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Toekomstvisie en beleidsrichting (houtskoolschets) van de gemeenten Boekel, Ge-

mert-Bakel en Laarbeek voor het bibliotheekwerk vanaf 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgangspunten voor het beleid van de bibliotheek ‘de Lage Beemden’ van de gemeen-

ten: Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. 

 

 

1. Huidige situatie 

 

1a. Huidige kernfuncties 

De gemeenten Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel zijn de belangrijkste subsidieverleners en op-

drachtgevers van bibliotheek ‘de Lage Beemden’. Door de veranderende behoeften wat biblio-

theekwerk betreft en de aangekondigde bezuinigingen, is het noodzakelijk voor de bibliotheek 

om haar beleid te herijken. Dit betekent onder andere dat de functies van de bibliotheek ter dis-

cussie komen te staan. De bibliotheek heeft zelf aangegeven advies te kunnen geven aan de 

gemeenten over het te volgen beleid voor de toekomst. De bibliotheek ‘de Lage Beemden’ heeft 

terecht gevraagd om een gewenste beleidsrichting vanuit de gemeenten. De drie opdrachtge-

vende gemeenten werken allen met de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF), dat in-

houdt dat de gemeenten de beleidsuitgangspunten en de gewenste resultaten formuleren en dat 

de bibliotheek deze middels een offerte concretiseert. 

 

De onderstaande kernfuncties worden door de bibliotheek ‘de Lage Beemden’ genoemd en zijn 

door de gemeenten de afgelopen jaren gehonoreerd: 

 

1. Kennis- en informatievoorziening 

De basisbibliotheek als warenhuis van kennis en informatie. De bibliotheek biedt met de collectie 

als basis mogelijkheden tot uitlenen, raadplegen, vraagbemiddeling (persoonlijk en digitaal). In 

het bijzonder kan hierbij overheidsinformatie (van, maar ook over de overheid) betrokken wor-

den en informatiepunten op het gebied van bij voorbeeld jeugd, opvoeding, zorg en gezondheid. 

 

2. Educatie 

De basisbibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie. De bibliotheek stelt projectcol-

lecties samen, biedt studiemogelijkheid voor scholieren, studenten en autodidacten met bijbeho-

rende voorzieningen, ondersteunt het onderwijs, in de eerste plaats met de mediatheek, maar 

ook door lessen in informatievaardigheden. Informatievaardigheden worden ook overgebracht 

aan andere doelgroepen. 
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3. Cultuur 

De basisbibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur. De bibliotheek presenteert uitingen 

van en materialen over intellectuele en artistieke activiteiten.  De bibliotheek sluit aan op de lo-

kale en provinciale culturele tradities. Door samenwerking met andere culturele instellingen 

geeft de bibliotheek informatie over de achtergronden van museale presentaties en tentoon-

stellingen, over muziek- en toneeluitvoeringen. De bibliotheek verbindt professionele en ama-

teurkunst door lezingen, specifieke collecties bij kunstuitingen, en door het bieden van gerichte 

dienstverlening, zoals programma-informatie en kaartverkoop. 

 

4. Lezen en literatuur 

De basisbibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur. De bibliotheek biedt voor jeugd en 

jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een daarop aansluitende collectie. De 

collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking (gedifferentieerd 

naar doelgroepen en behoeften), maar biedt ook een eenvoudige toegang tot de totale collectie 

van de Nederlandse openbare bibliotheken. Literaire lezingen en voordrachten behoren tot de 

standaardactiviteiten op het gebied van leesbevordering. 

 

5. Ontmoeting en debat 

De basisbibliotheek als podium voor ontmoeting en debat. De bibliotheek is de neutrale, objec-

tieve, niet partijdige ontmoetingsplaats, waar alle groepen van de samenleving elkaar kunnen 

tegenkomen. De bibliotheek biedt ruimte als vrijplaats voor lokale initiatieven, voor debat over 

maatschappelijke thema’s, voor voorlichting over complexe onderwerpen en discussie over on-

derwerpen van lokaal, regionaal, landelijk of mondiaal belang. Effecten als ‘stille emancipatie’ 

worden uitdrukkelijk betrokken bij de wijze van handelen van de bibliotheek 

 

1b. Externe analyse/Landelijke ontwikkelingen 

Het bibliotheekwerk bevindt zich in heel Nederland in ontwikkeling. 

Veranderingen voor het bibliotheekwerk zijn er op het gebied van: 

- sociaal demografie; 

- sociaal-cultureel; 

- communicatie en media.  

 

Veranderend gebruiksgedrag 

Het bibliotheekgebruik loopt terug. Het aantal lidmaatschappen en bezoekers daalt. 

Er is sprake van ontlezing. (specifiek van klassieke boeken) 

De internetcultuur is meer en meer in opkomst. 

Er is veel concurrentie op het gebied van vrijetijdsbesteding/vermaak- en beleefindustrie. 

Er is sprake van vergrijzing en ontgroening (minder jeugdige lezers). 

Er is een grote toename van digitalisering/voortschrijdende informatisering. 

Er is sprake van zeer gedifferentieerde wensen/behoeftes van (potentiële) klanten/gebruikers. 
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De bibliotheek kan zich niet handhaven door zich te beperken tot haar traditionele rol van uitle-

ner. Zij zal veel meer dan voorheen moeten samenwerken met andere (maatschappelijke) orga-

nisaties om nieuwe diensten en voorzieningen voor mogelijk nieuw publiek te ontwikkelen om 

vervolgens haar eigen positie binnen de samenleving te versterken. 

 

ICT/digitalisering 

Ontwikkelingen op ICT-gebied en de veranderende informatiebehoeften van burgers maken een 

heroriëntatie op de informatieve, educatieve en culturele functies van de bibliotheek noodzake-

lijk.  

 

De ontwikkelingen op het gebied van informatisering en digitalisering zorgen voor veranderingen 

in mediagebruik, informatiezoekgedrag en communicatie van mensen. In principe is informatie 

steeds makkelijker te vinden in het digitale tijdperk. 

Daarnaast zal het leengedrag van bibliotheekgebruikers voor boeken ook steeds meer via de di-

gitale toegangsweg plaats vinden. 

Constatering: Dit alles leidt tot een ingrijpende vernieuwende rol van het bibliotheekwerk. 

 

1c. Interne analyse 

De (openbare) bibliotheek is een organisatie, die zich van oudsher richt op ‘volksverheffing’ en 

tegenwoordig de moderne begrippen van educatie, cultuur, sociale cohesie en participatie etc. 

hanteert. Die waarden hebben geleid tot een allesomvattend principe van goed functionerende 

bibliotheken. Dat daarmee de bibliotheken sterk geprofessionaliseerd zijn, wordt zelden of nooit 

ter discussie gesteld.  

De bibliotheken zijn als branche sterk georganiseerd en treden dikwijls gezamenlijk op.  

 

De bibliotheekvoorziening werkt al decennia lang volgens een landelijk- c.q. provinciaal concept. 

Hoewel de bibliotheekbranche gedecentraliseerd (de basisbibliotheken sinds 2004) is, werken de 

bibliotheken volgens een vast stramien (lees: met dezelfde kernfuncties). Formeel zijn de ge-

meenten opdrachtgever én subsidiegever van de bibliotheken.  

 

Op provinciaal niveau (de Provinciale Bibliotheek Centrale/Cubiss) werden de ‘uitvoeringstaken’ 

voor gemeenten met minder dan 30.000 inwoners tot 2006 geregeld. Na een 2e decentralisatie-

slag zijn de taken van de provinciale diensten afgebouwd en moesten de lokale bibliotheken 

‘hun eigen broek ophouden’. De bibliotheekbranche organiseerde zich op een netwerk van ba-

sisbibliotheken, gebaseerd op voldoende omvang wat het ‘verzorgingsgebied’ betreft. Wel kan 

men nog diensten van de provinciale steunfunctieorganisatie inkopen, zoals ondersteuning van 

de Brabantse Netwerkbibliotheek Cubiss in Noord-Brabant. De decentralisatie heeft ook gevol-

gen gehad voor de (weinige) ervaring met het inrichten van een goede bedrijfs- en directievoe-

ring. Daarnaast heeft de decentralisatie gevolgen gehad voor de verwachtingen van de op-

drachtgevers/gemeenten, om minder afhankelijk te worden van overheidssubsidies en meer 

(maatschappelijk) ondernemerschap te ontwikkelen.  
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Aanbodgericht 

Dat betekent ook, dat het bibliotheekwezen aanbodgericht werkt en weinig expertise in huis 

heeft met het herkennen van de vraagverandering van de burger/ de klant/de bezoeker of het 

lid. 

 

Identieke kernfuncties 

Het bibliotheekwerk kenmerkt zich door een sterke, dominante topdown structuur met identieke 

kernfuncties, met als gevolg nauwelijks differentiaties op het lokale niveau. (werd door gemeen-

telijke opdrachtgevers overigens ook niet om gevraagd.) Dat betekent bijvoorbeeld dat de bibli-

otheek in de grote steden dezelfde kernfuncties hebben als de bibliotheek in plattelandsgemeen-

ten, zoals Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek zijn.  

 

De rol van de gemeenten 

De gemeenten zijn tengevolge van deze structuur niet actief geweest in het aansturen of het 

opstellen van  een beleidsrichting voor het bibliotheekwerk. 

 

Met het opstellen van een ‘houtskoolschets’ door de drie gemeenten is samen met de biblio-

theek ‘‘de Lage Beemden’’ een begin gemaakt voor een toekomstvisie. Er zijn beleidsuitgangs-

punten opgesteld voor de komende jaren. 

 

Voor de meeste gemeenten is de bibliotheek een basisvoorziening, zoals dat ook voor een ge-

meenschaps-/dorpshuis en sportaccommodaties geldt. Bij de basisfunctie hoort dat zij alle lagen 

van de bevolking ten dienste zou moeten staan. Het accent wordt meer gelegd op de functie(s) 

die een bibliotheek heeft, dan op de fysieke aanwezigheid van een gebouw.  

 

 

Financiële kaders 

Door bovengenoemde ontwikkelingen zijn de bibliotheken in verhouding met andere basisvoor-

zieningen duur. Een financiële analyse laat zien, dat de hoogste posten, niet in de produc-

ten/diensten (boeken, luister- en kijkmateriaal) zit, maar in de gebouwen en het personeel. 

 

Kosten 2009 Laarbeek Gemert-Bakel Boekel 

Inwoners 21.700 28.750 9.771 

Huisvesting 20% van totaal 12% van totaal subsidie 17% van totale kosten 

Personeel 47% van totaal 62% van totaal subsidie 56% van totale kosten 

Producten 18% van totaal 24% van totaal subsidie 21% van totale kosten 

Organisatiekosten 14% van totaal 22% van totaal subsidie 28% van totale kosten 

Inkomsten gebruikers 13% 13% van totaal inkomsten 10,5% 

Leden 5.050*)  6.358 2.772 

Subsidie € 434.000 

€   24.000 (tijdelijke in-

tegratie-uitkering.) 

€ 513.000 

€   32.000 (tijdelijke inte-

gratie-uitkering) 

€ 237.485 

€   11.000 (tijdelijke inte-

gratie-uitkering) 

*) Alle leerlingen van de basisscholen zijn automatisch lid. 
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Personele inzet minder op uitleen in de toekomst 

De inzet van personeel is voor 70% (landelijk gemiddelde) gericht op het uitleenproces en de 

balievragen. Bij een bibliotheek met automatisch uitgiftepunt is dit 60%. Volgens de boven-

staande tabel is dat voor de bibliotheek ’de Lage Beemden aanzienlijk minder. Er zullen andere 

kwaliteiten in de bibliotheek ontstaan door de bovengenoemde ontwikkelingen (medewerkers 

met andere competenties): 

Specialistischer, bijvoorbeeld t.a.v. de ICT en webdeskundigheid, maar ook op de veranderende 

functies, waarin samenwerking op lokaal niveau als nieuwe kansen gestimuleerd worden. 

 

Communicatie: Klanten/gebruikers aanspreken op interesses en kennis van de diverse doel-

groepen en de lokale organisaties. Gemakkelijk contact leggen en kunnen samenwerken met 

andere lokale organisaties. 

Ondernemerschap vanuit de organisatie: blik naar buiten en op ‘de lokale situatie’ gericht. 

Veranderingsgericht/innoverend is onontbeerlijk voor de bibliotheek van de toekomst. 

 

 

2. Uitgangspunten voor de toekomst 

 

De kernfunctie van het bibliotheekwerk blijft de lees- en leesbevorderingfunctie, en is als zoda-

nig een basisvoorziening voor alle inwoners. 

 

De bibliotheek van de toekomst is een daadkrachtige organisatie die zich inzet om alle informa-

tie die de inwoners nodig hebben om goed te kunnen functioneren, op een passende en aan-

sprekende manier te bieden. Informatie maakt mensen weerbaar en vergroot de kans dat zij 

zich maatschappelijk betrokken voelen. 

 

Omdat de bibliotheek ‘‘de Lage Beemden’’ voor drie gemeenten werkt, wordt enerzijds de be-

leidsuitgangspunten van het bibliotheekwerk door alle drie de gemeente onderschreven en ge-

hanteerd, maar anderzijds kan elke gemeente een eigen specifieke, aanvullende opdracht aan 

de bibliotheek geven. 

Dat vraagt van de bibliotheek behalve een flexibele inzet ook een organisatie, die daarop inge-

richt wordt. 

 

Het bibliotheekwerk vindt steeds minder plaats op autonome, fysieke plaatsen (vestigingen). 

Het zal zich ontwikkelen als servicepunten, zelfstandig of geïntegreerd in gemeenschaps-

/dorpshuizen of andere culturele instellingen. Zij werkt vraaggericht en heeft een bemiddelings-

functie voor vragen van de klanten en het aanbod van informatie; ook biedt zij ondersteuning 

bij kennisverwerving en toegang tot de digitale leer- en leesweg. De bibliotheek is een ‘naar bui-

ten gerichte’ organisatie met een lokale binding, die actief samenwerking zoekt met lokale part-

ners op het gebied van educatie, cultuur en informatievoorziening.  
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Kortom 

De functie ‘lezen en leesbevordering’ is de primaire functie van het bibliotheekwerk. 

Deze zal sterk veranderen in de toekomst: de bibliotheek blijft daarbij een belangrijke toe-

gangspoort. Niet in de huidige fysieke vorm, maar via digitale toegang, waardoor de collectie-

vorming zich zal verbreden (regionaal, provinciaal, landelijk). 

- De kennis en informatiefunctie is niet langer het exclusieve domein van een bibliotheek. Er 

zijn meer spelers op deze markt. De bibliotheek zal moeten aangeven welke aanvullende- of 

exclusieve functie zij hierin heeft.  

- Voor de educatieve functie zal in de toekomst duidelijk aangegeven moeten worden, waar 

deze uit bestaat en waarin deze zich onderscheidt van andere organisaties. Het onderwijs 

zal zelf vanuit cultuurmiddelen (CKV) de financiële bijdrage leveren voor deze functie van de 

bibliotheek.  

- Ook de culturele functie wordt door veel anderen (al) ingenomen. De bibliotheek kan aan-

geven, waarin zij op cultureel gebied een aanvullende- of exclusieve functie heeft. 

- De bibliotheek zal op zoek moeten naar het genereren van meer/andere inkomsten: beta-

ling voor diensten, verhoging van lidmaatschap/contributie etc. 

- In het algemeen zijn er voor het bibliotheekwerk kansen door het (in)voeren van een ade-

quate bedrijfsvoering. 

- Met een verdere digitalisering kunnen de diensten zoals collectie/materialen/producten ver-

der uitgebouwd worden. De fysieke producten, die de klant/gebruiker via internet bestelt, 

worden desgewenst thuis of elders afgeleverd of op een plek opgehaald. Het ‘voorraadbe-

heer’ is op termijn niet meer nodig in de vestigingen, maar kan in een opslagruimte of 

loods.  

- Dit laat zich mogelijk vertalen in het werken met vrijwilligers en/of maatschappelijke stagi-

aires om het bibliotheekwerk ook in de toekomst betaalbaar te houden. 

 

Voor de bovenstaande richting is –om de clichés maar te gebruiken- ondernemerschap, durf en 

vernieuwend denken nodig naast de inhoudelijke betrokkenheid, die zo kenmerkend is voor het 

bibliotheekwerk in het algemeen en onze bibliotheek ‘de Lage Beemden’ in het bijzonder.  
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Samengevat hebben de drie gemeenten voor de komende jaren de volgende beleidsuitgangs-

punten voor de bibliotheek ‘de Lage Beemden’: 

- niet ‘het gebouw’/bibliotheekvestiging staat centraal, maar de functie(s), die de bibliotheek 

heeft is het uitgangspunt; 

- per gemeente zullen er ‘leesservicepunten’ gerealiseerd worden – door de gemeenten af-

zonderlijk aan te geven- , die geïntegreerd zullen worden in multifunctionele voorzieningen; 

- de kernfunctie is: lezen en leesbevordering;  

- de overige functies (kennis en informatie- en de educatieve- functie) hebben geen of lagere 

prioriteit en kunnen alleen uitgevoerd worden op lokaal niveau en in samenwerking met lo-

kale organisaties, waarbij de bibliotheek aangeeft welke aanvullende- en exclusieve rol zij 

daarin vervult; de functies cultuur en debat worden niet door de gemeenten bekostigd;  

- de drie opdrachtgevende gemeenten kunnen aanvullende en/of specifieke diensten(functies) 

aan de bibliotheek vragen; 

- digitaliseren van de dienstverlening dient de komende jaren voortvarend te worden opge-

pakt en wordt door de gemeenten als zeer noodzakelijk aangemerkt; 

- van de bibliotheek wordt verwacht, dat zij actief anticipeert als ‘bibliotheek van de toe-

komst’ vanuit cultureel ondernemerschap; 

- om het bovengenoemde te realiseren zal de bibliotheek aan een adequate bedrijfsvoering 

doen. 

gemeente Boekel,  

gemeente Gemert-Bakel,  

gemeente Laarbeek. 

oktober 2011/ januari 2012 
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Bijlage 

 

De onderstaande vragen/kwesties zijn in de voorbereiding voor de notitie over de toekomstvisie 

en de beleidsuitgangspunten tussen de gemeenten en de bibliotheek ‘de Lage Beemden’ bespro-

ken. 

 

De opdrachtgevers (gemeenten) moeten niet langer denken in termen van gebouwen en accommodaties   (bij-

voorbeeld x aantal uren openstelling), maar in de functies die het bibliotheekwerk heeft of zou moeten heb-

ben.(lezen/leesbevordering) 

 

 Welke kernfuncties willen de opdrachtgevers (de gemeenten) behouden en welke op een andere manier inzet-

ten en welke verminderen of afstoten? 

 

De opdrachtgevers (gemeenten) zouden opdrachten aan de bibliotheek meer moeten integreren in de opdrach-

ten die aan andere sociale organisaties gegeven worden. Bijv. t.a.v. de functie cultuur en educatie (computer-

onderwijs voor volwassenen; de CKV functie van het onderwijs). 

 

De opdrachtgevers zouden expliciet de samenwerking met andere aanverwante lokale organisaties, zowel pro-

fessionele als vrijwilligersorganisaties, als voorwaarden moeten stellen (te denken valt aan de informatiefunc-

tie; bijv. de UIT-punten van R&T, de naslagfuncties van het culturele erfgoed door de heemkundekringen) 

 

- Willen de gemeenten en de bibliotheek DLB werken aan de relatie: opdrachtgever en opdrachtnemer? 

- Betekent dat ook, dat elk van de drie gemeenten een eigen opdracht kan geven?  

 

De bibliotheek zou niet meer moeten denken op basis van behoud van fysieke gebouwen; het landelijk- of pro-

vinciaal ontwikkeld aanbod, maar op de veranderende behoeftes van de onderling verschillende burgers (klan-

ten). (ook de informatievoorziening en de toegang tot informatie maakt daar deel van uit.)  

 

Weten wat er in de opdrachtgevende gemeente aan andere sociale voorzieningen (het welzijnswerk, de ge-

meenschapshuizen, het verenigingsleven, de zorgsector, de basisscholen etc.) zijn, is daarbij essentieel om de 

unieke diensten van het bibliotheekwerk te kunnen matchen. 

 

Voor het bibliotheekwerk blijft ‘het lezen en de leesbevordering’ het primaire proces. 

Dat daar fysieke plekken voor kunnen zijn, hoeft niet te betekenen, dat de gehele collectie tentoongesteld 

wordt. Ook een leescafé bijv. zou uitstekend in een dorpshuis gesitueerd kunnen worden. 

 

Het lezen van een boek/tijdschrift/krant zal steeds minder worden en behalve het e-book is ook de digitalise-

ring een vorm van lezen of van de toegang tot lezen van deze mediaproducten. Over een aantal jaren, zo valt 

te verwachten als deurtje naar de toekomst, zullen er weliswaar nog steeds mensen zijn, die een fysiek 

boek/cd/dvd etc.  willen lenen. Maar daarvoor zijn geen bibliotheekvestigingen nodig. De promotie/uitstalling 

van boeken/ de collectie kan op een paar m2 gebeuren, terwijl de toegankelijkheid voor de keuze van boeken 

op een digitale manier gebeurt. Een opslagloods van boeken is in deze voldoende, gecombineerd met een af-

haal- of bezorgservice.  
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- De functie van het bibliotheekwerk in plattelandsgemeenten als Boekel met 2 kernen, Gemert-Bakel met 7 

kernen en Laarbeek met 4 vier kernen zal meer en meer afgestemd moeten worden op de veranderende 

vraag van de diverse bewoners.  

- Het ‘ringenmodel’, zoals dat door de VNG voor de cultuursector beschreven is, zou ook voor het biblio-

theekwerk opgezet kunnen worden (Kleine gemeenten behoeven geen schouwburg of filmhuis te hebben, 

maar hebben wel een bloeiend verenigingsleven, een mogelijkheid voor toneeluitvoeringen etc.). 

 

- Dat al deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor de dienstverleners (het personeel en vrijwilligers) zal dui-

delijk zijn en moet deel uit gaan maken van het meerjarig operationele plan van de bibliotheekorganisatie. 

- Kunnen vrijwilligers/ maatschappelijke stagiaires/ werkervaringkandidaten niet bijv. de primaire basistaken 

van het bibliotheekwerk vervullen? 

 

Kan de bibliotheek DLB al bedrijfsmatig werken; is er voldoende ondernemerschap, zakelijkheid , financiële 

knowhow en innovatief vermogen aanwezig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: 

- Sociaal Cultureel Panbureau, april 2008 

- VNG, verslag congressen over het toekomstig bibliotheekbeleid, dec. 2010 

 In de bijeenkomsten van de VNG  is uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van de bibliotheek. 

 Om vitaal te blijven als instelling staat de bibliotheek voor een grote uitdaging. Deze bestaat uit een combina-

tie van succesvolle digitalisering en inspelen op de informatiesamenleving. Dit alles moet plaatsvinden in een 

maatschappelijk en financieel relatief ongunstig klimaat. 

- Beleidsnota’s/visiedocumenten van diverse gemeenten, o.a. gemeente Raalte, gemeente Moerdijk.  


