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In de periode tussen maart 2017 en mei 2018 hebben 
de openbare bibliotheken van Nieuwegein (de Tweede 
Verdieping) en van het gebied dat de gemeenten Leudal, 
Maasgouw, Nederweert en Weert bestrijkt (Bibliocenter) 
ondersteund door Stichting Bibliotheekwerk (“SBW”) de 
stoute schoenen aangetrokken om vanuit hun dagelijkse 
praktijk, het bestaansrecht van de openbare bibliotheek en 
inzichten uit het eigen werkgebied scherp te krijgen hoe de 
professionals van de openbare bibliotheek zich verhouden 
tot de aanwezige energie en inzet uit de lokale samenleving 
met als doel mede invulling te geven aan de nieuwe taken 
van een openbare bibliotheek. 

Vaak wordt dit thema versmald tot de relatie professional/
vrijwilliger. We zijn gaan kijken of de relatie professional/
vrijwilliger de as is waar het om draait als het gaat 
om inzet voor de bibliotheekfunctie. Wie zijn dan de 
professionals en waarom hebben we professionals nodig? 
Waarom werken we met vrijwilligers en zij met ons? 
Zijn het wel vrijwilligers? Welke balans is nodig tussen 
bibliotheekprofessionals en niet-bibliotheekprofessionals 
om zo effectief mogelijk de bibliotheekdoelstellingen te 
realiseren? 

In dit traject zijn beide openbare bibliotheken ondersteund 
door The Alignment House.
In de stappen die we hebben gezet, is ons doel geweest 
een model te ontwikkelen dat niet alleen over onze 
organisaties gaat, maar universeel is en ten dienste staat 
van onze mooie branche. Een ‘werkmodel’ dat bibliotheken 
houvast geeft in het organiseren van de juiste inzet.

Ons belangrijkste inzicht is dat de relatie professional/
vrijwilliger een ingrijpende paradigmaverschuiving vergt. We 
lopen vast in oud jargon en oude posities. Gesprekken met 
het veld leveren geen eenduidig beeld op. 

Willen we werken aan een sterke bibliotheekfunctie in 
ons land, dan moeten we met elkaar de oude conventies 
verlaten en nieuwe wegen betreden. Dat begint om 
samen serieus aandacht te besteden aan de vraag wat een 
professional is.

De opbrengsten in deze rapportage zijn gebaseerd op onze 
ervaringen van het afgelopen jaar en de inzichten die wij 
hebben opgedaan.

We delen deze inzichten met u aan de hand van de 
route die wij hebben doorlopen, de integratie van alle 
inzichten die we hebben op gedaan in een model en een 
stappenplan om van A naar B te komen. En: om van A naar 
B te komen, moet je handelen vanuit de wetten van B.

Wij danken SBW voor het vertrouwen dat zij heeft gesteld 
in ons.

Wij wensen onze vakgenoten en allen die het 
bibliotheekwerk een goed hart toedragen in ons land 
wijsheid, stevig debat en daadkracht toe.

Liesbeth Vogelaer, Bibliocenter
Gemma Wiegant, de Tweede Verdieping
Marinde Beek, Maarten Crump, The Alignment House/
Bredebieb

Wat je vandaag moet doen, 

moet je doen zoals je morgen denkt 

dat je het had moeten doen. 

Kahlil Gibran

------------------------------------------

VOORWOORD



We zijn langs twee sporen gaan werken:

>	 Spoor 1: duiden van de maatschappelijke context waarin 
wij allen handelen en de branche specifieke context 
schetsen.

>	 Spoor 2: een procesaanpak waarbij we door stap-voor-
stap via ‘veldwerk’ steeds scherper voor ogen kregen wat 
de ingrediënten voor ons werkmodel moesten zijn.

Deze sporen grepen door voortschrijdend inzicht, 
publicatie van bijvoorbeeld nieuwe belangwekkende 
rapporten en onderzoeken, continu op elkaar in.

Om de lezer zo goed mogelijk mee te nemen in ons 
verhaal, hebben we de rapportage als volgt opgebouwd:

>	 In het onderdeel context, aanleiding en opdracht 
beschrijven we de vertreksituatie in ons contact met 
SBW. Wat was de aanleiding? Vanuit welke visie? En 
welke aanpak stelden we voor?

>	 Vervolgens delen we spoor 1 en spoor 2 afzonderlijk met 
u

>	 Beide sporen hebben een werkmodel opgeleverd.
>	 Om het werkmodel te kunnen gebruiken hebben we een 

stappenplan gemaakt

LEESWIJZER



 1
CONTEXT, AANLEIDING EN OPDRACHT
Een andere wereld vraagt om een andere bibliotheek. 

Openbare bibliotheken staan voor grote transformatie- en 
innovatie-opdrachten. Daarbij komt dat de culturele sector 
vaak onderhevig is aan (gemeentelijke) bezuinigingen. 
Veel bibliotheken zijn daarom bezig hun organisatie voor 
te bereiden op een andere toekomst, passend bij de 
maatschappelijke ontwikkeling en zoekend naar nieuwe 
publieke meerwaarde aansluitend bij de opgaven in het 
sociaal domein. 

Dit hele proces zet de professionele organisatie onder 
grote druk: er vallen gedwongen ontslagen. De inzet van 
vrijwilligers komt weer aan de orde maar dient onder een 
nieuw maatschappelijk daglicht te staan. Vragen die hierbij 
gesteld kunnen worden zijn: 
>	 Wat kan de nieuwe balans zijn tussen vrijwillige inzet en 

de veranderende (nieuwe) professionaliteit? 
>	 Wanneer zijn de professionele en vrijwillige inzet in 

balans, zodat het de professionele doelstellingen van de 
organisatie versterkt.  

>	 Wat zijn de effecten van onder andere digitalisering 
van de samenleving, netwerkvorming, terugtrekkende 
overheid en de flexibilisering van de arbeidsmarkt? 

Vrijwilligerswerk is onderdeel van een jargon dat bij de 
oude wereld past: in feite is er sprake van een ‘missing 
link’. Openbare bibliotheken zullen meer en meer in 
cocreatie met de eindgebruiker dienstverlening op een 
behoeftegestuurde wijze ontwikkelen. In deze context is er 
een heel andere relatie met de eindgebruiker denkbaar dan 
in de hoedanigheid van vrijwilliger. 
Het wordt dus heel belangrijk voor de bibliotheekbranche 
en de werkgelegenheid in de branche om te definiëren wat 
een professionele organisatie professioneel maakt, binnen 
de opgaven en kwaliteitseisen waarvoor de openbare 
bibliotheek zich gesteld ziet, en hoe zich dit dan tot de 
vrijwilliger en de eindgebruiker met wie de bibliotheek 
cocreëert verhoudt. 

Door het bibliotheekstelsel inzicht te bieden in de 
consequenties van het werken vanuit een nieuwe, 
onvermijdelijke ‘mental map of reality’ (= door op basis van 
inzichten een nieuwe gedachtegang te ontwikkelen, wars 

van conventies. Een die verder reikt dan handelen vanuit de 
klassieke relatie professional/vrijwilliger, een transformatie 
naar sociale innovatie en werken met vrijwillige inzet), 
komen we tot het doel om debat aan te jagen om tot een 
scherpe visie en aanpak in de branche te komen. Daarnaast 
hebben we ook een praktisch model ontwikkeld om 
concrete stappen te zetten op basis van de inzichten die 
we hebben opgedaan. 

DOELSTELLINGEN
Onze doelstellingen:
1.  Een interdisciplinair programma ontwikkelen en 

uitvoeren voor de wijze waarop vrijwillige inzet 
onderdeel kan worden in professionele dienstverlening 
als onderdeel van een netwerkorganisatie. Begeleiding, 
supervisie en bibliotheekdoelstelling zijn hierbij leidend. 
Rekening houdend met de ‘vragers’ maar juist ook de 
‘dragers’.

2. Komen tot een interdisciplinaire werkwijze waarbij – 
rekening houdend met de kernopgaven en professionele 
kwaliteiten van de openbare bibliotheek en welzijn – 
participatie en betrokkenheid van de inwoners de inzet 
is. 

2.1 
SPOOR 1 – DE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT
De maatschappelijke context is het decor waarin onze 
zoektocht naar de relatie professional/vrijwilliger 
plaatsvindt. 

We beschrijven hier de meest fundamentele krachten 
in de maatschappij en het bibliotheekwezen die wij in 
onze research tegen zijn gekomen. Zonder kennis van de 
dynamiek van het speelveld, tastten we voor de opstelling 
van de spelers in het duister.

2.1.1 
MAATSCHAPPIJ EN SAMENLEVING
Deze trends zijn volgens ons van belang.

1.  Informatietechnologie
Informatietechnologie is de katalysator van vooruitgang 
geworden. De impact is zo groot dat het de afgelopen 
twintig jaar tot disruptie heeft geleid in de maatschappij 
(denk aan Uber, booking.com, AirBnB, et cetera). De 



totstandkoming van Dokk1 in Arhus liep van 1998 tot 
2015. Waar de collectie het vertrekpunt was, ontstond 
er een paradigmashift in de visie op de essentie van het 
bibliotheekwezen, door de tussentijdse komst van Google, 
Facebook, iPhone, om een paar voorbeelden te noemen. 

Tegelijkertijd wordt ook de keerzijde duidelijk. De ethiek 
en de kwaliteit van fysiek contact tussen mensen is 
onderbelicht geweest en krijgt onder de noemer “high tech, 
human touch” meer en meer de aandacht die het verdient. 

2. De consument als producent
De politiek kwam eind jaren ’90 tot het inzicht dat er 
grenzen zijn aan het model van de verzorgingsstaat. 
Een model dat ertoe leidde dat de burger zich meer en 
meer als kritische consument opstelde en de overheid 
overbureaucratiseerde. 

3. De netwerksamenleving
De impact van bovenstaande trends heeft als resultante 
dat bereik en schaalbaarheid zodanig is geworden, dat je 
zelfs als individu in staat bent om vanuit huis een groot 
publiek te bereiken; een publiek waarin de plaats er niet 
meer toe doet. 

4. Fragmentatie van de samenleving
In de afgelopen jaren hebben diverse toonaangevende 
onderzoeken van SCP, WRR en CBS laten zien dat iedereen 
steeds meer in zijn eigen ‘bubble’ leeft en dat dit invloed 
heeft op de samenleving. De tweedeling zal meer en meer 
plaatsvinden op de as van kennis dan die van bezit: van 
have/have-not’s naar can/cannot’s en knows/knows-not’s. 

5. Vrijwilliger
Als het gaat om wat we nu als vrijwilligerswerk zien, dan 
moeten we het volume van vrijwilligers niet onderschatten. 
“Nederland is Europees kampioen vrijwilligerswerk, zo blijkt 
uit internationaal onderzoek (Schmeets en Gielen, 2015). 
De verwachting is – mede op basis van een langere trend 
– dat het aandeel vrijwilligers in de toekomst hoog blijft in 
Nederland.” Hoe hoger de opleiding, hoe meer vrijwilligers. 
Dit duidt er op dat kennis en vaardigheden belangrijk zijn 
voor het participeren als vrijwilliger.”

Kortom: onbezoldigde inzet van mensen voor een ander 
is sterk ingebed in onze samenleving. De relatie is aan 
het horizontaliseren: we worden gevoeliger voor de 

voorwaarden waaronder iemand zich wil inzetten en er is 
meer ruimte om aan dit sociale contract samen vorm te 
geven. Aanbod van de organisatie is niet meer het enkele 
vertrekpunt. Wel vergt deze inzet binding met de omgeving 
en de mensen uit de omgeving. De binding zal meer en 
meer verschuiven van een ideologische binding (zelfde 
kerk, zelfde politieke overtuiging) naar een gebiedsgerichte 
binding (we wonen hier met elkaar, dus laten we er samen 
het beste van maken).  

2.1.2 
DE MENS
Waar de politiek overspannen verwachtingen had van 
de burger in de participatiemaatschappij (denk aan ‘eigen 
kracht’, ‘zelfredzaamheid’), bracht de WRR in 2017 in het 
belangwekkende rapport ‘Weten is nog geen doen’ nuance:

“Allereerst het begrip redzaamheid. Daaronder verstaan 
we het totaal aan vermogens waarover een individu 
beschikt om zijn doelen te bereiken en zich te kunnen 
redden in het leven. In politiek en beleid wordt vaak 
gesproken over zelfredzaamheid, waarmee het belang 
van ‘eigen regie’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ wordt 
benadrukt. Iemand kan echter ook in staat zijn om mee 
te doen in de samenleving, omdat hij functioneert in een 
omgeving die hem ondersteunt. We kiezen in dit rapport 
daarom voor ‘redzaamheid’ en gebruiken ‘zelfredzaamheid’ 
om aan te geven dat de nadruk op eigen regie en eigen 
verantwoordelijkheid door anderen als norm wordt 
geponeerd.’”

Om redzaam te zijn, zijn er drie stappen van belang:
1.  Denken
2. Plan maken
3. Doen

Uit onderzoek blijkt dat “(…) ervaren regie over het leven 
verreweg de belangrijkste hulpbron voor geluk [is]. Het 
opnemen van regie over het leven zorgt er bij geluk voor 
dat de rol van gezondheid minder groot wordt.”
Het verschil in levenstevredenheid tussen mensen die 
weinig en mensen die veel regie ervaren, is groot: maar 
liefst 2 punten op een schaal van 1 tot 10. Ervaren regie op 
het eigen leven is dus de meest belangrijke hulpbron voor 
geluk.



2.2 
SPOOR 1 - CONTEXT BIBLIOTHEEKBRANCHE
De afgelopen jaren zijn openbare bibliotheken in 
een stroomversnelling gekomen. Enerzijds doordat 
bovenstaande trends hun sporen ook in dit stelsel hebben 
nagelaten; anderzijds omdat het speelveld ingrijpend is 
veranderd. 

De kern van dit betoog is een citaat van David Lankes: 
“Don’t save libraries, save the world instead”

De transities in het sociaal domein die gepaard gingen 
met forse bezuinigingen dwongen openbare bibliotheken 
veel meer dan voorheen oog te hebben voor de lokale 
maatschappelijke vraagstukken en van daaruit de 
toegevoegde waarde van de openbare bibliotheek handen 
en voeten te geven.

In tijden van branchevervaging (meer en meer bibliotheken 
zijn niet meer stand-alone, sociale partners zijn aan het 
schuiven om afspraken met het juiste ‘sectorale’ bereik 
te maken) lijkt het daarom belangrijk de professional als 
vertrekpunt te nemen voor de inrichting van het totale 
speelveld. Juist over die professional is het al decennia 
oorverdovend stil in ons land. Er is geen communis opinio 
wat de bibliotheekprofessional heden ten dage is en we 
leiden niet meer op voor de informatieprofessionals voor 
het publieke domein. 

Daarbij komt dat er de afgelopen jaren in een sterk 
vergrijsde sector, veel nieuwe instroom is ontstaan. Mensen 
die bewust vaak buiten de branche worden geworven 
zonder vakinhoudelijke kennis. Dat maakt dat praten met 
professionals over wat een professional is tot een zeer 
gefragmenteerd beeld leidt.

De verschuiving is er een van transactie naar relatie.  
De kern van de professional is volgens Hapel:
1.  See what’s going on
2. Act
3. Relate to people

In het laatste punt (relate to people) gaat het om:
>	 Citizens cooperation
>	 User driven innovation
>	 Co-production

>	 Co-creation

In deze onderlinge relatie moeten duidelijke afspraken 
worden gemaakt. Afspraken die veel verder gaan dan de 
inzet van de vrijwilliger.

3.
SPOOR 2 - PROCESAANPAK

AANPAK
Onze aanpak kende de volgende stappen
1.  Kick –off sessie met vier betrokken organisaties; 

bespreken van de wederzijdse verwachtingen en 
ervaringen. Komen tot een gezamenlijk visie ten 
grondslag van de samenwerking;

2. Kick-offsessie lokaal: 
1.  Nieuwegein 
2. Weert 

3. Mosaicsegmentatie van de twee gemeenten + 
segmentatie vrijwilligersbestanden. Deze segmentatie 
brengt in kaart wat de samenstelling van de inwoners 
is (hoe veel van welk soort mensen) en van de reeds 
actieve vrijwilligers (hoeveel vrijwilligers en wat voor 
soort mensen zijn dit vooral). Voor een uitleg over de 
methode zie bijlage. 

4. Kwalitatieve omgevingsanalyse om de regio’s in kaart te 
brengen: wat zijn de grootste maatschappelijke opgaven, 
wie zijn de spelers, wat is de positie van de bibliotheek 
en van welzijn; 

5. Inventarisatie van bestaande vrijwilligersinitiatieven; 
  Om een optimaal resultaat te behalen in het kader van 

sociale innovatie vinden wij het van belang om rond 
vrijwillige inzet de handen ineen te slaan met het domein 
Welzijn.

  De raakvlakken tussen (nieuw) welzijnswerk en (nieuw) 
bibliotheekwerk zijn participatie en informatieverwering. 
De eerste sessies en lokale sessies zijn met Welzijn en 
later het vrijwilligershuis in Nieuwegein geweest. Dit 
heeft echter niet tot een verdere samenwerking op 
dit vlak geleidt, dit komt door de terughoudendheid 
van de Welzijnsorganisaties en het vrijwilligershuis in 
Nieuwegein.  



6. Sessie met vrijwilligers om in kaart te brengen: 
1.  Eigen beeld; 
2. Beeld van de professional; 
3. Behoeften over en weer; 
  Om dit in kaart te brengen zijn drie 

focusgroepdiscussies gehouden. 
  In Weert met huidige vrijwilligers, in Nieuwegein 

met potentiele vrijwilligers en een focusgroep met 
professionals uit het bibliotheekvak. 

7.  Vier bijeenkomsten om te komen tot een 
gemeenschappelijk interdisciplinaire visie ten aanzien 
van vrijwillige inzet in relatie tot het professionele 
domein en een interdisciplinaire programmering te 
ontwikkelen; 

  Tijdens deze vier bijeenkomsten is op basis van 
de inzichten een nieuwe werkwijze vormgegeven 
waarop professionals en vrijwilligers het beste kunnen 
samenwerken.  

  Voor een uitgebreide verantwoording van dit proces 
zie bijlage. 

ONDERZOEK
BIGDATA ONDERZOEK MOSAIC

In Nieuwegein zien we een gemêleerd gebied, er is niet 
een groep die er heel erg bovenuit steekt. Wanneer 
we kijken naar het ledenbestand ten opzichte van het 
verzorgingsgebied valt op dat de minder welvarende 
ouderen minder goed worden bediend. Verder is het 
ledenbestand van de bibliotheek een goede afspiegeling 
van het gebied. De vrijwilligers komen voornamelijk uit 
de oudere doelgroepen, veel al welvarend. Omdat de 
groep ‘studenten en jong professionals’ een grote groep 

is in Nieuwegein is ervoor gekozen om bij deze groep een 
verdiepend onderzoek te doen hoe zij staat ten opzichte 
van vrijwilligerswerk in de regio.  

Het verzorgingsgebied van Bibliocenter Weert kenmerkt 
zich doordat er voornamelijk huishoudens boven de 50-
plus gevestigd zijn. De jongere groepen zien we nauwelijks 
terug. Ten opzichte van het ledenbestand worden hier 
de minder welvarende ouderen minder goed bediend. 
De vrijwilligers komen voornamelijk uit de welvarende 
oudere groepen. Om deze reden is gekozen om bij 
huidige vrijwilligers uit de groep ‘gevorderde gezinnen’ 
een verdiepend onderzoek te doen om de behoefte ten 
opzichte van vrijwilligerswerk te peilen in de regio. Deze 
groep is veel te vinden in de regio en worden voor de 
toekomst belangrijk als het gaat om vrijwilligerswerk. 

Het verzorgingsgebied van DTV 
Het verzorgingsgebied bestaat uit 26.265 huishoudens 

  

Vergrijsde Eenvoud 
Welverdiend Genieten 
Landelijk Leven 
Elitaire Topklasse 
Gouden Rand 
Vrijheid en Ruimte 
Rijpe Middenklasse 
Sociale Huurders 
Kind en Carrière  
Modale Koopgezinnen 
Goed Stadsleven 
Samen Starten 

 Jonge Digitalen 

Legenda 

Stedelijke Balanceerders 

Gebiedsprofiel t.o.v. Ledenbestand 
Gebieds- en ledenprofiel: subgroepen groter dan 3,0%. 

Huishoudens  
in het gebied 

Studenten en 
jonge 
professionals 

Welvarende 50-plussers en 
ouderen 

Minder welvarende 
50-plussers en 
ouderen 

10,6% 

17,1% 

2.787hhs 

4.480 hhs 

Startende 
gezinnen 

9,5% 

5.027 hhs 

13,6% 

 3.559hhs 

Gevorderde 
gezinnen 

19,1% 

4.582 hhs 

Huishoudens  
ledenbestand 

10,9% 

8,7% 

665 hhs 

529 hhs 

20,2% 

 1.229 hhs 

10% 

 606 hhs 

33,5% 

2.037 hhs 

Het vrijwilligersbestand van DTV 
Het vrijwilligersbestand bestaat uit 81 (vrijwilligers) en 74 huishoudens 

  

Gebiedsprofiel t.o.v. vrijwilligersbestand 
Gebiedsprofiel: subgroepen groter dan 3,0%. 

Huishoudens  
in het gebied 

Studenten en 
jonge 
professionals 

Welvarende 50-plussers en 
ouderen 

Minder welvarende 
50-plussers en 
ouderen 

10,6% 

17,1% 

2.787 hhs 

4.480 hhs 

Startende 
gezinnen 

9,5% 

5.027 hhs 

13,6% 

 3.559 hhs 

Gevorderde 
gezinnen 

19,1% 

4.582 hhs 

Huishoudens 
vrijwilligers 

24,3% 

18,9% 

118 hhs 

14 hhs 

8,2% 

6 hhs 

29,9% 

22 hhs 

Het verzorgingsgebied van Bibliocenter 
Het verzorgingsgebied bestaat uit 53.850 huishoudens 

  

Vergrijsde Eenvoud 
Welverdiend Genieten 
Landelijk Leven 
Elitaire Topklasse 
Gouden Rand 
Vrijheid en Ruimte 
Rijpe Middenklasse 
Sociale Huurders 
Kind en Carrière  
Modale Koopgezinnen 
Goed Stadsleven 
Samen Starten 

 Jonge Digitalen 

Legenda 

Stedelijke Balanceerders 

 Vestiging 

Ledenprofiel Bibliocenter t.o.v. gebiedsprofiel 
Leden- en gebiedsprofiel: subgroepen (groter dan 3,0%). 

Huishoudens  
in het gebied Gevorderde 

gezinnen 

Welvarende 
50-plussers 
en ouderen 

Minder 
welvarende 
50-plussers en 
ouderen 

34,0% 

18.303 hhs 

20,8% 

10,1% 

11.190 hhs 

5.446 hhs 

Startende 
gezinnen 

Huishoudens 
ledenbestand 

3,4% 

566 hhs 

41,2% 

6.848 hhs 

20,6% 

3.424 hhs 

3,4% 

568 hhs 

Het vrijwilligersbestand van Bibliocenter 
Waar wonen de 183 vrijwilligers van Bibliocenter 

  

Legenda 
Hoog (boven 14,75) 

Beneden gemiddeld (6,2 – 14,75) 

Gemiddeld (2,65 – 6,2) 

Beneden gemiddeld (1,1 – 2,65) 

Laag (lager dan 1,1) 

Vrijwilligersprofiel Bibliocenter t.o.v. gebiedsprofiel 
Subgroepen (groter dan 3,0%). 

Huishoudens  
in het gebied Gevorderde 

gezinnen 

Welvarende 
50-plussers 
en ouderen 

Minder 
welvarende 
50-plussers 
en ouderen 

34,0% 

18.303 hhs 

20,8% 

10,1% 

11.190 hhs 

5.446 hhs 

Huishoudens 
vrijwilligers 

37,6% 

69 hhs 

27,0% 

49 hhs 

3,8% 

7 hhs 



Vrijwilligers Huidig	beeld Toekomstig	beeld

Vrijwilligers uit 
Weert

Twee soorten vrijwilligers: 

> Uit eigen of familiebelang om iets  
bestaand te houden of op te richten.

> Door vraag vanuit instellingen (taakgericht). 

Weinig nieuwe aanwas vrijwilligers, wordt gezien als  
een probleem voor de toekomst. Komt door drukte  
en meer tweeverdieners.

> Vrijwilligers niet zien als vervangend middel van  
betaalde krachten. 

> Aanvullende taken duidelijk bespreekbaar maken.
> Meer sturing van bovenaf (feedback van vrijwilliger  

aan vaste kracht valt vaak niet in goede aarde). 
> Betrokkenheid uiten: door waardering,  

informatievoorziening, spontaan contact.

Potentiële  
vrijwilligers  
Nieuwegein

50-plussers die taken binnen organisaties  
uitvoeren. 

Huidige vragen rondom vrijwilligers worden 
gezien als een ‘moetje’.

Veel jongeren doen op enige manier al aan  
vrijwilligerswerk, maar dit wordt in deze tijd niet  
als vrijwilligerswerk gezien. 

Vrijblijvendheid moet er zijn, je moet er niet aan  
vast zitten. En het moet in je interessegebied liggen.

Professionals Typen vrijwilligers:
> Ambassadeurs: twittert over wat ze doet  

in de bieb als vrijwilliger, gratis reclame. 
> Kennisdelers/experts: iemand die een  

podium krijgt en vertelt waar ze verstand  
van heeft. 

> Taakgerichte vrijwilligers.

Verhouding tussen betaald en onbetaald ligt 
voor velen gevoelig, andere staan meer open 
voor de expertise.

Wat mist is dat vrijwilligers er op maat zijn,  
geselecteerd op kwaliteit. Er moet tijd voor genomen 
worden, cursus/opleiding en waardering. 

Vrijwilligers hebben aandacht nodig, je moet ze  
aansturen en er mee praten (zie het als een kind).  
Op maat aandacht aan besteden, wat hebben ze 
nodig. Zodat je ze in kunt zetten op hun kracht. 

Medewerkers Huidig	beeld Toekomstig	beeld

Vrijwilligers uit 
Weert

Verantwoordelijkheidsgevoel is een 
belangrijk kenmerk van een medewerker.
> Er wordt verwacht bepaalde opleidingen  

en kennis te hebben. 
> Kan altijd op terug gevallen worden door 

de vrijwilligers. 

Meer gebruik maken van de expertise van 
vrijwilligers. 

Potentiële  
vrijwilligers  
Nieuwegein

Bieb wordt gerund door vrijwilligers en 
mensen met een beperking. Directeur zet het 
beleid uit.

Meer professionals die activiteiten organiseren en 
bezoekers advies/informatie kunnen geven over 
zaken.

Professionals De huidige medewerker doet het volgende:
> Heeft een antenne functie. 
> Is klantgericht, en moet gesprekken durven 

aangaan.
> Is nog te bescheiden. 

We moeten de dingen die er echt toe doen, 
door betaalde krachten laten doen. MT moet 
zorgen dat deze mensen binnen gehouden 
worden.

De toekomstige medewerker doet het volgende:
> Openstaan voor de input van leden.
> Meer klantcontact: praatje maken en registreren 

waar mensen kennis van hebben of wat  
interesse-gebieden zijn.

> Vrijwilligers en stagiairs accepteren en niet zien 
als bedreiging. Dus kansen zien i.p.v. bedreigingen. 
Heeft te maken met je zelfvertrouwen, je moet 
weten wat je taak is en waar je goed in bent.

Het verdiepend onderzoek is gedaan aan de hand van focusgroepdiscussies. 
Hieronder worden per groep de resultaten benoemd. 



INZICHTEN
De belangrijkste inzichten uit dit onderzoek zijn:
>	 Er is binnen de huidige professionals een sterk wisselend 

beeld hoe zij open staan voor vrijwilligers. De een ziet 
het als een toegevoegde waarde op expertise de ander 
ziet het als vervanging van de professional. 

>	 Het management van bibliotheken is vaak traditioneel en 
staat vaak niet open voor innovatie en experimenten. 

>	 Het beeld van de bibliotheek is nog steeds ouderwets, 
zeker onder de groep ‘jonge professionals’. Dit is ook 
een van de redenen waarom zij niet aan vrijwilligerswerk 
denken bij de Bibliotheek. 

>	 Er moet meer gebruik worden gemaakt van kanalen 
waar de potentiele vrijwilliger vindbaar is om ze aan 
te trekken. Het vrijwilligerswerk moet passen in de 
‘leefwereld’ van de potentiele vrijwilliger, van korte duur 
zijn en op basis van  “whats in it for me “

>	 Huidige vrijwilligers zijn tevreden met de regelingen 
vanuit de Bibliotheek, wat meer sturing en besluiten van 
boven af en betrokkenheid zijn nodig. 

>	 Werken met vrijwillige inzet is sterk afhankelijk van de 
regionale context. 

CONCLUSIE
Om meer vrijwilligers aan te trekken zijn de volgende zaken 
belangrijk:

EXTERN: 
1. Er moet worden gewerkt aan het imago van de 

bibliotheek om potentiele vrijwilligers aan te trekken ( 
modern, nieuwe technieken, meer dan alleen boeken)

2. De communicatie moet duidelijker zijn en in de context 
van de doelgroep passen.

3. Het doelassortiment moet sterker naar voren komen 
(niet alleen boeken).

4. Er moet meer en beter gebruik worden gemaakt van 
kanalen waar de doelgroep vindbaar is. 

5. meer projectmatig, cocreatie, zingeving en what’s in it for 
me 

INTERN:
1. De weerstand die heerst bij medewerkers over het 

‘vervangen’ van professionals door vrijwilligers moet 
worden weggenomen. Niet het verdringingsvraagstuk, 
maar de impact van het bibliotheekwerk moet leidend 
zijn in het zoeken van de juiste balans. Bij een sterke 
professionaliteit/professioneel zelfbewustzijn kan er 
nauwelijks sprake zijn van “verdringing”. 

2. Rollen van professional en vrijwilliger moeten helder 
omschreven worden. 

3. Er moet meer als een team worden gewerkt in plaats van 
de professional en vrijwilliger los te zien in twee aparte 
kampen. Horizontale samenwerking en co creatie.



4
OPERATING MODEL
Waar Lankes eerder werd aangehaald met zijn citaat 
“Don’t save libraries, save the world instead”, waarbij we 
weten hoe relevant Lankes het bibliotheekwerk vindt, 
zeggen wij in navolging “Don’t save the professionals, save 
the world instead and save library’s public value”. Alleen 
dan begrijpen we welke professionaliteit nodig is.

We hebben getracht om alle inzichten te vervatten 
in een zo eenvoudig model. We noemen dit een 
‘operating model’, omdat dit een houvast geeft over 
de maatschappelijke en lokale context waarin een 
bibliotheekorganisatie zich beweegt.

Als vertrekpunt nemen we de theorie van de ‘strategic 
triangle’ van professor Mark Moore. In zijn boek ‘Creating 
Public Value’ gaat hij op zoek naar de vraag hoe creer je 
publieke meerwaarde en in welk krachtenveld kom je 
terecht. Je blijkt in het midden te staan van een driehoek, 
de ‘strategic triangle’. In de hoeken zijn drie bollen. Het gaat 
erom hoe jij de bollen in samenhang ‘laadt’ en benut gelet 
op de opgave waar je voor staat.

Dit model hebben we toepasbaar gemaakt voor de 
bibliotheekcontext.

Authorizing environment
De authorizing environment (“AE”) is de 
eerste bol. Deze bol geeft je als bibliotheek 
de ‘license to operate’: het legitimeert je 
handelen. Dit valt uiteen in twee delen:

>	 Legitimiteit: de formele grondslag van het handelen. 
Voor openbare bibliotheken is hiervoor de grondslag 
“The Public Library Manifesto” van UNESCO

>	 Support: het draagvlak dat nodig is om je formele rol 
waar te maken. 

Zonder support ben je niet relevant. Zonder legitimiteit 
dien je niet het algemeen belang.

Public Value
De public value (“PV”) is de grootste 
toegevoegde waarde die je maatschappelijk 
kan hebben, gelet op de dynamiek van de 
samenleving.

Organisational Capacity
De organisational capacity “OC” gaat niet om 
je eigen middelen en menskracht, maar om 
het vermogen om hulpbronnen/energie uit 
de (lokale) samenleving aan te boren en te 
organiseren. Vanuit de gedachte dat er buiten 

de bibliotheek per definitie meer kennis en expertise is dan 
binnen de bibliotheek en dat support en organisational 
capacity elkaar kunnen versterken.

In dit onderdeel is het van belang te definiëren wat dan 
de professional is en in welke hoedanigheid de inwoner 
onderdeel is van de OC van de bibliotheek. 

Wij zien hier drie soorten professionals: op het gebied 
van informatie in de meest brede zin van het woord (wat 
is de context van de informatie, hoe wordt informatie 
kennis, hoe delen we informatie, hoe maken we informatie 
toegankelijk et cetera), communitymanagement (hoe 
verbinden we ons aan groepen in de samenleving en stellen 
we mensen in staat nieuwe verbanden te creëren ten einde 
elkaar te helpen door het uitwisselen van informatie) en 
hospitality (als we inzetten op een ‘brighter future’ en 
kwaliteit van leven, hoe nodigen we mensen hiervoor uit? 

AUTHORIZING 
ENVIRONMENT

Legitimacy
Als loods helpen in het activeren  

van de latente ontwikkel behoeften.  
Het gaat om informatieverwerking: wegen, 
verzamelen, context en duiding bieden en 

het toegankelijk maken. 

Support
de lokale thema’s die spelen waar  

vanuit onze bestaansrecht aan  
bijgedragen wordt.

PUBLIC
VALUE

Kwaliteit van leven is het doel 
op zowel individueel, communiteit 

en collectief niveau. 
Het gaat om het vormen van een duurzame 

community, de third place. 

AUTHORIZING 
ENVIRONMENT

Legitimacy
Als loods helpen in het activeren  
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Het gaat om informatieverwerking: wegen, 
verzamelen, context en duiding bieden en 
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vanuit onze bestaansrecht aan  
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ORGANISATIONAL 
CAPACITY

Inwoners
> Verbinder
> Clublid
> Expert
> Supporter

Professional
> Informatie prof.
> Community prof.
> Hospitality prof.
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Hoe zorgen we dat ons doen en laten overeenkomst met 
de bibliotheek als ‘third place’, een prettige en prikkelende 
claimvrije ruimte).

De hoofdrollen die de inwoner in relatie tot de bibliotheek 
kan spelen zijn:
>	 Clublid: iemand die informeel wil meedraaien en bereid 

is te doen wat nodig is in de bibliotheek
>	 Expert: iemand die kennis inbrengt die verder reikt 

dan de kennis van de professional en relevant is om te 
benutten

>	 Verbinder: iemand die een centrale en bindende rol 
speelt in een community

>	 Supporter: iemand die bereid is zich in te zetten als 
ambassadeur van de bibliotheek. Dit kan richting de 
samenleving, politiek, in lobbywerk, voor funding.

Per rol kan intensiteit en duur van de inzet, als ook de 
relatie met de professional verschillen.

5
STAPPENPLAN
Om het model te implementeren in de eigen organisatie 
kan het volgende stappenplan worden gevolgd. 
>	 Bouw je eigen feitenfundament. Breng zowel kwantitatief 

als kwalitatief in kaart wie er wonen in jouw gebied, 
wat belangrijke thema’s zijn voor inwoners, waar zij zich 
zorgen over maken, waar ze naar verlangen. Verdeel deze 
inzichten over de drie bollen van het model:
o AE

>	 legitimacy: wat zijn de grote maatschappelijke lokale 
/ regionale vraagstukken?

>	 support: welke groepen inwoners zijn er? Wat speelt 
er in hun leven

o PV: welke bijdrage kan ik als bibliotheek concreet 
leveren vanuit mijn bestaansrecht voor de kwaliteit 
van dagelijks leven van de inwoner, communities en de 
gemeenschap als geheel?

o OC: wie dient hetzelfde doel als mijn bibliotheek? 
Welke energie is aan te wenden (kennis, geld, handjes, 
netwerk) bij politiek, publieke sector, private sector 
en inwoners, individueel en georganiseerd. Vraag je 
af of er eigenlijk wel een dienst of activiteit van de 
bibliotheek bestaat waarbij de OC gelijk staat aan de 
grenzen van de bibliotheekorganisatie. 

>	 Begin klein door een activiteit of een samenhangende 

serie van activiteiten binnen de programmering zo 
in te richten als in het model. Beleg de integrale 
verantwoordelijkheid inclusief begroting bij een 
‘productowner’: iemand uit de organisatie die vanaf dat 
moment verantwoordelijk is voor de realisatie. Daarbij 
is het natuurlijk heel goed mogelijk dat op basis van 
methodieken als design thinking met mensen van buiten 
de bibliotheekorganisatie tot definiëring van behoefte 
en zelfs aanbod gekomen wordt. De productowner blijft 
wel verantwoordelijk voor realisatie;

>	 Kijk of de 3 elementen van professionaliteit goed belegd 
zijn of de vier hoofdrollen van de inwoners voldoende 
zijn opgevuld. 

>	 Is voor deze groepen adequate marketing, is het netwerk 
op orde van de bibliotheek, zijn de communicatiekanalen 
wel de juiste?

>	 Besteed aandacht aan de vraag wat voor relatie er 
zal ontstaan met de niet-professional, onder welke 
voorwaarden, wat verwachtingen over en weer zijn, wat 
duur en frequentie is;

>	 Investeer permanent in scholing als het gaat om:
o  in staat zijn een feitenfundament - hoe bescheiden 

ook – op te bouwend
o de drie typen professionaliteit
o de strategische sturing die het werkmodel vergt

>	 Doe het, wees eigenwijs en verbeter dit model
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“Don’t save the professionals, 

save the world instead 

and save library’s public value”. 

------------------------------------------ 

Alleen dan begrijpen we welke professionaliteit nodig is.  
Op basis van de inzichten zijn we tot dit ‘werkmodel’ gekomen en 
hebben we een bijbehorend stappenplan gemaakt ontwikkeld 

Het ‘werkmodel’, geeft een houvast over de maatschappelijke en 
lokale context waarin een bibliotheekorganisatie zich beweegt.

Lees hier meer over het model, gebaseerd op 
het Strategic Triangle model van M. Moore, 1997.

SAMEN BIBLIOTHEEK WERKT | WERKMODEL

AUTHORIZING 
ENVIRONMENT

Legitimacy
Als loods helpen in het activeren  

van de latente ontwikkel behoeften.  
Het gaat om informatieverwerking: wegen, 
verzamelen, context en duiding bieden en 

het toegankelijk maken. 

Support
De lokale thema’s die spelen waar  

vanuit onze bestaansrecht aan  
bijgedragen wordt.

ORGANISATIONAL 
CAPACITY

Inwoners
> Verbinder
> Clublid
> Expert
> Supporter

Professional
> Informatie prof.
> Community prof.
> Hospitality prof.

PUBLIC
VALUE

Kwaliteit van leven is het doel 
op zowel individueel, community

en collectief niveau. 
Het gaat om het vormen van een 

duurzame community, de third place. 

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674175587


SAMEN BIBLIOTHEEK WERKT | STAPPENPLAN

Bouw je eigen feitenfundament. 

Verdeel deze inzichten over de drie bollen van het model:

o AE

>  legitimacy: wat zijn de grote maatschappelijke lokale en regionale vraagstukken?

>  support: welke groepen inwoners zijn er? Wat speelt er in hun leven?

o PV: welke bijdrage kan ik als bibliotheek concreet leveren vanuit mijn bestaansrecht?

o OC: wie dient hetzelfde doel als mijn bibliotheek? 

Begin klein door een activiteit of een samenhangende serie van activiteiten binnen de 

programmering zo in te richten als in het model. 

Kijk of de drie elementen van professionaliteit goed belegd zijn en of de vier hoofdrollen  

van de inwoners voldoende zijn opgevuld. 

Is voor deze groepen adequate marketing, is het netwerk op orde van de bibliotheek,  

zijn de communicatiekanalen wel de juiste?

Besteed aandacht aan de vraag wat voor relatie er zal ontstaan met de niet-professional.

Investeer permanent in scholing als het gaat om:

o in staat zijn een feitenfundament - hoe bescheiden ook – op te bouwen

o de drie typen professionaliteiten

o de strategische sturing die het werkmodel vergt
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AUTHORIZING 
ENVIRONMENT

Legitimacy
Als loods helpen in het activeren  

van de latente ontwikkel behoeften.  
Het gaat om informatieverwerking: wegen, 
verzamelen, context en duiding bieden en 

het toegankelijk maken. 

Support
de lokale thema’s die spelen waar  

vanuit onze bestaansrecht aan  
bijgedragen wordt.

DE FUNDAMENTEN VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK IN NEDERLAND ZIJN TE VINDEN IN:

•  Unesco Public Library Manifesto geeft de grondslag weer van alle openbare bibliotheken van lidstaten van de UNESCO. Een 
belangrijke constatering is dat het boek/de collectie helemaal niet het vertrekpunt vormt en zelfs niet ter sprake komt. Informatie 
is het centrale begrip, waarbij de openbare bibliotheek de ‘local gateway’ is: “The public library, the local gateway to knowledge, 
provides a basic condition for lifelong learning, independent decision- making and cultural development of the individual and social 
groups.” De professionaliteit die hierbij hoort, wordt als volgt beschreven: “The librarian is an active intermediary between users and 
resources.”

•  WSOB, ingangsdatum 01-01-2015, is een doorvertaling van de Public Library Manifesto naar ons land met de bijbehorende 
bestuurlijke inrichting.

 

•  The Lyon Declaration On Access to Information and Development, 2014, is een oproep van partijen over de hele wereld aan de 
Verenigde Naties om meer aandacht te geven aan toegang tot informatie. In de 21e eeuw is toegang tot informatie een belangrijke 
voorwaarde en zelfs noodzaak voor persoonlijke ontwikkeling en de vooruitgang van de samenleving. Dit document is een 
belangrijke basis voor de informatieprofessionaliteit die de openbare bibliotheek kan bieden.

 

•  The Atlas of New Librarianship van David Lankes, 2011, geeft op een systematische manier de visie weer van professor Lankes op het 
bibliotheekwerk anno nu. Waarbij het gaat om het feit dat kennis tot stand komt door conversaties. Dit vergt om aan te sluiten op 
wat lokaal speelt en vanuit de kernopgave van de openbare bibliotheek dit te vertalen naar relevante dienstverlening. 

  De atlas is inmiddels gratis te downloaden.

•  In het rapport “Weten is nog geen doen” , 11-12-2017, constateert de WRR een maatschappelijk knelpunt met betrekking tot het 
kunnen toepassen van verkregen informatie in het dagelijks leven en noemt dit het ‘’doevermogen’’ De bevindingen uit dit rapport 
en het bijbehorende model bieden fundamentele inzichten en aangrijpingspunten voor de professionaliteit die de openbare 
bibliotheek in huis moet hebben, wil zij relevant en effectief zijn. Het bieden van informatie is niet voldoende.

https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994
https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994
https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035878/2015-01-01
https://www.lyondeclaration.org/
https://www.lyondeclaration.org/
https://davidlankes.org/rdlankes/Publications/Books/OpenAtlas.pdf
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen


PUBLIC
VALUE

Kwaliteit van leven is het doel 
op zowel individueel, communiteit 

en collectief niveau. 
Het gaat om het vormen van een 

duurzame community, de third place. 

ALS ORGANISATIE IN HET PUBLIEKE DOMEIN MOET DE OPENBARE BIBLIOTHEEK ZICH UNIEK 
ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE MAATSCHAPPELIJKE EN/OF COMMERCIËLE PARTIJEN OP BASIS VAN  
HAAR PROFESSIONALITEITEN EN DIENSTVERLENING. 

Benoem hier wat je wilt realiseren op basis van het onderscheidend vermogen van de bibliotheek. Wat zijn de relevantie lokale 
vraagstukken en hoe kan de bibliotheek hierbij ondersteunen / relevant zijn. Wat iemand wil ontwikkelen hangt af van diens visie op 
wat de kwaliteit van leven voor hem/haar is. Alleen vanuit dit perspectief is het mogelijk om talenten te ontwikkelen op basis van 
intrinsieke motivatie. Juist deze benadering draagt uiteindelijk bij aan zelfregie in het dagelijks leven en dus redzaamheid. 
David Lankes heeft dit recent als volgt verwoord in zijn “Manifesto for Global Librarianship”: “Bibliotheken verbinden mensen met 
kennis, bouwen aan duurzame community’s en zijn zo relevant in het dagelijks leven.” Nu is de vraag: wat is daarvoor nodig in jouw 
community?

De “Theory of Change” is een model dat internationaal wordt toegepast om op een systematische wijze van inzet tot impact te 
komen. Dienstverlening, beleid, interventies zijn vaak gebaseerd op veronderstellingen. Dit model helpt je om te ordenen op basis 
van welke inzichten je uiteindelijk tot een bepaalde impact komt. Een van de grondleggers van het model is Carol Weiss (voormalig 
hoogleraar verbonden aan Harvard, gespecialiseerd in evaluatiemethodieken).

Voor Lelykracht heeft The Alignment House dit model doorvertaald naar een ‘impactpyramide’: stappen die nodig zijn om inzicht te 
krijgen of de dienstverlening daadwerkelijk impact heeft en dus of je de juiste input (‘organisational capacity’) inbrengt – en dus niet 
alleen van je eigen organisatie – om je ‘public value’ te realiseren. Dit model is ook zeer goed toepasbaar op het bibliotheekwerk:

IMPACT PIRAMIDE 

https://davidlankes.org/a-manifesto-for-global-librarianship/
http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/toc-background/toc-origins/
http://lelykracht.nl/


WAT KAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK BIJDRAGEN AAN DE KWALITEIT VAN LEVEN VAN  
DE INWONER, GEBASSEERD OP HAAR PROFESSIONELE WAARDEN EN LEGITIMITEIT? 

De volgende vormen van professionaliteit zijn onontbeerlijk om 
tot relevante dienstverlening als openbare bibliotheek te komen:

1.  Informatieprofessional: krijgt informatie (inzichten) van de 
communityprofessional (en inwoners) over wat er speelt 
en weet dit om te zetten in een relevant informatie aanbod 
dat ondersteunend is aan de diensten en activiteiten van de 
bibliotheek. Zie ook de opvattingen van de branche vereniging 
van informatieprofessionals KNVI.

2. Communityprofessional: heeft oren en ogen in de lokale 
omgeving, verbindt en verrijkt mensen met elkaar en met 
kennis. Haalt behoeftes uit de lokale samenleving op en 
denkt mee over de invulling van de dienstverlening en zorgt 
dat dit goed aansluit op de behoeften van de regio. Veel 
bibliotheken ontwerpen hun dienstverlening aan de hand van 
designthinking. 

3. Hospitalityprofessional: heeft als doel om datgene wat buiten 
wordt beloofd binnen waar te maken in alle vormen (houding, 
gedrag, kennis en vaardigheden), hetgeen zich uit in presentatie 
(fysiek en online) en dienstverlening van de openbare 
bibliotheek. 

Het PGOBD-gastvrijheidsmodel is hiervoor een handig en breed 
ingezet hulpmiddel. Het helpt je in kaart te brengen dat een 
‘gast’ met een bepaalde behoefte (B) en een doel (D) zich tot 
jou als bieb wendt en dat het jouw verantwoordelijkheid is als 
professional om hier goed op in te spelen in het product (P; kan 
natuurlijk ook dienst zijn) dat je biedt, de houding en het gedrag 
(G) van jou en je collega’s en de omgeving (O; geldt ook voor de 
online omgeving). Hoe PGO en BD op elkaar aansluiten bepaalt 
de mate van hospitality (gastvrijheid). 

De hoofdrollen die de inwoner met betrekking tot vrijwillige inzet  
voor de bibliotheek kan spelen zijn:
>	 Clublid: iemand die informeel wil meedraaien en bereid is te 

doen wat nodig is in de bibliotheek
>	 Expert: iemand die kennis inbrengt die verder reikt dan de 

kennis van de professional en relevant is om te benutten
>	 Verbinder: iemand die een centrale en bindende rol speelt in 

een community
>	 Supporter: iemand die bereid is zich in te zetten als 

ambassadeur van de bibliotheek. Dit kan richting de 
samenleving, politiek, in lobbywerk, voor funding.

ORGANISATIONAL 
CAPACITY

Inwoners
> Verbinder
> Clublid
> Expert
> Supporter

Professional
> Informatie prof.
> Community prof.
> Hospitality prof.

https://www.knvi.nl/
http://designthinkingforlibraries.com/


STAPPENPLAN:
 
1.  Bouw je eigen feitenfundament. Het feitenfundament helpt je 

om inzichten in kaart te brengen voor alle drie de bollen uit dit 
model. Wat je kan doen om een feitenfundament te maken:
>	 Maak op basis van big data (bijv. Mosaic) een analyse van het 

verzorgingsgebied, hoeveel van welk soort mensen wonen er?
>	 Maak een keuze voor belangrijke groepen en verdiep 

de kennis door met hen in gesprek te gaan (interviews, 
focusgroepdiscussies etc.)

>	 Maak een beleidsanalyse: wat zijn de belangrijke thema’s 
vanuit de gemeente.

>	 Maak op basis van de inzichten uit de gesprekken een 
analyse. Dit is de basis voor het beleid/programmering. 

2. Om de Legitimacy in te vullen is het belangrijk om lokale 
vraagstukken in beeld te hebben, waar kun je een rol in spelen? 
Maak bijvoorbeeld een beleidsscan: breng in kaart wat voor de 

  gemeente belangrijke thema’s zijn. Ga in gesprek met 
  ambtenaren en niet alleen de ambtenaar verantwoordelijk voor 

het bibliotheekbeleid. Haal inzichten over de thema’s waar je op 
in wil zetten op bij bijvoorbeeld partnerorganisaties.  

 
  Om Public Value in te vullen is het belangrijk om antwoord 

te geven op de vraag: Wat is mijn professionele waarde als 
bieb 3.0? Vertaal je visie (wat zien jullie gebeuren in het gebied 
waarvoor je werkzaam bent; wat speelt er?) en missie (welke rol 
willen wij daar dan in spelen en hoe hoog zetten we in?) naar 
de lokale toepasbaarheid. Voorbeeld: als we zien dat de thema’s 
A, B, C en D de komende jaren belangrijk zijn in ons gebied, 
kiezen we voor thema’s A en C, omdat dat het beste past bij 
ons als bieb en we in die thema’s van toegevoegde waarde 
kunnen zijn (wij kunnen dingen doen met partners waar mensen 
op wachten en die er nog niet zijn).

 
  Om te bepalen wat dan de Organisational Capacity moet 

worden is het belangrijk om na te gaan wat er nodig is om het 
doel te realiseren. 

  Maak op basis van het hierboven geformuleerde doel een 
keuze voor doelgroepen en thema’s, gebruik hiervoor het 
feitenfundament. Een belangrijk instrument om inzicht te geven 
in de samenstelling van de bevolking, is een segmentatiemodel. 
Veel openbare bibliotheken gebruiken inmiddels hiervoor 
Mosaic.

3. Maak een keuze voor het type mensen dat nodig is  
(uit de lijst van type professionals en vrijwillige inzet). 

4. Hoe bereik je de vrijwilliger? Kom in de wereld van de 
vrijwilliger: vraag je af, en ga op ontdekking, “waar bevinden 
ze zich?”. Maak een sociale kaart voor de verschillende 
doelgroepen. Ga in gesprek door een focusgroep te organiseren 
en krijg hiermee op een gestructureerde manier inzicht in de 
dagelijkse wereld van deze potentiele vrijwilligers. 

5. Hoe werk je met vrijwilligers aangeven per soort vrijwilliger.
>	 Gesprek verwachtingen 
>	 Rollen bespreken
>	 Overeenkomst 

6. Investeer in de professional, in vrijwilligers en in het netwerk 
om vrijwilligers te benaderen. Belangrijk is dat professional en 
vrijwilliger samen de bibliotheekfunctie uitvoeren en dat dat 
voor beide groepen ook zo voelt. Breng in kaart wat er nodig 
is om samen dit teamgevoel te krijgen en hoe ieder, rekenening 
houdend met het feit dat de een professional is en de ander 
vrijwilliger, zichzelf kan ontwikkelen door je in te zetten voor je 
eigen bieb.

7. Om dit levend te houden moet er een jaarlijkse actualisatie 
komen / APK.  


