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Groep 2B, Esdal College Klazienaveen
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Inleiding

M
ensen lezen minder papieren boeken. Voor het 

vinden van informatie kunnen ze steeds sneller 

en makkelijker online dan in de bieb terecht. 

En daarbij dwingen bezuinigingen bibliotheken naarstig te 

zoeken naar andere vormen van financiering. De bieb moet 

dan ook flink op de schop. “We hebben geen nieuwe strategie 

nodig, maar een fundamentele herbezinning over het product 

bibliotheek. Een nieuwe positie, functie en bestaansrecht.” 

Een gesprek over vier nieuwe levens voor de Openbare 

Bibliotheek Emmen.

We moeten de merknaam 
bibliotheek opnieuw laden. 
Vertellen dat we meer doen 
dan alleen boeken uitlenen
Marchien Brons, directeur OBE

Als we ons 
niet opnieuw 

uitvinden, heffen 
we ons zelf op
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Bieb en auto-industrie

Kijk naar de auto-industrie. Ontwikkelingen die je daar ziet, kun je 

één op één doortrekken naar de bibliotheeksector, zegt voorzitter 

John Franssen van Bibliotheek Emmen. “De autowereld werd jaren-

lang aangedreven door olie, gas en benzine. Maar die natuurlijke 

hulpbronnen zijn eindig. Dan ben je natuurlijk gek als je auto’s 

daarvan toch afhankelijk blijft maken.” De auto-industrie kwam 

daarom met een langetermijnvisie die in het teken staat van rijden 

op waterstof en elektra. Plus een kortetermijnvisie, waarbij het 

draait om het ontwikkelen van kleinere en zuinige auto’s, biodie-

sel en hybride. John: “Binnen de auto-industrie hebben ze afscheid 

genomen van hun oude ziens- en denkwijze, en werken ze beetje 

bij beetje naar een nieuw model. Wij denken dat we hetzelfde 

moeten doen met de bibliotheek, omdat de maatschappij waarin 

deze functioneert ingrijpend aan het veranderen is. Als je weet dat 

je daarop niet langer aansluit, moet je niet op je vertrouwde weg 

blijven doorgaan.”

De bibliotheek moet
op zoek naar:

• Nieuwe relevantie

• Nieuwe functie

• Nieuwe positie

• Nieuw bestaansrecht

• Nieuwe identiteit



8 9

• veranderende context van locatie
• veranderende context van financiering
• veranderende context van lenen

Maatschappelijke
veranderingen

Centrale bibliotheek hoort 
op het Noorderplein

Peter van Dijk, projectontwikkelaar
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Locatie

Die maatschappelijke veranderingen vinden plaats op drie gebie-

den, verduidelijkt bibliotheekdirecteur Marchien Brons. Eén heeft 

betrekking op de veranderende context van locatie. Met je iPhone, 

iPad en iPod ben je continu bereikbaar, en kun je, waar je ook bent, 

informatie ontvangen, boeken lezen en naar muziek luisteren. 

“Tekst en muziek zijn losgeweekt van boek en cd, en zijn digitaal 

altijd en overal verkrijgbaar.” Marchien wijst ook op webwinkels. 

De openingstijden bepaal je zelf. De nieuwe generatie bibliotheek-

bezoekers groeit op met deze ‘altijd open’ en ‘altijd beschikbaar’ 

mentaliteit. “De openbare bibliotheek kan qua bereikbaarheid en 

toegankelijkheid absoluut niet concurreren met de openbaarheid 

van andere online contentpartijen. Die zijn immers altijd open, ter-

wijl wij lang niet altijd alles op voorraad hebben en de bibliotheek 

ook niet op elke hoek aanwezig is. En dat maakt van de bieb dus 

een minder aantrekkelijke optie dan online alternatieven.”

Financiering

Bibliotheek penningmeester Wim Melenberg ziet verder een ver-

anderende context van financiering. Die ontwikkeling is mede ge-

voed door de economische crisis. Momenteel zitten we in een fase 

Zorg voor 
toegevoegde 
waarde. Zorg voor 
een niche
Henk Goslinga, boekhandelaar
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waarin we de eerste brokstukken van die recessie opruimen en de 

economie opnieuw proberen op te bouwen. Dat metselen gaat ge-

paard met stevige bezuinigingsingrepen, waarbij ook de culturele 

sector niet wordt gespaard. “Dat betekent voor de bibliotheek dat 

we op zoek moeten naar nieuwe vormen van financiering, nieuwe 

geldbronnen en nieuwe samenwerkingsverbanden.”

Lenen

Tenslotte de derde ontwikkeling: de veranderende context van 

lenen. Die illustreert Marchien met een kijkje in de muziekwereld, 

meer precies, in de wereld van Spotify. Zonder twijfel de meest 

toonaangevende ontwikkeling op muzikaal gebied van de laatste 

decennia. Want Spotify heeft een geheel nieuwe vorm van dis-

tributie gecreëerd. Via de online muziekstream krijg je toegang 

tot een enorme database met miljarden liedjes waaruit je kunt 

‘lenen’ wat je wilt. Er is geen sprake van transactie, maar van toe-

gang: óf je mag in ruil voor advertenties een beperkt aantal uren 

naar de muziek luisteren, óf onbeperkt voor een bepaald bedrag 

per maand. Marchien: “Het kan niet anders dan dat er een Spotify 

komt voor het geschreven woord. Lenen à la Spotify wordt de norm. 

Lidmaatschap als het bewijs van toegang.” Dat klinkt als goed 

nieuws voor bibliotheken, maar dat is het niet. “We vermoeden 

 Bibliotheek en onderwijs: 
elkaars expertise gebruiken 

is de beste manier om 
kinderen te laten snoepen 

van een goed en leuk boek

Sandra Wolken, coördinator IB-ers
katholiek basisonderwijs
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dat velen in dat leenmodel zullen stappen. Hierdoor verliest de 

bibliotheek zijn bijzondere positie en een belangrijk bestaansrecht. 

Immers: waarom zou je nog specifiek lid worden van de biblio-

theek? Fietsen door wind en regen. Terwijl je bij een ander gewoon 

thuis vanuit je luie stoel kunt lenen.”

Door die drie veranderende contexten van locatie, lenen en finan-

ciering moet de bieb zichzelf opnieuw uitvinden. Marchien: “We 

hebben dus geen nieuwe strategie nodig, maar een geheel nieuw 

toekomstbeeld. Een fundamentele herbezinning over het product 

bibliotheek. Een nieuwe positie, een nieuwe functie en een nieuw 

bestaansrecht. Incarnatie in plaats van innovatie.” Die zoektocht 

start met een conclusie. Marchien: “We gaan op termijn afscheid 

nemen van de bibliotheek van vandaag. Met uitlenen als primair 

product.”

3 maatschappelijke
veranderingen

4 nieuwe 
functies

Nieuwe
toekomst

Ik sta op het punt toe te 
geven aan de e-reader. 
Het is soms zo’n gedoe 
een boek te bestellen

Fred Assen, lid klantenpanel
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De tweede vijf jaar

•  Nog 2 à 3 bibliotheekvestigingen, in Emmen-centrum en in 

dorpen.

•  Landelijke back-office voor collectionering, distributie en 

informatievoorziening.

•  Bibliotheken zijn onderdeel van een grotere organisatie; 

integratie van allerlei functies voor de publieke, educatieve, en 

culturele rol.

•  Veel samenwerking met verschillende partners voor de invulling 

van de lokale, culturele en publieke rol.

•  Gericht inzetten op doelgroepen jeugd met hun ouders, en 

ouderen >50 jaar.

•  Samenwerking met het onderwijs: doelgroepenbibliotheken 

geïntegreerd in (Brede) scholen, kindcentra en MFA’s.

• Plug-in punten.

OBE in 2022

Over tien jaar zijn er in de gemeente Emmen nog (slechts) een paar 

bibliotheken. Naast de hoofdvestiging in Emmen. Toch kom je de 

bieb op tal van plekken fysiek of virtueel tegen. Misschien zelfs op 

meer locaties dan nu het geval is. Ook werkt Bibliotheek Emmen 

in 2022 zeer intensief samen met verschillende partners voor de 

invulling van hun lokale, culturele en publieke rol. 

De eerste 5 jaar

•  Nog 3 à 4 bibliotheekvestigingen, in Emmen-centrum en in 

dorpen.

•  Landelijke back-office voor collectionering, distributie en 

informatievoorziening.

•  Intensivering samenwerking met verschillende partners voor de 

invulling van onze lokale, culturele en publieke rol.

•  Gericht inzetten op doelgroepen jeugd met hun ouders, en 

ouderen >50 jaar.

•  Samenwerking met het onderwijs: doelgroepbibliotheken 

geïntegreerd in (Brede) Scholen en MFA’s.

• Plug-in punten.

Veel samenwerking met 
verschillende partners voor 

de invulling van de lokale, 
culturele en publieke rol.
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Nieuwe richtingen
• Lokale functie
• Educatie functie
• Podium functie
• Informatie functie

De bieb kan wel wat 
ondernemersbloed 
gebruiken
Dènis Assen, ondernemer
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Lokale functie

De toekomst bestaat uit vier nieuwe richtingen. De eerste: een 

lokale functie. John: “We leven in een alsmaar verder individuali-

serende maatschappij. Mensen staan steeds meer op zichzelf. Ze 

vervreemden van elkaar en voelen zich minder echt verbonden 

met elkaar. Daarmee krijg je als vanzelf een krachtige tegenreactie: 

lokale geborgenheid en verbondenheid. Gemeenschapszin in plaats 

van al die virtuele ver weg friends en followers.” Wim, aanvullend: 

“De samenleving internationaliseert. Ook vanachter je computer 

dwaal je door een wereld die alsmaar groter en groter en groter 

wordt. Zo ontstaat bijna vanzelf een behoefte aan alles wat juist 

van dichtbij komt. Want dat is veilig en vertrouwd.”

Bieb als gemeenschapshuis

De bibliotheek kan in de herwaardering van de regio een logische 

en belangrijke rol spelen. De bieb kan deze ontwikkeling exploite-

ren door te fungeren als gangmaker van lokale activiteiten die de 

gemeenschapszin bevorderen. John: “De bibliotheek van de toe-

komst kan dan ook een ‘gemeenschapshuis’ zijn. Een plek waar je 

komt om andere bewoners uit de buurt te ontmoeten; waar lokale 

informatie toegankelijk is; waar je kennis neemt van lokale ontwik-

Focus op 
lokaal en 
kleinschaligheid 
Joep van Ruiten, journalist
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kelingen; waar de lokale gemeenschap samenkomt om kennis te 

nemen van interessante activiteiten.” De bieb als onmisbare spin 

in het lokale web. Als lokaal episch centrum. Marchien: “Verbinden 

vervangt hierbij uitlenen als primair product. Het verbinden van 

mensen aan elkaar. Het verbinden van mensen aan lokale informa-

tie en initiatieven. Met die lokale functie krijgt de bibliotheek een 

nadrukkelijke maatschappelijke rol.”

Educatie functie

Een tweede scenario is gebaseerd op de educatie functie van de 

bibliotheek. Wim vertelt: “Om ons heen is een groeiende prestatie-

drang en - dwang. De samenleving verzakelijkt. Dat zorgt voor een 

groeiende kloof tussen laagopgeleiden en -geletterden en hoogop-

geleiden en -geletterden met bijbehorende maatschappelijke pro-

blematiek. Bestaande onderwijsinstanties kunnen deze ontwikke-

ling deels ondervangen.” Aan de andere kant ziet hij een collectieve 

honger naar zelfontwikkeling. Educatie komt dan ook steeds meer 

los te staan van ‘de school’ en ontwikkelt zich als een vrijwillige 

en permanente wijze van zelfontplooiing. Leren kan steeds meer 

overal en altijd, en verschuift van ‘moeten’ naar ‘mogen’.

Bieb moet continu verrassen 
met activiteiten

Ytie Hogeveen, voorlichtster Open Universiteit
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Bieb als leerhuis

De bibliotheek kan hierin een logische, geloofwaardige en be-

langrijke rol spelen omdat de educatieve functie al jaren een her-

kenbaar en erkend onderdeel van het product bibliotheek vormt. 

Marchien: “Daarom zien we kansen voor de bibliotheek als leerhuis. 

Oftewel een plek waar je mensen van alle leeftijden op een veelzij-

dige, vrijwillige en vrijblijvende manier nieuwe dingen kunt leren. 

Een plek, laagdrempelig, waar je terecht kunt voor allerlei soorten 

ontwikkeling. Een plek waar je educatiedragers kunt lenen, en 

cursussen, workshops, lezingen en presentaties kunt bijwonen. 

Dit naast de rol die de bibliotheek samen met het onderwijs en 

voorschoolse instellingen invult, met name op het gebied van lees-

stimulering, taalontwikkeling en mediawijsheid.” Binnen dit leer-

huis vervangt leren lenen als primair product. Het delen van kennis 

en kunde wordt de primaire bezigheid. “De bibliotheek krijgt een 

expliciet educatieve rol.”

Podium functie

Een derde scenario is een podium functie. En die speelt in op de 

beleveniseconomie zoals onze huidige economie ook wel wordt 

genoemd. Kijk om je heen. Je ziet een enorme honger naar zintuig-

De bibliotheek is een 
dure voorziening die 

wel bestaansrecht moet 
hebben en houden

Bas Span, bezoeker leescafé
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Ik zie de bieb als platform 
voor erfgoededucatie 

Sis Hoek, amateur historica en schrijfster

lijke beleving en memorabele ervaringen, en deze eetzucht zal de 

komende jaren enkel groter worden. Met een grote groei van de 

entertainment industrie tot gevolg. Want beleving en vermaak sla-

pen op hetzelfde kussen. Het aantal events blijft groeien. En als je 

naar talentenjachten als Idols, X Factor en The Voice of Holland kijkt, 

lijkt de stroom talent oneindig. Wim: “Wij menen dat de 

bibliotheek een logische, geloofwaardige en relevante rol kan spe-

len in deze ontwikkeling, omdat de bibliotheek al jaren een cultu-

rele hotspot is.”

Bieb als cultuurhuis

De bibliotheek kan in de toekomst dan ook uitgroeien tot een 

nieuw soort cultureel podium. Een plek waar amateur talent - 

muzikanten, schrijvers, filmers, dichters, schilders, fotografen - uit 

de lokale gemeenschap zichzelf kan presenteren en ontwikkelen. 

Een plek waar de lokale gemeenschap kan proeven van nieuw ta-

lent. Een plek waar cultuur geproduceerd en gepresenteerd wordt. 

Een plek waar culturele optredens, lezingen, exposities, workshops 

plaatsvinden. Beleven is het nieuwe lenen. Met cultuur als het 

hoofdproduct in plaats van bijproduct dat het nu nog is. Marchien: 

“Presenteren wordt een primair product van de bibliotheek. De 

bieb krijgt een expliciete culturele rol.”
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De nieuwe bieb: vier scenario’s

I Lokale functie scenario

•  Bieden van een ontmoetingsplaats; samenwerken met 

buurtcafés, buurt- en dorpshuizen; sociaal-cultureel werk 

(zie ook podiumfunctie en lezen literatuur).

II Podium functie scenario

•  Bieden van een podium voor nieuw talent (jong en oud) 

samenwerken met culturele organisaties, (amateur)kunsten en 

CQ (zie ook lokale functie).

III Educatie functie scenario

•  Taal- en leesbevordering: samenwerken met het onderwijs en 

voorschoolse instellingen; verminderen taalachterstanden; lezen 

stimuleren. 

• Bieb op school.

•  Een leven lang leren: aanbieden van studiemogelijkheden; 

samenwerken met volksuniversiteit, Gilde, HOVO (Hoger 

Onderwijs voor Ouderen), Open Universiteit en andere 

leerinstituten.

IV Informatie functie scenario

•  Landelijk samenwerken; zorgen voor neutrale informatie; bieden 

van hulpmiddelen om de weg te vinden in de overvloed van 

informatie.

• De site nog meer lokaal en doelgroepgericht maken.

•  Snelle digitale toegang tot collecties; ruime openingsuren; 

meer ophaal- en afgiftepunten.

• Plug-in punten.

•  Samenwerken met scholen, zorginstellingen, gemeente en andere 

instellingen.

Belangrijk is om deze functies slim te combineren, waarbij de 

lokale context zeer bepalend is. Emmen-centrum is immers anders 

dan Erica of Zwartemeer.

Lokale functie Gemeenschapshuis Verbinden Maatschappelijke rol
Educatie functie Laagdrempelig Kennisdelen Educatieve rol
Podium functie Open Presenteren Culturele rol
Informatie functie Neutraal Informeren Publieke rol
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Informatie functie

Als laatste schetsen Marchien, John en Wim een toekomstbeeld 

voor de bieb met een informatie functie. Hard nodig in een wereld 

die vercommercialiseert en waarin steeds meer publieke zaken 

worden ingeruild door private en commerciële belangen. Marchien: 

“De grens tussen commercie en informatie vervaagt of verdwijnt 

soms zelfs helemaal.” Dat merk je het sterkst in het televisieland-

schap waarbij op de commerciële zenders geen programma’s 

worden gemaakt om goede programma’s te tonen of kijkers van 

dienst te zijn, maar louter om adverteerders te vinden en binden. 

Met soms ook ‘inscript’ sponsoring, waarbij adverterende merken 

geniepig in televisieprogramma’s worden verwerkt. Een onwense-

lijke ontwikkeling, vindt Marchien. “Want welke informatie is nog 

objectief en onafhankelijk. Of bekijk en lees je een verkapte adver-

tentie.”

Bieb als informatiehuis

De bibliotheek kan een logische, geloofwaardige en relevante rol 

spelen in deze ontwikkeling, omdat de bibliotheek al jaren een niet-

commerciële instelling is. Marchien: “De bibliotheek kan daarom 

fungeren als een expliciet neutrale informatiebrenger in verschil-

 Op naar het Cultuurhuis
Karel Eggen, D66-raadslid
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lende vormen, digitaal en fysiek. Een openbare plek waar mensen 

neutrale lokale content kunnen consumeren. Een plek waar lokale 

bewoners terecht kunnen voor belangenloze interessante informa-

tie, inspiratie en initiatieven. Informeren vervangt in dit scenario 

lenen als primair product. Met voor de bibliotheek een expliciet 

publieke rol.”

Vier toekomstscenario’s. Bij Bibliotheek Emmen zien ze die niet als 

aparte stromingen. Marchien: “Voor ons is de bibliotheek van de 

toekomst een lokaal, neutraal en educatief cultureel activiteiten- 

centrum. Waarin uitlenen niet de hoofdfunctie, maar een onder-

deel is. Met een lokale, educatie, informatie, en podiumfunctie. En 

in samenwerking met andere instanties als een filmhuis, theater of 

(tweedehands) boekwinkel. Of wie weet daarmee onder één dak. 

Als een multimediaal inloophuis voor cultuur en informatie.”

Toegevoegde waarde

Hoe die transformatie zal plaats vinden, kunnen ze bij de biblio-

theek niet voorspellen. Marchien: “Dat willen we organisch laten 

gebeuren.” Wat zij wel weet: “Om die nieuwe rol te krijgen, moeten 

we veel meer marktgericht werken. Beter leren ons te verplaatsen 

in onze doelgroepen. Meer ondernemen ook om te verduidelijken 

welke toegevoegde waarde we hen kunnen bieden. Dat vergt van 
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bibliotheekmedewerkers andere vaardigheden. Daar mogen we 

niet voor weglopen. Want als we ons niet opnieuw uitvinden, hef-

fen we onszelf op.” 

Bieb steviger in samenleving

Dat opnieuw uitvinden geldt niet alleen voor de bibliotheek, 

maar vast ook voor andere culturele en onderwijsinstel-

lingen, hetgeen de noodzaak tot onderlinge samenwerking 

of samen gaan nog eens onderstreept. Marchien: “Het gaat 

erom op welke manier en op welke plekken we van meer-

waarde kunnen zijn voor de inwoners van de gemeente 

Emmen. En waar we die toegevoegde waarde het meest ef-

fectief kunnen realiseren. Opdat we de bibliotheek nog stevi-

ger kunnen laten wortelen in zijn directe omgeving.”

Noem de bieb straks een 
multifunctioneel buurthuis of 
cultureel informatiecentrum 
Henk Jumelet, wethouder
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Doelgroep of plug-in bieb

Een bibliotheek in een verzorgingshuis, ziekenhuis, school of kind-

centrum. Dat is een doelgroepbibliotheek. Met een aanbod en in-

formatievoorziening precies afgestemd op die doelgroep. Vaak zijn 

dit kinderen/jongeren of senioren.

Een plug-in bibliotheek kan op nog meer verrassende plekken 

verschijnen. In een supermarkt, sportschool, wijkcentrum of an-

dere ontmoetingsplek. Zo’n - onbemande - minibieb oogt als een 

soort inloopkast. Met aan weerszijden boeken en schermen waar 

je boeken, dvd’s en cd’s die je wilt lenen, heel eenvoudig zelf kunt 

scannen of kunt bestellen. Je ‘bestelling’ ligt later voor je klaar in 

een van de afhaallockers. Verder vind je er catalogi, multimedia en 

andere informatie op iPads. Er is een digitale etalage waar je kunt 

‘windowshoppen’ en een virtueel loket waar je kunt aankloppen 

voor vragen.

Een plug-in bibliotheek kun je inrichten en uitbreiden zoals je wilt. 

De kleinste versie is nauwelijks meer dan een meter diep. De ope-

ningstijden kun je aanpassen aan de locatie. Net zoals de inhoud, 

filosofeert John Franssen. Hij ziet het wel voor zich. Een plug-in 

punt bij een theater met alleen informatie over dans, theater en 

toneel. Of zo’n punt bij een supermarkt waar je voor culinaire in-

formatie terecht kunt. En waarom straks geen plug-in met enkel 

informatie over de Drentse geschiedenis en het lokale culturele 

erfgoed in museumboerderij De Nabershof of op het Veenpark. 

De mogelijkheden van de minibieb zijn enorm. En mensen hebben 

enkel voordeel van zo’n bibliotheek die letterlijk naar ze toe komt.

Zo’n onbemande 
minibieb oogt 
als een soort 

inloopkast
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Laat de bieb alsjeblieft 
niet weggaan! We willen 

die echt niet missen
Groep 5, c.b.s. ’t Twiespan
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