniveau om de
kloof verkleinen.

2 Geletterdheid als essentiële basisvaardigheid, het belang van (aanvulling op) goed onderwijs.
In een toenemend complexe netwerkmaatschappij waarin veel van mensen wordt gevraagd,
blijft geletterdheid een voorwaarde om deel te nemen aan de kennissamenleving en om te
kunnen bijdragen aan de economie.
3 Integratie van nieuwe Nederlanders. Migratie en de huidige vluchtelingencrisis baren (een
deel van) de Nederlandse bevolking zorgen22. De komende jaren verandert dat waarschijnlijk
niet.
4 Bijdragen aan positief innovatieklimaat/economische dynamiek. Deze elementen hangen
nauw samen met onder meer het opleidingsniveau van de bevolking en de mate waarin het
arbeidsaanbod flexibel inspeelt op veranderingen in de behoefte aan specifieke kennis en
vaardigheden.
5 Digitale innovatie. De overheid zet digitale innovatie steeds meer in voor onder andere
onderwijs, de toegankelijkheid van publieksdiensten en transparantie in regelgeving en
bestuur (bijvoorbeeld belastingaangiftes en online verkiezingen). Groepen minder digivaardige burgers zijn daardoor niet, of steeds moeilijker bereikbaar.
6 Goed onderwijs. Alle gemeenten zetten in op kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs
om de talenten van leerlingen te ontwikkelen.
7 Kunst- en cultuur. Alle gemeenten zetten in op kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs
om de talenten van leerlingen te ontwikkelen.
21 Op basis van de analyse van coalitieakkoorden van 10 (middel)grote gemeenten en elf kleinere
en plattelandsgemeenten
22 CBS, Burgerperspectieven 2016|1, Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven
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IN DE VIER SCENARIO'S KUNNEN DE KERNFUNCTIES DE
VOLGENDE BIJDRAGEN LEVEREN AAN DEZE OPGAVEN:
O P G AV E

Tegengaan
tweedeling

B I J D RAG E K E R N F U N C T I E S

•

O P G AV E

laagdrempelige en waardevrije toegang tot publieksinformatie over
bijvoorbeeld armoederegelingen, programma’s en initiatieven ter
bevordering van burgerschap en integratie. De informatie wordt

Bijdragen aan
innovatieklimaat/
economische
dynamiek

B I J D RAG E K E R N F U N C T I E S

•

Integratie

Digitale innovatie
&
basisvaardigheden
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stimuleert de economische dynamiek, via:
• stimuleren van creativiteit, diversiteit en ontmoeting

•

aangeboden op plaatsen waar mensen veel komen
van armoede, maatschappelijke achterstanden en bevordering van

• podia bieden aan creatieve professionals

•

(arbeidsmarkt)participatie

• samenwerking stimuleren tussen kunst- en cultuurinstellingen in

ondersteuning bij toegang tot bijvoorbeeld regelingen ter bestrijding

• slimme toegang tot informatie en relevante kennis (open acces)
faciliteren

ontmoeting en debat stimuleren over de grenzen van cultuur, etniciteit

de stad, dorp en wijk, amateurkunst, creatieve podia, buurthuizen,

en bevolkingsgroepen (zowel online als fysiek, m.b.v. burgerinitia-

burgers

tieven, zoals wijkdiners en wijkfeesten)

Geletterdheid als
basisvaardigheid

Een creatieve, inspirerende leefomgeving trekt innovators aan en

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• erfgoed aanbieden door op een aantal plekken gedigitaliseerd
erfgoed te ontsluiten

taalvaardigheid verbeteren, mensen verleiden tot meer lezen
laaggeletterdheid tegengaan

Goed onderwijs
burgerschapsvorming

•
•
•
•
•

laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor burgers
aanbod van (maatwerk)taalprogramma’s voor specifieke behoeften
en groepen
cultureel erfgoed toegankelijk maken

taalvaardigheid onder jeugd verbeteren met landelijke programma’s
in samenwerking met onderwijs (bijvoorbeeld Kunst van Lezen,
Tel mee met Taal)
ruimte bieden om rustig te studeren, met toegang tot faciliteiten de
mogelijkheid bieden om kennis op te doen
vrije toegang tot internet en bronnen
programmering van lezingen online en live om kennis op te doen,
bijdragen aan zomerscholen en buitenschoolse activiteiten

vaardigheden verbeteren met behulp van landelijk ontwikkelde
programma’s, zoals taalcoaches en Digisterker
ICT-vaardigheden verbeteren voor toegang tot overheidsdienstverlening, arbeidsmarkt
gepersonaliseerde en slimme toegang bieden tot digitale overheidsdienstverlening
state-of-the-art technologie (direct gerelateerd aan kernfuncties) in
huis halen, nieuwe ontwikkelomgevingen bouwen

Kunst & Cultuur

•
•
•

podia bieden aan creatieve professionals
samenwerking stimuleren tussen kunst- en cultuurinstellingen in
stad, dorp en wijk, amateurkunst, creatieve podia, buurthuizen,
burgers
erfgoed aanbieden door op aantal plekken gedigitaliseerd erfgoed

ruimte bieden voor open innovatie en experimenten met fabrikanten
en ontwikkelaars

66

5

I NVULLING IN DE
LOKALE OMGEVING:
PRAKTISCHE HANDVATTEN
De Commissie heeft vier toekomstscenario’s uitgewerkt om antwoord te geven op de vraag hoe
lokale bibliotheken binnen de gestelde kaders invulling kunnen geven aan hun functie en hoe zij
waarde kunnen toevoegen voor klanten en stakeholders. In dit hoofdstuk is op basis van de
conclusies van de vier scenario’s een vertaling gemaakt naar de invulling in de praktijk.
Dat biedt gemeenten en bibliotheken aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te gaan over
de meerwaarde van de kernfuncties voor lokale uitdagingen en de praktische invulling daarvan.
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Om de conclusies te vertalen naar de praktijk zetten we in dit hoofdstuk de volgende stappen:
1 Vertaling van de maatschappelijke opgaven waaraan de kernfuncties in alle scenario’s
bijdragen naar concrete dienstverlening en mogelijke partners.
2 Uitwerking van verschillende manieren waarop de kernfuncties kunnen worden uitgevoerd.
Daarbij wordt gekeken naar de wijze van financiering en type personeel.
3 Uitwerking in voorbeeldmodellen, zowel in de stad als op het platteland.

5 .1

VA N MA ATSC HA P P E LIJ K E O P GAV E N NA A R 		
CO N C R ETE D I E N STV E R LE N I N G

In hoofdstuk 4 staat de conclusie dat er maatschappelijke opgaven zijn waaraan de kernfuncties
altijd bijdragen, ongeacht het scenario. Uit een analyse van de coalitieakkoorden van verschillende
gemeenten blijkt dat deze thema’s nu al vaak onderdeel zijn van het lokale beleid. Ook is uit de
voorgaande hoofdstukken gebleken dat gemeenten zich vaker van elkaar onderscheiden, dat het
belang van collecties verandert (digitale collectie wordt groter, belang van collectie voor alle kernfuncties naar verwachting minder groot) en dat het aantal bibliotheeklocaties in de huidige vorm
naar verwachting afneemt.
Er zijn dan ook verschillende uitkomsten als we de maatschappelijke opgaven vertalen naar bijdragen
die kernfuncties kunnen leveren aan dienstverlening. Bepalende factoren voor het type dienstverlening op de maatschappelijke uitdagingen(los van specifieke gemeente en financiering) zijn:
• Is er een collectie?
• Is deze volledig digitaal of is er ook een fysieke collectie?
• Is er een bibliotheeklocatie? Vaak geldt: hoe meer locaties, hoe beter de lokale overheid kan
inspelen op specifieke doelgroepen in de nabije omgeving.
• Ligt de nadruk op een specifieke doelgroep?
In deze paragraaf vertalen we de maatschappelijke opgaven die alle gemeenten voorstaan,
naar concrete dienstverlening. Bij iedere opgave staat een korte omschrijving van het streven van
de gemeenten.
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5 .1 .1

M A ATS C H A P P E L I J K E T W E E D E L I N G T E G E N G A A N

“Een tweedeling tussen autochtoon en allochtoon, en tussen hoogopgeleid en laagopgeleid kan
een beschaafde stad zich niet permitteren. Wij willen een stad waar mensen elkaar verstaan en niet
langs elkaar heen leven. Waar mensen elkaar steunen en naar elkaar omkijken. Waar mensen over
etnische en religieuze grenzen heen respectvol met elkaar omgaan. We willen dat minder mensen
in armoede leven in onze gemeente.”

BAS I S
I N F RASTR U CTU U R

G E E N LOCATI E

LOCATI E

EXTRA I N Z ET DO E LG R O E P
( jeugd, ouderen, sociaal zwakkeren)

Geen collectie

• verwijssite met koppelingen naar digitale dienst• verlening en specifieke (lokale) instanties die hulp
bieden

• bemiddelen naar diverse diensten via (commerciële)
partners (online, telefonisch)

• specifieke verwijzing naar en hulp bij toegang tot
informatie

• persoonlijke ondersteuning waar nodig
• diensten zoals printing on demand van specifieke
content

• ambulante support op locatie van anderen
• bijdrage aan online communities, sociale functie
• lokale matching van vraag-aanbod naar kernfuncties

• speciale programma’s en projecten gericht op jeugd,
ouderen of sociaal zwakkeren, en op ontmoeting tussen
alle bevolkingsgroepen

• speciale lidmaatschappen voor doelgroepen
(gesubsidieerd/ met korting/ alleen voor bepaalde
diensten) in samenwerking met de gemeente

• persoonlijke ondersteuning en maatwerk
(bijvoorbeeld lokale producties initiëren)

• persoonlijke/ gepersonaliseerde benadering

online (content, diensten gerelateerd aan kernfuncties) op basis van wederkerigheid

(op basis van interesse/ profielen)

• via wijkteams en gebiedsteams mogelijkheden onder
de aandacht brengen

Digitale collectie

• digitale toegang tot publieksinformatie van landelijke
en lokale aanbieders: ontsluiten, redactie, integratie
en samenwerking

• aansluiting zoeken bij digitale communities,
bijvoorbeeld social reading faciliteren

• programmeren activiteiten op onverwachte plekken

• waar nodig persoonlijke ondersteuning bij toegang
tot informatie

• ontmoeting en debat door bijvoorbeeld lezingen en

• activiteiten gericht op maatschappelijke issues, zoals
eenzaamheid (ontmoetingen en sociale netwerken
faciliteren)

festivals; invulling interactief en in co-creatie met
deelnemers

• op aansprekende wijze (bijvoorbeeld film, virtual reality,

met als doel bruggen te slaan via spontane

gamification) verschillende culturen laten ervaren en

ontmoetingen

lokale cultuur ontsluiten

• de buitenwereld binnenhalen, bijvoorbeeld via live
videoverbinding/ holografie

Digitale en fysieke
collectie

• uitleenfunctie fysieke werken op enige afstand (of op
meer plaatsen, als daar middelen voor zijn)

• op actuele thema’s gerichte activiteiten, in combinatie
met bijvoorbeeld festivals in wijken of dorpskernen

• koppeling fysieke en digitale content (via augmented
reality); persoonlijke verhalen bij bijzondere voorwerpen

• lokaal platform bieden voor diversiteit; interesses van
• burgers verrijken met relevante content
• digitale ‘leestafels’ als uitwisselplek voor persoonlijke
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5 .1 .2

G E L E T T E R D H E I D A L S BA S I SVA A R D I G H E I D

“In onze stad begin je vroeg met taalonderwijs. Betere onderwijsresultaten beginnen bij beheersing
van de Nederlandse taal op jonge leeftijd. Te weinig kinderen krijgen taalbeheersing vanzelfsprekend van huis uit mee. We gaan het taalonderwijs verbeteren en toegankelijker en betaalbaarder
maken. Ook zorgen we dat ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen, zich erin kunnen
bekwamen. We willen dat iedereen kan genieten van taal en lezen.”

BAS I S
I N F RASTR U CTU U R
Geen collectie

G E E N LOCATI E
• verwijssite met koppelingen naar digitale content,
cursussen en programma’s van publieke en private
aanbieders

• ambulante taalcoaches
• faciliteren peer to peer-ondersteuning (peer support,

De volgende organisaties in de lokale omgeving kunnen helpen bij deze opgave: bibliotheken,
boekhandels, wijkteams/ gebiedsteams, onderwijsinstellingen, kinderopvang, Jeugdzorg, welzijnsinstellingen, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Landelijke organisaties zijn de stichting
Lezen, de stichting Lezen en Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek en het CPNB.

LOCATI E
• plekken met toegang tot digitale content, cursussen
en programma’s van publieke en private aanbieders

• cursussen op locatie
• (voor)leesmiddagen
• taalhuis/taalpunt

peer armies), met lokaal karakter

• crossmediale verhalen onder de aandacht brengen,
programmeren

EXTRA I N Z ET DO E LG R O E P
( jeugd, ouderen, sociaal zwakkeren)
• fysieke content passend bij diverse doelgroepen in
bijvoorbeeld leeskoffers op een locatie dichtbij

• collectie leesbevordering en taalvaardigheid op school
(vergelijkbaar met de Bibliotheek op school)

• BoekStart
• groepsbezoeken, lessenreeksen en evenementen
• speciale lidmaatschappen voor doelgroepen (gesubsidieerd/ met korting/ alleen voor bepaalde diensten)

• persoonlijke ondersteuning en digitale volgsystemen
van vorderingen

Digitale collectie

• (speciale) collectie(s) om geletterdheid te bevorderen
• op aanvraag gebruik van devices om te lezen
• voorleesdiensten, cursussen, etc. op scholen,
voorschoolse educatie, voorlezen met ouders op
locatie van de aanvrager

• doorlopende leeslijn van digitale boeken
• attenderingsdiensten/ recommendation-systemen
voor inspiratie (met sociale functie)

Digitale en fysieke collectie

• toegang tot de (speciale) collectie(s) op locatie
• voorleesdiensten (bijvoorbeeld voorleesmiddagen
en voorleescoaches) op locatie

• gebruik van content van de leeslijn via devices op

• via wijkteams en gebiedsteams mogelijkheden onder
de aandacht brengen

• collectie leesbevordering en taalvaardigheid op locaties
waar veel ouderen komen

locatie

• persoonlijke ondersteuning op locatie
• toegang tot digitale content en cursussen
(fysiek en digitaal)

• uitleenmogelijkheid lokaal van fysieke werken
• fysieke content passend bij diverse doelgroepen in
bijvoorbeeld leeskoffers op een locatie op enige
afstand en/of via thuisbezorgdienst

• persoonlijke ondersteuning op locatie
• toegang tot digitale content en cursussen
(fysiek en digitaal, en gecombineerd/ geïntegreerd)

• leescommunities, leessessies, leescompetities
(fysiek en digitaal)

• hybride vormen (verhalen in boek, gecombineerd met
audio/film, games)

• interactieve verhalen ontsluiten
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5 .1 .3

I N T E G RAT I E VA N N I E U W E N E D E R L A N D E R S

“We willen aantrekkelijke wijken en buurten waar het goed samenleven is. Integratie is daarbij cruciaal.
Daarom zetten wij integratie de komende jaren bovenaan de politieke agenda. De gemeente
bekijkt jaarlijks hoe de samenwerking tussen burgers en bedrijven kan leiden tot het best passende
aanbod aan kernfuncties ter bevordering van integratie.”

De volgende organisaties in de lokale omgeving kunnen helpen bij deze opgave: bibliotheken,
wijkteams/gebiedsteams, onderwijsinstellingen, aanbieders van inburgeringscursussen en taalcursussen, Jeugdzorg, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, religieuze instellingen, wijkverenigingen
en bewonersverenigingen. Landelijke organisaties zijn het COA en bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk.

BAS I S
I N F RASTR U CTU U R

LOCATI E

G E E N LOCATI E

EXTRA I N Z ET DO E LG R O E P
( jeugd, ouderen, sociaal zwakkeren)

Geen collectie

• verwijssite naar digitale content, cursussen en
programma’s van publieke en private aanbieders

• toegang tot digitale content en collecties van anderen, • locatie dichtbij, bijvoorbeeld pop-up of in een AZC.
gericht op inburgering en taalverwerving
• samenwerking met onderwijs ten behoeve van
• een podium bieden om multiculturele uitwisseling en te minderjarige vluchtelingen; speciale collectie en
bevorderen

advies over oefenprogramma’s

• kennismaking met (lokale) cultuur en directe omgeving
Digitale collectie

• toegang tot eigen collectie digitale content gericht
op inburgering en taalverwerving; voorwaarde is dat
burgers kunnen beschikken over devices en toegang
hebben tot internet

• collectie verbinden aan online communities

• toegang tot aanbod via devices op locatie
• persoonlijke ondersteuning en advies over content
• uitwisselen informatie en ervaringen via lezingen en
ontmoetingen met andere burgers in de gemeente

• mogelijkheid inzet als vrijwilliger/ werkervaringsplaatsen;
• benutten culturele diversiteit in lokale omgeving
• programma’s gericht op hulp bij integratie en
overbruggen van onder meer culturele en religieuze
verschillen

Digitale en fysieke collectie

• toegang tot eigen collectie digitale content gericht
op inburgering en taalverwerving; voorwaarde is dat
burgers kunnen beschikken over devices en toegang
hebben tot internet
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• mogelijkheid tot uitlenen fysieke werken passend
bij niveau taalvaardigheid en inburgering

• advies over te lenen boeken
• programma’s voor bij- of omscholing
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5 .1 .4

D I G I TA L E VA A R D I G H E D E N A L S BA S I SVA A R D I G H E I D

“Sinds een aantal jaar zijn het leren van de Nederlandse taal en andere (basis)vaardigheden steeds
meer een verantwoordelijkheid van het individu. Zowel organisatorisch als op financieel gebied.
Mensen die moeite hebben zich digitale vaardigheden eigen te maken, lopen het risico achterop te
raken. Juist hen bieden we ondersteuning bij kennis opdoen en informatie vergaren.”

BAS I S
I N F RASTR U CTU U R

G E E N LOCATI E

De volgende organisaties in de lokale omgeving kunnen helpen bij deze opgave: bibliotheken,
wijkteams/gebiedsteams, onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Een aantal landelijke organisaties heeft zich verenigd in het netwerk Mediawijzer.
Andere landelijke partners zijn instellingen die hun dienstverlening (deels) hebben gedigitaliseerd
en gebruikers willen helpen die niet digivaardig zijn. Voorbeelden zijn de Belastingdienst en het
UWV. Ook publiek-private samenwerking ligt voor de hand bij de opgave van digitale vaardigheden een basisvaardigheid te maken, bijvoorbeeld samenwerking met software-ontwikkelaars of
technologiebedrijven.

LOCATI E

EXTRA I N Z ET DO E LG R O E P
( jeugd, ouderen, sociaal zwakkeren)

Geen collectie

• verwijssite naar digitale content, cursussen en
programma’s van publieke en private aanbieders

• digitale coach voor bewustwording; landelijk
ontwikkelen

• plekken met toegang tot digitale content, cursussen
en programma’s van publieke en private aanbieders

• cursussen op locatie (bijvoorbeeld mediawijsheid)
• persoonlijke ondersteuning bij toegang tot
dienstverlening en gebruik content

• digitale en fysieke nettiquette-programma’s;

•
•
•
•

lessenreeks mediawijsheid
leren programmeren
FabLabs
speciale lidmaatschappen voor doelgroepen
(gesubsidieerd/ met korting/ alleen voor bepaalde
diensten)

• persoonlijke ondersteuning
• experimenteer-omgeving voor bijvoorbeeld software- • via wijkteams en gebiedsteams mogelijkheden onder de
landelijk ontwikkelen, lokale aanvulling
ontwikkeling of ICT-opleidingen

aandacht brengen

• inloopsessies mediawijsheid, tabletcafés, Klik & Tik,
Digitale collectie

• online cursussen om digitale vaardigheden te
ontwikkelen en te vergroten; gratis voor leden

medialabs voor specifieke doelgroepen

• persoonlijke hulp bij gebruik digitale dienstverlening

• ad hoc ondersteuning/advies check authenticiteit
bronnen

• gepersonaliseerde e-learning-routes mediawijsheid
(gekoppeld aan vinden en gebruik content)

Digitale en fysieke collectie

• online cursussen om digitale vaardigheden te
ontwikkelen en te vergroten; gratis voor leden
van de bibliotheek
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5 .1 .5

B I J D RAG E N A A N E E N P O S IT I E F I N N OVAT I E K L I M A AT

“We versterken onze positie als innovatieregio. Op tal van plekken in de stad worden innovatieve
initiatieven gestart. Wij zijn een gemeente die niet in de weg staat, maar ruimte laat aan deze
dynamiek van de stad. Ruimte voor initiatieven, voor experimenten en voor cultuur.
Goede samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid is hierbij cruciaal.”

BAS I S
I N F RASTR U CTU U R

G E E N LOCATI E

De volgende organisaties in de lokale omgeving kunnen helpen bij deze opgave: bedrijven,
kunstinstellingen, bibliotheken, boekhandels, (amateur)kunstenaars, (amateur)historici, ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen, kamers van koophandel, banken/investeerders,
ondernemersnetwerken, aanbieders van werkplekken en ontmoetingsplaatsen (bijvoorbeeld
bedrijfsverzamelgebouwen, marktpartijen zoals Seats2Meet, Spaces, Tribes, Het Nieuwe Werken)
en ontwikkelomgevingen (bijvoorbeeld creatieve labs, FabLabs, makerspaces), digitale fora en
communities.

LOCATI E

EXTRA I N Z ET DO E LG R O E P
( jeugd, ouderen, sociaal zwakkeren)

Geen collectie

• verwijssite naar digitale content, cursussen en
programma’s van publieke en private aanbieders op
specifieke thema’s

• studie-, werk- en stilteplekken bieden
• toegang bieden tot digitale collecties van anderen en
tot open content

• speciale programma’s voor de jeugd rond specifieke
thema’s en bezoek aan locatie waar kernfuncties
worden aangeboden

• programma’s gericht op digitale geletterdheid/ media- • collecties en lezingen op breed terrein voor non-formele
wijsheid

educatie

• verwijssites op thema’s passend bij onderwijs
• aanbod mogelijkheden non-formele educatie
• faciliteren van leren door doen en experimenteren
(via bijvoorbeeld FabLabs)

• betekenis geven aan informatie, in context plaatsen
• aantrekkelijk aanbieden van relevante content van
anderen (via bijvoorbeeld virtual reality, serious games)

Digitale collectie

• uitleenfunctie specifieke (digitale) collecties ten

• aanbod programma’s voor scholen op locatie (bezoek,

behoeve van onderwijs, eventueel passend bij leer-

events, aansprekende cursussen op het gebied van

lijnen formele educatie; een brede (digitale) collectie

geletterdheid en mediawijsheid)

voor non-formele educatie

• uitleenfunctie specifieke digitale en fysieke collecties
ten behoeve van onderwijs, eventueel passend bij leerlijnen formele educatie en voor non-formele educatie
een brede collectie

Digitale en fysieke collectie
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5 .1 .6

G O E D O N D E RW I J S

“Goed onderwijs is de drijvende kracht achter de ontwikkeling en ontplooiing van ieder mens en de
motor van een bloeiende economie. Elke leerling of student verdient het onderwijs dat hem of haar
stimuleert talenten maximaal te ontwikkelen en te benutten. Wij vinden het belangrijk dat onderwijs bijdraagt aan een brede ontwikkeling.”

BAS I S
I N F RASTR U CTU U R

G E E N LOCATI E

De volgende organisaties in de lokale omgeving kunnen helpen bij deze opgave: onderwijsinstellingen, bibliotheken. Landelijke organisaties zijn de PO-raad, de VO-raad, de MBO-raad en SLO.

LOCATI E

EXTRA I N Z ET DO E LG R O E P
( jeugd, ouderen, sociaal zwakkeren)

Geen collectie

• verwijssite naar digitale content, cursussen en
programma’s van publieke en private aanbieders op
specifieke thema’s

• studie-, werk- en stilteplekken bieden
• toegang bieden tot digitale collecties van anderen en
tot open content

• programma’s gericht op digitale geletterdheid/
mediawijsheid

• speciale programma’s voor de jeugd rond specifieke
thema’s en bezoek aan locatie waar kernfuncties
worden aangeboden

• collecties en lezingen op breed terrein voor non-formele
educatie

• verwijssites op thema’s passend bij onderwijs
• aanbod mogelijkheden non-formele educatie
• faciliteren van leren door doen en experimenteren
(via bijvoorbeeld FabLabs)

• betekenis geven aan informatie, in context plaatsen
• aantrekkelijk aanbieden van relevante content van
anderen (via bijvoorbeeld virtual reality, serious games)

Digitale collectie

• uitleenfunctie specifieke (digitale) collecties ten be-

• aanbod programma’s voor scholen op locatie (bezoek,

hoeve van onderwijs, eventueel passend bij leerlijnen

events, aansprekende cursussen op het gebied van

formele educatie; een brede (digitale) collectie voor

geletterdheid en mediawijsheid)

non-formele educatie

• uitleenfunctie specifieke digitale en fysieke collecties
ten behoeve van onderwijs, eventueel passend bij leerlijnen formele educatie en voor non-formele educatie
een brede collectie

Digitale en fysieke collectie
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5 .1 .7

K U N ST E N C U LT U U R

"Kunst, cultuur, erfgoed en monumenten dragen in belangrijke mate bij aan onze stadsidentiteit en
ons stadsimago. Het zijn belangrijke voorwaarden voor toerisme en een belangrijke vestigingsfactor
voor het bedrijfsleven. Wij vinden dat we deze kwaliteiten nog beter voor het voetlicht moeten
brengen en dat inwoners moeten kunnen deelnemen aan een divers aanbod culturele activiteiten.
Kunst, cultuur en recreatie is voor iedereen.”

BAS I S
I N F RASTR U CTU U R

G E E N LOCATI E

De volgende organisaties in de lokale omgeving kunnen helpen bij deze opgave: kunstinstellingen,
bibliotheken, boekhandels, (amateur)kunstenaars, (amateur)historici en onderwijsinstellingen.
Landelijke organisaties zijn erfgoedinstellingen, musea, fabrikanten van devices en softwareontwikkelaars.

LOCATI E

EXTRA I N Z ET DO E LG R O E P
( jeugd, ouderen, sociaal zwakkeren)

Geen collectie

• verwijssite naar digitale erfgoedcollecties en sites
van (lokale) kunstenaars

• plaats- en contextafhankelijke lokale informatie-

• organisator van events, zoals tentoonstellingen met
collecties, lezingen, cursussen en ontmoetingen met
kunstenaars

• collecties, lezingen, tentoonstellingen, voorstellingen
gericht op jeugd

• pop-up en gebruik locaties dicht bij doelgroep

diensten ontwikkelen (bijvoorbeeld literaire- of
kunstroutes)

Digitale collectie

• ontsluiten van eigen (tijdelijke) (digitale) collectie van
(lokaal) erfgoed

• toegang tot (digitale) collectie op locatie
• crossmediale combinaties van collecties van bijvoorbeeld boeken, muziek en kunst

• ontmoetingen tussen generaties faciliteren om kennisdeling en cultuuroverdracht te bevorderen

Digitale en fysieke collectie
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5 . 2 K E R N F U N CTI E S I N D E U ITVO E R I N G :
F I NA N C I Ë N E N P E R SO N E E L
“De financiën van onze gemeente zijn de komende jaren een uitdaging. Door de recente decentralisaties
van rijkstaken moeten we meer met minder. We willen de decentralisaties financieel solide maken door
zorgvuldig aandacht te besteden aan doeltreffendheid en doelmatigheid van onze uitgaven.
Dat is een opdracht die niet alleen betrekking heeft op de gedecentraliseerde taken zelf, maar ook op
de samenhang tussen de diverse beleidsvelden binnen het sociale domein.”
Uit hoofdstuk 4 blijkt dat de financiering van de kernfuncties verschillend ingevuld kan worden.
In een aantal scenario’s is sprake van publieke financiering in een mix tussen lokaal en landelijk
(door gebruik van landelijke programma’s). Financiering door publiek-private samenwerking of
sponsoring zijn ook mogelijkheden.

Door bijvoorbeeld bezuinigingen wijzigen bibliotheken als aanbieders van kernfuncties hun beleid.
De top vijf van de verwachte beleidswijzigingen bij bibliotheken als aanbieders van de kernfuncties
bestaat uit samenwerking met (sociale) partners (79%), selectie/ reductie van de collectie (76%),
vermindering van het frontoffice-personeel (66%), mogelijkheden zoeken voor het genereren van
meer eigen inkomsten (63%) en het verleggen van de focus naar specifieke gemeentelijke speerpunten (53%). Laatstgenoemde verwachte wijziging scoorde in de periode 2012-2014 veel lager.
Soms focussen bibliotheken op een aantal specifieke kernfuncties - al dan niet bij wijze van onderzoek naar wat werkt. Werken aan nieuwe (dienstverlenings)concepten brengt ook belemmerIngen
voor bibliotheken. De samenwerking met bedrijven verloopt bijvoorbeeld nog moeizaam23.
Aan de financieringskant van kernfuncties zijn de volgende vormen denkbaar:

Naast financiering is het van belang om te kijken wat de invulling van de kernfuncties betekent
voor het benodigde personeel. Dan komen vragen op, als ‘wat voor competenties zijn nodig?’ en
‘is het mogelijk de kernfuncties in te vullen met een mix met vrijwilligers?’

5 .2 .1

KO ST E N E N F I N A N C I E R I N G SVO R M E N

De volgende kostenposten zijn bepalend voor de financiering van kernfuncties:
• Huisvesting. Zolang er een vaste locatie is, is huisvesting naast arbeidskosten de grootste
kostenpost. Bij flexibele vormen van huisvesting dalen de huisvestingskosten. Bijvoorbeeld
als het gebouw wordt gedeeld met, of gedeeltelijk verhuurd aan anderen.
• Arbeidskosten dalen als er meer gebruik wordt gemaakt van burgerinitiatieven, vrijwilligers en bijdragen vanuit andere instellingen of bedrijven. Uitbreiding van de taken van
medewerkers en het invoeren van meer specialistische taken brengen hogere arbeidskosten met zich mee. Flexibele contractvormen zijn denkbaar, bijvoorbeeld ad hoc-inzet van
zzp’ers.
• Materialen/collecties. Met een verdere verschuiving van fysiek naar digitaal nemen de
kosten voor materialen en collecties mogelijk af (minder onderhoud-, beheer- en inkoopkosten fysieke collectie). Er kan wel sprake zijn van een hogere initiële investering.
• ICT-voorzieningen. Als ICT-voorzieningen landelijk zijn geregeld en op dat niveau worden
bekostigd, zoals bij landelijke digitale bibliotheek, zijn er lokaal geen kosten voor
ICT-voorzieningen. ICT voor de bedrijfsvoering brengt echter wel kosten met zich mee
voor lokale aanbieders.
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• Subsidie only: de kernfuncties worden volledig gefinancierd vanuit de gemeente of vanuit
een combinatie tussen de gemeente, landelijke subsidies (bijvoorbeeld financiering van
Taalpunten of ondersteuning aan de Belastingdienst) en overige subsidies.
• Subsidie en eigen inkomsten: bij bibliotheken is dit de gebruikelijke financieringsvorm.
Naast (een mix van) subsidies zijn er inkomsten uit aanvullende diensten, zoals zaalverhuur, uitleningen, boetes, horeca, bijzondere exposities en workshops.
• Subsidie en sponsoring. Sponsoring is een speciale bron van eigen inkomsten. Te denken
valt aan sponsoring door bedrijven en burgers, met handhaving van de waarden neutraal,
pluriform en onafhankelijk. Losse initiatieven of diensten en aanloopfinanciering kunnen
via crowdfunding, maar voor structurele activiteiten is dit geen optie.
• Publiek-private financiering: waar publieke en private belangen elkaar raken, is publiek-private
financiering van (delen van) dienstverlening een optie. Bijvoorbeeld bij het bevorderen van
voldoende digitale vaardigheden of geletterdheid.
• Erfenissen en giften: de bibliotheek is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dat betekent dat een gift onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is van de
inkomstenbelasting. Bovendien hoeft de bibliotheek geen schenkbelasting- en/of successierechten te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen.

‘wat voor competenties zijn nodig?’ en ‘is het mogelijk de kernfuncties
in te vullen met een mix met vrijwilligers?’

23 Panteia, Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid, Zoetermeer, 28 mei 2015
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5.2.2
Het aanboren van nieuwe financieringsbronnen
vraagt niet alleen inzet van de aanbieder van de
kernfuncties, maar ook van de gemeente.
Het financieringsmodel en de verantwoording
die aanbieders van kernfuncties moeten afleggen
aan de gemeente, moeten dit wél faciliteren en
vooral niet blokkeren. De gemeente moet niet
alleen vanuit een integraal perspectief kijken
naar haar beleidsterreinen, maar ook naar de
bijbehorende budgetten. Financierings- en
verantwoordingsmodellen die recht doen aan
de nieuwe maatschappelijke taken van aanbieders van kernfuncties zijn daarin een belangrijk
element. Dit geeft aanbieders van kernfuncties
ruimte om de transitie te maken. Bovendien
biedt het de gemeente inzicht in de bereikte
resultaten op het gebied van de maatschappelijke doelen die de gemeente belangrijk vindt
(zie 5.1.1. t/m 5.1.7).

PE RSON E EL

Het huidige personeelsbestand van de bibliotheken neemt af. Tot 2020 gaat eenderde van
het personeel met pensioen en in de vijf jaar
daarna bijna een kwart. De meeste medewerkers
hebben een mbo- of hbo-diploma, waarvan de
eerste groep het grootst is. De hbo’ers hebben
vaker een bibliotheek-specifieke functie, zoals
bibliothecaris of informatiespecialist.
De laatste jaren hebben bibliotheken steeds
minder medewerkers aangenomen en door
bezuinigingen is het aantal bibliotheekmedewerkers gestaag gedaald25. Deze trend zet naar
verwachting door, vooral onder medewerkers
op mbo-niveau. De vraag naar medewerkers op
hbo-niveau blijft26.

Vasthouden aan subsidiëren op basis van het
aantal leden en uitleningen werkt remmend.
Veel van de nieuwe maatschappelijke taken
kunnen niet zo worden beoordeeld. Ook korten
op subsidie (‘subsidieparadox’) vanwege zelf
gegenereerde inkomsten is contraproductief.

In 2009 werkten nog 9.060 mensen bij
24 Panteia, Ondernemerschap in een veranderend subsi-
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Adviezen
De Commissie adviseert de Koninklijke Bibliotheek voorbeelden te laten zien of te ontwikkelen voor de manier waarop verantwoording

Soorten functies
Door de huidige ontwikkelingen en de verwachting dat deze doorzetten, zal een verschuiving
plaatsvinden in het type functies dat nodig is om de kernfuncties in te vullen. Doordat gemeenten
naar verwachting steeds meer vanuit een integrale blik naar hun beleid en begroting zullen kijken,
is het van belang dat medewerkers van verschillende beleidsterreinen de nodige kennis hebben en
een goede gesprekspartner zijn voor diverse opdrachtgevers in de gemeente. Dit is des te belangrijker wanneer meerdere gemeenten opdrachtgever zijn voor aanbieders van kernfuncties, hetgeen
naar verwachting vaker zal voorkomen.

6.841

wordt afgelegd over het succes van de inzet
op de kernfuncties voor de maatschappelijke
uitdagingen. Een andere aanbeveling aan de
Koninklijke Bibliotheek is proberen of zij op
landelijk niveau met bedrijven soortgelijke
afspraken kan maken als de afspraken die zijn
gemaakt met het UWV en de Belastingdienst.
Mogelijk kan dit type afspraken als voorbeeld
dienen voor publiek-private samenwerking in
de lokale omgeving.

9.060

De gemeentelijke subsidie bedraagt ongeveer
95% van de totale subsidie. Vergeleken met
de gemeentelijke subsidie kregen bibliotheken
als aanbieder van kernfuncties tussen 20122014 weinig uit overige subsidiestromen, zoals
provinciale middelen en inkomsten vanuit fondsen. Het aandeel eigen inkomsten in het totaal
aan inkomsten van de bibliotheken was in de
periode 2012-2014 redelijk constant (19%).
Deze eigen inkomsten bestaan met name uit
inkomsten uit lidmaatschappen, bijdrage(n) van
deelnemers aan activiteiten en boetes24.

diebeleid, Zoetermeer, 28 mei 2015, blz. 39

de bibliotheek, in 2014 is dit gedaald tot 6.841

25 In 2009 werkten nog 9.060 mensen bij de bibliotheek, in 2014 is dit gedaald tot 6.841
26 Arbeidsmarktanalyse 2013, Stichting Bibliotheekwerk
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5 . 3 VOO R B E E LD E N VA N I NV U LLI N G I N D E
LO K A LE O M G EV I N G
Ook uit de arbeidsmarktanalyse 2013 van de Stichting Bibliotheekwerk blijkt dat traditionele
taken wegvallen of minder belangrijk worden, zoals baliewerkzaamheden, abonnementenbeheer
en facturering, logistieke handelingen, achtergrondinformatie geven, aankoop, collectievorming
en materialen uitleen-klaar maken. Deze werkzaamheden maken plaats voor taken op het gebied
van gastheerschap, didactiek en pedagogiek, leesbevordering, cultureel ondernemerschap, lobby,
fondsenwerving en netwerken. Deze omschakeling vraagt om vaardigheden op het gebied van
bijvoorbeeld omgaan met klanten, commercieel handelen, resultaatgerichte plannen schrijven,
relatiemanagement, educatie- en organisatievaardigheden. De behoefte aan medewerkers Informatie en Advies, die klanten proactief van dienst zijn, blijft.
Ervan uitgaande dat de rol van bibliotheken op het gebied van ICT-vaardigheden blijft bestaan, zijn
ook digitale vaardigheden een belangrijke competentie voor ondersteuning aan burgers.
Ook de manier waarop dienstverlening wordt aangeboden, kent steeds meer digitale componenten
- waarmee het belang van competenties op het gebied van digitale vaardigheden onderstreept is.
Tot slot zal er steeds meer overlap ontstaan tussen branches als kernfuncties meer gezamenlijk
worden ingevuld. Medewerkers die van oudsher bibliothecaris zijn, worden deels ingezet als trainer
of educatief professional. Ze moeten dus flexibel zijn.
De rol van vrijwilligers
Ook is de vraag of, en wanneer een mix tussen professionals en vrijwilligers mogelijk is. Uit een
inventarisatie onder 124 bibliotheken blijkt dat bijna alle bibliotheken werken met vrijwilligers.
In bijna de helft van deze bibliotheken zijn op dit moment meer vrijwilligers werkzaam dan
medewerkers met een arbeidsovereenkomst. Wel worden zij vaak een beperkt aantal uren per
week ingezet. Over het algemeen voeren vrijwilligers in bibliotheken verschillende taken uit, ook
op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, en kunst & cultuur. Een belangrijke taak is de bezorging van
materialen aan huis. Daarnaast worden zij regelmatig ingezet als gastheer of gastvrouw en ondersteunen ze bij de uitvoering van verschillende publieks- en promotieactiviteiten in de bibliotheek.
Andere werkzaamheden zijn opruimen in de bedrijfsruimten (bijna 25%), teruggebrachte media
verwerken (14%) en zelfstandig publieks- en promotieactiviteiten opzetten en uitvoeren (ruim
11%). Minder vaak voorkomende werkzaamheden onder vrijwilligers zijn adviseren over de ontwikkeling van de collectie, het plaatsen van de collectie en het presenteren van collectieonderdelen als
ondersteuning bij een project of activiteit27.
De basis zal een mix van professionele krachten en vrijwilligers blijven, om de continuïteit te waarborgen en de kwaliteit van de invulling van kernfuncties te bewaken. Het inzetten van vrijwilligers
in de huidige situatie laat zien dat dit werkt. Op termijn zal echter geen extra besparing ontstaan
voor aanbieders van kernfuncties, omdat er al zo vaak vrijwilligers worden ingezet.

In deze paragraaf staat een aantal voorbeelden van invulling van de kernfuncties in de lokale omgeving.
We maken onderscheid tussen stad en platteland en de grootte van de lokale omgeving.
Waar mogelijk geven we voorbeelden van invullingen die passen bij deze voorbeelden.

5 .3 .1

D E K E R N F U N C T I E S I N E E N AG O RA

In het advies van de Commissie Cohen wordt de bibliotheek neergezet als een hedendaagse agora
(verzamelplaats), een moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van de gemeenschap.
De bibliotheek onderscheidt zich van andere aanbieders door haar neutrale en niet-commerciële
karakter. De Commissie vertaalt dit concept van de hedendaagse agora als volgt: een samenhangend geheel van alle kernfuncties, ingevuld door een brede dienstverlening en met minimaal één
locatie met ruime openingsuren. Met deze invulling worden alle maatschappelijke uitdagingen in
de lokale omgeving ondersteund door een samenwerkingsverband van aanbieders.
Een agora in de grote stad
In de grote stad worden kernfuncties zo dicht mogelijk bij de burger ingevuld. Het aanbod op het
gebied van onder meer taal- en digivaardigheden verbeteren en integratiebevordering loopt met
name in, of via wijk- of gebiedsteams. Over een aantal jaar wordt dit aanbod steeds meer geïntegreerd in samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld het UWV, burgerinitiatieven, gemeente,
bibliotheken, welzijnsorganisaties en UWV WERKbedrijf. In bijna alle steden zal de nadruk liggen
op de jeugd als het gaat om geletterdheid, onderwijs en arbeidsmarkt, en segregatie tegengaan.
Uit efficiëntie-oogpunt gebruiken gemeenten waar mogelijk landelijke programma’s of ze vragen
aanbieders die te gebruiken. Het gaat om programma’s zoals Tel mee met Taal en Kunst van Lezen
als onderdeel daarvan, en om programma’s die digivaardigheden bevorderen. Waar mogelijk
richten gemeenten zich op digitale dienstverlening met persoonlijke ondersteuning door burgers en
professionals.
Zij sturen daarbij scherp op budget. Kunst- en cultuurinstellingen in de stad worden gekoesterd als
bron van creativiteit, innovatie en publiekstrekkers. De gemeente stimuleert amateurkunst in wijken
en als onderdeel van burgerschapsprogramma’s en integratie. Gemeenten zullen de komende jaren
nog met een fysieke collectie lezen en leren ondersteunen, maar mogelijk ook met alternatieve
vormen vanuit burgerinitiatieven en met digitalisering - met name in de wijken. De gemeente
stimuleert burgerinitiatieven en plug-in-bibliotheken. Het uitgangspunt is hoe langer hoe meer de
(digitale) landelijke collectie. De mate waarin gemeenten deze landelijke (digitale) collectie laten
aanvullen, verschilt per gemeente en scenario.

27 www.debibliotheken.nl/fileadmin/documenten/2014_vrijwilligers_inventarisatievan-inzet-vrijwilligers-in-bibliotheekbranche_resultaten_sbw.pdf
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Verschillen in invulling
De voornaamste verschillen per scenario in de lokale toepassing/invulling van kernfuncties staan in
onderstaand schema.

89

G E C E N T RA L I S E E R D E OV E R H E I D,
LAG E B E T R O K K E N H E I D B U R G E R S

TE R U G H O U D E N D E OV E R H E I D, A D H OC
SA M E N W E R K I N G M E T B U R G E R S

R E G I S S E R E N D E OV E R H E I D,
HOG E B ETROKKE N H E I D B U RG E RS

TE R U G H O U D E N D E OV E R H E I D,
H OG E B ETR O K K E N H E I D B U R G E R S

• Vooral gebruikmaken van landelijke programma’s, weinig specifiek lokale inkleuring.
• Minder locaties in wijken.
• Minder inzet van burgers en burgerinitiatieven.
• Alleen aanvullende financiering van initiatieven
als geen sprake is van landelijke financiering.
• Extra inzet op geletterdheid als basis voor
integratie.
• Inzet wijkteams vooral op zorg en integratie.
• Cultuur is belangrijk voor de economie en de
stad, maar is geconcentreerd op aantal grote
musea en instellingen. In wijken beperkte
inzet op amateurkunst en ondersteuning van
eigen initiatief.

• Extra inzet op ontmoetingen in de wijk,
zodat mensen elkaar leren kennen, angsten of
vooroordelen verdwijnen en vertrouwen en
respect kunnen groeien.
• Uitvoering van kernfuncties vooral met vrijwilligers.
• Kleinschalige projecten in de wijken waarin
verschillende partijen samenwerken,
bijvoorbeeld op het gebied van werk en werkgelegenheid.
• Meer aandacht voor buurtgericht cultuuraanbod. Cultuur in de wijken is belangrijk
om amateurkunst te stimuleren. Het biedt
beginnende en gevestigde kunstenaars een
laagdrempelige mogelijkheid hun werk te
tonen aan een breed publiek.
• Nauwelijks locaties voor aanbod kernfuncties
in de wijken.

• Veel inzet op verbinden van burgerinitiatieven
en vrijwilligers als co-creatie met lokale
overheid. Lokale overheid vooral faciliterend
waar mogelijk.
• Immigranten en vluchtelingen worden vanaf
aankomst in Nederland opgevangen in de
stad, ondersteund door een netwerk van
burgers, inburgeringscursussen en cursussen
geletterdheid.
• De wijk is belangrijk voor alle thema’s (van
zorg, jeugd en kunst & cultuur tot arbeidsmarkt). Sociaal ondernemerschap op wijkniveau.
• Een goed vertakt netwerk in de wijken.
• Financiering van collectieve voorzieningen op
voorwaarde dat de voorzieningen werken aan
en in co-creatie met burgers.
• Extra inzet op kweekvijvers voor zowel kunstenaars als startende cultureel ondernemers.

• Streven naar een sterkere positie als innovatieregio. Veel ruimte voor de creatieve sector en
volop ruimte voor innovatie, bijvoorbeeld via
regelingen voor bijzondere samenwerkingen
tussen bedrijven en kennisinstellingen en het
gebruik van open data als ‘grondstof’ voor
economische groei en innovatie.
• Extra inzet op het stimuleren van een ‘geefcultuur’. Particulieren, charitatieve organisaties
en bedrijfsleven worden stimuleren bij te dragen
aan cultuur in de stad, bijvoorbeeld door
ruchtbaarheid te geven aan de zogenoemde
Geefwet, door crowdfunding en samenwerking
met (lokale) fondsen.
• Kernfuncties worden veelal digitaal ingevuld
en zijn te benaderen op veel locaties verspreid
over de stad. Dit gebeurt ook vaak ad hoc
door burgers en bedrijven, al dan niet in
combinatie met de overheid.
Wel locaties in wijken, maar beperkter dan in
scenario
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Een agora op het platteland
De kernfuncties worden waar mogelijk zo dicht
mogelijk bij de burger ingevuld, maar bereikbaarheid is belangrijker dan nabijheid van de
voorziening. Voorzieningen worden veelal in de
grotere kernen georganiseerd. Integratie van
voorzieningen staat hoog op de agenda vanuit
leefbaarheid- en financiële overwegingen.
Uit efficiëntie-oogpunt gebruiken gemeenten
waar mogelijk landelijke programma’s of ze
vragen aanbieders die te gebruiken. Het gaat
om programma’s zoals Tel mee met Taal en
Kunst van Lezen als onderdeel daarvan, en om
programma’s die digivaardigheden bevorderen.
Burgers willen nog steeds een uitleenfunctie.
Daarnaast zal - mede door de vergrijzing en
ontgroening - hulp nodig zijn bij het gebruik
van en toegang tot digitale overheidsdienstverlening. Dit zal vooral regionaal worden georganiseerd op één of meer fysieke locaties, waar
burgers toegang hebben tot de dienstverlening
via devices op locatie en meer persoonlijke hulp
bij het gebruik.
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Waar mogelijk richten gemeenten zich op digitale
dienstverlening met persoonlijke ondersteuning
door burgers en professionals. Zij sturen daarbij
scherp op budget.
Gemeenten zullen de komende jaren nog
ondersteunen met een fysieke collectie lezen en
leren, maar in de kleine kernen van gemeenten
meer en meer met alternatieve vormen bieden
vanuit burgerinitiatieven, mobiele bibliotheken
en plug-in bibliotheken. Het uitgangspunt is hoe
langer hoe meer de (digitale) landelijke collectie,
maar deze ontwikkeling verloopt minder snel
dan in grotere gemeenten omdat de bevolking
op het platteland meer vergrijsd is dan in de
grote stad.

"Waar mogelijk richten gemeenten zich op digitale dienstverlening
met persoonlijke ondersteuning door burgers en professionals.
Zij sturen daarbij scherp op budget. Gemeenten zullen de komende
jaren nog ondersteunen met een fysieke collectie lezen en leren,
maar in de kleine kernen van gemeenten meer en meer met
alternatieve vormen bieden vanuit burgerinitiatieven, mobiele
bibliotheken en plug-in bibliotheken."
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Samenwerking tussen gemeenten is noodzakelijk om een goed dekkend aanbod aan kernfuncties
overeind te houden. Dat kan door tussen gemeenten een minimum aanbod te definiëren waaraan
iedere gemeente bijdraagt. Per gemeente wordt gekeken of het aanbod moet worden aangevuld.
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G E C E N T RA L I S E E R D E OV E R H E I D,
LAG E B E T R O K K E N H E I D B U R G E R S

TE R U G H O U D E N D E OV E R H E I D, A D H OC
SA M E N W E R K I N G M E T B U R G E R S

R E G I S S E R E N D E OV E R H E I D, H O G E
B ETROKKE N H E I D B U RG E RS

TE R U G H O U D E N D E OV E R H E I D, H OG E
B ETR O K K E N H E I D B U R G E R S

• Vooral gebruikmaken van landelijke programma’s, weinig specifiek lokale inkleuring.
• Eén locatie in de regio, invulling van afzonderlijke kernfuncties verspreid over verschillende
gemeenten in de regio als aanvulling op taken
van organisaties in het publieke domein.
De dienstverlening is beperkt (geen uitgebreid
aanbod aan diensten).
• Minder inzet van burgers en minder burgerinitiatieven.
• Alleen aanvullende financiering van initiatieven
als geen sprake is van landelijke financiering.
• Extra inzet op geletterdheid, weinig inzet op
cultuur.

• Uitvoering van kernfuncties vooral met
vrijwilligers.
• Kleinschalige projecten door burgers.
• Nauwelijks locaties voor aanbod kernfuncties
in gemeenten, een beperkte invulling in een
locatie die met meerdere partijen gedeeld
wordt.

• Er is een basisfinanciering voor collectieve
voorzieningen. Eigen inkomsten en inzet van
burgers en burgerinitiatieven maken de invulling dekkend.
• Kernfuncties worden verspreid over gemeenten
ingericht, zodat er op redelijke afstand toegang
is tot iedere kernfunctie.
• Persoonlijke ondersteuning is veelal op een
locatie in de regio georganiseerd, niet elke
gemeente heeft een locatie.
• Immigranten en vluchtelingen worden vanaf
aankomst in Nederland opgevangen in een
aantal gemeenten, ondersteund door een
netwerk van burgers, inburgeringscursussen
en cursussen geletterdheid.

• Invulling van kernfuncties met bedrijven en
onderwijsinstellingen in de regio.
• Streven naar inzet op innovatie door middel
van campusachtige oplossingen in combinatie
met beleidsvoornemens op het terrein van
gebiedsontwikkeling.
• Extra inzet op het stimuleren van een ‘geefcultuur’. Particulieren, charitatieve organisaties
en bedrijfsleven stimuleren bij te dragen aan
cultuur in de regio, bijvoorbeeld door ruchtbaarheid te geven aan de zogenoemde
Geefwet, door crowdfunding en samenwerking
met (lokale) fondsen.
• Locaties worden gedeeld met zowel publieke
als private instellingen.
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De rol van de bibliotheek
De huidige bibliotheekorganisaties kunnen verschillende rollen vervullen:

Hier. Lees eens iets uit de cloud.

• Initiator bij de totstandkoming van onderdelen van samenwerkingsverbanden.
Dit geldt vooral voor de bevordering van taalvaardigheid, het organiseren van aanvullingen op de
landelijke collectie en de toegang tot informatie op plaatsen waar bibliotheekvestigingen zijn.
Dat vereist één of meer locaties, toegang tot internet en tot diverse online bronnen en een fysieke
collectie van beperkte(re) omvang. Plug-in-bibliotheken op diverse locaties is ook een mogelijkheid.
Daarnaast kan een rol zijn weggelegd voor bibliotheekorganisaties bij het verenigen van
burgerinitiatieven om laaggeletterdheid tegen te gaan en toegang tot informatie te organiseren.
• Mede-programmeur op onderdelen. Voorbeelden zijn lezingen programmeren, zomerscholen,
cultuureducatie, gezamenlijk voorstellingen, colleges en andere online content bekijken voorafgaand aan gesprekken of discussie tussen deelnemers over de inhoud van het aanbod.
Dit zal vooral in samenwerking zijn met bijvoorbeeld kunst- en cultuurinstellingen, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en buurthuizen.
• Uitvoerder van landelijke programma’s. Het gaat hier om programma’s die de toegang tot
overheidsdienstverlening bevorderen, zoals de samenwerking met de Belastingdienst.
• Facilitator. Dit betreft bijvoorbeeld het bieden van een fysieke locatie waar burgers terecht kunnen
voor diverse dienstverlening - al dan niet verzorgd door de bibliotheek(locatie).
Dat faciliteert ook ontmoeting en het biedt ruimte aan burgerinitiatieven in de gemeente.

5 . 3 . 2 D E K E R N F U N C T I E S V E R S P R E I D, K E U Z E S I N S P E C I A L I SAT I E
In dit geval kiest de gemeente voor specialisatie op een aantal kernfuncties, afhankelijk van de
specifieke uitdagingen in de lokale omgeving. De Commissie verwacht dat specialisatie in de stad
dan met name plaats zal hebben op de kernfuncties lezen, informeren (met name de toegang tot
publieksinformatie) en leren (met name ondersteuning van het onderwijs en bijdrage aan basisvaardigheden). In steden zullen andere voorzieningen (zoals buurthuizen, wijkcentra, kunst- en
cultuurinstellingen en private partijen) de kernfuncties ontmoeting en debat en kunst & cultuur
oppakken.
In kleinere gemeenten en op het platteland zal de nadruk liggen op lezen en informeren.
Dat gebeurt vooral via de traditionele uitleenfunctie (een combinatie van een fysieke en digitale
collectie om te lezen en te informeren) en via burgerinitiatieven. De toegang tot de andere kernfuncties wordt geborgd op een centrale locatie in de regio door ondersteuning op het gebied van
basisvaardigheden (lezen en digitale vaardigheden) en, afhankelijk van de aanwezigheid van
onderwijsinstellingen in de gemeente, op het gebied van leren. De invulling van de dienstverlening in
de nabije omgeving op het gebied van lezen en een fysieke collectie voor informeren, vindt vooral
plaats door middel van burgerinitiatieven en mobiele bibliotheekfuncties.
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6

LANDELIJK
NETWERK,
BENODIGDE
ONDERSTEUNING

Het onderwerp van dit hoofdstuk is de vraag wanneer er op landelijk niveau sprake is van een
sterk stelsel en wat dit betekent voor lokale bibliotheekvoorzieningen. Om deze vraag te
beantwoorden, heeft de Commissie onderzocht wat er op landelijk en provinciaal niveau

6 .1

H ET W ETTE LIJ K K A D E R

1

Het uitgangspunt is één bibliotheeknetwerk waaraan alle bestuurslagen
gezamenlijk invulling geven
De Wsob zet in op het vormen van één sterk bibliotheeknetwerk waarin alle openbare bibliotheekvoorzieningen - fysiek en digitaal - gezamenlijk functioneren. Het gaat om de openbare bibliotheken die door de gemeenten worden bekostigd, om provinciale ondersteuningsinstellingen die door
de provincie worden bekostigd en om de landelijke digitale bibliotheek die door het Rijk wordt
bekostigd.
Het uitgangspunt is dat per beleidsterrein maximaal twee bestuurslagen betrokken zijn bij de aansturing. In de Wsob is betrokkenheid van de huidige drie bestuurslagen blijven staan om vooral de
inspanningen op het gebied van innovatie beter te richten en de distributie te faciliteren van fysieke
werken door interbibliothecair leenverkeer tussen provincies.
De drie overheidslagen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen. Ze moeten bevorderen dat een openbare bibliotheekvoorziening die zij subsidiëren of in stand houden, voldoet aan de wettelijke verplichtingen28. De minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap houdt geen toezicht op naleving van de wettelijke bepalingen door lokale
bibliotheken of provinciale ondersteuningsinstellingen, omdat dit niet past binnen het gedecentraliseerde bibliotheekstelsel. Het is vooral aan de gemeente of provincie om een gesubsidieerde
bibliotheekorganisatie aan te spreken en eventueel eisen te stellen bij de subsidiëring.

De uitgangspunten daarbij zijn het wettelijk kader, de conclusies die op basis van trends en

De wet biedt een basis voor bibliotheekvoorzieningen om elkaar aan te spreken op de wettelijke
verplichtingen29: de Koninklijke Bibliotheek kan een bibliotheek de toegang tot het (digitale) netwerk
ontzeggen wanneer een bibliotheek niet voldoet aan de eisen van de wet. Dit staat niet letterlijk in
de wet, maar kan afgeleid worden uit de vragen die de Eerste en de Tweede Kamer hebben gesteld
aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

scenario’s getrokken kunnen worden en de betekenis daarvan voor de netwerkpartners.

28 Memorie van Toelichting, (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 846, nr 7).

nodig is om de invulling van de kernfuncties lokaal te ondersteunen en te bevorderen.

29 Memorie van Toelichting (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 846, nr 7)
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2
In de wet staan kaders voor het netwerk, maar er is ruimte in de invulling
Naast de manier waarop kernfuncties worden ingevuld, zijn er vier onderdelen waarvan de invulling
wordt overgelaten aan de netwerkpartners of lokale overheden: toegankelijkheid, toe- en uittreding,
lacunes in het stelsel, en invulling van de kernfuncties.
*•

TO E G A N K E L I J K H E I D

Het uitgangspunt van de wet is dat elke inwoner van Nederland toegang heeft tot informatie en
cultuur via de fysieke en digitale openbare bibliotheek. Er zijn verplichtingen opgenomen in de wet
die ertoe moeten leiden dat het netwerk sterker wordt en dat Rijk (belegd bij de Koninklijke Bibliotheek), provincie en gemeenten de komende jaren gezamenlijk hun netwerkverantwoordelijkheid
invullen.
De toegankelijkheid voor het algemene publiek moet geborgd zijn. Bij de invulling van hun netwerkverantwoordelijkheid moeten de drie overheidslagen zich daarom rekenschap geven van de
gemiddelde afstand tussen de lokale bibliotheekvoorzieningen en de inwoners van de financierende
gemeente(n). Er zijn geen (minimale) normen of richtlijnen vastgesteld met betrekking tot afstanden
van burgers tot een bibliotheekvoorziening en toegankelijkheid . In de wet is wel vastgelegd dat er
overleg moet zijn als één van de partijen een besluit neemt waardoor een openbare bibliotheekvoorziening ophoudt te bestaan of niet meer kan voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Het gaat om overleg met partijen waarop het besluit invloed heeft, onder wie de ingezetenen,
en om afspraken maken over toegankelijkheid. In welke gevallen de toegankelijkheid op landelijk,
provinciaal of lokaal niveau als onvoldoende wordt gezien, is niet vastgelegd.
*•

TO E - E N U IT T R E D I N G : WA N N E E R I S E E N B I B L I OT H E E K E E N O P E N BA R E
B I B L I OT H E E K E N O N D E R D E E L VA N H E T ST E L S E L?

Omdat de openbare bibliotheekvoorzieningen het netwerk vormen waarover de wet spreekt,
zijn de eisen aan deze voorzieningen gesteld en niet aan de overheidslagen. Een openbare bibliotheekvoorziening wordt echter grotendeels bekostigd door één van de overheidslagen. Het is dan
ook mede de verantwoordelijkheid van de overheden dat één bibliotheeknetwerk tot stand komt.
Daarom hebben de verschillende overheden de taak te bevorderen dat een openbare bibliotheekvoorziening die zij bekostigen, voldoet aan de verplichtingen in de wet. Als bibliotheekorganisaties
niet voldoen aan deze verplichtingen, kunnen zij, net als bij het niet-invullen van de kernfuncties,
worden uitgesloten van het netwerk.

Het volgende is nog niet vastgelegd:
Op basis waarvan precies besloten wordt dat een openbare bibliotheekorganisatie wordt
• uitgesloten van het netwerk, sommige verplichtingen zijn niet verder geoperationaliseerd
evenals wat een minimaal nodig is aan kernfuncties.
Wat de consequentie voor een gemeente is als deze een openbare bibliotheekfunctie in• richt maar niet wenst te voldoen aan de zes verplichte activiteiten, de publieke waarden of
het invullen van de vijf kernfuncties. Hoe de toetreding van nieuwe aanbieders geregeld is.
•*

L AC U N E S I N H E T ST E L S E L

Een van de taken van de Koninklijke Bibliotheek is opstellen een jaarlijkse bibliotheekmonitor opstellen om de ontwikkelingen in het bibliotheekwerk in kaart te brengen. Als de bibliotheekmonitor
lacunes in het stelsel laat zien, is dit aanleiding voor bestuurlijk overleg met gemeenten en provincies.
Concrete indicatoren om te bepalen wanneer er reden tot bezorgdheid is, staan niet in de Wsob.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft geen indicatoren aangedragen tijdens de
toelichtingen op de wet.
*•
I N V U L L I N G VA N D E K E R N F U N C T I E S
w
Een bibliotheekorganisatie moet de vijf kernfuncties invullen om onderdeel te zijn van het netwerk,
maar er is geen kader of minimale invulling per functie vastgelegd.

m'n oma zei altijd:
'Dode bomen
vangen níks!'

Er zijn zes verplichte activiteiten, te weten:
1
2
3
4
5
6
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gebruikmaken van een gezamenlijke catalogus
onderdeel zijn van het interbibliothecaire leenverkeer
collectiebeleid voeren overeenkomstig het gezamenlijk collectieplan
gebruikmaken van een op de andere deelnemers afgestemde digitale infrastructuur
afstemmen van de ledenadministratie en algemene voorwaarden op de andere deelnemers
ondersteunen van het onderwijs
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"Nieuwe verhoudingen zijn duidelijk zichtbaar bij de overgang van
de klassieke verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij
waarin burgers, bedrijven, overheden en professionals gezamenlijk
verantwoordelijkheid nemen. Goede ondersteuning en nog belangrijker - goede gezondheid en actieve deelname aan de
maatschappij zijn niet alleen een zaak van de overheid.
Burgers zijn samen met hun netwerk zelf verantwoordelijk."

6 . 2 U ITKO M STE N TR E N DS E N SC E NA R I O' S

PUBLIEKE

AAK

Uit de trendanalyse en scenario’s in hoofdstuk 4 komt het volgende beeld naar voren:
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• Er zijn verschillende partijen die op dit moment (delen van) kernfuncties in de lokale omgeving invullen. Soms in een samenwerkingsverband met openbare bibliotheken. Er zullen
meer publieke en private aanbieders(zowel bedrijven als burgers) komen van kernfuncties.
Het stelsel zal dus een meer open stelsel worden met een grotere diversiteit van aanbieders.
• De invulling van kernfuncties wordt naar verwachting steeds sterker lokaal bepaald en de
diversiteit in de invulling is een bron van innovatie.
* Daarbij zullen gemeenten vanuit een breder perspectief over beleidsterreinen heen
kijken naar de manier waarop ze kernfuncties in de lokale omgeving het best kunnen
invullen.
* Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop gemeenten kijken naar publieke financiering van de kernfuncties met medeneming van meerdere beleidsterreinen en niet
alleen cultuur, waardoor er een bredere basis ontstaat voor invulling van de kernfuncties.
* Mogelijk kiezen sommige (groepen van) gemeenten voor een meer regionaal georiënteerde insteek, maar dit is afhankelijk van de omgeving en keuzes van overheden en
vereist bovenlokaal overleg.
• Voor bibliotheekorganisaties die meerdere gemeenten bedienen, geldt: hoe meer diversiteit
op lokaal niveau, hoe belangrijker het is om te bepalen welke invulling minimaal nodig is
om alle gemeenten te kunnen bedienen. De ene gemeente zal bovenop dit minimum kiezen
voor uitbreiding, de andere niet of minder. Dat kan tot problemen leiden bij overeenkomsten
waarvoor een landelijk dekkend netwerk nodig is (zoals bij de samenwerking met de
Belastingdienst).
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6 . 3 WA N N E E R I S S P RA K E VA N E E N STE R K STE LS E L?
In de Wsob staat de netwerkgedachte centraal. De wet veronderstelt dat de deelnemers aan het
netwerk samenwerken en gezamenlijk de gebruikers ten dienste zijn. Daarbij is het voor alle partijen
van belang voor ogen te houden dat het landelijke netwerk (zoals omkaderd in de Wsob) er is om
de lokale bibliotheekorganisaties, en daarmee ook gemeenten, maximaal te ondersteunen bij het
vervullen van hun complexe maatschappelijke opgaven.
Met de uitkomsten van het doorlopen adviestraject beantwoordt de Commissie de vraag
‘Wanneer vinden we dat er op landelijk niveau sprake is van een sterk stelsel en wat betekent dit
voor lokale bibliotheekvoorzieningen?’ als volgt.
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de kernfuncties een bijdrage leven aan lokale maatschappelijke thema’s. Het is belangrijk dat burgers tevreden zijn over de dienstverlening van
aanbieders van kernfuncties en dat zij de dienstverlening ervaren als een waardevolle bijdrage aan
hun lokale omgeving en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij moeten de toegankelijkheid tot en de
kwaliteit van de kernfuncties geborgd zijn op landelijk niveau. Sommige gemeenten zullen kiezen
voor een volledig dekkend aanbod in alle omvang, anderen zullen accenten leggen op een aantal
kernfuncties en andere kernfuncties op meer afstand invullen of beperkter.

6 .3 .1
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WAT V RA AGT D I T VA N G E M E E N T E N ?

Gemeenten moeten over de grenzen van hun huidige indeling in beleidsterreinen en begrotingsindelingen kijken om de maatschappelijke opgaven op het gebied van participatie en zelfredzaamheid,
ontwikkelmogelijkheden en jeugd effectief aan te pakken. Meerdere portefeuillehouders in het
lokale bestuur zijn daarbij betrokken. De bibliotheek moet niet meer als organisatie, maar als
geheel van functies beschouwd worden. Door met alle stakeholders als partner om de tafel te gaan,
kan de gemeente haar beleid bepalen en als goed en betrouwbaar opdrachtgever functioneren.
Daarbij zijn betrokken burgers ook stakeholder. Veel burgers zijn trots op hun bibliotheek en willen
er actief aan bijdragen.
De gemeente kan in overleg met aanbieders proactief te werk gaan en met burgers praten over de
mate waarin zij willen en kunnen bijdragen als in bepaalde gebieden geen volledige voorziening
in stand kan worden gehouden. Ook samenwerking over de gemeentegrenzen is nodig om de
benodigde voorzieningen voor de maatschappelijke opgaven efficiënt in te richten. Als aanbieders
van bibliotheekfuncties voor verschillende gemeenten werken, zullen gemeenten samen afspraken
moeten maken over de instandhouding van de kernfuncties en de financiële middelen die daarbij
horen. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met centrumgemeenten of meer regionale functies.
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6 . 3 . 2 WAT V RA AGT D IT O P L A N D E L I J K N IV E AU ?
De meerwaarde van een landelijk netwerk voor aanbieders van kernfuncties in de lokale omgeving
zal - met diversiteit in invulling als uitgangspunt - vooral liggen op het gebied van kennisuitwisseling,
gezamenlijke innovatie, shared services en standaarden, zoals het bieden van een backbone voor
digitale landelijke bibliotheekdiensten (een landelijke digitale bibliotheek) op een gebruikersvriendelijke manier, harmonisatie van uitleensystemen en landelijke programma’s en kosteneffectieve,
stelselbrede voorzieningen.
De meerwaarde van een landelijk netwerk voor maatschappelijke stakeholders ligt in:
• het bewaken van de kwaliteit van de kernfuncties en publieke waarden, zoals toegankelijkheid, pluriformiteit en neutraliteit. Het landelijk netwerk als geheel zal meer diversiteit
moeten ondersteunen, omdat het aanbod van kernfuncties veelal in samenwerkingsverbanden zal plaatsvinden. Grenzen tussen branches zullen vervagen, omdat meer samenwerking ontstaat tussen bijvoorbeeld bibliotheken, welzijnsorganisaties en onderwijs.
Kwaliteit, samenhang en het bewaken van publieke waarden worden dan belangrijker.
• de beschikbaarheid van een samenhangend landelijk dekkend netwerk van kernfuncties
dat inzetbaar is voor landelijke opgaven die ook lokale toegang en ondersteuning van burgers nodig hebben, zoals de overstap naar volledige digitale overheidsdienstverlening.
De Commissie vindt dan ook dat de landelijke overheid i.c. de Koninklijke Bibliotheek in elk geval
twee rollen heeft:

6.3.3

• ondersteunend aan de lokale invulling van de kernfuncties zowel voor bibliotheken en hun
samenwerkingspartners als voor gemeenten. Dat kan de Koninklijke Bibliotheek doen door:

In het huidige wettelijk kader is de rol van de provincies omschreven. Zij moeten invulling geven
aan innovatie van de fysieke bibliotheek en het Interbibliothecair Leenverkeer ondersteunen.
De Commissie is van mening dat de provincies alleen een rol moeten spelen bij bovenlokale vraagstukken. Bij hun ondersteuning op een bovenlokaal vraagstuk staat de behoefte van gemeenten
voorop. Dat betekent een duidelijk beleid, passend bij de rol van de provincie en ondersteunend
aan gemeenten. Voor ondersteuning op provinciaal niveau door het provinciaal bestuur ziet de
Commissie vooral een rol in het borgen van de toegankelijkheid van kernfuncties in provincies of
regio’s. Waar de invulling steeds meer divers en mogelijk overlappend wordt, zal bekeken moeten
worden of het aanbod aan de kernfuncties voldoende dekkend is.
De provinciale service-instellingen vervullen daarnaast een belangrijke rol voor ondersteuning in
de regio, zowel op het gebied van innovatie en kennisdeling als op het terrein van toegankelijkheid
via het Interbibliothecair Leenverkeer. Ze hebben een dienstverlenende rol aan bibliotheken die de
provinciale serviceorganisaties op verzoek van de bibliotheek kunnen invullen. De inhoud van de
ondersteuning wordt met name bepaald door de lokale bibliotheken en gemeenten. Of innovaties
en kennisuitwisseling altijd een provinciale ondersteuning nodig hebben om uitgebouwd te kunnen
worden, vraagt de Commissie zich af. Mogelijk kan dit met landelijke ondersteuning ook geregeld
worden.
Uit de scenario’s blijkt dat steeds meer mensen digitaal lezen en dat het lezen van fysieke boeken
afneemt. In dat kader adviseert de Commissie het Interbibliothecair Leenverkeer op termijn opnieuw onder de loep te nemen.

* op landelijk niveau efficiënte en effectieve formules te ontwikkelen voor de maatschappelijke opgaven met ruimte voor lokale invulling. Dat bespaart op lokaal niveau (schaarse)
publieke middelen. Voorbeelden van dit soort programma’s zijn de Bibliotheek op
School, Tel mee met Taal en de samenwerking met de Belastingdienst.
* kwalitatief goede shared services te bieden op het terrein van kennisdeling, digitalisering,
een landelijke digitale bibliotheek, en door shared services tot stand te brengen voor
ledenadministratie, uitleensystemen en overige ICT-voorzieningen, en een samenhangend collectiebeleid. Bovendien bevordert eenduidigheid de transparantie van
het aanbod voor gebruikers en wordt op die manier eerder voldaan aan een van de zes
verplichte activiteiten.
* gemeenten te ondersteunen in hun (groei)ambities voor de kernfuncties met goede
voorbeelden en advies.
* samenwerking tussen onder meer bibliotheken, onderwijs-, welzijns-, en cultuurinstellingen te ondersteunen door best practices en modellen te ontwikkelen.
* landelijke partners te verbinden aan de maatschappelijke opgaven en te wijzen op
verbinding met de kernfuncties in de lokale omgeving en de mogelijkheden die het
netwerk biedt.
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• monitorend en sturend op een sterk en samenhangend stelsel aan kernfuncties. Dit kan de
Koninklijke Bibliotheek doen door:
* gemeenten en aanbieders te monitoren op de invulling van de kernfuncties en mogelijk
ook via controle op gemeenten. Daarbij zou de Koninklijke Bibliotheek moeten kijken
naar kwaliteit, pluriformiteit, neutraliteit en toegankelijkheid voor burgers.
* certificering van aanbieders te ondersteunen.
* onderzoek te doen naar de effectiviteit van oplossingen en deze te delen.
* netwerkpartners aan elkaar te verbinden op gemeenschappelijke thema’s en innovaties,
en sturend te zijn in het afgesproken proces.

WAT B ETE K E NT D IT VOO R D E R O L VA N D E P R OV I N C I E E N P R OV I N C IA LE
O N D E R ST E U N I N G S I N ST E L L I N G E N ?
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6.3.4

L AC U N E S , TO E G A N K E L I J K H E I D E N TO E - E N U I T T R E D I N G

Tot slot de vragen of er lacunes zijn, hoe de toegankelijkheid wordt geborgd en hoe om te gaan met
toe- en uittreding. Volgens de Commissie is monitoring hier weliswaar één instrument, maar ook
een relatief zwak middel gezien het belang van invulling van de kernfuncties. De bibliotheekmonitor moet inzicht geven in, en onderwerp zijn van bestuurlijk overleg tussen de netwerkpartners.
Gezamenlijk kan op basis van de resultaten worden besproken of de toegankelijkheid in het geding
is en of er andere lacunes zijn.
De Commissie roept de Koninklijke Bibliotheek op om dit instrument met voorrang invulling te
geven, maar daarnaast of als onderdeel daarvan ook te kijken naar een vorm van controle op de
invulling van de kernfuncties door gemeenten. De vraag is dan in hoeverre de gemeente lokaal
heeft zorggedragen voor de inrichting van de kernfuncties en wat op dat gebied sterke en zwakke
punten zijn. Op deze manier worden gemeenten ondersteund in hun ambities om kernfuncties in
te vullen, maar worden ook de kwaliteit en samenhang van het aanbod aan kernfuncties bewaakt.
Meer ruimte in de invulling enerzijds, vereist een strakkere bewaking van kaders (beschikbaarheid,
kwaliteit en samenhang) anderzijds.
Verder moeten alle doelgroepen met een redelijke bereikbaarheid in afstand en financiering toegang
hebben tot kernfuncties, met inachtneming van de wettelijke publieke waarden.
Dat betekent dat gemeenten zorgdragen voor het slechten van financiële drempels voor burgers als
er een private of betaalde invulling van kernfuncties is die niet voor alle burgers betaalbaar is.
De Commissie adviseert soepel om te gaan met toe- en uittreding van aanbieders tot het stelsel.
De publieke waarden zoals vastgelegd in de wet staan voorop, maar of één bibliotheekorganisatie
alle kernfuncties zou moeten invullen, is de vraag. De bibliotheek is een verzameling van functies
die allen waarde toevoegen, maar die in de lokale omgeving door een veelheid aan partners ingevuld
kunnen worden. Deze partners hebben allen baat bij kennisdeling en innovatie en zouden hier toegang
toe moeten hebben. Anders kan een informeel netwerk ontstaan naast het formele netwerk.
Dat zou niet alleen de kern van de wet aantasten, maar ook het landelijk dekkend netwerk, waarbij
geldt dat de som meer is dan de delen.

6.3.5

P E R S O N E E L E N S C H O L I N G E N D I G I TA L I S E R I N G

De Commissie vraagt aparte aandacht voor personeel en scholing. De komende jaren neemt de
uitstroom van medewerkers door het bereiken van de pensioenleeftijd een enorme vlucht.
Tot 2020 gaat eenderde van de medewerkers met pensioen en in de vijf jaren daarna nog een
kwart. De veranderende rol en dienstverlening van bibliotheken vraagt om nieuwe functies en
competenties. De komende jaren moet werken bij de bibliotheek aantrekkelijker worden. Het is
voor bibliotheken ook lastig om jongeren aan te trekken. Er zijn te weinig vacatures, maar jongeren
melden zich ook niet aan.
Prioriteit moet liggen bij het aanbod van opleidingen. Nederland kent geen bibliotheekspecifieke
opleidingen meer. Nieuwe bibliothecarissen en andere medewerkers komen nu vaak vanuit het beroepsonderwijs, vooral van de bredere opleidingen Informatiedienstverlening (IDV, mbo-niveau 4)
en Informatiedienstverlening en -management (IDM, hbo). ROC’s hebben al enige jaren te maken
107 met een terugloop van studentenaantallen op de mbo-opleiding IDV (informatiedienstverlening).

Er moet meer aandacht komen voor de huidige opleidingen en de mate waarin deze aansluiten
bij de gevraagde competenties.
Daarnaast moet gekeken worden naar samenwerking/ projecten met opleidingen die in het
verlengde liggen van de kernfuncties zoals lerarenopleidingen en opleidingen op het terrein van
welzijn. De Commissie roept de Koninklijke Bibliotheek op om de ontwikkeling van een landelijk kader voor opleiding en scholing versneld te ontwikkelen vanuit het in dit advies geschetste
toekomstperspectief.
Voor wat betreft digitalisering constateert de Commissie dat hier nog te weinig beeld is van
de impact en meerwaarde. In de reikwijdte van de opdracht van de Commissie kon deze vraag
niet volledig worden meegenomen. De Commissie beveelt aan om een analyse te maken van
digitalisering op de volgende vlakken:
•
•
•
•

benodigde standaarden voor de invulling van kernfuncties en harmonisatie waar nodig
een business case voor verdergaande shared services
passendheid van wetgeving in het digitale tijdperk
verdergaande digitale dienstverlening in de combinatie landelijk-lokaal

"De Commissie roept de Koninklijke Bibliotheek op om dit instrument
met voorrang invulling te geven, maar daarnaast of als onderdeel
daarvan ook te kijken naar een vorm van controle op de invulling van de
kernfuncties door gemeenten. De vraag is dan in hoeverre de gemeente
lokaal heeft zorggedragen voor de inrichting van de kernfuncties en
wat op dat gebied sterke en zwakke punten zijn. Op deze manier worden
gemeenten ondersteund in hun ambities om kernfuncties in te vullen,
maar worden ook de kwaliteit en samenhang van het aanbod aan kernfuncties bewaakt."
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TR E N DA NA LYS E

Voor het advies van de Commissie Cohen is een uitgebreide trendanalyse gedaan30 en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de belangrijkste omgevingstrends voor de invulling van de
bibliotheekfunctie op lokaal niveau beschreven31. We gaan hier kort in op de meest bepalende
trends op macroniveau, voor gemeenten, en op trends op het gebied van technologie en digitalisering
en de invloed die deze trends hebben op de toekomstige invulling en maatschappelijke relevantie
van de kernfuncties. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:
•
•
•
•
•
•
•

Toenemend belang kennissamenleving en lerende economie voor ambitie Nederland.
Toenemende flexibilisering van arbeid en arbeidsrelaties, nieuwe banen.
Publieke taak wordt steeds meer een publieke zaak.
Publieke taken naar gemeenten, minder taken naar provincies.
Demografische samenstelling bevolking verandert.
De digitalisering zet door, snelheid is onduidelijk, de impact is groot.
Toenemende invloed van burger en communities in een genetwerkte samenleving
en deeleconomie

30 SIOB, trends in de samenleving, ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie 		
binnen het sociaal-culturele domein, blz. 10, januari 2014
31 Rapport ‘Prospectieve trendanalyse VNG, 2010-2020’, juli 2014 en ‘Lokaal bibliotheekwerk, een handreiking voor
gemeenten’, VNG, april 2015
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1 Toenemend belang kennissamenleving en lerende economie voor ambitie Nederland
De Nederlandse economie en de ambitie van de Nederlandse overheid steunen op de hoogontwikkelde cognitieve en sociale vaardigheden van de beroepsbevolking32. Maar: kennis en vaardigheden verouderen snel. We hebben adequaat opgeleide burgers nodig en zij moeten hun kennis en
vaardigheden hun hele leven blijven ontwikkelen, om te zorgen dat zij blijven aansluiten bij de eisen
die de kennissamenleving aan hen stelt. Op macroniveau gaat het er om dat de innovatiecapaciteit
van Nederland groeit waar deze nu achterblijft bij andere landen.
Een aantal vaardigheden wordt steeds belangrijker. Het gaat om de volgende vaardigheden:
• Geletterdheid. Dit is het fundament voor andere vaardigheden. In de onze kennissamenleving
is 80% van het werk gerelateerd aan lezen en schrijven. Goede taal- en leesvaardigheid is
onmisbaar voor een maatschappelijke carrière. Het huidige niveau van
geletterdheid is in Nederland internationaal gezien niet laag, maar nog steeds is 1 op de 9
Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd.
• Mediawijsheid. Mediawijsheid is de verzameling competenties waarmee we actief en
bewust kunnen deelnemen aan de mediasamenleving. Met de enorme groei van de
wereldwijd geproduceerde digitale informatie groeit het belang om te weten hoe om te
gaan met informatie en de informatiediensten en –tools die beschikbaar zijn en om te
weten op welke manier je informatie voor jezelf in een context kunt plaatsen. De vraag om
werknemers met uitstekende digitale vaardigheden neemt toe.”
• 21 century skills. Om goed voorbereid te zijn op een veranderende arbeidsmarkt moeten
jongeren de juiste competenties hebben voor banen die de komende jaren ontstaan.
De verwachting is dat voor deze banen bepaalde kerncompetenties nodig zijn: de 21st
century skills. Naast geletterdheid in de breedte gaat het om het vermogen samen te
werken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen,
kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en innovatief vermogen.
Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding zijn essentieel33.
Door een gebrek aan vaardigheden bij sommige groepen ontstaat een nieuwe digitale kloof.
Deze dreigt in elk geval tussen hoger- en lager opgeleiden34. Internet biedt geweldige economische
en maatschappelijke kansen en vooral hoger opgeleiden profiteren optimaal van de vele mogelijkheden die het internet biedt om doelen te bereiken en kansen te benutten, bijvoorbeeld voor hun
eigen carrière. Lager opgeleiden hebben in het algemeen minder vaardigheden om het internet op
deze manier te gebruiken, waardoor zij ook minder in staat zijn hun positie te verbeteren35.
2 Toenemende flexibilisering van arbeid en arbeidsrelaties, nieuwe banen
Ontwikkelingen, zoals de verdergaande digitalisering, nieuwe communicatietools, andere wensen
van jongere generaties, informalisering van de maatschappij en de effecten hiervan op arbeidsrelaties,
veranderen de manier waarop werk wordt georganiseerd. Denk maar aan het ‘nieuwe werken’ en
flexkantoren. De ‘baan voor het leven’ bestaat nauwelijks meer. In de huidige economie werken
steeds meer mensen als freelancer of zelfstandige (zzp-er). De verwachting is dat op termijn nog
meer banen verdwijnen door een nieuwe golf van automatisering en steeds slimmere computers en
robots.

1 op dei 9 Neederlanders tusen
de 16 en 65 jaar laAgeleterd is.
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32 Rapport prospectieve trendanalyse VNG, 2010-2020, 2014, blz. 11
33 Idem, blz. 13
34 Van Dijk, jaarboek SCP 2007, De e-surfende burger: is de digitale kloof gedicht?
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35 A. van Deursen en J. van Dijk, Trendrapport Internetgebruik 2012. Een Nederlands en Europees
perspectief, Universiteit Twente (2012). p.31-32.
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Daar staat tegenover dat er nieuwe typen banen komen. Empathie (of EQ ) zou wel eens een cruciale
vaardigheid kunnen worden in de 21e eeuw, net als creativiteit en het vermogen met onbekende
situaties om te gaan. Of er later nieuwe banen genoeg zijn om de terugloop op te vangen, daarover
verschillende de meningen sterk.
3 Publieke taak wordt steeds meer een publieke zaak
Begin 2016 is voor de zesde keer De TrendRede36, een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers,
aangeboden aan onze samenleving. Dit jaar hebben zij het beeld geschetst van een transformerende
wereld waarin mensen te maken hebben met chaos, onveiligheid, onzekerheid, belangentegenstellingen en onvermoede verstrengelingen. Conclusie van de TrendRede 2016: we zijn de grip kwijt.
De positieve insteek is dat de toekomstige mens weer grip krijgt op zijn wereld, initiatieven neemt
en de zaken gaat aanpakken om, waar nodig, nieuwe betekenis te kunnen geven.
Nieuwe verhoudingen zijn duidelijk zichtbaar bij de overgang van de klassieke verzorgingsstaat
naar een participatiemaatschappij waarin burgers, bedrijven, overheden en professionals gezamenlijk
verantwoordelijkheid nemen. Goede ondersteuning en - nog belangrijker - goede gezondheid en
actieve deelname aan de maatschappij zijn niet alleen een zaak van de overheid. Burgers zijn samen
met hun netwerk zelf verantwoordelijk.
Ook de VNG Denktank constateert dat de publieke taak steeds meer een publieke zaak van de
samenleving zelf wordt. Er ontstaan nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden.
Burgers, professionals, ondernemers, zorginstellingen, kennisinstellingen, woningcorporaties en
andere particuliere actoren spelen een initiërende en sturende rol.

5 Demografische samenstelling bevolking verandert
Afhankelijk van de locatie hebben gemeenten in meer of mindere mate te maken met veranderende
samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening (afname van het aandeel jongeren in
de bevolking), het wegtrekken van jongere bewoners, de komst van nieuwe Nederlanders, bevolkingskrimp op het platteland, bevolkingsgroei in grote steden en toename van het aantal huishoudens
(onder andere meer alleenstaanden). Volgens het CBS neemt de bevolking tussen 2013 en 2060
toe met ruim 1 miljoen personen.
Deze verschuivingen zullen van vergaande invloed zijn op de lokale samenleving en het beleid van
gemeenten, onder meer ten aanzien van wonen, werken, onderwijs, welzijn, zorg, economie, natuur
en recreatie. De bevolking krimpt in kleinere gemeenten, vooral aan de randen van Nederland,
en groeit in steden. Vooral de kleine gemeenten (tot 20.000 inwoners) en middelgrote gemeenten
(20.000 tot 50.000 inwoners) zullen te maken krijgen met deze demografische krimp38.
Het voorzieningenniveau neemt op het platteland dan ook af. Tegenover de regionale krimp staat
de voortgaande urbanisatie. Er is sprake van groei van de bevolking in steden, vooral in de vier
grote steden. Tot slot verandert ook de etnische samenstelling van de bevolking. In 2010 bestond
20% van de bevolking uit allochtonen, dit stijgt naar 23% in 2020 en 29% in 2050. Daarnaast zal
migratie binnen Europa grote groepen nieuwe Nederlanders van westerse afkomst brengen39.
37 VNG Handreiking, blz 33
38 Rapport prospectieve trendanalyse VNG, 2010 – 2020, blz 9
39 Idem, blz 7

4 Publieke taken naar gemeenten, minder taken naar provincies
Parallel aan de verschuiving van verantwoordelijkheden van overheid naar burger, is sprake van
een verschuiving in verantwoordelijkheden van verschillende overheden. Sinds 1 januari 2015 zijn
gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen, en zorg aan langdurig zieken en
ouderen. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Wet
maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.
De uitgangspunten van deze transitie zijn:
•
•
•
•

Preventie en integraliteit.
Zelfredzaamheid: eigen kracht en netwerk van burgers zijn leidend.
Participatie: iedereen doet mee in de maatschappij.
De buurt en de wijk zijn het optimale schaalniveau om interactie met en ondersteuning
van de burger te organiseren37.

Daarnaast wordt met deze decentralisaties een bezuiniging doorgevoerd op de genoemde taken en
mist steeds vaker een vast kader in de uitvoering (landelijk en lokaal). Wet- en regelgeving verandert
met regelmaat.
Waar het provincies betreft, is de trend dat taken voor provincies zich vooral richten op het bovenlokale daar waar lokale overheden die niet kunnen organiseren. Zo is bijvoorbeeld ruimtelijke
ordening een belangrijke taak voor de provincie.
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36 Trendrede 2016, via http://www.beroepseer.nl/images/stories/documenten/trendrede_2016.pdf

“Participatie: iedereen doet mee in de maatschappij”
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7
6 De digitalisering zet door, snelheid is onduidelijk, de impact is groot
ICT is onderdeel geworden van het dagelijks leven. Er is een enorme diversiteit aan communicatievormen en communicatiemiddelen die burgers en organisaties gelijktijdig en vooral in combinatie
toepassen. Steeds meer content is gratis: informatie via Google, kranten in het openbaar vervoer,
professionele sites met vakinformatie en nieuwswebsites. Daardoor is de basishouding van veel
informatieconsumenten dat veel informatie - zo niet alle - gratis zou moeten zijn40.
Zowel Google, mediaproducenten- en distributeurs als bibliotheken digitaliseren op grote schaal
content (tekst, beeld, audio en video). De kwaliteit van content verbetert terwijl de kosten afnemen.
Hetzelfde geldt voor het transport via breedbandige netwerken en voor de opslag van informatie.
De exponentiële groei aan data en informatie versterkt de behoefte aan filtering.
Deze komt onder andere tot stand in de vorm van het intelligente web dat (ogenschijnlijk vanzelf)
suggesties en aanbevelingen doet en zo bijdraagt aan het leren en onderzoeken door informatiegebruikers. Eindgebruikers kunnen op die manier op grote schaal informatie met elkaar delen.
Sociale media vervullen hierin een faciliterende en selecterende rol41. De toename van intelligente
ondersteuning komt aan de achterkant tot stand met de inzet van datawarehouses, datamining,
data analytics, data reduction en quality assessment. In reactie op de explosieve groei van informatie
en de versnippering van content via allerlei kanalen ontstaan steeds meer geavanceerde zoektechnologieën (search) die complexe internetpagina’s kunnen doorzoeken (deep web) en intelligence
tools42. Ook komen er steeds meer applicaties en oplossingen die nieuwe toepassingen gebruikersvriendelijk en laagdrempelig maken, bijvoorbeeld locatiediensten of spraakgestuurde diensten.
Ook het boekenbestel verandert door digitalisering. Digitaal publiceren, distribueren en lezen is
in Nederland in opmars. Over heel 2015 waren er 38% meer transacties van e-books (verkopen en
uitleningen) dan in 2014. Ook ontstaan er steeds meer proposities voor abonnementen op e-books
tegen lagere prijzen. Veel scholen doen pilots met leerboeken op tablets.

Toenemende invloed van burger en communities in een genetwerkte samenleving
en deeleconomie
In het advies van de Commissie Cohen (eind 2014) werd al vastgesteld dat het belang van netwerken
en lokale gemeenschappen (communities) toeneemt, in een samenleving waarin invloed steeds
meer van door mensen zelf en van onderaf wordt georganiseerd via sociale netwerken voor onderlinge connecties, kennisdeling en samenwerking, gefaciliteerd door technologie.
Voorbeelden hiervan zijn ‘collaborative consumption’, het verkrijgen van toegang tot zaken waarover je zelf niet beschikt (denk aan peer to peer diensten via sites als Peerby voor het lenen van
spullen van mensen in de buurt of Thuisafgehaald voor thuisbereide maaltijden etc. Of het op
een makkelijke manier met elkaar in contact komen via applicaties als Tinder (daten), AirBnB of
Withlocals (reizen) en vele andere. Ook kan kennis makkelijk worden uitgewisseld (wisdom of the
crowd) en meningen of voorkeuren worden verzameld als input voor gezamenlijk kiezen en creëren
(crowdsourcing) voor bijvoorbeeld de bestemming van een gebouw, gebied of het samenstellen
van een tentoonstelling. Behalve voor opinievorming, gebeurt dit ook voor protest, voor het
mobiliseren van actie, zowel in de virtuele als in de fysieke wereld door mensen snel op een bepaalde
plaats te mobiliseren (smart mobs).
Door vergelijkbare mogelijkheden43 in te zetten voor gezamenlijk ontwikkelen en lokaal produceren
(the maker movement), leren (social learning) of lezen (social reading of networked reading) ontstaan
vele nieuwe mogelijkheden, waarbij het de uitdaging is om online en offline werelden naadloos op
elkaar te laten aansluiten en elkaar te laten versterken.
Veel van deze ontwikkelingen samen worden wel aangeduid met de deeleconomie ('shared
economy'), die de afgelopen jaren in omvang behoorlijk is toegenomen en naar verwachting verder
zal groeien44. Deze wereldwijde deeleconomie bestaat uit uiteenlopende activiteiten in de financiële
dienstverlening, media (muziek, video), delen van vervoermiddelen (auto) of accommodatie.

Dat de digitalisering doorzet, is een gegeven. De snelheid waarmee en de impact op de kernfuncties
van bibliotheken is echter niet goed te voorspellen. Dat de ontwikkeling snel zal gaan staat voorop,
of het snel of heel snel zal zijn is de vraag
43 Trendrapport Cohen, pag. 21-22
40 Thaesis, trends, scenario’s en impact, verkenning van het digitale domein voor de bibliotheeksector, blz. 13
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44 Volgens accountants- en advieskantoor PwC zal de wereldwijde deeleconomie de komende tien jaar significant

41 Thaesis, trends, scenario’s en impact, verkenning van het digitale domein voor de bibliotheeksector, blz. 11

groeien naar $335 miljard in 2025 - http://www.consultancy.nl/nieuws/9621/pwc-deeleconomie-groeit-naar-335-

42 Thaesis, trends, scenario’s en impact, verkenning van het digitale domein voor de bibliotheeksector, blz. 13
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Belangrijk kenmerk van diensten en transacties tussen mensen (peer to peer) is dat deze via online
kanalen rechtstreeks tot stand kunnen worden gebracht, dus snel en goedkoop zijn.
Naast de steeds belangrijkere rol die virtuele platforms hierin spelen, zijn er ook andere technologische
nieuwe mogelijkheden van belang voor het creëren van een toekomst die er waarschijnlijk anders
uit zal zien. Zo wordt bijvoorbeeld van 3D printing verwacht dat doe-het-zelf-product design en
lokale productie op kleine schaal hele ketens op z’n kop zal zetten, door sommigen gezien als een
nieuwe industriële revolutie.
De ‘social technologies’ zijn niet nieuw, maar hun impact op het totale sociale systeem is groot.
Er ontstaat zo een nieuwe samenleving waarin individuen in staat zijn (empowered) om dingen te
doen die voorheen alleen mogelijk waren door grote organisaties of die geen enkele organisatie
alleen kon realiseren. Deze nieuwe manieren van waarde creëren transformeert vele sectoren van
onderwijs, wetenschap, publieke dienstverlening, gezondheidszorg tot de financiële wereld.
Deze nieuwe werkwijze zal institutionele structuren, processen en management paradigma’s
veranderen45. Het vormt de context voor het ontstaan van nieuwe beroepen, nieuwe samenwerkingsstructuren (extended enterprise en ecosystemen voor innovatie) nieuwe arbeidsverhoudingen
(denk aan de groei van het aantal zzp-ers) en nieuwe verdienmodellen.
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45 Maria Gorbis, Instute of the Future “The Nature of the Future: Dispatches from the Socialstructed World
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G E C E N T RA L I S E E R D E OV E R H E I D,
L AG E B E T R O K K E N H E I D B U R G E R S

R E G I S S E R E N D E OV E R H E I D,
HOGE B ETROKKEN H EI D BURGERS

TE R U G H O U D E N D E OV E R H E I D,
HOGE B ETROKKEN H EI D BURGERS

		
Welvaartsniveau
		redelijk

laag

hoog

redelijk hoog

Economische 		matig
situatie
herstel

negatief (zorgwekkend)

stabiel

positieve vooruitzichten

Middelen overheid
		beperkt
		
Niveau collectieve
		Laag
voorzieningen

zeer beperkt

beperkt (hoge lastendruk)

beperkt (inkomsten gering)

laag (eigen bijdrages,
ongelijke toegang)

redelijk hoog

laag (veel commercieel aanbod,
ongelijke toegang)

Kloof / tweedeling
		Groot
in samenleving

zeer groot

gering

groot

Arbeidsmarkt		geringe participatie

lage participatie,
werkgelegenheid onder druk

hoge participatie

dynamisch, hoge participatie,
veel concurrentie

tweedeling: elite goed opgeleid, 		
grote groep lager opgeleid

goed opgeleid

actief, goed opgeleid

negatief, tempo laag

positief, tempo laag

positief, tempo zeer hoog

zeer groot

(relatief) klein

gemiddeld

niet vaardig

zeer vaardig

vaardig

		
Beroepsbevolking
		opleidingsniveau matig
		
Innovatieklimaat
		
en
redelijk positief,
-tempo		
		tempo laag
Omvang groep
		Groot
laaggeletterden
		
Digivaardigheid
		Redelijk
en
vaardig
digiwijsheid bevolking
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T E R U G H O U D E N D E OV E R H E I D,
A D H O C SA M E N W E R K I N G M E T
BURGERS
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SC E NA R I O 1 : G EC E NTRA LI S E E R D E OV E R H E I D,
			 LAG E B ETR O K K E N H E I D B U R G E R S
M A ATS C H A P P E L I J K E U IT DAG I N G E N E N B I J D RAG E N K E R N F U N C T I E S
Maatschappelijke uitdagingen
De gemeente staat voor de volgende maatschappelijke uitdagingen:
•
•
•
•

De lokale economische situatie verbeteren en de kloof tussen groepen burgers verkleinen.
De participatie van burgers, hun vaardigheden en opleidingsniveau verhogen.
Eenzaamheid en isolement tegengaan.
De integratie van groepen nieuwe Nederlanders verbeteren.

Wat betekent dit voor de kernfuncties en wat dragen ze bij?
Door in te zetten op een goed aanbod van kernfuncties kan de gemeente de toegankelijkheid van
overheidsdienstverlening verbeteren en bijdragen aan lokale uitdagingen, zoals toetreding tot de
arbeidsmarkt via kennis en informatie. Dat gebeurt vooral digitaal op basis van landelijke programma’s
en een digitaal, centraal georganiseerd aanbod. Begeleiding bij het zoeken naar informatie gebeurt
met digitale tools en via hulp op afstand, aangevuld met beperkt beschikbare persoonlijke ondersteuning op een locatie binnen de gemeente.
Om de vaardigheden van burgers te verbeteren, zet de gemeente in op de promotie van landelijke
programma’s. De nadruk van deze programma’s ligt op verbetering van de geletterdheid, reductie
van het aantal laaggeletterden en het op peil brengen en houden van digitale vaardigheden. Dit is
vaak gekoppeld aan een school, maar in sommige gevallen vindt de gemeente lokaal een andere
manier om de programma’s uit te voeren. Bijvoorbeeld met behulp van buurthuis of welzijnsorganisaties. Mediaprofessionals worden betrokken bij de uitvoering van de programma’s. De gemeente
maakt gebruik van landelijke programma’s om inburgering te bevorderen. Ook literatuur en erfgoed
spelen daarbij een belangrijke rol (ontwikkeling en educatie, lezen en literatuur, kunst en cultuur).
Vanuit haar steven naar efficiency en effectiviteit zoekt de lokale overheid bij deze activiteiten
actief naar partnerships met lokale bedrijven en instellingen. De erfgoedcollectie is vooral digitaal
beschikbaar. Bewoners en bedrijven organiseren lokaal periodiek tentoonstellingen en activiteiten, soms met subsidie van de gemeente. Daarbij gaat het vooral om lokaal erfgoed en de lokale
geschiedenis.
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Op een aantal plaatsen zijn regionale expertisecentra ingericht met een - weliswaar sterk gereduceerde - fysieke collectie. Deze collectie wordt uitgeleend. De regionale expertisecentra bieden daarnaast
onder meer toegang tot internet, studie- en werkplekken en hulp bij het gebruik van digitale
(overheids)dienstverlening. Om de sociale cohesie te vergroten, zet de gemeente in op ontmoeting
& debat in bijvoorbeeld schouwburgen, cafés, theaters en (voormalige) vestigingen van bibliotheken.
Bewoners, bedrijven en verenigingen in de lokale omgeving zorgen voor de invulling. Alleen de
communicatie en planning worden centraal georganiseerd.
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SC E NA R I O 2 : R EG I SS E R E N D E OV E R H E I D,
			 H OG E B ETR O K K E N H E I D B U R G E R S
M A ATS C H A P P E L I J K E U IT DAG I N G E N E N B I J D RAG E N K E R N F U N C T I E S
Maatschappelijke uitdagingen
De gemeente staat voor de volgende maatschappelijke uitdagingen:
• De welvaart en het hoge voorzieningenniveau voor de bevolking op peil houden.
• De betaalbaarheid van de collectieve voorzieningen handhaven door effectieve samenwerking
met burgers en bedrijven. Het verbinden van alle initiatieven en kennisuitwisseling zijn
daarvoor cruciaal.
• Meer kansen creëren voor anderstaligen en nieuwe Nederlanders. Onderdeel van deze
opgaven zijn geletterdheid en vaardigheden verbeteren en hulp om de afstand naar de
lokale arbeidsmarkt te overbruggen.
• Landelijke initiatieven en programma’s op het gebied van innovatie en een leven lang leren
uitvoeren, passend binnen de lokale omgeving en aanpak.
Wat betekent dit voor de kernfuncties en wat dragen ze bij?
De gemeente hecht aan de toegankelijkheid van een breed aanbod voor iedereen. Gemeenten hebben
gezamenlijk een aantal regio’s ingedeeld met een verzorgingsgebied en een minimale kritische
hoeveelheid burgers die bediend worden. In elke regio is een fysieke plaats waar - in combinatie
met andere aanbieders - kernfuncties worden aangeboden. De overheid en regionale centra vragen
burgers hierin een rol te vervullen of er een bijdrage aan te leveren.
De gemeente wil een basisaanbod van informatie beschikbaar stellen en eventueel aanvullen met
lokale bronnen. De basis hiervoor is open beschikbare digitale content, aangevuld met specifieke
informatie. Dit aanbod wisselt met regelmaat. Burgers krijgen ondersteuning met digitale wegwijzers
en tools en organiseren zelf hun ondersteuning bij het zoeken naar en vinden van informatie en
de toegang tot overheidsinformatie. Ook helpen zij elkaar. Er is een uitgebreid digitaal aanbod
voor lezen en literatuur, aangevuld met uitwisselbare wisselende fysieke collecties. De collectie
wordt landelijk bepaald in overleg met de aanbieders van kernfuncties. Dat vormt een basis voor
iedereen, maar de inzet is vooral tegen een redelijke prijs diensten verlenen die via een alternatief
aanbod niet publiek te ontsluiten zijn.
Online heeft een groot aantal partijen (publiek, privaat en burgerinitiatieven) vormen ontwikkeld
om verder te leren, kennis op te doen en te verdiepen en vaardigheden op peil te houden.
Fablabs, onderwijsinstellingen en bedrijven dragen hieraan bij. Regionale centra voeren een deel uit.
Er is een apart aanbod voor laaggeletterden en specifieke doelgroepen. In de gemeente creëren
burgers en bedrijven een aanbod op het terrein van ontmoeting & debat. Collecties van burgers en
erfgoedinstellingen worden periodiek opengesteld voor publiek.
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SC E NA R I O 3 : TE R U G H O U D E N D E OV E R H E I D,
			 H OG E B ETR O K K E N H E I D B U R G E R S
M A ATS C H A P P E L I J K E U IT DAG I N G E N E N B I J D RAG E N K E R N F U N C T I E S
Maatschappelijke uitdagingen
De gemeente staat voor de volgende maatschappelijke uitdagingen:
• De effecten van de niet-geslaagde marktwerking opvangen, door:
* een betaalbaar vangnet te creëren voor drop-outs en de kloof tussen have en have nots
te verkleinen
* gelijke toegang tot voorzieningen te creëren en te borgen
* kwaliteit van voorzieningen te verbeteren
• Publiek-privaat initiatief ondersteunen door met beperkte publieke middelen een basis
van mogelijkheden en oplossingen voor de kernfuncties te organiseren. Deze basis wordt
publiek-privaat aangeboden.
• In de concurrentie met andere gemeenten en regio’s aantrekkelijk blijven als woonplaats
voor bijvoorbeeld jongeren en creatieve mensen, als ontmoetingsplaats of toeristische
trekpleister en als vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven.
• Een goed lokaal innovatieklimaat creëren, door:
* nieuwe bedrijven te binden aan de gemeente - bij voorkeur innovatieve bedrijven
* mogelijkheden te bieden voor een leven lang leren; kennis veroudert immers snel
• De taal- en basisvaardigheid van anderstaligen en nieuwe Nederlanders verbeteren en hen
optimaal laten deelnemen aan de kennissamenleving.
Wat betekent dit voor de kernfuncties en wat dragen ze bij?
Samen met uitgevers en informatieleveranciers zet de gemeente in op het leveren van een aanbod
in samenwerking met burgers en bedrijven (bijvoorbeeld in de horeca). Doelen die met invulling
van de kernfuncties bereikt moeten worden, zijn de (taal)vaardigheden verbeteren, een leven lang
leren ondersteunen en een creatief en innovatief klimaat in de gemeente stimuleren.
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Waar mogelijk bieden commerciële partijen kernfuncties aan via burgerinitiatieven en publiek-private samenwerking. Deze partijen zien er een verdienmodel in. Er is behoefte aan het onderhouden
van basisvaardigheden, informatie en educatie, aan ontmoeting en lokale cultuur. Daarom stimuleert de gemeente publiek-private en vindingrijke initiatieven met startersbudgetten. Vooral de
kwetsbare groep burgers die anders tussen wal en schip zou vallen, krijgt prioriteit.
De vorm van het aanbod is divers, meestal niet plaatsgebonden, creatief en vaak wat chaotisch.
Samenwerking en afstemming zijn hierdoor ad hoc en lastig te realiseren. Een lokale publieke organisatie vervult vaak een bemiddelende rol voor alle kernfuncties. Deze organisatie verbindt groepen aan elkaar, aan content en aan ruimtes, en coördineert. Voor sommige kernfuncties maakt de
organisatie gebruik van de landelijk ontwikkelde digitale dienstverlening - hoewel deze beperkt is
van omvang en diepgang. De reden is dat de overheid geen centrale sturing heeft en men impliciet
heeft gekozen voor een sterk lokaal karakter van wat er aan kernfuncties overeind is gebleven.
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SC E NA R I O 4 : TE R U G H O U D E N D E OV E R H E I D,
			
AD HOC SAM ENWER KI NG M ET BU RGERS
M A ATS C H A P P E L I J K E U IT DAG I N G E N E N B I J D RAG E N K E R N F U N C T I E S
Maatschappelijke uitdagingen
De gemeente staat voor de volgende maatschappelijke uitdagingen:
• De lokale economie verbeteren door hervorming en inzet op efficiency en effectiviteit.
• Het vertrouwen in de lokale overheid herstellen, zodat burgers en overheid samen de
schouders zetten onder een gezamenlijke toekomst. De gemeente wil groepen burgers
met elkaar verbinden en onderlinge verbanden en actievere betrokkenheid bij de gemeente
stimuleren.
• Een basisaanbod van voorzieningen bieden op met name het gebied van gezondheidszorg,
onderwijs en vaardigheden (geletterdheid, digitale vaardigheden).
• De kloof tussen have en de grote groep have nots verkleinen.
• De integratie vergroten van een kleine groep nieuwe Nederlanders die de gemeente heeft
opgenomen.
Wat betekent dit voor de kernfuncties en wat dragen ze bij?
De gemeente heeft gekozen voor een aanbod kwalitatief goede en succesvolle landelijke programma’s.
Met beperkte middelen creëert ze zo een voorziening om geletterdheid, vaardigheden en toegankelijkheid van technologie te verbeteren. Omdat de gemeente de middelen niet heeft, moeten
burgers dit vooral zelf verzorgen, soms samen met een bedrijf of de overheid. Burgers zetten zich
vrijwillig in of tegen een kleine vergoeding. De gemeente stelt middelen beschikbaar voor bijvoorbeeld ruimte, apparatuur en netwerktoegangen, en legt de relatie met educatieve instellingen om
met vrijwilligers invulling te geven aan de kernfuncties lezen en informeren. Er wordt een fysieke
collectie in stand gehouden, vooral met boeken van burgers en materiaal dat bedrijven ter beschikking
stellen. De gemeente ziet in dat ze er niet aan ontkomt burgers in hun eigen omgeving te bereiken.
Hier en daar slaan kleinschalige en goedkopere initiatieven met een pop-up-karakter aan. Ook
faciliteert de gemeente studie- en werkplekken, vaak in combinatie met lokale onderwijsinstellingen.
Voor kunst en cultuur leggen amateurkunstenaars contact met onderwijs- en culturele instellingen
in de regio. Een enkele burger maakt een huiskamermuseum met lokale geschiedenis. Soms is zo’n
tentoonstelling te zien in het gemeentehuis. Het blijft echter afhankelijk van ad hoc initiatief van
burgers, maar dat is er vaak niet of het is niet vol te houden.
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