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Ideale bibliotheek: 
ondernemend 
kennisinstituut 
Bedrijfswetenschapper Marina Polderman onderzocht in haar masterscriptie welke strategie 

bibliotheken kiezen op basis van de complexe omgeving waarin ze functioneren en welke 

consequenties deze keuze heeft voor de inrichting van hun organisatie. ‘Bibliotheken zijn niet 

gewend om de strategie te vertalen naar de arbeidsverdeling. Wie doet wat waarom? Over die 

vraag mag meer worden nagedacht.’

Een aankomend bedrijfswetenschapper die ervoor kiest zich in de 
bibliotheeksector te verdiepen: dat komt niet vaak voor. ‘De keuze 
ligt niet voor de hand’, geeft Marina Polderman (26) toe. ‘In mijn 
studie was er weinig aandacht voor culturele organisaties en al 
helemaal niet voor de bibliotheek. Toch was het voor mij duidelijk 
dat ik mijn scriptie over de bibliotheek wilde schrijven. In mijn 
jongste jaren was ik regelmatig te vinden in de bibliotheek in 
Kapelle, in mijn middelbareschooltijd ging ik soms een hele dag 
naar de Bibliotheek Middelburg. Gewoon de krant lezen en de 
collectie bekijken. De bibliotheek is zo’n rijk en inspirerend instituut! 
Daar wilde ik me verder in verdiepen.’

Vraagstelling
Dat de scriptie over de bibliotheek moest gaan, was dus duidelijk. 
De insteek was dat echter niet meteen. Om inspiratie op te doen, 

ging Polderman in november 2009 naar de Dag van de Nationale 
Bibliotheekinnovatie in de Rotterdamse Van Nellefabriek. Daar kreeg zij 
een indruk van de actoren die actief zijn in de bibliotheeksector en 
knoopte zij de eerste contacten aan met mensen uit de branche. ‘Mijn 
scriptiebegeleider van de Radboud Universiteit, professor Doorewaard, 
adviseerde mij om eerst met een van hen te gaan praten om een betere 
indruk te krijgen van wat er speelt in de bibliotheeksector’, vertelt Pol- 
derman. Dat werd Kees Hamann, directeur van de Bibliotheek Vlissin- 
gen. Hij informeerde Polderman over de landelijke en lokale ontwikke- 
lingen, maar gaf haar relevante documentatie mee, zoals de Agenda 
voor de Toekomst. ‘Die stukken en enkele jaargangen van Bibliotheek- 
blad vormden de basis van een eerste verkennend literatuuronderzoek’, 
vertelt Polderman. Al lezende werd het haar steeds duidelijker waarover 
haar scriptie precies moest gaan: over de relatie tussen omgeving, 
strategie en organisatorische inrichting - ofwel infrastructuur - van de 

openbare bibliotheek. ‘In een masterscriptie Bedrijfswetenschappen 
is het logisch dat de organisatorische aspecten centraal staan’, zegt 
zij. ‘Daarnaast bestaat er binnen de culturele sector nauwelijks 
theorievorming over de gewenste infrastructuur van de openbare 
bibliotheken. Reden temeer om ermee aan de slag te gaan!’

Omgevingsfactoren
Toen Polderman dieper in de literatuur dook, werd het haar duidelijk 
dat er de laatste jaren veel is geschreven over omgevingsfactoren die 
het bibliotheekwerk beïnvloeden. ‘Het gaat dan om actoren die 
invloed hebben op de bibliotheek, zoals overheden, VOB, SIOB, 
Stichting Bibliotheek.nl, toeleveranciers, afnemers’, vertelt ze. ‘Maar 
ook om landelijke trends op het gebied van technologie, economie, 
politiek, bevolkingssamenstelling. En niet te vergeten het verande- 
rend mediagebruik. Zelf constateer ik dat daarnaast gemeentelijke 

subsidieverschillen en lokale ontwikkelingen belangrijke omgevings- 
invloeden zijn.’ 
Volgens Polderman leiden veranderingen in de omgeving ertoe dat biblio- 
theken strategische keuzes moeten maken over de richting die zij op wil- 
len. ‘Een passieve instelling - maar wachten tot de leners komen - is geen 
goede optie meer’, stelt zij. ‘Bibliotheken zijn daar ook van doordrongen. 
Toch bleek het lastig om uit de literatuur op te maken welke strategische 
keuzes zij maken. Aanvankelijk dacht ik dat er misschien een verschil zou 
zijn tussen bibliotheken die zich focussen op één van de vijf kernfuncties 
-  kennis- en informatievoorziening, educatie, cultuur, lezen & literatuur 
of ontmoeting & debat - en bibliotheken die “van alles wat doen”. Dat 
kon ik echter niet duidelijk terugvinden. Ook in de gesprekken die ik in de 
tweede fase van mijn onderzoek had met een twaalftal mensen uit de 
branche, de meesten van hen bibliotheekdirecteuren, kwam dit onder- 
scheid niet naar voren. Vrijwel alle bibliotheken doen, in meer of mindere 
mate, iets aan alle functies. Het verschil in strategie zit ‘m veel meer in 
een onderliggende verschillende visie op welke vernieuwingen belangrijk 
zijn voor de bibliotheek.’

Retail versus context
Volgens Polderman staan in de ene visie vernieuwingen in het distributie- 
model centraal (retailbenadering), terwijl in de andere visie sterker de 
nadruk wordt gelegd op het betekenis geven aan de collectie (context- 
benadering). Zoals bekend verleidt de eerste benadering bezoekers met 
behulp van marketingtechnieken tot het gebruiken van producten en 
diensten. De bibliotheek krijgt in deze visie veel meer de uitstraling van 
een winkel; bezoekers zijn klanten die in de winkel van alles kunnen 
beleven. De tweede benadering kan gezien worden als een voortzetting 
van het oude ideaal van de bibliotheek als instituut voor volksverheffing. 
Deze benadering benadrukt het belang van de collectie en van deskundig 
personeel. Het leggen van verbindingen tussen onderdelen van de collec- 
tie, het bieden van context aan de collectie en dit ontsluiten voor de bur- 
gers staan centraal. ‘Beide visies hebben veel aanhangers’, constateert 
Polderman. ‘Wel lijkt het erop dat de aanhangers van de tweede strategie 
tegen de stroom in moeten roeien. In discussies met de gemeenten 
omtrent bezuinigingen hebben aanhangers van de retailbenadering het 
op het eerste gezicht wellicht gemakkelijker, omdat zij kunnen wijzen op 
de “commerciële inzichten” die ze gebruiken in hun bedrijfsvoering. 
Bibliotheken die werken vanuit de contextbenadering zullen meer 
inhoudelijke argumenten aandragen, die vanuit bezuinigingsoogpunt 
misschien eenvoudiger omver worden geworpen.’ 
Polderman benadrukt dat het hoe dan ook belangrijk is om het debat met 
financierders en burgers bevlogen te voeren: ‘Ga juist en vooral de 
dialoog aan met pessimisten, met mensen die denken dat de bibliotheek 
haar langste tijd heeft gehad. Overtuig hen van het tegendeel. Inspireer 
door visie uit te dragen. Wees trots op je vak en draag dat uit.’

Infrastructuur
Welke strategie een bibliotheek ook kiest, deze heeft gevolgen voor de 
infrastructuur van de organisatie: de technologie, arbeidsverdeling (de 
definiëring en toewijzing van taken en verantwoordelijkheden binnen een 
organisatie) en human resource (HR, de mensen die samen de organisa- 
tie vormen). ‘De relatie tussen strategie en infrastructuur bleek onder- 
belicht in de literatuur’, vertelt Polderman. ‘Toch valt er wel het een en 
ander over te zeggen. In mijn onderzoek heb ik me overigens beperkt tot 
de relatie tussen enerzijds strategie en anderzijds arbeidsverdeling en 
HR. Het voerde te ver om ook de technologische ontwikkelingen te 
beschouwen.’  

Marina Polderman: ‘Het is niet meer van 
deze tijd om bibliotheken alleen maar af 

te rekenen op aantallen bezoekers, leden, 
uitleningen. Je moet ook kijken naar wat 

de bibliotheek teweegbrengt bij mensen.’
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Op HR-gebied zijn er aanzienlijke verschillen tussen retail- en context- 
bibliotheken, stelt Polderman. ‘Als een bibliotheek voor de retail- 
benadering kiest, worden medewerkers veel meer gastheer en gast- 
vrouw die klanten bedienen als in een winkel. Competenties als ver- 
koopkwaliteiten, zelfbewustzijn, ondernemerschap en extraversie zijn 
dan gewenst. Bibliotheken die de nadruk leggen op contextualiseren, 
hebben vooral behoefte aan hoogopgeleid personeel met kennis van 
de collectie. Zij zijn op zoek naar vakmanschap.’ 
Op het gebied van de arbeidsverdeling zijn de verschillen tussen 
retail- en contextbibliotheken minder pregnant, denkt Polderman. ‘Er 
wordt zeker aandacht besteed aan arbeidsverdeling en hoe die te 
optimaliseren, maar de visies en het beleid hangen niet samen met of 
de bibliotheek een retail- dan wel een contextbenadering aanhangt. 
Weliswaar zijn door de retailbenadering nieuwe functies ontstaan, 
zoals marketingmanager, maar daarmee zijn de “oude” functies niet 
compleet verdwenen. In de contextbenadering zijn de oude functies 
vooral verbreed, met name waar het gaat om nieuwe media. Discus- 
sies over taakverdeling, specialisatie, front- en backoffice worden 
overal gevoerd en vallen niet samen met een bepaald type biblio- 
theek. Opvallend is wel dat de aanhangers van de retailbenadering 
een sterke voorkeur vertonen om aan de achterkant van de dienst- 
verlening meer samen te werken in de vorm van een franchiseorgani- 
satie, terwijl de aanhangers van de contextbenadering juist voor 
lokale verankering pleiten.’

Ideaaltype
Volgens Polderman is de ideale bibliotheek een mix van de twee 
typen. ‘Als ik bibliotheekdirecteur was, zou ik van mijn organisatie 
graag een ondernemend kennisinstituut maken’, zegt zij. ‘De strategie 
van zo’n bibliotheek berust op twee pijlers: kennis en ondernemer- 
schap. De bibliotheek blijft een bron van kennis, inspiratie en onaf- 
hankelijkheid, maar is ook ondernemend en naar buiten gericht. Zo’n 
ondernemende kennisbibliotheek moet zeker geen commercieel 
instituut worden, maar denkt wel vanuit en voor de omgeving. Ze 
speelt in op de actualiteit, door bijvoorbeeld meteen lees- en filmtips 
op de website te plaatsen als er ergens in de wereld iets belangrijks 
gebeurt. Verder stelt deze bibliotheek wel een visie vast voor een 
aantal jaar, maar gaat ze er niet rigide mee om. Flexibel inspelen op 
de omstandigheden, lijkt mij het devies.’ 

Deze ideale bibliotheek is volgens Polderman een eenvoudige organi- 
satie met complexe taken. ‘Nu zijn bibliotheken soms complexe orga- 
nisaties met eenvoudige taken: uitvoerende en “regelende” functies zijn 
meestal gescheiden door de splitsing tussen front- en backoffice. Ook 
zijn sommige functies uitgehold door de hoge mate van speciali- satie. 
Dat komt de kwaliteit van de dienstverlening niet ten goede. Ver- 
anderingen op het gebied van de arbeidsverdeling zijn daarom nood- 
zakelijk. Niet allerlei functies als aparte eilandjes, maar die functies en 
taken koppelen, integreren. Medewerkers die verschillende taken doen, 
blijven zich ontwikkelen. Dat komt de kwaliteit van hun werk én van de 
organisatie ten goede. Ook een minder rigide scheiding tussen front- en 
back-office is wenselijk. Net zoals leren van en met elkaar. Dat kan op 
een informele manier, door regelmatig bij elkaar te komen en kennis te 
delen, bijvoorbeeld over aanwinsten in de collectie. Een gezamenlijke 
back-office is alleen nodig voor zaken die de individuele organisatie 
voordeel opleveren. Van mij hoeft niet alles hetzelfde te worden: V&D’s 
en IKEA’s zijn er al genoeg. Uiteindelijk zit de kracht van de bibliotheek 
niet in een gemeenschappelijk logo. Wat HR betreft: er is behoefte aan 
jonge, dynamische, innovatieve en creatieve medewerkers, aan hoger- 
opgeleiden en diversiteit. Daar zijn alle bibliotheken wel van overtuigd.’

Argumenten
Hoewel volgens Polderman nadere reflectie op dit ideaaltype noodzake- 
lijk is, heeft zij de argumenten om de ondernemende kennisbibliotheek 
te verkopen al wel paraat. ‘Ten eerste het publieke argument: de biblio- 
theek als vrij toegankelijke plaats. In een tijd waarin de publieke ruimte 
meer en meer wordt gedomineerd door consumptie, is er meer dan ooit 
behoefte aan een plaats waar je gewoon kunt zijn, zonder verplichtingen 
en verwachtingen (zie ook Bibliotheekblad 25/26, 2010, p. 33). Ten 
tweede het economische argument: de bibliotheek levert in een kennis- 
samenleving een bijdrage aan het economisch en sociaal kapitaal. En 
tot slot het duurzame argument: zolang het papieren boek nog spring- 
levend is, is het veel duurzamer om zo’n boek te lenen via de biblio- 
theek dan om het te kopen.’ 
Polderman is blij dat het SIOB onderzoek gaat doen naar de maatschap- 
pelijke waarde van de bibliotheek. ‘Het is niet meer van deze tijd om 
bibliotheken alleen maar af te rekenen op aantallen bezoekers, leden, 
uitleningen. Je moet ook kijken naar wat de bibliotheek teweegbrengt 
bij mensen en dat veel nadrukkelijker voor het voetlicht brengen bij 
gemeenten, provincies en het rijk. Overigens is meer wetenschappelijk 
onderzoek in het bibliotheekveld sowieso wenselijk en noodzakelijk. 
Net als meer theorievorming over de infrastructuur van de bibliotheek- 
sector: de gevolgen van de keuze voor een retail- dan wel een context- 
benadering zijn nog nauwelijks in kaart gebracht. Ook meer onderzoek 
naar toepassing van sociotechniek - streven naar eenvoudige organisa- 
ties met complexe taken - in de bibliotheeksector lijkt me gewenst.’ 
In praktisch opzicht adviseert Polderman de bibliotheken om minder te 
denken in tegenstellingen. ‘Er zijn meerdere wegen die leiden naar het 
doel - het toekomstbestendig maken van de bibliotheek - en het ultieme 
antwoord heb ik zeker niet. Maar ik blijf graag meedenken. Ik heb het 
als zeer inspirerend ervaren om dagelijks bezig te mogen zijn met de 
openbare bibliotheek en blijf graag een steentje bijdragen.’

Tekst: Femke van den Berg
Foto’s: Coos Dam

‘De ideale bibliotheek is een eenvoudige 
organisatie met complexe taken, niet andersom’
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