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Agenda van de burger

In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 staat dat de bibliotheek er is voor leesbevordering, participatie 
van de burger in de informatiesamenleving en de behoefte van burgers om zich een leven lang te  
blijven ontwikkelen. Deze nieuwe, brede taakstelling is een directe reflectie van de veranderende  
relatie tot informatie in onze samenleving. In de Kennisagenda voor Openbare Bibliotheken (2019) is 
de vraag naar de veranderende informatiefunctie van bibliotheken als volgt verwoord: 

“Op welke wijze kunnen bibliotheken met hun openbare karakter bijdragen aan (vernieuwing 
van) de dialoog tussen burgers en organisaties, tussen burgers onderling en aan de binding van 
burgers met de lokale gemeenschap?”

Openbare bibliotheken zijn een belangrijke pijler in het informatiesysteem binnen de regio. Als publiek 
instituut geeft de bibliotheek toegang tot betrouwbare informatie voor iedereen, zonder onderscheid 
naar achtergrond, inkomen, overtuiging. Behalve het huisvesten van collecties, zijn bibliotheken ook 
uitgerust voor het faciliteren van de maatschappelijke dialoog, debat en verdieping. De openbare  
bibliotheek staat ten dienste van de informatiebehoeften van haar lokale gemeenschap. Het  
ontmoeten van mensen met dezelfde interesses gebeurt tegenwoordig net zo gemakkelijk online  
als fysiek in de eigen omgeving, waardoor de kans om in aanraking te komen met andersdenkenden  
kleiner wordt. Sociale media zijn voor veel mensen, met name de jeugd, een belangrijke bron van  
informatie geworden. Maar daaraan kleven ook nadelen. Sociale media functioneren op een wijze die 
verstorend werkt bij het organiseren van een open dialoog.

De vraag is wat een goed geïnformeerde burger is. Hoe, en waarover moet die burger geïnformeerd 
zijn? Waarschijnlijk zullen burgers actiever betrokken zijn bij de politiek en de samenleving wanneer 
er lokale vraagstukken op de agenda komen te staan. De eerste vraag is hoe die lokale agenda van 
de burger eruitziet: over welke lokale kwesties loopt men te hoop, wat zijn twistpunten, waar valt de 
leefomgeving te verbeteren? En dan is er nog de vraag hoe pluriformiteit van informatie een rol speelt. 
Vaak zijn er wel wat betrokken burgers, maar die groep is over het algemeen redelijk homogeen. Op 
welke manier krijgt ook de burger die níet geneigd is het huis te verlaten de kans om deel te nemen 
aan een discussie? Hoe geef je óók degene die denkt ‘niet voor mij’ of die zich niet gehoord voelt, de 
mogelijkheid om mee te praten, online of elders?

Inzet van journalistieke expertise in verbinding met de lokale bibliotheek, zorgt voor verdieping en  
context bij het nieuws. Nu overheerst nog vaak de waan van het dagelijkse nieuws. De bibliotheek is 
een plek waar slow knowledge een plek kan krijgen, als tegenhanger voor het snelle debat in de  
media. Door meer aandacht te geven aan kwesties die relevantie hebben voor de lokale gemeenschap 
en een tegenwicht te bieden aan de werking van de hedendaagse media, ontstaat er draagvlak voor 
een meer betrokken bijdrage van burgers aan (het gesprek over) hun leefomgeving.

Bibliotheken én journalistiek kunnen hieraan bijdragen door het vormen van openbare communities. 
Combinaties van digitale en fysieke fora nodig waar stedelingen elkaar kunnen vinden, waar ze  
zichzelf kenbaar kunnen maken en waar ze kennis kunnen uitwisselen en elkaar ontmoeten.  
De kracht van communities schuilt in de afwisseling tussen digitale en fysieke ontmoetingen. Juist in 
die combinatie van openbare plekken, online en in de fysieke ruimte, heeft de bibliotheek een belang-
rijke meerwaarde. Met haar vestigingen vormt ze een fijnmazig weefsel door de hele leefomgeving. 

Deze verandering in de publieke informatievoorziening zal ertoe leiden dat de ‘agenda van de burger’, 
ofwel het belang van burgers met betrekking tot hun leefomgeving, beter voor het voetlicht komt . De 
keuze voor bepaalde content wordt niet langer sec bepaald door de agenda van de overheid, de politiek 
of die van de journalist, maar draait om de agenda van de burger. Daarmee komt er tevens meer ruimte 
voor het stimuleren van lokale (burger)initiatieven.

1 INLEIDING
Digitalisering heeft de mogelijkheden voor het delen van kennis en informatie 
vergroot, maar zorgt ook voor polarisatie en een toename van desinformatie. 
De bibliotheek heeft een belangrijke rol te vervullen: mensen meenemen die op 
achterstand dreigen te raken, maar ook een plek voor ontmoeting en dialoog 
zijn.

Er is meer informatie dan ooit, maar die enorme toevoer leidt niet per se tot meer weten of anders 
handelen. De manier waarop mensen omgaan met informatie is niet gelijkelijk geëvolueerd met de 
groei van het informatieaanbod. De overvloed aan informatie maakt het lastig om feit en fictie van  
elkaar te onderscheiden, om goed geïnformeerd te blijven. Daar komt bij dat veel informatie wordt 
gedeeld via social media platforms die voor veel mensen, met name de jeugd, een belangrijke bron 
van informatie zijn geworden. Maar daaraan kleven ook nadelen. Internet en social media functioneren 
op een wijze die verstorend werkt bij het organiseren van dialoog en conversatie. 

Als informatie voor het oprapen ligt, en we toch als samenleving te kampen hebben met problemen 
als misinformatie, polarisatie en filterbubbels, dan is de vraag wanneer is informatie relevant, en hoe 
kunnen bibliotheken daarin het verschil maken?
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Doel en vraagstelling

De geschetste ontwikkelingen roepen de vraag op hoe ver bibliotheken zijn in de transitie naar een brede  
maatschappelijk-educatieve voorziening. Welke inspanningen zijn nodig om de juiste skills te verwerven, in hoeverre 
brengen bibliotheken het community-denken al in praktijk en wat kunnen bibliotheken en journalistiek van elkaar 
leren als het gaat om een nieuwe invulling van de lokale informatievoorziening?

 

De leidende vraag binnen deze verkenning is: 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het in de praktijk brengen van 
ontmoeting en dialoog?
Om deze vraag te beantwoorden zijn er gesprekken gevoerd met informanten uit het beroepsveld, uit de journalistiek, 
en met experts uit andere vakgebieden. De experts hebben de blik van buiten waarmee ze vanuit verschillende  
perspectieven ingaan op de transitie die nodig is voor de bibliotheek in de toekomst, de bibliotheekmedewerkers 
 vullen het beeld aan vanuit de praktijk. De interviews met vertegenwoordigers van de (lokale) journalistiek zijn  
relevant omdat de journalistieke professie een soortgelijke transitie doormaakt.

De interviews geven zicht op belangrijke veranderingen in de functie van bibliotheken aan mensen die niet dagelijks 
met bibliotheken bezig zijn: professionals, beleidsmakers en bestuurders uit allerlei sectoren. 

Opzet van het onderzoek

In de eerste helft van 2021 zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van lokale bibliotheken, met branche-
deskundigen, journalisten en experts. Deze interviews geven een beeld van de positie van de openbare bibliotheek in 
de publieke informatievoorziening en de belangrijkste uitdagingen waar bibliotheken in de digitale samenleving voor staan. 

In de interviews is gesproken over de rol van openbare bibliotheken in het organiseren van ontmoeting en debat.  
Welke perspectieven op de huidige en toekomstige rol van de bibliotheek zien de geïnterviewden, hoe zien zij de rol 
van de bibliotheek in de digitale samenleving en wat zijn de belangrijkste uitdagingen daarbij? Onderwerpen die aan 
bod kwamen zijn onder meer de rol van de bibliotheek in het faciliteren van maatschappelijke dialoog; de mogelijkheden 
van bibliotheken om burgers te informeren, inspireren en activeren; het bereik van verschillende doelgroepen; het  
community-denken; en de vaardigheden die nodig zijn om de veranderende rol van de bibliotheek gestalte te geven.

De interviews hebben plaatsgevonden in de eerste helft van 2021. Een overzicht van de geïnterviewden staat hieronder:

Inhoudelijke experts Bibliotheekpraktijk Journalistiek perspectief

Frank Huysmans Valerie Heil Liesbeth Hermans

Irene Harmsen Henk Kosters Bart Brouwers

Mirjam van Zaalen Jantien Borsboom Peter van der Wijst

Anton Dierdorp Peter Doorn

Pieter Derks 

Polly Rademaker

Ron Lubbersen
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DE BLIK VAN BUITEN

 
Interviews 1 

Op de volgende pagina’s staan de interviews met experts uit vakgebieden die 
raken aan het werk van bibliotheken. Vanuit hun eigen expertise laten zij zien 
welke kansen en uitdagingen zij zien voor de bibliotheken van de toekomst.

LEZEN EN EDUCATIE ZIJN 
ESSENTIEEL
Interview met Frank Huysmans

Op lokaal niveau heeft de journalistiek, door het wegvallen van advertentie- 
inkomsten, veel stappen teruggedaan, waardoor er een belangrijke schakel in 
de informatievoorziening is weggevallen. Ook het tegenwicht dat een lokaal 
bestuur nodig heeft is daarmee verdwenen. Frank Huysmans ziet daar een rol 
weggelegd voor bibliotheken.

Journalistieke samenwerking

“Op lokaal niveau zie ik goede mogelijkheden voor samenwerking tussen journalistiek en de bibliotheek. 
Ik zou in die samenwerking ook de lokale overheid betrekken. Niet voortdurend met z’n drieën, maar in 
wisselende coalities, vooral om de burger te betrekken bij lokale aangelegenheden. De samenleving is 
gebaat bij een onafhankelijk en goed communicatieorgaan, maar de overheid net zo goed. Een  
zelfbewuste overheid organiseert haar eigen tegenmacht als de markt er niet meer in voorziet.”

Door terugtredende journalistiek is daar wel een probleem ontstaan. “De advertentie-inkomsten zijn 
drastisch gedaald: dat geld gaat naar Google en Facebook. Dus bij een regionale krant zoals Tubantia 
moeten minder mensen hetzelfde werk, zo niet méér werk doen. Vroeger had je in de redactie  
deskundigen op thema’s, nu moeten een of twee redacteuren van alle markten thuis zijn om kritische 
vragen te kunnen stellen. De pluriformiteit op lokaal niveau is helemaal verdwenen. En je kunt je van  
huis-aan-huis-bladen afvragen of dat wel onafhankelijke journalistiek is.”

Maatschappelijk debat

“De bibliotheek is een goede plek om het maatschappelijk debat te voeren. Hier en daar in het land 
zijn daar succesvolle voorbeelden van, maar dan moet je wel mensen in dienst hebben die dat als 
taak willen en kunnen oppakken. Want ook op de bibliotheek is flink bezuinigd, daar is twintig procent 
minder FTE beschikbaar dan tien jaar terug. De vraag is welke twintig procent, welke skills verdwenen 
zijn. Als je een dwarsdenkende directeur hebt, kan er zo maar iets van de grond komen. Bibliotheken 
proberen in hun programmering de verbinding te zoeken met organisaties in de buurt.”

Frank Huysmans is sinds 2005 bijzonder hoogleraar bibliotheekweten-
schap aan de Universiteit van Amsterdam waar hij onderzoek doet naar 
de publieke informatievoorziening. Daarnaast heeft hij zijn eigen  
onderzoeks- en adviesbureau WareKennis.

RESULTATEN
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Lezen stimuleren

De bibliotheek is honderd jaar geleden opgericht omdat lezen gezien werd als de voornaamste manier van volks- 
ontwikkeling. Lange tijd was de bibliotheek zuiver een instrument voor leesbevordering. Maar de ontlezing lijkt in 
Nederland sneller te gaan dan in de landen om ons heen. Het leesplezier van jongeren staat op een erg laag niveau. 

“Ik kan niet met zekerheid zeggen hoe dat komt. Maar ik denk dat het wegbezuinigen van schoolbibliotheken en  
-mediatheken in eerdere jaren een oorzaak is. En het feit dat we vooral inzetten op innovatieve, digitale leer- 
methodes. Dat stimuleert het lezen natuurlijk niet. Terwijl lezen een bewezen positief effect heeft op de taligheid en 
leerprestaties van scholieren. Kinderen met wie van jongs af aan veel is gepraat, die voorgelezen zijn, komen op een 
hoger niveau het basisonderwijs binnen en de school slaagt er niet in die kloof te dichten. Ik maak me zorgen over de 
desinteresse in lezen onder jongeren én onder beleidsmakers. Niet alleen het culturele lezen, maar eerst en vooral 
het lezen als vorm van informatieverwerking. Dat kan zo maar leiden naar een generatie die vanwege een opgelopen 
achterstand moeilijk naar een hoger plan te krijgen is. Dus die leesfunctie, de bibliotheek ter bevordering van je  
kansen in je latere leven, laten we dat vooral als een belangrijke functie blijven zien.”

Sociale rol

Bibliotheken leggen zich sinds 2015 meer toe op hun informatieve, maatschappelijke en educatieve functies. In de 
Verenigde Staten of in Finland was die cultuur er van oudsher al. Daar is het normatief kader belangrijk: dat voor een 
goed functionerende democratie alle burgers toegang moeten hebben tot betrouwbare informatie. Niet zelden is een 
bibliotheek nog de enige openbare plek in een dorp of wijk. Teken op de plattegrond daarom gerust meer ruimte in 
voor leestafels, cursusruimtes, een podium, onderling contact, en minder voor boekenkasten. Zet er een makerspace 
in waar kinderen creatief met techniek leren omgaan. Een plek voor ondersteuning van educatie, voor zowel  
basis- als voortgezet onderwijs.

Twee sporen

De toekomst van de bibliotheek? “Als je het mij vraagt moet je inzetten op twee sporen. De bibliotheek die in of met 
scholen het lezen weer aanjaagt, met de focus op taalbeheersing en plezier in het lezen; een intensivering van het 
beleid rond de Bibliotheek op School. En daarnaast de bibliotheek als een soort van volkshogeschool voor  
permanente educatie met studieplekken, culturele en informatieve activiteiten, en als plek waar bevolkingsgroepen 
elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. 

Voor de nieuws- en informatiefunctie voor de democratie kun je bijvoorbeeld denken aan een ‘vliegende équipe’,  
een kleine groep van informatiespecialisten die op het web 24/7 verwijst naar betrouwbare bronnen met  
achtergrondinformatie bij het nieuws van de dag. Voor de onderwerpen hoef je NU.nl of Teletekst 101 maar te volgen. 
Die équipe stelt voortdurend kennis beschikbaar rondom die thema’s voor geïnteresseerden, opiniemakers én  
journalisten. Wat er eerder over gezegd is, wat anderen vinden, onderzoeksbevindingen, alles. Dat zou een  
journalistieke taak kunnen zijn – denk aan het ANP – maar daar lijkt binnen de mediabedrijven geen geld voor te zijn. 
En als de markt het niet doet, zegt de economie, moet de overheid het doen. In het publieke belang, met publieke 
middelen.”

 

JE KRIJGT GEEN NIEUWE CULTUUR 
ALS JE DE OUDE NIET DURFT AF TE 
SCHUDDEN
Interview met Irene Harmsen

“De bibliotheek moet de nieuwe kerk worden. Een plek waar je er bent voor en met elkaar, 
waar je samen diepgang zoekt. It takes a village to race a child. It takes a community to 
form the society!” Dat zegt Irene Harmsen, oprichtster van de opleiding Community  
Librarian.

Dat Harmsen samen met hogeschool Avans en Cubiss aan de wieg stond van de post-HBO-opleiding Community 
Librarian past bij haar voorliefde “om de boel af en toe een beetje op te schudden. Ik omarm de chaostheorie!” De 
bibliotheek kan niet dezelfde bibliotheek blijven als vroeger, als de tijden veranderen, vindt Irene Harmsen. “Het is de 
hoogste tijd dat bibliotheken hun huidige imago van zich afwerpen. Dat doe je niet door het oude in een nieuw jasje te 
stoppen. Het moet echt vanaf de basis anders. De samenleving is enorm veranderd. Daar moet de bibliotheek haar 
rol pakken.”

The young ones

“Er is minderaandacht voor sociale cohesie, samen waarde creëren en iedereen aan boord houden in deze samenleving. 
Het debat polariseert snel en er is een zendcultuur met elkaar gecreëerd”, vindt Irene. “Oudere generaties weten nog 
hoe we in gemeenschapszin elkaar ontmoetten. Nu zie je veel online communities ontstaan. Prachtig, maar de generatie  
Z (geboren jaren 90 – halverwege jaren 2010) heeft veel minder ervaring met offline gemeenschappen en de waarde 
daarvan. Echt ontmoeten levert toch andere contacten en gesprekken op. Ik gun de toekomstige generaties deze  
ervaringen zodat ze zich gezien en opgenomen voelen in een maatschappij waar ze van betekenis kunnen zijn. 

We moeten weer communities inrichten. En ik ben er door ervaring achter gekomen dat je ‘the young ones’ nodig 
hebt om die verandering op gang te brengen. In het eerste jaar van de opleiding had ik alleen studenten van tussen 
de 25 en 35 jaar. Deze groep heeft vanuit hun leeftijd gezien de toekomst voor zich. Maar hen als changemaker naar 
een opleiding sturen met een innovatieve opdracht werkt niet. Ze zijn vaak net nieuw in de organisatie. Die moeten 
nog verkennen, hun plek in het geheel zoeken. Daarom hebben we de leeftijdsgrens losgelaten. De opleiding gaat 
vooral over een nieuwe mindset en daar hoort nieuw gedrag bij. En jong en oud kunnen in dit proces goed van elkaar 
leren.”

Irene Harmsen is zelfstandig ondernemer en eigenaar van OnderwijsNext. Ze werkt  
met bestuurders, schoolleiders, lerarenteams uit het onderwijs en leidt sinds 2017  
bibliotheekmedewerkers op tot Community Librarian. Deze post-hbo-opleiding is vormge-
geven naar het gedachtegoed van de Amerikaanse bibliotheekvernieuwer David Lankes. 
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De opleiding Community Librarian duurt achttien dagen verdeeld over anderhalf jaar. “We zijn bezig met iets nieuws, 
dat moet je wel de tijd gunnen. Ik vergelijk het graag met Cirque du Soleil. Toen dieren verboden werden in het circus 
kon je wel doorgaan met een circus zonder dieren, maar zij hebben het circus opnieuw geframed en er een nieuwe 
waarde aan toegekend. Dat willen wij ook met de bibliotheken bereiken.” 

Het gaat over jezelf

De opleiding is een zoektocht van de community librarian zelf. Een belangrijk onderdeel van de opleiding en daarmee 
een geweldig voordeel voor de nieuwe bibliotheek is dat de deelnemer ervaart hoe het is om zelf in een community 
te participeren. De opleidingsgroep als community ondersteunt, faciliteert, coacht en begeleidt de deelnemer in de 
zoektocht en de wording van een community librarian met een eigen community. “Tijdens de opleiding onderzoek 
je eerst wat er leeft in de samenleving en waar jij persoonlijk binding mee hebt, dan bepaal je een strategie om een 
community te bouwen rondom dat thema, dat plan werk je uit en tot slot ga je ermee aan de slag. Heel gestructureerd, 
maar in iedere stap neem je jezelf mee. Het mag over jezelf gaan.”

Grondlegger van het gedachtengoed van de opleiding is David Lankes, directeur van de University of South Carolina’s 
School of Information Science. Lankes zegt dat het de missie van de bibliothecaris is de maatschappij te verbeteren 
door kenniscreatie te faciliteren in  communities. Harmsen vergelijkt het met de Nijldelta. “Die had vruchtbare oevers 
waar zich her en der boeren gingen vestigen. Daar kwamen allerlei communities uit voort. Bibliothecarissen moeten 
ook op die manier allemaal hun eigen stukjes grond zoeken.”

Nijntje en nieuwe doelgroepen

“Een mooi voorbeeld: iemand uit Dordrecht volgende de opleiding. Die stad kent een grote community van mensen uit 
de voormalige Oostbloklanden. Moeders zochten naar boeken als Nijntje in hun eigen taal, om voor te lezen aan de 
kinderen. Maar de bibliotheek had die niet in de collectie. Daar is een samenwerking ontstaan met Bksky, waar je je 
thuisbibliotheek kunt aanbieden. Zo kon deze groep onderling boeken uitwisselen. Maar de bibliotheek bood zich aan 
als uitwisselplek. En dáár ontstond dus de community. Met bijvoorbeeld als gevolg dat deze mensen ook een Nijntje 
in het Nederlands meenamen.”

Dat is meteen ook een voorbeeld waarbij je doelgroepen bereikt die via de bibliotheek niet zomaar te bereiken zijn. 
“Er wordt veel gepraat over kansengelijkheid. Maar daar moet je niet van die grote bibliotheekgebouwen voor  
inrichten. Laten we die tempels weghalen en kijken wat de essentie is. Dan gaat het niet over de boeken die er staan, 
maar over de mensen die de vertaling van die boeken maken naar de samenleving. Naar iedereen in de samenleving.”

Opschudden

“Ik zei al dat ik er wel van hou de boel een beetje op te schudden. Maar dat is nou net een eigenschap die veel  
bibliothecarissen niet hebben. Dat zijn niet van die opschudders, ze zijn eerder nog wat risicomijdend.  Maar je moet 
dus wel het gesprek durven aangaan met je bezoekers, een relatie aangaan met de mensen. Je creëert geen nieuwe 
cultuur als je de oude niet durft weg te gooien. Noem het gerust een Renaissance.”

 

NIEUWE COMPETENTIES MÉT DE 
KLASSIEKE BIBLIOTHEEKKENNIS 
Interview met Mirjam van Zaalen en Anton Dierdorp

De bibliothecaris heeft nieuwe competenties nodig, maar ook  de klassieke bibliotheekkennis 
is van belang. Dat constateren Mirjam van Zaalen en Anton Dierdorp op basis van  
onderzoek in de branche. In opdracht van de KB en SPN stelden zij de sectorale 
HRD-aanpak op en de Domeinbeschrijvingen voor de bibliotheekprofessional van de  
toekomst.

In de HRD-aanpak noemen Van Zaalen en Dierdorp drie uitdagingen voor de sector: het vergroten van de inzetbaar-
heid van zittend personeel door middel van leren en ontwikkelen; vinden en vasthouden van nieuw personeel met de 
juiste kwalificaties en competenties; en de huidige en verwachte uitstroom in goede banen leiden. Ze constateren 
daarbij dat de klassieke bibliotheekkennis: collectie, verzamelen, ordenen, interpreteren en ontsluiten relevant blijft. 
Over vijf jaar is veertig procent van de huidige medewerkers met pensioen, de nieuwe instroom heeft geen specifieke 
bibliotheekopleiding gevolgd want die bestaat niet meer, maar nieuw personeel kan wel de competenties hebben die 
in de toekomst gevraagd worden. 

Nieuwe medewerkers voor de bibliotheek komen uit het onderwijs, zijn opgeleid als neerlandicus of hebben  
bijvoorbeeld een achtergrond in de journalistiek. Dus moet per individu bekeken worden welke aanvullende kennis 
nodig is. “Je moet uiteindelijk wel met je hele collectie, zowel qua boeken als de digitale collectie, aanhaken op de 
onderwerpen die in de bibliotheek aan de orde komen. Ook omdat geletterdheid en leesplezier, naast allerlei nieuwe 
activiteiten, een van de drie maatschappelijke opgaven is van de bibliotheek. 

Dat heeft deze corona-tijd ook wel bewezen,” stelt Van Zaalen, “in het begin zag je nog mensen van de bibliotheek 
heel knus met tasjes langs de deuren gaan om boeken te brengen, maar na een jaar haalde het belang van boeken 
lezen én de wens van de samenleving om bibliotheken te openen zelfs het nieuws bij de NOS!”

Alle overheden en bibliotheken hebben het Bibliotheekconvenant 2020-2023 bekrachtigd, waarin staat vastgelegd dat 
het rijk, provincies, gemeenten en openbare bibliotheken de komende jaren nauw samenwerken aan drie maatschap-
pelijke opgaven: een geletterde samenleving; participatie in de informatiesamenleving; en een leven lang ontwikkelen.

Daar hebben bibliotheken gekwalificeerd personeel voor nodig. Dierdorp en Van Zaalen hebben domeinbeschrijvingen  
ontwikkeld voor beroepsprofielen van bibliotheekprofessionals. “Die beroepsprofielen wilden we op tafel krijgen door 
met werkgroepen in gesprek te gaan. Dat werkte niet omdat mensen met verschillende achtergronden te veel op hun 
eigen eilandjes bleven zitten. Hun focus lag bijvoorbeeld op onderwijs, het maatschappelijke domein, digitale  

Mirjam van Zaalen is zelfstandig adviseur. Ze helpt organisaties bij het versterken van 
hun leercultuur en professionals bij het vergroten van hun soft skills op het gebied van 
communicatie en leiderschap. 

Anton Dierdorp is zelfstandig adviseur en projectleider in de bibliotheeksector en  
informatieveiligheid.
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geletterdheid of collectioneren, iedereen bleef heel erg in het nu zitten. Toen we zijn we zelf op onderzoek gegaan, 
met de vraag ‘waar staan we over vijf jaar en wat heb je dan nodig’. Daar kwamen de maatschappelijk-educatieve en 
de informatie-dienstverlenende domeinen sterk naar voren. Ook de community librarian, maar wij denken dat dat 
uiteindelijk een attitude is die ten dienste staat van die andere twee. Je moet immers je lokale netwerk wel goed in 
beeld hebben, anders kun je niet verwijzen!”

Van Zaalen en Dierdorp hebben de indruk dat de bibliothecaris zeker bereid is de slag naar de toekomst te maken.  
Er valt op dat vlak nog veel te doen en daar is maatwerk voor nodig. “De opleidingsbehoefte kan per lokale bibliotheek  
heel anders liggen. Dat vraagt om een flexibel aanbod waar elke bibliotheek mee uit de voeten kan. Van de kleinste 
bibliotheek, die van Scherpenzeel met twee medewerkers, tot de grootste, de OBA in Amsterdam met zo’n 300  
werknemers. Wij ontwikkelen daarom nu het dossierdiploma waarbij je kijkt welke specifieke behoefte aan kennis 
je nog hebt. Dus geen vaste leerlijnen, maar diverse modules waaruit elke bibliotheek voor zijn eigen situatie en zijn 
eigen medewerkers geschikte leerpaden kan samenstellen.”
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DE PRAKTIJK VAN  
BIBLIOTHEKEN

 
Interviews 2 

De interviews met deskundigen uit de praktijk laten zien waar de belangrijkste 
uitdagingen liggen en wat voor lessen er al zijn geleerd. Hun ervaringen zijn 
van groot belang om te kunnen duiden hoe ver de bibliotheken zijn in de  
transitie naar een brede maatschappelijk-educatieve voorziening.  

OVER TIEN JAAR WERKEN HIER 
ALLEMAAL ANDERE MENSEN
Interview met Valerie Heil

Een bibliotheek is nog niet zo eenvoudig te veranderen, constateert Valerie 
Heil. Tegelijkertijd zullen er over tien jaar door natuurlijk verloop heel andere 
mensen op de werkvloer lopen. Welke kennis en kunde die moeten hebben 
heeft deels te maken met de richting die ‘de bibliotheek’ kiest, maar zeker ook 
met het de plaats waar de bibliotheek gevestigd is en de rol die bibliotheken 
hebben in de lokale gemeenschap.

De plek maakt verschil

Heil ziet duidelijk verschil tussen een hoofdvestiging in de stad en kleinschaliger bibliotheken, zoals  
op het platteland of in wijken van de stad. “Als het kleinschalig is kennen mensen elkaar vaker en is  
er vanzelf meer interactie met de bezoeker. Daar zal de bezoeker van de bibliotheek veel meer dat  
sociale aspect ervaren als rol van de bibliotheek. Bij een grote hoofdvestiging in de stad is het minder 
persoonlijk omdat het nou eenmaal groter is, dan zijn de vragen meer inhoudelijk van aard.”

Samenwerking

Veel bibliotheken werken al samen met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, musea, het archief of in de 
hoek van kunsteducatie, zegt Valerie Heil. Samenwerken vanuit strategisch oogpunt voelt anders dan 
een gebouw delen of fuseren. “Je vervult dan samen met anderen een gemeenschappelijke rol vanuit 
één gebouw of organisatie. Hierdoor moet je elkaar wel aanvullen en versterken. Toch is dat niet altijd de 
aanleiding om samen één dak of bestuur te delen. Lokale politiek en efficiëntere bedrijfsvoering spelen 
vaak ook een rol.” 

De bibliotheek zelf

Waar de bibliotheek ook gevestigd is en met wie er ook samengewerkt wordt, “de kern van haar bestaan 
is mensen kansen bieden zich te ontwikkelen, hun horizon te verbreden, informatie en kennis te delen. 
Boeken uitlenen is daar een onderdeel van. Hoe de bibliotheek vervult, is voortdurend in ontwikkeling. 
Er wordt veel over nagedacht, maar het is in de praktijk nog niet zomaar uitgevoerd. “Je hebt te maken 
met de kansen die de lokale politiek je biedt. Daar worden niet per definitie met prachtige toekomstvisies 
besluiten genomen, daar wordt vooral gekeken naar wat er op dit moment mogelijk is.”

Valerie Heil was adviseur Persoonlijke Ontwikkeling bij de Bibliotheken 
Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal. Inmiddels werkt ze als adviseur 
Persoonlijke Ontwikkeling bij Rijnbrink.

16 17



Je hebt in die veranderingsprocessen ook steeds andere werknemers met andere competenties nodig. “De komende 
jaren gaan veel collega’s met pensioen. Laten we daarom nu al nadenken over welke kwaliteiten nieuwe medewerkers 
moeten hebben. Ik denk aan meer functies met een mix van frontoffice en backoffice waardoor er ook meer interactie 
en samenwerking ontstaat tussen verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Er ontstaat dan ook een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor wat door de klant ervaren wordt en zichtbaar is. Je moet dan andere mensen aannemen dan 
de mensen die op jezelf lijken. Dat is voor de bibliotheek nog wel een verandering.”

WE MOETEN UIT ONZE IVOREN  
TOREN KOMEN
Interview met Henk Kosters

Ook de bibliotheek van Zeeland wordt langzaam maar zeker een brede maatschappelijk- 
educatieve voorziening. Henk Kosters kan zich voorstellen dat de ontwikkeling in deze 
provincie anders is dan elders in Nederland. “We hebben hier te maken met vergrijzing. 
Jongeren trekken weg en komen niet meer terug, of pas na hun pensionering. Daarnaast 
liggen we in de Biblebelt.”

Geloof

In Vlissingen en Middelburg speelt het misschien minder, maar in veel Zeeuwse dorpen is het geloof prominent aanwezig 
in de samenleving. “Dat zijn hechte gemeenschappen, waar ze ook vaak hun eigen zaakjes georganiseerd hebben. Als 
de belastingformulieren ingevuld moeten worden, hebben ze daar vanuit de kerk ook iets voor georganiseerd, daar gaan 
ze niet voor naar de bibliotheek. Tegelijkertijd zie je die gezinnen wel met z’n allen naar de bibliobus komen om boeken 
te lenen. Dan gaan ze ook echt weg met stapels nieuwe boeken.” De functie van de bibliotheek als boeken-uitleen is in 
delen van Zeeland dus prominent aanwezig, wellicht ook omdat de televisie in streng christelijke gezinnen geen centrale 
rol heeft.

Netwerkorganisatie

De overgang naar een netwerkorganisatie is al wel ingezet, “maar vooral ook op het niveau van de vraag hoe de transitie 
gestalte krijgt, welke vaardigheden je dan nodig hebt en of je die al in huis hebt of binnen moet halen. De bibliothecaris 
van nu is bij wijze van spreken blij als een klant met een glimlach het pand verlaat, de bibliothecaris van de toekomst 
moet er een zijn die zelfverzekerd zichzelf presenteert. Als we tien jaar verder zijn, zullen veel van mijn collega’s hier 
ook niet meer werken. Velen van ons werken er al twintig jaar of langer.”

Vooral voor het frontoffice verandert er al veel. “We lenen minder boeken uit, zelfbediening neemt toe én we zijn ook  
de receptie geworden voor andere gebruikers van het pand hier in de bibliotheek van Middelburg, zoals de stichting 
Welzijn. Personeel aan de balie heeft dus eigenlijk een andere rol gekregen, meer een rol van doorverwijzen, ook als het 
om inhoudelijke bibliotheekzaken gaat, dan verwijzen ze daar naar de verschillende informatiebalies. Het Informatie-
punt Digitale Overheid (waar burgers met vragen over digitale overheidsdiensten terecht kunnen red.) wordt door een 
klein team bemenst.” 

Henk Kosters is Domeinspecialist Basisvaardigheden/Adviseur bij ZB| Planbureau en 
Bibliotheek van Zeeland
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Verandering achter de schermen

De veranderingen Bibliotheek van Zeeland komen tot op heden vooral achter de schermen tot stand. “De landelijke 
campagne voor bijvoorbeeld het Informatiepunt Digitale Overheid moet nog op gang komen”. Volgens Henk Kosters 
kan het ook helpen met het mobiele loket op andere tijden op andere plekken te gaan staan. “Nu zijn we soms een half 
uurtje in een dorp, net onder etenstijd. Dat is natuurlijk anders wanneer je op een andere tijd aanwezig bent en op de 
parkeerplaats van de Jumbo. Maar zo ver zijn we nog niet.”

Er zijn wel diverse samenwerkingen met de bibliotheek. “Zo hebben we samen met HBO-studenten van de Hogeschool 
Zeeland en studenten van University College Roosevelt opnieuw gekeken naar de inrichting van studieplekken voor 
samen of individueel studeren, en naar andere behoeftes van deze doelgroep. Er zijn studiekringen opgezet voor 50+. 
En we zijn door Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) benaderd voor het opzetten van een Zadenbieb. Bij 
andere innovaties maken we steeds meer gebruik van de methode van design thinking en gaan we in gesprek met onze 
gebruikers.”

Uit de ivoren toren

Om dat soort activiteiten verder te ontwikkelen “moeten we uit onze ivoren toren vandaan, in gesprek komen met de 
mensen om co-creaties tot stand te laten komen, daar moeten we wat minder bescheiden voor worden. Maar dat is niet 
echt een karaktertrekje van de bibliothecaris.”

HET MOBILISEREN VAN KENNIS
Interview met Jantien Borsboom

KennisCloud en de verschillende labs in de bibliotheek van Tilburg zijn voortgekomen uit 
een zoektocht naar de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek nu digitalisering de 
informatievoorziening heeft veranderd. Jantien Borsboom vindt die relevantie in het bieden 
van context.

“Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone in de broekzak. Informatie ligt voor het oprapen. Maar daar mist de  
context. Daar ligt de grote taak die we te doen hebben, vonden we als bibliotheek Midden-Brabant. Daarom zijn we met 
de KennisCloud begonnen. Met als doel kennis, ervaring en vaardigheden in de samenleving te delen. Want waar in feite 
zit de kennis? In de hoofden van mensen! Dus in de samenleving. Als je mensen verbindt, verbind je kennis. Dat is wat 
KennisCloud doet: kennis inzichtelijk maken en daarmee beschikbaar en deelbaar.” Daarmee is in een notendop ook de 
bibliotheek van de toekomst geschetst, volgens Borsboom. “Waarbij de bibliotheek meer is dan het gebouw: er ontstaat 
ook een digitale plek in de samenleving, die vooral op lokaal niveau van toegevoegde waarde is. Neem de energietransitie 
als voorbeeld: op internationaal of landelijk niveau krijgen we die informatie wel tot ons via internet, maar als je op lokaal 
of regionaal niveau wil weten wat er allemaal al gaande is of wat jij hier zelf aan kunt bijdragen, dan is de lokale insteek 
van KennisCloud van grote toegevoegde waarde.”

Nieuwe kennis

“Als je kennis uit de samenleving haalt en je organiseert het delen van die kennis, van ervaringen en vaardigheid, dan 
creëert dat weer nieuwe kennis.” Die manier van werken leidde in Tilburg, parallel aan het ontstaan van KennisCloud, 
tot een aantal ‘Labs’ in de bibliotheek LocHal: Het DigiLab, GameLab, FoodLab, WoordLab, FutureLab en Tijdlab. Het zijn 
ruimtes die aan een specifiek thema verbonden zijn, waarin samengewerkt wordt met lokale partijen en community’s. 
Dat bracht behoorlijk wat nieuwe activiteiten in de bibliotheek teweeg. 

“Zo’n community krijgt kracht omdat er professioneel mensen mee-organiseren. Tegelijk kun je vanuit de professie 
sturen, op maatschappelijke vraagstukken bijvoorbeeld. Zo hebben we binnen de bibliotheek een community rondom 
‘Internet of Things’. Samen hebben die een project opgezet waarbij inwoners van Tilburg in een workshop hun eigen 
meetkastje komen solderen, waarmee ze allerlei informatie registreren die open wordt gedeeld via internet. Iemand 
ziet dan dat het bij hem achter het huis veel warmer wordt dan bij een ander, waarna je een gesprek kunt krijgen over 
een betegelde achtertuin. Voor Tilburg is dat best een issue want we hebben de twijfelachtige eer gehad de warmste 
binnenstad van Europa te zijn. Als je zelf zo’n kastje gebouwd hebt, krijg je een beetje dat IKEA-effect, als je het zelf in 
elkaar gezet hebt, ben je er toch iets trotser op, dan ga je ook beter die data bijhouden. Wij hebben vervolgens partijen 
geregeld voor een zendmast op een flatgebouw om die data te verzamelen.

Jantien Borsboom is Projectleider KennisCloud en Programmamaker Digilab & Kennis-
makerij bij de Bibliotheek Midden-Brabant.
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We ondersteunen deze communities ook met het online platform KennisCloud, dat speciaal voor deze werkwijze is  
ontwikkeld. Hier kan een community gesprekken voeren, kunnen vragen worden gesteld, worden tips uitgewisseld, kan 
de community zelf een thema-collectie maken met relevante boeken, video’s, artikelen en websites en bijeenkomsten. 
Het platform is openbaar toegankelijk, waardoor deze kennis voor iedereen inzichtelijk wordt. Een mooi voorbeeld van 
hoe de bibliotheek zowel offline als online aanwezig is.”

Lokale thema’s

Uit KennisCloud komen meer thema’s op lokaal niveau bovendrijven. Hoe je specifiek in Tilburg het verbruik van plastic 
kunt laten afnemen, of op welke manier je in de stad tiny houses kunt realiseren. “We gaan niet op alle thema’s in, maar 
richten ons voornamelijk op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, die onder meer gericht 
zijn op klimaat, gelijkheid en onderwijs.”

Ruimte voor de medewerker

“In de bibliotheekwereld is er inmiddels een andere wind gaan waaien, is mijn ervaring. Die waait wel de goede kant op. 
Op gebied van management hebben we hier en daar een weg te gaan, zodat daar de bereidheid ontstaat personeel echt 
de ruimte te geven, meer dan een halve dag in de week en meer dan één persoon aanwijzen. De bibliotheekmedewerker 
is doorgaans enthousiast. Eerlijk gezegd helpt corona ook wel in het andere denken, digitaal aanwezig zijn in de  
samenleving wordt steeds gewoner en is in elk geval ontdekt.”

De bibliothecaris in de toekomst

Een andere bibliotheek vergt ook een andere bibliothecaris. Is de huidige bibliothecaris op die taak toegerust? “Vanuit 
KennisCloud doe ik mee met een project ‘The Third Space’, waarin zeven bibliotheken onderzoeken hoe de bibliotheek 
een hybride social learning platform kan worden, een plek waar mensen offline en online leren van elkaar. De vraag is 
wat er nodig is om de bibliotheek ‘klaar’ te maken voor die rol. Een van de conclusies  is dat er veel aandacht moet  
komen voor het opleiden en begeleiden van medewerkers naar deze nieuwe taak die nieuwe skills vereist. Ook zal er  
bij veel bibliotheken organisatorisch wat moeten veranderen om de werkwijze aan te passen. Daar is goed opgeleid  
personeel voor nodig, maar ook tijd en ruimte”.

DE SLEUTELS VAN DE BIBLIOTHEEK
Interview met Peter Doorn

Biblionet Groningen is volop bezig met de transitie van de bibliotheek naar een sociaal- 
maatschappelijke, educatieve en culturele ontmoetingsplek. Een plek waar je vrienden 
maakt, waar je je voorbereidt op de toekomst, waar je kunt leren en geïnspireerd wordt. 
Een plek meer dan alleen boeken. Peter Doorn ziet flinke uitdagingen.

Biblionet Groningen is volop in transitie. “We zijn op weg naar platformontwikkeling in de bibliotheek. Vanuit het  
manifest ‘De sleutels van de bibliotheek’ geven we onder meer vorm aan een lerende community van bibliotheken en 
andere maatschappelijk relevante organisaties rondom kinder- en jongerenparticipatie.” Op website sleutelvandebieb.nl 
lees je daarover: ‘in de bibliotheek open je deuren naar kennis en informatie. Je krijgt toegang tot een rijke collectie,  
online en offline, en alle ruimte om je wereld te vergroten’.

Als je vraagt welke hobbels je dan tegenkomt is het antwoord: “We staan voor een flink aantal uitdagingen en als je kijkt 
naar daar waar we vandaan komen hebben we al enorme stappen gezet. De transitie is aan de orde van de dag.”

De Groninger bibliotheek is bezig met de ‘how’ vraag (uit de Golden Circle van Simon Sinek, red.). De ‘why’-vraag is  
evident: “Iedereen ziet dat het anders moet. We krijgen meer een huiskamerfunctie in de regio. Samenwerken, verbinden 
en netwerk zijn kernbegrippen die van belang zijn in een netwerksamenleving om informatie, kennis en ervaring te delen 
met de burgers, klanten, collega-instellingen en leveranciers, nationaal en internationaal. De collectiegerichte focus 
verandert.”

Is de bibliotheek toegerust op die grote transitie? “We zijn bezig met de veranderende rol van de bibliotheek en dat vraagt 
om andere competenties en vaardigheden. We besteden in 2021 volop aandacht aan hostmanship. Vanuit de provinciale 
instellingen ondersteunen we op de professionalisering op gebied van programmering. Zo hebben we een menukaart 
ontwikkeld waarin we trainingsprogramma’s, inspiratiesessies en workshops aanbieden aan collega’s om hen uit te  
rusten met vaardigheden die nodig zijn voor de bibliotheek van de toekomst.”

 

Peter Doorn is senior adviseur Leven Lang Ontwikkelen bij Biblionet Groningen
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WE MOETEN VOORTDUREND 
BIJSCHOLEN
Interview met Polly Rademaker

“De bibliotheek is de huiskamer van de stad geworden, is in elk geval op weg dat te  
worden. Mensen komen er samen, bouwen daar hun community. Wij moeten dat als  
bibliotheek faciliteren. Dat betekent dat we heel erg vraaggericht moeten werken.”  
Polly Rademaker heeft veel zien veranderen sinds zij in als bibliothecaris is begonnen.  

Volgens Polly Rademaker zijn er nu en straks heel andere kwaliteiten nodig als je in een bibliotheek werkt: “Zoals ik 
in 1980 afgestudeerd ben op de bibliotheekopleiding, daar zie ik niks meer van terug. Ik kom nog uit de tijd van de  
cataloguskaartjes. Mijn nieuwe collega’s hebben vaak niet eens een bibliothecarissen-opleiding gevolgd, ook omdat 
die simpelweg niet meer bestaat. Sommigen zijn nog wel opgeleid tot informatiespecialist, maar ook dat lang niet altijd.”

Helpen met DigiD

“Wij weten nog beter de weg in databanken, maar mensen kunnen doorgaans zelf wel zoeken op internet. Ons werk is 
verschoven naar het bieden van digitale hulp. Leesbevordering is ook essentieel geworden.” Rademaker noemt zaken 
als het organiseren van een spreekuur voor het invullen van belastingformulieren, het aanvragen van een DigiD, zelfs 
printen is een taak van de bibliotheek als huiskamer. “De kwetsbaarste mensen van de samenleving kloppen aan bij 
een betrouwbaar instituut in deze samenleving met hun hulpvraag. Aan de ene kant bieden we de helpende hand, aan 
de andere kant willen we het lezen bevorderen, zodat mensen zelf uit de voeten kunnen met die vragen.”

Veranderen is niet zo eenvoudig

Dat vergt veel van de personen in de bibliotheek. “Dat zijn niet per definitie de mensen die vooraan staan bij veran-
deringen, velen hebben daar moeite mee. ‘Jeetje, waarom moet dat nou weer anders’, hoor je dan op de werkvloer, 
maar we moeten de volgende stap wel maken, die is veel meer coachend. Zeker in een diverse stad als Almere. Hier 
wonen heel veel verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar, een diverse groep qua gender, er is een community met 
inburgeraars. Ze hebben allemaal hulp en ondersteuning nodig. Maar welke? Het laatste dat we moeten doen is dat 
wíj dat voor hen gaan bepalen. Als bibliotheek moeten we inzetten op het bereiken van die verschillende groepen of 
het bereiken van de kring om hen heen, dat moeten we doen met partners in de samenleving, samen kijken hoe we 
verder gaan.”

Polly Rademaker is bibliothecaris bij De Nieuwe Bibliotheek in Almere en een voorloper 
in de transitie van de bibliotheek in deze multiculturele stad. 

Weinig gebouwen

In Almere komt daar nog bij dat er geen vestigingen in de wijken zijn. De eerste bewoners betrokken hun huis in de 
nieuwe stad eind jaren 70 van de vorige eeuw. De grote groei kwam begin jaren 80, “precies die jaren dat er landelijk 
stevig bezuinigd werd op het bibliotheekwezen. We hebben slechts vestigingen in de verschillende stadsdelen. Als 
instituut zijn we daarom ook steeds vaker buiten ons eigen gebouw in de wijken te vinden, naar de mensen toe.”

Meer rollen voor de bibliothecaris

Daaruit volgt logischerwijs dat er steeds meer rollen bijkomen voor de frontoffice van de bibliotheek. Kennis delen, 
communities opzetten, het lezen bevorderen. “Samen met onder andere ProBiblio nemen we die scholing ter hand. 
Dat lukt aardig, maar je weet niet precies welke kant het opgaat met de ontwikkelingen, ook omdat we de vraag uit de 
samenleving proberen te halen. Dus de vraag naar scholing en bijscholing blijft aanwezig. Vaak niet eens zozeer door 
cursussen te volgen, maar ook door een goed onderling coaching-traject op te zetten zodat je op werkvloer  
gaandeweg steeds een stapje verder komt.”
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NIET VERSCHUILEN ACHTER DE 
BOEKENKAST
Interview met Ron Lubbersen

Ron Lubbersen is bezig de bibliotheek van Middelburg een centrum voor debat en dialoog 
te maken door met een team Meet Ups te organiseren. “Van collectie naar connectie, 
waarbij en fysiek en digitaal heel mooi samengaan.” 

De laatste Meet Up ging over de Molukken. “Omdat het zeventig jaar geleden was dat de eerste groep Molukse 
KNIL-militairen in Nederland arriveerden, hadden we een Meet Up met onder meer de huidige president van de RMS 
en een historicus. Ik was blij verrast dat 1400 mensen de stream bekeken, 1300 mensen de stream terugkeken en 
5900 mensen gedeeltes hebben teruggezien!” Dit thema was door ZB zelf georganiseerd, maar er wordt ook samen-
gewerkt met NPO Klokhuis en VPRO Tegenlicht. “Je kunt dan digitaal vermengen met fysiek de dialoog aangaan, én 
meteen de juiste boeken uit onze collectie onder de aandacht brengen.”

Zelfredzame burger

Lubbersen vindt het essentieel dat de bibliotheek ook aandacht heeft voor de ‘zelfredzame burger’. “Ook voor hen 
willen we dat zogenaamde derde huis zijn, het onderkomen dat na thuis en werk je derde logische plek is waar je 
naar toe gaat voor een leuke avond. Daar heb je ander personeel voor nodig, anders dan wat van een bibliothecaris 
verwacht wordt. Ik kom zelf uit de theaterwereld, daar zijn de mensen gewend het podium te pakken, op de planken 
te gaan staan. De tijd is voorbij dat we ons kunnen verschuilen achter de boekenkast.”

“We hadden een project ‘Artist in performance’ in de bibliotheek: kunst op de werkvloer, dat gaf extra rumoer. Dat 
werd door sommige collega’s als storend, zelfs schokkend ervaren. Als we het daar dan over hadden, verzandden die 
gesprekken toch vooral, het leidde niet tot reacties van ‘oh, ja, nu snap ik het’. En die kant moeten we wel op, want het 
zal er steeds meer bij gaan horen in bibliotheken.”

Aparte werkvelden

“Toen ik hier als coördinator begon had ik de gedachte dat de verschillende teams via een soort van kruisbestuiving 
van elkaar zouden leren, maar dat idee heb ik laten varen. De werkvelden van ‘basisvaardigheden’, ‘mee kunnen blij-
ven doen op de arbeidsmarkt’ en ‘persoonlijk ontwikkelen’ zijn tot op heden toch aparte werkvelden gebleven. Zo heb-
ben we mensen die boeken uitlenen essentieel vinden en mensen die het leuk vinden het theatrale de bibliotheek in 
te halen. Ik begrijp dat ook wel. Als je dertig jaar verantwoordelijk bent geweest voor de muziek-uitleen van de  
bibliotheek, dan is het niet makkelijk om te gaan met de komst van Spotify”.

Ron Lubbersen is Coordinator Educatie & Talentontwikkeling bij ZB I Bibliotheek van 
Zeeland

Veranderingen gaan door

Intussen verandert de rol van de bibliotheek wel gewoon: “We hebben al een behoorlijke community opgebouwd, van 
misschien wel honderd mensen, met wie we digitaal en fysiek allerlei onderwerpen op de agenda zetten. Over de  
Molukken, maar ook over de toekomst van waterstof of klimaatverandering. Thema’s waar de zelfredzame burger 
graag een goed gesprek over aangaat bij ons in de bibliotheek.”
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HET JOURNALISTIEKE 
PERSPECTIEF

 
Interviews 3 

Als derde en laatste perspectief op de bibliotheektransitie wordt hier stilgestaan 
bij de journalistieke invalshoek. Een sector die ook de nodige uitdagingen heeft 
ten aanzien van het leveren van betrouwbare publieke informatie en het  
bijdragen aan maatschappelijke dialoog.

DE JOURNALISTIEK ZOU VEEL 
MEER KUNNEN FACILITEREN
Interview met Liesbeth Hermans

Het nieuwsaanbod is veranderd, er is veel meer te kiezen. Liesbeth Hermans 
ziet dat vooral jongere generaties andere kanalen kiezen dan die van de  
traditionele journalistiek.  “Als ik kijk naar wat er anders zou moeten in de  
journalistiek, hebben we de tijd daarom wel mee.”  

“Alleen al de houding van het publiek maakt dat we naar een andere manier van informatieoverdracht 
moeten in deze samenleving. Vroeger volgde je het nieuws vanuit een soort van plichtsbesef, het was 
vanzelfsprekend dat je naar het journaal keek of de krant las. Maar het publiek wil nieuws dat direct 
bruikbaar of relevant is voor de eigen leefwereld. De behoefte je te informeren is er nog steeds wel, 
maar vooral jongere generaties zijn kritischer geworden over de inhoud.”

Lokale journalistiek voor de burger

Wat er anders kan, speelt zich volgens Hermans af rondom civic of constructive journalism. Dat gaat  
verder dan verspreiden van nieuws. “De kracht van journalistiek zit niet meer bij het alleen maar infor-
meren van de samenleving. Als het zich daartoe beperkt is de journalistiek bepaald niet onderscheidend.”  
Het moet gaan over thema’s die voor mensen in de samenleving van belang zijn, zodanig gebracht dat 
burgers met die informatie beter zelf keuzes kunnen maken. Dat is volgens Hermans iets anders dan 
wat we veel zien in de journalistiek: “Signaleren en informeren, maar stoppen met het onderwerp als het 
product klaar is. Alsof wat er daarna gebeurt, jouw verantwoordelijkheid niet meer is.” Als ze dat met 
individuele journalisten bespreekt, vinden die vaak zelf ook dat dat anders moet, “maar als beroepsgroep 
houden ze vast aan hoe ze altijd al deden, wat bijvoorbeeld heel vaak leidt tot nieuws en uitleg vanuit de 
instituties.”

Inhoud voorop

“Toen civic journalism zijn entree deed in Nederland was het misschien nog iets te vroeg, maar nu we 
met constructive journalism bezig zijn, merk ik wel degelijk interesse in deze vorm van journalistiek 
bedrijven. De journalisten moeten ook wel. Als je de cijfers analyseert dan scoort snel nieuws als een 
ongeval nog wel goed, maar je bouwt er nauwelijks binding met je publiek mee op, terwijl inmiddels ook 
wel zichtbaar is dat er een steeds grotere interesse komt voor goede inhoudelijke stukken, waar je – zo 
blijkt – wel mensen mee verleidt tot een abonnement. Dat stemt me wel hoopvol!”

Liesbeth Hermans is Lector Constructive Journalism op de Hogeschool 
Windesheim in Zwolle.
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Binding met de achterban

Volgens Hermans creëer je het best een binding met je achterban door eerst de juiste thema’s te vinden. Daar moet je 
dan op journalistiek constructieve manier mee aan de slag. Uitleggen waarom iets is zoals het is. Nu is het nieuws nog 
vaak een spel op uitersten, mensen tegen over elkaar zetten in een debat, hoor en wederhoor, maar je kunt ook zoeken 
naar begrip voor elkaar. In die dialoog kan blijken dat er veel meer overeenkomsten dan tegenstellingen zijn. “Nieuws 
versimpelt kwesties. Dat is niet uit onwil, het is routine. Journalistiek vervult een heel belangrijke functie in de samen-
leving. Ik vind dat je dan ook goed moet nadenken over hoe je die rol pakt.” In de basis is dat informeren en controleren. 
“Maar de rol van verspreiden is iets van de vorige eeuw. Mobiliseren en faciliteren zijn daarbij gekomen.” Neem de 
energietransitie: de discussie of dat moet is geweest, het gaat nu over de manier waarop. “Daar kan de journalistiek een 
heel belangrijke rol spelen. Door kennis te delen, begrip te kweken. Daarvoor heb je binding met je samenleving nodig.” 
Binding die, volgens Hermans, onder andere in de samenwerking met bibliotheken tot stand kan komen. De bibliotheek 
kan die plek zijn waar interactie ontstaat en waar je de journalistieke signaalfunctie zou kunnen onderbrengen.

HET IS LOKAAL NOG NET GEEN 
NEWS DESERT
Interview met Bart Brouwers

Op lokaal niveau maakt de traditionele journalistiek een terugtrekkende beweging, maar 
het gat dat daardoor ontstaat wordt niet gedicht door nieuwe initiatieven, meent Bart 
Brouwers. “Er zijn lokaal best veel initiatieven om lokale journalistiek te bedrijven, maar ze 
makende verwachtingen niet waar.” 

Aan de ene kant ziet Brouwers de terugtrekkende beweging van de traditionele journalistiek op lokaal niveau, wat heeft 
geleid tot minder titels, en tegelijkertijd moet de regio het doen met minder mankracht. “Aan de andere kant is toe-
treding tot het nieuwsbestel super simpel geworden, drempels zijn er eigenlijk niet meer. Maar het niveau wordt in de 
praktijk niet waargemaakt. Het resultaat levert niet op wat de traditionele journalistiek heeft laten liggen. Het is nog geen 
‘news desert’ zoals je die in Amerika op verschillende plekken hebt, dat er helemaal geen nieuwsvoorziening meer is, 
maar ik zie op te veel plekken dat er iets ontbreekt. Dit manco aan een degelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening is 
een probleem. Goede informatie is als zuurstof voor de democratie! Wat je wilt is lokaal onderzoek, duiding, debat, maar 
wat je vaak ziet is een snelle nieuwssite, met doorplaatsingen van wat elders al gepubliceerd is, en volop 112-sites.”

Overeenkomstige rol

Brouwers ziet veel overeenkomsten tussen de rol van de journalistiek en de bibliotheek op lokaal niveau: beide dragen 
bij aan het produceren van die zuurstof. Samenwerking tussen die partijen, maar ook met bijvoorbeeld instellingen voor 
welzijnswerk ziet hij wel voor zich. “Ik zit ook in de Raad van Toezicht van de bibliotheek in Eindhoven, daar kijken we naar 
samenwerking met het Expat Centre. Expats komen vaak als stel, waarvan een van de twee voor werk komt. De ander is 
vaak ook hogeropgeleid en heeft dan altijd een probleem: verveling. Wij proberen hen via de bibliotheek te helpen met de 
integratie en tegelijkertijd hun kennis in te zetten voor de lokale gemeenschap.” Voor Brouwers is dat slechts één manier. 
“Overal moet je naar de beste oplossing zoeken en die is enorm afhankelijk van de lokale situatie.”

Bibliotheek als plek en instituut 

De bibliotheek is bij uitstek een plek én een instituut voor debat, duiding en diepgang. Daar kun je de wereld uitleggen, 
maar ook de wereld binnenhalen. “Nodig een auteur uit, maar beleg ook een belastingspreekuur. Zenden, informeren, 
vind ik ook wel degelijk een belangrijke rol op lokaal niveau, ook journalistiek.” 

Brouwers verwijst naar Nieuwslokaal.net als een initiatief dat hem aanspreekt, mede omdat het ook het onderwijs  
betrekt bij het zoeken naar een oplossing. Een aantal journalisten in het noorden zijn dat platform begonnen nadat NDC 
mediagroep de huis-aan-huis-bladen in de verkoop had gezet omdat ze niet rendabel zouden zijn.

Bart Brouwers is Professor in de Journalistiek aan de Faculteit Mediastudies en  
Journalistiek, Universiteit van Groningen.
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ZOEKEN NAAR EEN MIX VAN 
COLLECTIE EN NETWERKEN
Interview met Peter van der Wijst

“De bibliotheek staat midden in de samenleving en snijdt thema’s aan die ertoe doen.  
Dat mag soms best een beetje schuren.” zegt Peter van der Wijst. 

“In de vacature van de NOBB voor de functie die ik nu heb, stond dat je vooral een groot lokaal netwerk moest hebben.  
Als journalist had ik dat. Maar het zegt meteen ook iets over de ambitie van de bibliotheek met deze functie: dat je 
midden in de samenleving staat. In de praktijk is dat ook het geval. Ik werk heel veel samen met onderwijs, politiek, 
welzijn, de samenleving. Vanuit de journalistiek sneed ik thema’s aan, dat doen we nu weer. Niet met een mening, 
maar door vragen te stellen.”

Professionals op de werkvloer

NOBB heeft 130 mensen in dienst. De vestiging in Oss veertig. Een deel daarvan werkt in de backoffice, niet alleen 
voor de vestiging in Oss, maar voor de hele NOBB. Maar het grootste deel werkt op de vloer. Allemaal professionals, 
de organisatie heeft daar bewust voor gekozen. “We hebben een gemeentebestuur dat achter die keus staat. Die  
zetten in op zorg en welzijn. Dat blijkt ook wel uit de nieuwe bibliotheek in aanbouw. We zitten nu nog aan de rand van 
het centrum van Oss, maar we staan op het punt te verhuizen naar een prachtig nieuw gebouw, midden in het  
centrum, op de plek waar eerder de V&D zat.”

Lokale thema’s 

Samen met zijn inmiddels gepensioneerde collega Hans van Duinhoven zette Van der Wijst een samenwerking op 
met VPRO Tegenlicht. “We hebben hier geregeld een Meet Up naar aanleiding van hun thema’s. Bijvoorbeeld toen  
het ging over de boer van de toekomst. Wij zitten hier in Brabant midden in een agrarisch gebied, landbouw en de 
transitie daarvan is hier een issue. Na de uitzending van Tegenlicht wilden we daarover verder praten met een Meet 
Up bij ons in de bibliotheek. Met aan tafel bijvoorbeeld ZLTO, boeren en natuur- en milieu-organisaties. Alleen  
jammer dat corona roet in het eten gooide. Ook aan een uitzending over dure medicijnen gaven we hier een vervolg. 
Vanwege MSD, het vroegere Organon, in Oss ook een thema dat hier speelt.”

De Meet Ups worden aangedragen door de VPRO. “Ik snap niet dat iedere bibliotheek daar niet aan mee doet!  
Eigenlijk zou je ook onderwerpen vanuit de samenleving moeten oppakken. Dat is nog moeilijk, wat ook wel een  
beetje aan onszelf ligt. Want dat kost gewoon meer tijd. Maar onderwerpen ophalen uit de samenleving, is wel een 
volgende stap, waarbij de bibliotheek dan faciliteert.”

Peter van der Wijst is als specialist met een journalistieke achtergrond, in dienst bij de 
Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) waar hij op de locatie in Oss onder meer 
activiteiten bedenkt en uitvoert.

Niet alleen boekenuitleen

Boeken uitlenen wordt door veel medewerkers nog wel als de essentie gezien. “Ik kan het niet mooier maken dan het 
is. Die boekencollectie staat vaak nog op één. Thema’s aan de orde stellen komt op de tweede plaats, en dan vooral 
thema’s die we zelf bedacht hebben. We gaan nu langzaam over naar het ophalen van onderwerpen uit de samenleving. 

De visie dat het vooral om boeken uitlenen gaat, verandert maar heel langzaam. Dat begrijp ik ook wel. Toen ik hier 
vijf jaar geleden binnenkwam, was ik sinds heel lange tijd het eerste nieuwe gezicht in de organisatie. De meeste 
mensen werken hier dertig of veertig jaar. Die doen de dingen zoals we de dingen altijd deden. Dat is wel iets dat via 
natuurlijk verloop verandert. De laatste jaren komen er steeds meer jongere mensen bij.”

 

De jonge garde

Nieuwe personeelsleden, “de jonge garde”, heeft volgens Van der Wijst “een heel andere energie. Ze zijn bekend  
met social media, ze weten hoe je een community opzet. Maar ‘lezen’ is wel een issue. Ze kennen de collectie van de  
bibliotheek amper, terwijl dat wél essentieel is. We zijn als organisatie op weg naar een nieuwe vorm, naar een plek 
van discussie en dialoog. Maar we moeten het belang van de boekencollectie niet vergeten. Zo vind ik dat je de  
collectie altijd in het teken moet stellen van de thema’s die je oppakt. Met die collectie doe je aan kennisdeling. Maar 
we moeten het leesplezier niet vergeten. Als er iemand vraagt welk boek hij het best kan lenen, dan moet er achter 
de balie wel iemand staan die daar verstand van heeft, dat die persoon niet weggestuurd wordt met ‘Het gouden ei’ 
van Tim Krabbé, omdat dat zo’n lekker dun boekje is. Iemand aan het lezen krijgen is erg waardevol. Leesplezier is 
essentieel. Het is de basis van goed lezen. En goed kunnen lezen is tegenwoordig een vereiste om mee te kunnen 
komen in de samenleving, dat als je brief van de belasting krijgt, dat je dan wel begrijpt wat er staat.”

Volgens Van der Wijst heeft de bibliothecaris niet langer een baan van negen tot vijf. “Als je in de bibliotheek werkt, 
moet je altijd aan staan, het nieuws volgen, ’s avonds een talkshow kijken, dingen oppakken die in de samenleving 
spelen, met die thema’s aan de slag gaan. Het is geen baliefunctie meer, maar veel meer een netwerkfunctie. Wat 
mij betreft de mooiste baan die er is. Maar dan moet je hem wel goed in weten te vullen.”
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AANZETTEN TOT NADENKEN DOOR 
DE BOEL OP DE KOP TE ZETTEN
Interview met Pieter Derks 

“Eigenlijk ben ik niet met kennisoverdracht bezig”, zegt Pieter Derks, cabaretier en  
columnist, “ik relativeer vooral en wil zaken van een andere kant laten zien, daar zit  
uiteraard wel een boodschap in, maar ik ben vooral bezig deze vrolijk te brengen en luchtig 
te verpakken. Omdat de boodschap dan beter overkomt.”

De samenleving beschouwen

Pieter Derks is als columnist een druktemaker, maar als cabaretier beschouwt hij de samenleving op een andere ma-
nier. “Een cabaretshow moet langer dan een jaar mee, dus daar behandel ik de thema’s wat breder, misschien met 
meer diepgang. Als columnist zit ik iets meer op de waan van de dag. Maar eigenlijk is de boodschap, ook al is die op 
het podium anders verpakt dan in een column, dezelfde: ik snijd thema’s aan die ik belangrijk vind en probeer de juiste 
vorm te vinden om mensen te laten nadenken. Ik geloof niet dat ik daarbij mijn mening er te dik bovenop leg. Sterker 
nog, ik vind het wel mooi een beetje aan zelfrelativering te doen. En ik denk ook dat ik vooral met de vorm bezig ben. 
Mensen moeten het wel prettig vinden om ernaar te kijken of te luisteren. De basis is vaak dat ik dingen voorbij zie 
komen waar ik me vragen bij stel. Maar ik ben meer bezig met de toon en de opbouw, dat het grappig is en scherp. De 
boodschap komt dan wel door.”

Toeslagen-affaire

Kort voor het gesprek met Pieter Derks was hij nog op de radio tijdens de De NieuwsBV op NPORadio1. Vanaf zijn  
keukentafel wierp Derks een blik op de notulen uit de ministerraad die twee dagen eerder openbaar gemaakt waren en 
waar een dag later een Kamerdebat over zou zijn. Hij vergeleek in die radiocolumn de openbaarheid van beleid van het 
kabinet met “de kleinzielige ambtenaar” die een bijstandsmoeder in de hal van het gemeentehuis liet demonstreren 
dat haar stofzuiger echt kapot was. 

Terrassen open of de bibliotheek

Een week eerder stond Derks stil bij de heropening van de terrassen in de coronatijd. Dat ‘de horeca’ boos was op 
mensen die in een park een wijntje dronken. Want het is toch wel heel gek dat we de publieke ruimte zomaar aan het 
publiek geven. Dat je niet kunt hebben dat je in een park zitruimte claimt, zonder dat er een consumptie verplicht is. 
“Nederland dat vroeger het land was van kaas en klompen is nu het land van terrassen geworden, een land waar niet 
de discussie gevoerd wordt wanneer de bibliotheken weer opengaan, maar het terras. Belangrijk, want in Jemen zijn 
de terrassen dicht, en zie, daar is het oorlog!”

Pieter Derks volgde de cabaretopleiding en is inmiddels meerdere malen bekroond  
met prijzen voor zijn cabaretprogramma’s. Als columnist is hij bekend van de publieke 
omroep en radio 1. 

Zijn er al meningen genoeg?

Journalistiek is wat serieuzer of zou dat moeten zijn. En columnisten laten een ander licht schijnen op zaken. Het voelt 
dan ook wat vreemd als mensen mij gaan fact checken, of als ze Arjan Lubach als bron gebruiken, of als wij geciteerd 
worden uit onze columns.”

Derks ziet een duidelijke rol voor de bibliotheek. Bibliotheek, journalistiek en de humor en scherpte van cabaretiers 
en columnisten vullen elkaar perfect aan. “In een ideale wereld is de bibliotheek de plek van ons geheugen en ons ge-
weten. De bibliotheek als ons archief en een prima plek voor het debat. De journalistiek is er om te informeren en te 
duiden. En wij als cabaretiers en columnisten zijn ervoor om de boel eens goed op de kop te zetten en er de krankzin-
nigheid van in te laten zien.”
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3 ANALYSE
De interviews bieden meerdere lagen en verschillende perspectieven op de 
transitie van de bibliotheek. Uit de resultaten zijn vier pijlers af te leiden die de 
basis zijn van uitdagingen waar bibliotheken voor staan.

1. Transitie: collectie - conversatie

2. Community: lokaal en hybride

3. Skills: verbindend en digitaal

4. Digitalisering: voorbij polarisering en desinformatie

Aan de hand van deze vier pijlers worden de belangrijkste bevindingen uit deze 
inventarisatie weergegeven. De gehanteerde bronreferenties verwijzen naar de 
interviews. 

Transitie: van collectie naar connectie

De eerste pijler ‘transitie’ betreft de transformatie van bibliotheken die noodzakelijk lijkt om van  
waarde te blijven in onze samenleving. “Er is een radicale transformatie nodig van bibliotheken” 
(Harmsen, Derks). “De bibliotheek is bij uitstek een plek en een instituut voor debat, duiding en  
diepgang”(Brouwers). Informatie delen is niet langer de enige kernfunctie, stellen negen van onze 
gesprekspartners. Bovendien is er minder interesse in lezen. De traditionele missie achter de  
oprichting van bibliotheken “ter verheffing van het volk” (Mulder, Huysmans) vraagt om een nieuwe 
invulling. Er zijn overeenkomsten met de uitdagingen in de journalistiek (Brouwers). Ook de (lokale) 
journalistiek is op zoek naar een nieuwe invulling en meer samenwerking op lokaal niveau ligt voor de 
hand. “Van collectie naar connectie” is het richtsnoer voor deze transitie (Lubbersen).

Community: lokaal en hybride

De tweede pijler ‘community’ gaat over de rol van de bibliotheek voor lokale gemeenschappen.  
De bibliotheek die een centraal punt van verbinding en ontmoeting is. “De bibliotheek is de huiskamer 
van de stad” (Rademaker, Doorn). Dit betekent de omvorming van “baliefunctie naar netwerkfunctie” 
(Van der Wijst, Derks, Kosters, Borsboom). De bibliotheek kan een platform zijn, een “inclusieve  
ontmoetingsplek” (Doorn). Een publieke, verbindende partij die diepgeworteld in de lokale samen- 
leving uitnodigt tot ontmoeting. De bibliotheek als fysieke plek en als online platform, met tevens een 
functie om digitale hulp te bieden om zelfredzaamheid te bevorderen (Rademaker, Lubbersen).  
Een community verbindt informatie en mensen, fysiek en digitaal (Lubbersen).

Skills: verbindend en digitaal

Om de bovengenoemde twee pijlers waar te maken is er aandacht nodig voor de kennis, kunde en 
vaardigheden, oftewel de pijler skills. In de gesprekken kwam naar voren dat er nog steeds een  
omslag nodig is in de benadering van de professional in het vak (Heil, Harmsen). “Er zijn nieuwe skills 
nodig” maar ook een verandering in attitude naar meer zelfverzekerdheid (Van der Wijst). “Er is veel 
aandacht nodig voor het opleiden van medewerkers” (Borsboom, Doorn, Heil). Skills die genoemd zijn 
hebben betrekking op samenwerken, verbinden, contact maken, mobiliseren, faciliteren en digitale 
vaardigheden.

Digitalisering: voorbij polarisering en desinformatie

Informatie is in overvloed online beschikbaar. Er is een toegenomen stroom aan data en informatie, 
maar de weg vinden in dat woud aan informatie is nog niet zo eenvoudig. Laat staan het vinden van 
“betrouwbare kennis en informatie” (Huysmans). We participeren in een (digitale) “informatiesamen-
leving” (Van Zaalen en Dierdorp). Commerciële belangen van grote technologiebedrijven beïnvloeden 
wat we wel en niet te zien krijgen en een gefilterd, allesbehalve neutraal, informatieaanbod is het  
gevolg. Geavanceerde algoritmes zorgen voor het steeds verder doorvoeren van gepersonaliseerde 
informatie, waardoor het meer moeite kost om je ook van andere standpunten te vergewissen.  
Polarisatie en desinformatie bemoeilijken een gezonde democratische functie in (lokale)  
samenlevingen. En dat terwijl “goede informatie is als zuurstof voor de democratie” (Brouwers).
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4 CONCLUSIE In deze verkenning zijn verschillende perspectieven samengekomen. Van praktijk tot en met de  
wetenschap is men het erover eens dat bibliotheken duidelijk een nieuwe weg zijn ingeslagen.  
Er liggen kansen om een positie in te nemen die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een  
betrouwbare, pluriforme informatievoorziening en het faciliteren van de maatschappelijke dialoog die 
van levensbelang is voor het laten functioneren van onze samenleving.

Mede als gevolg van de digitalisering van de samenleving is de bibliotheek hard op weg haar rol in de 
samenleving opnieuw vorm te geven, vanuit de gedachte dat niet langer de collectie het vertrekpunt 
is, maar de kennisbehoefte van de community. Daarop inspelen vraagt om het inzicht dat kennis niet 
alleen in boeken, maar ook in mensenhoofden zit en tot stand komt door interactie. Interactie met 
bronnen, informatie op vele manieren, en met elkaar. 

Het idee “van collectie naar connectie” en “van connectie naar conversatie” begint langzaamaan  
handen en voeten te krijgen. Op overkoepelend niveau en van buitenaf lijkt die beweging voor de hand 
liggend, maar de praktijk is als altijd weerbarstig. Waar de één met zevenmijlsstappen vooruit wil - 
een bibliotheek zonder boeken, maar met goed opgeleid personeel- , waakt de ander voor behoud van 
kennis van de collectie - een goed leesadvies geeft leesplezier - en dat is het begin van kennisdeling

Of het nu vanwege het plezier in lezen, het opzetten van lokale communities of het voeren van de 
dialoog is, de bibliotheek wordt unaniem gezien als een belangrijke schakel in de participatie van de 
burger en daardoor als kernfunctie voor de kwaliteit van de democratie op lokaal niveau. Daarbij is het 
van belang dat de bibliotheek aansluit op thema’s uit de samenleving. Onderwerpen die ertoe doen, 
die de burger direct aangaan, die spelen in de lokale omgeving. 

Bovenstaande vraagt nogal wat van bibliotheken. Het is van groot belang dat op bestuursniveau,  
beleidsniveau en uitvoerend niveau dezelfde focus geldt, en dat vandaar uitgekeken wordt naar  
competenties van medewerkers op de werkvloer.
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