
“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.  




