Bijlage bij Nieuwsbrief Vereniging PBC‟s, mei 2002
Uit: Concept-bestedingsplan stimulering vorming basisbibliotheken provincie
Gelderland.
“Wij onderscheiden drie hoofdbestemmingen: (trajecten kunnen gelijktijdig verlopen)
1.
2.
3.

Ontwikkelingstraject
Kwaliteitszorg
Netwerkontwikkeling

ad 1.

Ontwikkelingstraject

De overgang van openbare bibliotheek „oude stijl‟ naar basisbibliotheek vraagt de inzet
van verschillende partijen en moet via een aantal stappen verlopen. Betrokken partijen
zijn in elk geval het/de verantwoordelijke gemeentebestuur/-besturen en het/de
betrokken bibliotheekbestuur/-besturen. In sommige situaties zullen al bij voorbaat
verwante beleidsterreinen betrokken zijn als onderwijs, welzijn en cultuur en mogelijk
deskundigen op het terrein van inrichting bebouwde omgeving. Als met name het
gemeentebestuur en ook anderen de mogelijkheden van de vorming van een
basisbibliotheek willen onderzoeken, kunnen zij gebruik maken van externe
ondersteuning. Zaken als visieontwikkeling en ook de inzet van samenwerkings/fusiemogelijkheden kunnen door inzet van externe deskundigheid efficiënt ingevuld
worden.
ad 2.

Kwaliteitszorg

Er worden alsmaar hogere eisen gesteld aan het bibliotheekpersoneel. De vorming van
basisbibliotheken houdt onder meer in dat aan het management van de lokale/regionale
bibliotheekorganisatie niet meer via Biblioservice Gelderland invulling wordt gegeven
maar dat het management lokaal wordt ingevuld. Dit heeft natuurlijk ook directe
gevolgen voor het zittende personeel. De zich wijzigende organisatie vraagt eveneens
om andere competenties. Wil de vorming van basisbibliotheken een succes worden dan
zal gewerkt moeten worden aan een organisatie-ontwikkelingstraject, aan competentie
en aan de implementatie van een systeem van kwaliteitszorg.
Tot slot: de aansturing van de basisbibliotheken gebeurt door de gemeenten en de
stichtingsbesturen. Wij kunnen ons voorstellen dat er behoefte bestaat aan nader inzicht
in de achtergronden en toekomstmogelijkheden van het openbaar bibliotheekwerk. Het
is daarom zinvol bij voldoende belangstelling informatiebijeenkomsten of zelfs
cursussen over dit onderwerp te organiseren. Doelgroep is gemeentelijke
beleidsmedewerkers, wethouders en bibliotheekbesturen.
ad 3.

Netwerkontwikkeling

Het kan niet genoeg benadrukt worden: een lokale bibliotheek kan alleen maar goed
functioneren bij de gratie van een goed functionerend provinciaal en landelijk
bibliotheeknetwerk. Via het provinciale netwerk kan snel en toegespitst advies worden
gegeven, worden faciliteiten geboden zoals de gezamenlijke inkoop, centraal
collectioneren en invoeren van gegevens, het bieden van personeelsdiensten enz.
Schaalvergroting leidt tot kostenbesparing.
Ook kwalitatief kan het provinciale netwerk veel bieden aan het lokale bibliotheekwerk:
zoals door de stuurgroep-Meijer ook is aangegeven: de front-office, het directe contact
met het publiek, vindt lokaal plaats, de back-office kan deels in de basisbibliotheek,
deels provinciaal georganiseerd worden, al naar gelang de omvang van de
basisbibliotheek. De provinciale back-office kan deels vormgegeven worden in een
provinciaal kenniscentrum, van waaruit innovatieve producten aan het lokale
bibliotheken kunnen worden aangeboden en pilots kunnen worden uitgevoerd.
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De vormgeving van het provinciale netwerk ten behoeve van de basisbibliotheken vergt
overleg en onderzoek. Niet vergeten mag worden dat hierbij ook de stedelijke
bibliotheken zijn betrokken die hierin hun eigen inbreng hebben. De vorming van het
provinciale netwerk kan alleen succesvol zij wanneer er een ruim draagvlak is bij de
toekomstige basisbibliotheken en de gemeentebesturen. Om te komen tot een heldere
opzet, bindende afspraken en een heldere aansturing is externe ondersteuning
gewenst”.

