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Samenvatting 
Inleiding 

Per 1 januari 2015 is de nieuwe bibliotheekwet, de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob), van 

kracht. De Wsob beschrijft de verantwoordelijkheden en taken van de deelnemers aan het bibliotheeknetwerk. 

De provincie Noord-Holland heeft de uitvoering van de (wettelijke) provinciale taken belegd bij de provinciale 

ondersteuningsinstelling (POI) ProBiblio. Vanaf 2014 bezuinigt de provincie Noord-Holland stapsgewijs op de 

bijdrage aan ProBiblio. In 2016 bedraagt de subsidie circa €2,4 miljoen, bijna 20% minder dan in 2013. 

Doel van dit onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen de activiteiten van ProBiblio en de 

wettelijke taken van de provincie in het bibliotheekstelsel, en antwoord te geven op de vraag in hoeverre de 

huidige financiële bijdrage aan ProBiblio toereikend is om de wettelijke taken te vervullen. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op een self-assessment met ProBiblio, gesprekken met 

betrokkenen uit het bibliotheekstelsel en een vergelijkend onderzoek naar de invulling van de wettelijke 

provinciale taken in de andere provincies. 

Wat wordt vanuit de Wsob exact van de provincie verwacht? 

De vraag wat vanuit de Wsob exact van de provincie wordt verwacht voor wat betreft de invulling van de 

wettelijke taken en verantwoordelijkheden is op basis van de wet alleen niet eenduidig te beantwoorden. De 

wet beschrijft wel waaraan POI’s moeten bijdragen – interbibliothecair leenverkeer, ontwikkeling van 

innovaties ten behoeve van lokale bibliotheken en netwerkverantwoordelijkheid – maar maakt niet expliciet 

wat de verwachte omvang, aard en kwaliteit van die bijdrage zou moeten zijn. De taken interbibliothecair 

leenverkeer en de ontwikkeling van innovaties staan in de Wsob alleen op hoofdlijnen beschreven. Ze zijn 

bovendien niet uitgewerkt in doelen en normen. Netwerkverantwoordelijkheid is wel nader ingevuld, maar ook 

hiervoor geldt dat de wet geen doelen en normen bevat. 

Hoe verhouden de huidige (gesubsidieerde) activiteiten zich tot de wettelijke provinciale taken? 

Het open karakter van de wet maakt een eenduidig oordeel over de relatie tussen de wettelijke provinciale 

taken en de activiteiten van ProBiblio evenmin mogelijk. Voor vrijwel alle activiteiten die ogenschijnlijk raken 

aan de provinciale wettelijke taken kan zowel worden beargumenteerd dat ze tot de verantwoordelijkheid van 

de provincie behoren als dat ze verder reiken dan de verantwoordelijkheid van de provincie. 

Het ontbreekt ook aan een informeel referentiekader om de relatie tussen de wettelijke provinciale taken en 

de activiteiten van ProBiblio op te beoordelen. Provincies geven in de praktijk op zeer verschillende wijze 

invulling aan de wettelijke taken. Bovendien lopen de opvattingen van betrokkenen uit het bibliotheekstelsel 

over wat de rol van de provincie zou moeten zijn sterk uiteen, met name wat de invulling van 

netwerkverantwoordelijkheid betreft. 

In hoeverre is de huidige financiële bijdrage van de provincie toereikend voor de uitvoering van de wettelijke 

provinciale taken? 

De huidige financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland is theoretisch gezien toereikend. Immers, door 

het open karakter van de wet zou de subsidiebijdrage al volstaan als de provincie de wettelijke taken slechts in 

zeer basale vorm uitvoert. De vraag of de huidige financiële bijdrage vanuit de praktijk geredeneerd ook 

toereikend is – kunnen met de bijdrage de gewenste activiteiten worden uitgevoerd en de beoogde resultaten 

worden bereikt? – kan pas worden beantwoord als er duidelijkheid komt over de rol en ambitie van de 

provincie in het bibliotheekstelsel. 
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Aanbevelingen 

Het gesprek tussen de provincie Noord-Holland en ProBiblio over de relatie tussen de wet en de gesubsidieerde 

activiteiten, en over de hoogte van de financiële bijdrage wordt pas productief als de provincie een keuze 

maakt in de rol die ze voor zichzelf ziet in het bibliotheekstelsel en als de provincie daarop een duidelijke 

ambitie formuleert waarop ze vervolgens kan sturen. Wij doen de volgende aanbevelingen: 

i. Ontwikkel een visie op de rol van de provincie in het bibliotheekstelsel, bij voorkeur in samenwerking 

met andere provincies en andere deelnemers aan het bibliotheekstelsel. Hiervoor kan worden 

aangesloten bij landelijke trajecten, zoals ‘de gezamenlijke (innovatie)agenda’ onder regie van de 

Koninklijke Bibliotheek, die resulteren in (bestuurlijke) afspraken tussen de verschillende overheidslagen 

over de rolverdeling binnen het bibliotheekstelsel. 

ii. Formuleer op basis van de visie een passend provinciaal beleid ten aanzien van bibliotheken. Laat dit 

beleid zo goed mogelijk aansluiten bij de provinciale ambities uit het coalitieakkoord van de provincie 

Noord-Holland. 

iii. Ga op basis van de rol en ambitie van de provincie in het bibliotheekstelsel het gesprek aan met 

ProBiblio over de huidige activiteiten. Hanteer een afbouwscenario als de provincie besluit bepaalde 

activiteiten niet langer te subsidiëren. Andersom is het ook mogelijk dat de provincie besluit activiteiten 

toe te voegen. 

iv. Verbeter de informatiepositie van provincies ten aanzien van de POI’s door in samenspraak met andere 

provincies afspraken te maken over definities, een uniforme toedeling van activiteiten van POI’s aan 

wettelijke provinciale taken en het monitoren en uitwisselen van relevante informatie.  

v. Gebruik de monitorings- en vergelijkingsinformatie om periodiek – en ten minste jaarlijks – een kritisch 

en betekenisgevend gesprek te voeren over de resultaten van ProBiblio (in vergelijking met andere 

POI’s) en de bijdrage aan de ambities van de provincie. 

vi. Laat de beleidscapaciteit bij de provincie Noord-Holland aansluiten op de rol en ambitie van de 

provincie in het bibliotheekstelsel. Een grotere rol kan meer beleidscapaciteit vereisen (en vice versa).  
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Per 1 januari 2015 is de nieuwe bibliotheekwet, de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob), van 

kracht. De Wsob beschrijft de verantwoordelijkheden en taken van de deelnemers aan het bibliotheeknetwerk. 

De provincie Noord-Holland heeft, evenals de provincie Zuid-Holland, de uitvoering van de (wettelijke) 

provinciale taken belegd bij de provinciale ondersteuningsinstelling ProBiblio. Afspraken hierover worden 

vastgelegd binnen een boekjaarsubsidie. Deze boekjaarsubsidie ontvangt ProBiblio op basis van een jaarlijks 

activiteitenplan. 

Vanaf 2014 bezuinigt de provincie Noord-Holland stapsgewijs op de bijdrage aan ProBiblio (10% in 2014, 5% in 

2015 en 5% in 2016). De provincie Noord-Holland heeft de laagste bijdrage per inwoner van alle provincies. 

Daarnaast is een toegenomen verschil ontstaan tussen de subsidie die ProBiblio ontvangt van de provincie 

Zuid-Holland en de subsidie die ProBiblio ontvangt van de provincie Noord-Holland. De bijdrage van de 

provincie Zuid-Holland is aanzienlijk hoger dan die van de provincie Noord-Holland, zowel absoluut gezien als 

per inwoner. Regelmatig wordt gerefereerd aan het verschil in bijdrage per inwoner als indicatie dat Noord-

Holland haar taak binnen het bibliotheekstelsel minder ambitieus oppakt.  

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben in het coalitieakkoord1 afgesproken om te onderzoeken in 

hoeverre de provinciale bijdrage aan ProBiblio toereikend is voor het vervullen van de wettelijke taak van de 

provincie op het gebied van bibliotheken. 

1.2. Doel- en vraagstelling onderzoek 

Doelstelling 

Doel van dit onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen de activiteiten van ProBiblio, zoals 

afgesproken binnen de boekjaarsubsidie, en de wettelijke taken van de provincie in het bibliotheekstelsel. 

De provincie wil: 

 een duidelijker beeld van de wettelijke provinciale taken binnen de Wsob; 

 beter inzicht verkrijgen in de activiteiten van ProBiblio en hoe deze bijdragen aan het uitvoeren van 

wettelijke provinciale taken; 

 antwoord op de vraag of de huidige subsidie voldoende is; 

 weten of de bijdrage per inwoner een juiste indicator is om de kwaliteit van de uitvoering van taken 

binnen het stelstel te kunnen bepalen; 

 in de toekomst beter kunnen sturen op de uitvoering van de wettelijke taken. 

  

                                                                 
1 Coalitieakkoord 2015 Noord-Holland. Verkregen van http://coalitieakkoord-2015.noord-holland.nl/?pagina=42. 
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Vraagstelling 

De vraagstelling voor het onderzoek is als volgt: 

1. Wat wordt vanuit de Wsob exact van de provincie verwacht? 

2. Hoe verhouden de huidige (gesubsidieerde) activiteiten zich tot de wettelijke provinciale taken? 

3. In hoeverre is de huidige financiële bijdrage van de provincie toereikend voor de uitvoering van de 

wettelijke provinciale taken?  

a. Wat betekent dit voor de (scheve) verhouding ten opzichte van de bijdrage van Zuid-Holland?  

b. In hoeverre is de bijdrage per inwoner een juiste indicator om kwaliteit van uitvoering van taken 

binnen het bibliotheekstelsel te kunnen bepalen? 

4. Hoe kan de provincie Noord-Holland ProBiblio in de toekomst beter aansturen? 

1.3. Aanpak 

In dit onderzoek is gekozen voor een gefaseerde aanpak. We zijn gestart met een self-assessment met 

ProBiblio. Hierin is gevraagd naar de relatie tussen enerzijds de activiteiten die ProBiblio uitvoert en anderzijds 

de wettelijke provinciale taken. Hierna is een documentenanalyse uitgevoerd. Een overzicht van geanalyseerde 

documenten is te vinden in bijlage F. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen uit het 

bibliotheekstelsel. Een lijst met gesprekspartners is te vinden in bijlage G. Als laatste is vergelijkend onderzoek 

gedaan naar de invulling van de wettelijke provinciale taken in de andere provincies. Naast basisinformatie, 

zoals het aantal inwoners, het aantal bibliotheken en de provinciale bijdrage aan de provinciale 

ondersteuningsinstellingen (POI’s), is in kaart gebracht welke activiteiten de POI’s uitvoeren op grond van de 

Wsob. De vergelijking is gebaseerd op door provincies en POI’s aangeleverde informatie en aangevuld door 

middel van telefonische gesprekken met provincies. De resultaten van het vergelijkend onderzoek zijn te 

vinden in bijlage D. 

1.4. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 gaan we in op de relatie tussen de wettelijke taken en de gesubsidieerde activiteiten. We 

adresseren in dit hoofdstuk de eerste en tweede onderzoeksvraag. In hoofdstuk 3 behandelen we de financiële 

bijdrage van de provincies en de relatie tussen de hoogte van het budget en de kwaliteit (derde 

onderzoeksvraag). Vervolgens gaan we in hoofdstuk 4 in op de aansturingsrelatie tussen de provincie Noord-

Holland en ProBiblio (vierde onderzoeksvraag). Tot slot presenteren we in hoofdstuk 5 onze conclusies en 

aanbevelingen. 

De volgende onderdelen zijn opgenomen in de bijlage: A) een overzicht van relevante wetsartikelen; B) een 

analyse van de activiteiten van ProBiblio in 2016; C) een verschillenanalyse tussen Noord- en Zuid-Holland; D) 

een overzicht per provincie met de belangrijkste informatie over de invulling van de wettelijke provinciale 

taken op grond van de Wsob; E) een afwegingskader voor het herijken van de activiteiten van ProBiblio; F) een 

overzicht van alle bestudeerde documenten; G) een lijst met gesprekspartners.
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2. Relatie wettelijke taken en 
gesubsidieerde activiteiten 

2.1. Wsob 

Provinciale ondersteuningsinstelling 

In totaal zijn er negen provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) in Nederland. Drie POI’s zijn actief in twee 

provincies: Cubiss bedient Limburg en Noord-Brabant, ProBiblio bedient Noord-Holland en Zuid-Holland en 

Rijnbrink bedient Gelderland en Overijssel. Alle POI’s zijn vormgegeven als stichtingen die zelfstandig opereren 

van de provincie(s) waarvan ze subsidie ontvangen. Andere vormen, zoals provincies die de wettelijke 

provinciale taken zelf uitvoeren of die de taken aanbesteden in de markt, komen in de praktijk niet voor, 

hoewel de Wsob deze vormen niet uitsluit. 

De Wsob bevat de volgende definitie van een POI: in overwegende mate door een of meer provincies 

gesubsidieerde of in stand gehouden voorziening die een pakket aan ondersteunende activiteiten biedt voor de 

lokale bibliotheken in de desbetreffende provincie of provincies.  

In de Memorie van toelichting bij het wetsontwerp uit 2013 wordt benadrukt dat een POI niet een zelfstandige 

organisatie hoeft te zijn: Een provinciale ondersteuningsinstelling kan dus de lokale bibliotheken in meerdere 

provincies ondersteunen en er hoeven dus niet twaalf van deze organisaties te zijn. Het gaat om een bekostigde 

of in stand gehouden voorziening, wat betekent dat het ook een organisatie onderdeel kan zijn van een 

provincie en niet een zelfstandige organisatie behoeft te zijn.  

Op de website van het Interprovinciaal Overleg (IPO) wordt wel gesteld dat de Wsob provincies verplicht om 

een POI te hebben en deze in stand te houden.2 

Wettelijke provinciale taken 

In de Wsob staan de verantwoordelijkheden en taken van de verschillende deelnemers aan het netwerk van 

openbare bibliotheekvoorzieningen op hoofdlijnen beschreven. In artikel 16 lid 2 zijn twee wettelijke taken 

specifiek belegd bij POI’s:  

 Interbibliothecair leenverkeer (IBL): de distributie van fysieke werken tussen de provincies. 

 Ontwikkeling van innovaties ten behoeven van lokale bibliotheken (in overeenstemming met de 

Koninklijke Bibliotheek in verband met haar coördinerende taak). 

Daarnaast belegt de wet, in artikel 7, bij elke deelnemer aan het netwerk – dus ook een POI– 

netwerkverantwoordelijkheid. In artikel 8 van de wet wordt het functioneren van het netwerk omschreven. 

Voor alle deelnemers in het netwerk geldt dat ze: 

 Met de andere deelnemers gebruik maken van een gezamenlijke catalogus van beschikbare werken. 

 Onderdeel zijn van het interbibliothecaire leenverkeer. 

 Hun collectiebeleid voeren overeenkomstig het gezamenlijke collectieplan (dat onder regie van de 

Koninklijke Bibliotheek wordt vastgesteld). 

                                                                 
2 Bron: http://www.ipo.nl/culturele-infrastructuur-monumentenzorg/monumentenzorg (d.d. 22 december 2015). 
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 Gebruik maken van een op de andere deelnemers afgestemde digitale infrastructuur. 

 Hun ledenadministratie en algemene voorwaarden afstemmen op andere deelnemers. 

 Het onderwijs ondersteunen.  

Daarnaast worden POI’s bij het beschrijven van het netwerk op drie plekken in de wet expliciet genoemd: 

 De Koninklijke Bibliotheek stelt het gezamenlijke collectieplan vast in overeenstemming met 

vertegenwoordigers van lokale bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen (artikel 10 lid 3). 

 Ten behoeve van de gezamenlijke catalogus voor de landelijke digitale bibliotheek verstrekken lokale 

bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen gegevens over de collectie en de 

beschikbaarheid daarvan aan de Koninklijke Bibliotheek (artikel 11 lid 1). 

 Ten behoeve van de beleidsontwikkeling verstrekken lokale bibliotheken, de provinciale 

ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek aan Onze Minister gegevens over de 

desbetreffende openbare bibliotheekvoorziening die niet tot de persoon herleidbare gegevens van 

gebruikers en personeel betreffen (artikel 11 lid 2). 

Een overzicht van alle wetsartikelen die van toepassing zijn op de provincie en/of POI’s is opgenomen in bijlage 

A. 

Kwaliteitseisen 

De Wsob benoemt vijf publieke waarden (onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit 

en authenticiteit) en beschrijft vijf bibliotheekfuncties van elke openbare bibliotheekvoorziening (artikelen 4 en 

5 van de wet). Een mogelijke redenering zou kunnen zijn dat alle deelnemers aan het netwerk de bij hen 

belegde verantwoordelijkheden en taken op zodanige wijze zouden moeten invullen dat de publieke waarden 

en doelen uit de wet worden gerealiseerd. Met andere woorden: deelnemers doen wat van hen verwacht mag 

worden als de doelen uit de wet worden gerealiseerd. 

Deze redenering stuit echter op drie problemen: 

1. De publieke waarden en bibliotheekfuncties zijn in de wet niet uitgewerkt in concrete doelen en/of 

kwaliteitseisen. Het ontbreekt daardoor aan een meetlat. 

2. De relatie tussen verantwoordelijkheden en taken enerzijds en kwaliteit anderzijds is niet in alle gevallen 

lineair. Meer doen betekent niet altijd dat een taak ook beter wordt uitgevoerd. Er kan sprake zijn van 

een (maatschappelijk) optimum. Ter illustratie: vijf bezorgmomenten per week bij interbibliothecair 

leenverkeer is vanuit maatschappelijk oogpunt niet per definitie beter dan bijvoorbeeld twee 

bezorgmomenten. 

3. De (uitvoering van de) wettelijke taken komt veelal in coproductie tot stand. Netwerkverantwoordelijk is 

hiervan het beste voorbeeld. Het gaat hierbij per definitie om samenwerking en de Wsob is niet expliciet 

in hoe ver de verantwoordelijkheid van individuele deelnemers reikt. Maar ook de uitvoering van 

interbibliothecair leenverkeer en innovatie vereist dat POI’s samenwerken samen met andere 

deelnemers aan het netwerk zoals de Koninklijke Bibliotheek en lokale bibliotheken. 

Het is hierdoor niet mogelijk om op basis van de wet alleen eenduidig vast te stellen wat de Wsob exact van de 

provincie Noord-Holland verwacht. De wet beschrijft wel waaraan POI’s moeten bijdragen, maar maakt niet 

expliciet wat de verwachte omvang en aard van die bijdrage is.  
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2.2. Invulling wettelijke taken 

Gesubsidieerde activiteiten ProBiblio 

ProBiblio is de POI die voor de provincies Noord- en Zuid-Holland de taken uitvoert die in de Wsob aan de 

provincies zijn toegewezen. ProBiblio verricht in 2016 negentien gesubsidieerde activiteiten in Noord-Holland. 

De activiteiten worden door ProBiblio onderverdeeld in de taakgebieden: 1) interbibliothecair leenverkeer; 2) 

netwerk; 3) onderwijs; 4) randvoorwaarden. Het taakgebied innovatie is in het activiteitenplan van ProBiblio 

niet uitgewerkt in eigenstandige activiteiten, maar is integraal onderdeel van verschillende activiteiten uit de 

andere taakgebieden. In bijlage B staat een overzicht van de activiteiten uit het activiteitenplan 2016 van 

ProBiblio. 

Invulling wettelijke taken door andere provincies 

Uit de gesprekken volgt het beeld dat de afstemming tussen provincies over de invulling van hun rol in het 

bibliotheekstelsel in de afgelopen jaren minimaal is geweest. Dit heeft er mede toe geleid dat de wijze waarop 

provincies invulling geven aan hun provinciale wettelijke taken op grond van de Wsob sterk verschillen.  

Met de komst van de nieuwe Bibliotheekwet (Wsob) en als gevolg van de kerntakendiscussie bij de provincies 

begint hier verandering in te komen. Provincies denken nadrukkelijker na over hun rol in het bibliotheekstelsel. 

Illustratief in dit verband is dat provincies sinds enige tijd weer in IPO-verband overleg voeren over de 

provinciale wettelijke taken op grond van de Wsob.  

Hierna beschrijven we de belangrijkste uitkomsten van een analyse van verschillen en overeenkomsten tussen 

de gesubsidieerde activiteiten in Noord-Holland en die in andere provincies. We maken onderscheid in de 

taakgebieden interbibliothecair leenverkeer, netwerk (waar ook onderwijs en randvoorwaarden kunnen 

worden geschaard) en innovatie. Een uitgebreide beschrijving van de gesubsidieerde activiteiten in de 

verschillende provincies is opgenomen in bijlage D.  

Interbibliothecair leenverkeer 

Bij interbibliothecair leenverkeer gaat het in de eerste plaats om transport van media tussen 

bibliotheekvestigingen. Het is een taak waaraan alle provincies invulling geven en die het meest vergelijkbaar is 

georganiseerd in de verschillende provincies. Desalniettemin zijn er verschillen tussen provincies voor wat 

betreft frequentie, servicelevel en financiering (zie tabel 1). Ook de afbakening van wat tot interbibliothecair 

leenverkeer wordt gerekend verschilt per provincie. Er zullen ook nog andere verschillen zijn tussen provincies 

bij de invulling van de taak interbibliothecair leenverkeer, bijvoorbeeld het aantal vervoerde fysieke media en 

het aantal afgelegde kilometers, maar daar heeft het onderzoek geen inzicht in kunnen verschaffen. 
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 Provincie Frequentie3 Servicelevel4 Financiering5 Andere activiteiten die tot IBL 
worden gerekend 

Eigen 

bijdrage 

leden* 

Subsidie Andere 

inkomsten 

Drenthe 2x p/w Kast tot kast Nee € 189.326,- Onbekend  

Flevoland 3x p/w Kast tot kast Ja Onbekend Ja  Beheer van de catalogus 

 Materialen plankklaar 

maken 

Friesland Dagelijks Deur tot deur Nee € 385.137,- Ja  

Gelderland 3-5x p/w Onbekend Nee € 2.049.961,- Ja  Beheer van catalogus 

Groningen 3x p/w Kast tot kast Ja € 160.218,- Onbekend  Reserverings-module 

Limburg Maatwerk Deur tot deur Ja Onbekend Onbekend  Project innovatie van de 

logistiek 

Noord-

Brabant 

Maatwerk, 

praktijk 2x 

p/w 

Deur tot deur Ja € 800.000,- Nee  

Noord-

Holland 

1-2x p/w Deur tot deur Ja € 1.017.626,- Ja  Collecties en collectiebeleid 

en digitale infrastructuur 

vallen ook onder IBL 

Overijssel 1-2x p/w Kast tot kast Nee € 808.000,- Ja  Beheer van de catalogus 

 Materialen plankklaar 

maken 

Utrecht Maatwerk Deur tot deur Nee € 124.348,- Ja  Marketing 

Zeeland Onbekend Onbekend Nee € 4.916.340,- Ja  Kennis, informatie, 

onderzoek en collectie 

vallen ook onder IBL 

Zuid-Holland 1-2x p/w Deur tot deur Ja € 1.524.047,- Ja  Collecties en digitale 

infrastructuur vallen ook 

onder IBL 

Tabel 1. Vergelijking interbibliothecair leenverkeer (IBL). 

                                                                 
3 De frequentie gaat over het aantal keren per week dat er media wordt geleverd door de POI. 
4 Het servicelevel van deur tot deur gaat over het vervoer van media tussen de POI en de bibliotheekvestingen en tussen 
bibliotheekvestigingen onderling. De POI levert de materialen tot aan de deur van de bibliotheekvestigingen. Het servicelevel van kast tot 
kast gaat over het vervoer van media tussen de POI en de bibliotheekvestigingen en tussen bibliotheekvestigingen onderling. De POI levert 
de materialen aan en zet de materialen als het ware ‘in de kast’. Bij een aantal POI’s valt ook het invoeren van de materialen in de 
(online)catalogus onder het vervoer van ‘kast tot kast’. 
5 De financiering van IBL gaat het over of bibliotheekleden betalen voor het lenen van media. In een aantal provincies betalen 
bibliotheekleden een eigen bijdrage als ze media willen lenen. Er is uitgegaan van de basisabonnementen van bibliotheekleden. Daarnaast 
is het bedrag dat de provincie als subsidie geeft aan de POI voor IBL gezet. De definitie van IBL verschilt per provincie en daarom zijn er 
verschillen in de bedragen. Als laatste gaat het om andere inkomsten die de POI ontvangt voor IBL. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over 
bijdragen van gemeenten of bibliotheken. 
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Innovatie 

De Stichting Samenwerkende POI’s (SPN)6 stelt dat per provincie zeer verschillend invulling wordt gegeven aan 

de provinciale taak op gebied van innovatie.7 Deze conclusie trekt SPN op basis van een inventarisatie die ze 

heeft uitgevoerd met als doel om te komen tot een gezamenlijke taal en meer eenheid. Enerzijds gaat het bij 

innovaties om de uitrol van landelijke programma’s als de Bibliotheek op School en Basisvaardigheden, maar 

evenzeer om het van onderop laten ontstaan van nieuwe initiatieven. 

ProBiblio beoogt door innovatie bibliotheken slagvaardiger te laten zijn in het vervullen van hun 

maatschappelijke opdracht.8 ProBiblio richt zich daarbij op de terreinen waarop de provincie volgens ProBiblio 

op grond van de Wsob een rol heeft: interbibliothecair leenverkeer, het provinciale netwerk, de relatie met het 

onderwijs en de relatie fysieke en digitale bibliotheek. Daarnaast kijkt ProBiblio ook naar landelijke activiteiten 

die worden uitgevoerd in het licht van innovatie. De precieze invulling van haar activiteiten stemt ProBiblio 

jaarlijks af op de wensen van de lokale bibliotheken. ProBiblio voert geen specifieke activiteiten uit onder de 

taak ‘innovatie’ maar innoveert als onderdeel van andere activiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 

doorontwikkelen van bestaande producten en diensten rondom onderwerpen als distributie, collectioneren, 

positionering, klantkennis, vestigingsbeleid en de inzet van vrijwilligers, maar ook om het uitrollen van 

landelijke programma’s op het gebied van basisvaardigheden en mediawijsheid zoals Boekstart en de 

Bibliotheek op School.  

Op grond van de informatie die door andere provincies en POI’s in het kader van dit onderzoek is aangeleverd, 

wordt de uitkomst van de inventarisatie van SPN bevestigd dat erg verschillend invulling wordt gegeven aan de 

taak van provincies op het gebied van innovatie. De belangrijkste overeenkomst zit in de betrokkenheid van 

POI’s bij de uitrol van landelijke programma’s. Verschillen zijn er met name voor wat betreft de initiatieven die 

van onderop ontstaan. Andere POI’s richten zich weliswaar veelal op vergelijkbare onderwerpen als ProBiblio 

(bijvoorbeeld distributie, collectioneren, positionering en vestigingsbeleid), maar de onderwerpkeuze en de 

precieze invulling verschilt per provincie en is afhankelijk van de behoefte van de lokale bibliotheken. Ook zijn 

er onderwerpen waarop in enkele andere provincies wordt geïnnoveerd met subsidie van de provincie, maar 

waarvoor ProBiblio geen subsidie ontvangt. Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning die de POI in de 

provincie Utrecht biedt aan bibliotheken bij de vernieuwing van hun bedrijfsvoering. Provincies hebben de 

vrijheid om zelf te kiezen welke activiteiten ze ondersteunen ter invulling de taak innovatie.  

Voorts zijn er verschillen in de wijze waarop het beleid ten aanzien van innovatie is vormgegeven en wordt 

gefinancierd. Zo zijn er provincies die hun inzet op innovatie richten op specifieke thema’s. Dat is bijvoorbeeld 

in Groningen het geval.9 De provincie Overijssel hanteert daarbij bovendien een meerjarige tijdshorizon.10 De 

provincie Overijssel stelt het meerjarenplan op in samenwerking met de lokale bibliotheken en de gemeenten, 

die ook een gedeelte van de kosten dragen. 

De gevonden verschillen en overeenkomsten tussen provincies zijn ten dele verklaarbaar. Ten eerste kunnen 

de verschillen het gevolg zijn van een andere wijze van toedelen van activiteiten aan wettelijke taken. ProBiblio 

kiest ervoor om te innoveren als onderdeel van andere activiteiten, terwijl andere POI’s innovatie als 

eigenstandige taak benaderen. Ten tweede kunnen er verschillen bestaan in de terminologie die provincies en 

                                                                 
6 De Stichting Samenwerkende POI's Nederland is de organisatie van de gezamenlijke Provinciale Ondersteuningsinstellingen. ProBiblio 
maakt hier deel van uit. 
7 Bron: Visie op invulling van de WSOB door Provinciale Ondersteuningsinstellingen en SPN. Bestuur SPN. Augustus 2015. 
8 Bron: Toelichting behorende bij het activiteitenoverzicht van de subsidieaanvraag 2016 provincie Noord-Holland van ProBiblio van 30 
september 2015. 
9 Groningen: vier thema’s: 1. landelijke PR campagnes en lokale uitvoering; 2. landelijke ICT innovatie naar lokaal; 3. Formatie 
ondersteuning ontwikkeling vitale bibliotheken & samenwerking op platteland; 4. Scharnierfunctie landelijke concepten leesbevordering en 
informatievaardigheden naar lokaal. 
10 Overijssel: Ondersteuning bij de uitvoering van het vierjarige programma van de Vereniging netwerk Overijsselse bibliotheken (VNOB) 
gericht op vernieuwing van het bibliotheekwerk en versterking van de lokale positionering De VNOB heeft een programma opgesteld 
waarin ze zich richt op vier programmalijnen, de Schatkamer, de Werkplaats. de Ontmoetingsplaats en Flankerend beleid. 
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POI’s hanteren, terwijl in de praktijk op dezelfde of vergelijkbare wijze invulling wordt gegeven aan activiteiten 

op het gebied van innovatie. Als laatste geven provincies aan niet altijd exact te weten hoe de POI’s invulling 

geven aan innovatie en kan ook daardoor in dit onderzoek een verschil of overeenkomst zijn gevonden die er in 

de praktijk niet is.  

De Koninklijke Bibliotheek heeft in samenspraak met de POI’s (SPN) recent het initiatief genomen om te komen 

tot een strategische (innovatie)agenda voor het bibliotheekstelsel. Deze agenda moet er onder meer toe leiden 

dat er meer samenhang ontstaat in de wijze waarop provincies invulling geven aan hun taak op het gebied van 

innovatie. 

Netwerk 

SPN stelt dat de netwerkverantwoordelijkheid per provincie eveneens zeer verschillend wordt ingevuld.11 Het 

enige onderwerp waarop in alle provincies volgens SPN ondersteuning wordt geboden is de uitrol van de 

landelijke digitale infrastructuur.  

Ogenschijnlijke verschillen tussen ProBiblio en de andere POI’s lijken in de eerste plaats het gevolg te zijn van 

het ontbreken van een uniforme toedeling van activiteiten aan wettelijke taken. ProBiblio schaart in het 

activiteitenplan 2016 onder het taakgebied ‘netwerk’ activiteiten op het gebied van positionering, klantkennis, 

vestigingsbeleid, de inzet van vrijwilligers, samenwerking met strategische partners, basisvaardigheden en 

mediawijsheid en leesbevordering. De precieze invulling van haar taken stemt ProBiblio jaarlijks af op de 

wensen van de lokale bibliotheken. Activiteiten met betrekking tot de inzet van vrijwilligers komen 

bijvoorbeeld direct voort uit een vraag vanuit lokale bibliotheken. In een enkele provincie worden deze of 

vergelijkbare activiteiten ook onder netwerkverantwoordelijkheid geschaard, maar bij de meeste provincies is 

dat niet het geval. Die scharen onder ‘netwerk’ ondersteuning op het gebied van automatisering en 

gegevenslevering en het organiseren van netwerkbijeenkomsten en kennisdeling. ProBiblio biedt dit type 

ondersteuning ook aan, maar plaatst dit in het activiteitenplan onder respectievelijk ‘interbibliothecair 

leenverkeer’ en ‘randvoorwaarden’.  

Daadwerkelijke verschillen zijn er ook. Uit de informatie die door andere provincies en POI’s in het kader van 

dit onderzoek is aangeleverd volgt dat verschillende provincies in het kader van netwerkverantwoordelijkheid 

lokale bibliotheken ondersteunen op het gebied gezamenlijk werkgeverschap, P&O, HRM en financiële 

administratie. ProBiblio voert geen gesubsidieerde activiteiten uit op deze onderwerpen. ProBiblio biedt 

dergelijke ondersteuning wel tegen betaling aan voor bibliotheken. Dit is conform de afspraken die zijn 

gemaakt met de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. 

Collecties en collectiebeleid 

SPN geeft aan dat de collectie-inspanningen van de POI’s verschillen per provincie.12 In sommige gevallen 

hebben de POI’s een regierol, soms een rol rondom centraal collectioneren en soms voeren ze eigen collecties.  

ProBiblio schaart collecties en collectiebeleid in het activiteitenplan 2016 onder interbibliothecair leenverkeer. 

ProBiblio doet in opdracht van de bibliotheken de handling en distributie van provinciale collecties, die zijn 

aangeschaft door de bibliotheken. Daarnaast stelt het netwerk een provinciaal collectieplan op en adviseert 

ProBiblio lokale bibliotheken ten aanzien van collecties en collectioneren. 

Uit de informatie die door provincies en POI’s in het kader van dit onderzoek is aangeleverd, volgt dat ook 

verschillende andere provincies (zoals Drenthe, Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht en Zeeland,) een 

eigen provinciale collectie voeren en gezamenlijk provinciaal collectiebeleid opstellen. De POI in Flevoland stelt 

                                                                 
11 Bron: Visie op invulling van de WSOB door Provinciale Ondersteuningsinstellingen en SPN. Bestuur SPN. Augustus 2015. 
12 Bron: Visie op invulling van de WSOB door Provinciale Ondersteuningsinstellingen en SPN. Bestuur SPN. Augustus 2015. 
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wel jaarlijks een provinciaal collectieplan op, maar voert geen eigen provinciale collectie. En de provincie 

Noord-Brabant financiert tot eind 2016 collecties via een tijdelijk plusprogramma. 

Verschillen zijn er ook. Zo rekent de provincie Noord-Brabant ook aansluiting bij de Nationale Bibliotheek 

Catalogus (NBC) en het Datawarehouse, het adviseren over nieuwsbrieven, de bibliotheekapp en de website 

tot ‘collecties en collectiebeleid’. In de provincie Groningen valt ondersteuning op het gebied van 

lenersadministratie en mediaverwerking ook onder ‘collecties en collectiebeleid’.  

Opvattingen over de rol van de provincie 

Er bestaat in het bibliotheekstelsel geen eenduidig beeld ten aanzien van de rol van de provincie. Dat POI’s 

verantwoordelijk zijn voor interbibliothecair leenverkeer en de ontwikkeling van innovaties ten behoeve van 

lokale bibliotheken is onomstreden. Het ministerie van OCW spreekt van ‘specifieke wettelijke provinciale 

taken’13 en SPN van ‘exclusieve taken voor provinciale ondersteuningsinstellingen’14. Dat sprake is van 

netwerkverantwoordelijkheid wordt door gesprekspartners eveneens onderkend.  

Over de invulling van deze taken en verantwoordelijkheden bestaan echter verschillen van inzicht. Zo worden 

onder interbibliothecair leenverkeer naast distributie uiteenlopende andere activiteiten geschaard (zie ook 

tabel 1). En innovatie omvat volgens de ene gesprekspartner enkel de ontwikkeling van nieuwe concepten, 

terwijl de andere gesprekspartner ook het optimaliseren van bestaande dienstverlening onder innovatie 

schaart.  

De interpretaties van betrokkenen lopen nog het meest uiteen daar waar het de invulling van 

netwerkverantwoordelijkheid betreft. Enkele gesprekspartners stellen dat een POI kan bijdragen aan de 

verbetering van de dienstverlening van lokale bibliotheken en kostenreductie door schaalvoordelen te 

realiseren. ProBiblio benoemt de volgende kenmerken van een netwerktaak: 

 Het hele netwerk heeft er baat bij; 

 Het hele netwerk geeft dat zelf ook aan; 

 Bibliotheken kunnen het niet individueel realiseren; 

 Uitvoering in netwerkverband leidt tot meerwaarde en/of kostenreductie; 

 Het draagt bij aan de continuïteit van de bibliotheek. 

Enkele andere gesprekspartners zien voornamelijk een rol weggelegd voor de provincie om in het netwerk als 

schakel te fungeren tussen de lokale bibliotheken en landelijke organisaties en initiatieven. Als landelijke 

initiatieven lokaal moeten worden uitgerold dan kunnen provincies lokale bibliotheken hierbij ondersteunen. 

En vice versa: als er lokale initiatieven zijn die opgeschaald kunnen worden dan is daarbij een rol weggelegd 

voor de POI’s. De POI’s vervullen volgens een aantal gesprekspartners een kennisfunctie waarmee ze lokale en 

landelijke organisaties voorzien van relevante kennis. 

Weer andere gesprekspartners zijn van mening dat provincies zich zouden moeten beperken tot de specifieke 

wettelijke provinciale taken en dat ze hun netwerkverantwoordelijkheid sober zouden moeten invullen. Dat wil 

zeggen dat provincies naast interbibliothecair leenverkeer en de ontwikkeling van innovatie geen andere 

dienstverlening aan lokale bibliotheken zouden moeten subsidiëren. Als een POI als deelnemer aan het 

netwerk activiteiten organiseert rondom interbibliothecair leenverkeer en innovatie geeft ze in voldoende 

mate invulling aan de netwerkverantwoordelijkheid is de gedachte. 

Een ander in het oog springend verschil in de opvattingen over de rol van de provincie betreft de rol van de 

POI’s bij het opstellen van het landelijke collectieplan. SPN benoemt het bijdragen aan de totstandkoming van 

                                                                 
13 Bron: Ministerie van OCW (2015). Notitie Provinciale taken in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. 
14 Bron: Visie op invulling van de WSOB door Provinciale Ondersteuningsinstellingen en SPN. Bestuur SPN. Augustus 2015. 
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het gezamenlijke landelijke collectieplan (Wsob artikel 10) expliciet als vierde wettelijke provinciale taak (naast 

interbibliothecair leenverkeer, innovatie en bijdragen aan het netwerk), terwijl het ministerie van OCW in zijn 

notitie15 deze taak niet apart benoemt. Ook bij gesprekspartners lopen de beelden op dit punt uiteen: enkele 

gesprekspartners zien collectioneren en collectiebeleid als invulling van de netwerkverantwoordelijkheid; 

andere gesprekspartners, zoals ProBiblio, zien het als belangrijke randvoorwaarde voor interbibliothecair 

leenverkeer.  

De rode draad is: er zijn gesprekspartners die de provinciale rol klein willen houden (en die de lokale en 

landelijke verantwoordelijkheid groot willen maken) en er zijn gesprekspartners die juist de provincie als 

belangrijke tussenlaag zien die voldoende omvang moet hebben om het landelijke en lokale goed te laten 

functioneren. Twee (deels) tegengestelde dominante opvattingen spelen hierbij op de achtergrond een rol. 

Enerzijds de opvatting dat gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor lokale bibliotheken. Bibliotheken 

zouden volgens deze gesprekspartners voor het voortbestaan niet van provincies afhankelijk mogen zijn. De 

huidige ondersteuningsstructuur houdt die afhankelijkheid volgens hen in stand en zou om die reden ingeperkt 

moeten worden. Anderzijds de opvatting dat lokale bibliotheken sterk leunen op POI’s en dat bezuinigingen op 

POI’s ten koste kan gaan van de continuïteit van de dienstverlening van lokale bibliotheken aan hun leden. Het 

inperken van de rol van de POI’s is volgens deze gesprekspartners om die reden onwenselijk.  

Ontbreken van een gemeenschappelijke taal 

Zowel uit de gesprekken als uit de documentenanalyse volgt het beeld dat er rondom de invulling van de 

wettelijke provinciale taken een groot risico is op spraakverwarring. De wet en aanpalende beleidsdocumenten 

bevatten veel begrippen die op hoofdlijnen staan beschreven en/of multi-interpretabel zijn, en die in de 

praktijk door betrokkenen ook verschillend worden uitgelegd. Zo ontbreekt het aan een gedeelde definitie van 

wat in de wet wordt verstaan onder innovatie. En uit de benchmark blijkt bijvoorbeeld dat in de verschillende 

provincies uiteenlopende activiteiten worden ondergebracht bij interbibliothecair leenverkeer (zie bijlage D). 

De consequentie van de spraakverwarring is dat het gesprek over de invulling van de rol van de provincie wordt 

bemoeilijkt. 

2.3. Varianten in dienstverlening 

In deze paragraaf ontwerpen we mogelijke varianten voor de dienstverlening van ProBiblio. Deze varianten zijn 

gebaseerd op de verschillen en overeenkomsten die we hebben aangetroffen bij de invulling van de wettelijke 

taken door de verschillende provincies (zie vorige paragraaf). De varianten kunnen worden gebruikt in het 

gesprek tussen de provincie en ProBiblio om de gewenste kwaliteit van dienstverlening te bepalen in het licht 

van de rol en ambitie van de provincie. 

Het is mogelijk gebleken om varianten te ontwikkelen voor twee specifieke activiteiten van ProBiblio: vervoer 

van materialen (in het kader van interbibliothecair leenverkeer) en collecties & collectiebeleid. Voor de andere 

activiteiten geldt dat de invulling door de verschillende provincies en de informatie die daarover beschikbaar is 

te ongelijksoortig zijn om varianten te kunnen ontwerpen. Het is om diezelfde reden ook niet mogelijk 

gebleken om bij de beschrijving van de varianten een relatie te leggen met budget.  

Vervoer van materialen 

Tabel 2 beschrijft drie mogelijke varianten voor de invulling van het vervoer van materialen. De varianten 

verschillen voor wat betreft de frequentie waarmee bibliotheken worden aangedaan, het service level en de 

financiering. Ook kan voor een combinatie van varianten gekozen worden. 

                                                                 
15 Bron: Ministerie van OCW (2015). Notitie Provinciale taken in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. 
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Vervoer Minimumvariant Tussenvariant Maximumvariant 

Frequentie 1 keer per week 2 tot 3 keer per week 4 tot 5 keer per week 

Service level Van POI naar hoofdvestiging Van deur tot deur bij vestigingen16 Van kast tot kast17 

Financiering Eigen bijdrage leden en 

bibliotheken 

Bijdrage leden bij basisabonnement 

/ bijdrage bibliotheken bij hogere 

frequentie 

Geen eigen bijdrage leden 

en bibliotheken 

De huidige dienstverlening van ProBiblio komt grofweg overeen met de tussenvariant en is relatief sober in 

vergelijking met de andere POI’s (zie tabel 1 in paragraaf 2.2). In verscheidene provincies ligt de frequentie 

hoger, wordt een hoger service level aanboden (‘kast tot kast’) en/of hoeven bibliotheken geen eigen bijdrage 

te betalen. De minimumvariant wordt voor zover bekend in geen van de provincies gehanteerd. 

Uit een vergelijking met de provincie Zuid-Holland verderop in dit rapport (paragraaf 3.3) blijkt dat bibliotheken 

in Zuid-Holland een lagere eigen bijdrage betalen dan bibliotheken in Noord-Holland voor het vervoer van 

materialen, maar voor het overige dezelfde dienstverlening ontvangen (in termen van frequentie en service 

level). Bibliotheken geven in gesprekken aan dat de huidige frequentie en service level aansluiten bij hun 

behoefte. Dit sluit volgens ProBiblio aan bij de uitkomsten van hun eigen klantonderzoek, waarin bibliotheken 

positief oordelen over het vervoer. Het is dan ook aannemelijk dat als de provincie Noord-Holland extra 

subsidie beschikbaar zou stellen voor vervoer, de lokale bibliotheken in Noord-Holland in overleg met ProBiblio 

als eerste zullen kiezen voor het verlagen van hun eigen bijdrage en niet voor bijvoorbeeld het verhogen van de 

frequentie of het service level. 

Collecties & collectiebeleid 

Tabel 3 beschrijft drie mogelijke varianten voor de invulling van activiteiten op het gebied van collecties en 

collectiebeleid. De varianten verschillen voor wat betreft de betrokkenheid van de POI bij collectiebeleid, het al 

dan niet voeren van een provinciale collectie (naast lokale collecties) en de financiering. ProBiblio biedt ook bij 

deze activiteit de tussenvariant aan, evenals veel van de andere provincies.  

 

                                                                 
16 De POI levert de materialen tot aan de deur van de bibliotheekvestigingen. De bibliotheekvestiging verzorgt zelf de verdere afhandeling. 
17 De POI levert de materialen aan en zet de materialen als het ware ‘in de kast’. Bij een aantal POI’s valt ook het invoeren van de 
materialen in de (online)catalogus onder het vervoer van ‘kast tot kast’. 

Tabel 2. Varianten vervoer van materialen. 

Collecties & 

collectiebeleid 

Minimumvariant Tussenvariant Maximumvariant 

Collectiebeleid Geen provinciaal 

collectieplan 

Provinciaal collectieplan (op basis van 

het landelijke collectieplan) 

Provinciaal collectieplan (op 

basis van het landelijke 

collectieplan) 

Collecties Alleen lokale collecties Provinciale collectie Provinciale collectie  

Financiering Ongesubsidieerd Deels gesubsidieerd (handling, opslag 

van materialen en automatisering), deels 

ongesubsidieerd (aanschaf) 

Volledig gesubsidieerd 

Tabel 3. Varianten collecties & collectiebeleid. 
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2.4. Rollen provincie 

Rolopvatting provincie 

Het open karakter van de wet maakt het niet mogelijk om op basis van de wet alleen een eenduidig oordeel te 

geven over de relatie tussen de wettelijke taken van de provincie en de activiteiten van ProBiblio. Doordat het 

ontbreekt aan een precieze beschrijving van de rol en taken van de provincie en de wet geen normen stelt, kan 

voor vrijwel alle activiteiten zowel worden beargumenteerd dat ze binnen de Wsob vallen als dat de provincie 

niet wettelijk verplicht is om ze uit te voeren.  

Innovatie kan hierbij als voorbeeld dienen. POI’s zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van innovaties ten 

behoeve van lokale bibliotheken. Wat onder innovatie moet worden verstaan blijkt niet uit de wet. En wat de 

minimale dienstverlening is die de provincie zou moeten bieden aan lokale bibliotheken evenmin. Hierdoor kan 

voor een activiteit net zo gemakkelijk worden beargumenteerd dat het aansluit op de wettelijke taak van de 

provincie (bijvoorbeeld: het leidt tot een verbetering bij lokale bibliotheken en valt dus onder de taak innovatie) 

als dat de activiteit verder reikt dan de verantwoordelijkheid van de provincie (bijvoorbeeld: het sluit niet aan 

bij onze definitie van innovatie of de provincie doet al genoeg aan innovatie). 

De legitimiteit van de activiteiten van een POI hangt kortom af van de rolopvatting en ambitie van de provincie: 

Welke rol ziet de provincie voor zichzelf weggelegd in het bibliotheekstelsel en wat wil ze bereiken? Als 

daarover duidelijkheid bestaat kan de vraag worden gesteld of de activiteiten van de POI hier goed op 

aansluiten. 

Het ontbreekt momenteel nog aan een duidelijke, gedeelde rolopvatting bij provincies. Sinds de 

inwerkingtreding van de Wsob is hier wel meer aandacht voor gekomen. Dit onderzoek geeft daar blijk van, 

evenals het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een gezamenlijke (innovatie)agenda op te stellen voor 

het bibliotheekstelsel. 

Drie provinciale rollen 

Gesprekspartners interpreteren de rol van de provincie in het bibliotheekstelsel op verschillende wijze. Globaal 

kunnen drie rollen voor de provincie worden onderscheiden. 

De eerste rol heeft betrekking op die activiteiten die rechtstreeks uit de Wsob volgen: 

1. Het uitvoeren van die activiteiten waarvan op basis van de wet en/of Memorie van toelichting bij het 

wetsvoorstel duidelijk blijkt dat de provincie daarbij een rol vervult. Hieronder vallen de wettelijk 

provinciale taken distributie in het kader van interbibliothecair leenverkeer en de ontwikkeling van 

innovaties ten behoeve van lokale bibliotheken. Maar ook activiteiten op het gebied van onderwijs en 

educatie kunnen hiertoe worden gerekend. In de Memorie van toelichting staat expliciet vermeld dat 

deze in praktijk vooral op lokaal en regionaal niveau vorm moeten krijgen. 

 

De tweede en derde rol hebben betrekking op die activiteiten waarvan niet expliciet in de wet en/of Memorie 

van toelichting vermeld staat dat provincies daarbij een rol vervullen: 

2. Het fungeren als schakel tussen landelijk en lokaal (verticale rol). Het betreft activiteiten die landelijk 

worden geïnitieerd en lokaal worden uitgerold of lokale initiatieven die worden opgeschaald naar 

landelijk niveau. Dit speelt bijvoorbeeld rondom collectioneren en de vorming van een nationale 

bibliotheekcatalogus (NBC). Het kan ook gaan om verplichtingen voor lokale bibliotheken die volgen uit 

de wet. Het ondersteunen van bibliotheken bij gegevenslevering is hiervan een voorbeeld. 

3. Het bovenlokale netwerk inzetten ten behoeve van lokale bibliotheken (horizontale rol). Het betreft 

activiteiten waarbij de provinciale ondersteuningsinstelling – al dan niet in samenwerking met andere 
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organisaties – lokale bibliotheken ondersteuning biedt die zij zelf individueel niet kunnen realiseren. 

Door de dienstverlening bovenlokaal te organiseren ontstaan schaalvoordelen. Voorbeelden van 

activiteiten zijn het ondersteunen en adviseren van bibliotheken op het gebied van positionering, 

klantkennis en vestigingsbeleid.  

ProBiblio herkent de drie rollen en beargumenteert dat ook de verticale en horizontale rollen een wettelijke 

grondslag hebben: “De horizontale en verticale rol vinden hun grondslag in artikel 6, 7 en 8 van de Wsob. 

Hierdoor zijn dit weliswaar geen expliciete, maar wel wettelijke netwerktaken. Er wordt in de Wsob niet 

verwezen naar welke laag (lokaal, provinciaal, landelijk) welke specifieke taken moeten worden opgepakt. De 

taken die wij provinciaal oppakken vanuit deze wettelijke netwerktaak worden in afstemming met het netwerk 

bepaald.” 

Toedeling van activiteiten aan rollen 

Van de negentien gesubsidieerde activiteiten die ProBiblio in 2016 in Noord-Holland gaat uitvoeren zijn er 

zeven toe te delen aan de eerste rol (expliciet vermeld in de wet en/of Memorie van toelichting), vijf aan de 

verticale rol en zeven aan de horizontale rol. De activiteiten beslaan respectievelijk 41%, 18% en 40% van het 

totale subsidiebudget van de provincie Noord-Holland (figuur 1) 

 

Figuur 1. Toedeling van activiteiten ProBiblio aan drie mogelijke provinciale rollen (analyse gebaseerd op door ProBiblio aangeleverde 
informatie). 

In tabel 4 hierna beschrijven we voor drie activiteiten van ProBiblio de toedeling aan een rol. Een 

beargumenteerde toedeling van alle negentien activiteiten is opgenomen in bijlage B. 

Activiteit: Vervoer van materialen Catalogus (aansluiting op NBC+) Klantkennis (ondersteuning bij 

marketing) 

Rol: Expliciet vermeld in Wsob en/of 

Memorie van toelichting 

Verticale rol Horizontale rol 

Argumentatie: De wet benoemt het vervoer van 

materialen expliciet als wettelijke 

provinciale taak (art. 15 en 16). 

De wet schrijft voor dat 

deelnemers aan het netwerk 

gebruik maken van een 

gezamenlijke catalogus (artikel 8) 

en dat lokale bibliotheken en POI’s 

gegevens verstrekken ten behoeve 

Zowel de wet als de Memorie van 

toelichting benoemen 

ondersteuning van lokale 

bibliotheken bij marketing niet als 

provinciale taak. 

7

5

7

(in aantallen)

vermeld in wet

verticaal
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41%

18%

40%

(in budget)



 

 
 

 
 19 

van de gezamenlijke catalogus aan 

de KB (artikel 11 lid 1). 

Zowel de wet als de Memorie van 

toelichting benoemen niet dat de 

provincie de aansluiting verzorgt 

voor lokale bibliotheken. 

ProBiblio voorziet in een lokale en 

landelijke behoefte en opereert 

als schakel tussen lokaal 

(bibliotheken) en landelijk (KB) 

Het betreft geen uitvoering / 

doorvertaling van een landelijk 

initiatief. 

ProBiblio voorziet in de behoefte 

van lokale bibliotheken door het 

inzetten van het bovenlokale 

netwerk. 

Tabel 4. Beargumenteerde toedeling van drie activiteiten aan drie mogelijke provinciale rollen.  
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3. Financiële bijdrage 

3.1. Huidige financiële bijdrage 

Ontwikkeling budget en subsidie ProBiblio  

ProBiblio is de provinciale ondersteuningsinstelling voor de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het 

totaalbudget van ProBiblio is in 20 15 begroot op €13.770.000,-. Dit totaalbudget bestaat uit subsidies vanuit 

de provincies, overige subsidies en bijdragen, omzet uit dienstverlening en overige bedrijfsopbrengsten. Het 

totaalbudget van ProBiblio was in 2013 nog €14.660.000,- en is in 2014 afgenomen naar €14.391.000,-. 

De provincies Noord- en Zuid-Holland geven een jaarlijkse subsidie aan ProBiblio voor de ondersteuning van 

bibliotheken. Deze subsidies verschillen van elkaar. Vanaf 2014 bezuinigt de provincie Noord-Holland 

stapsgewijs op de bijdrage aan ProBiblio. De provincie heeft afspraken gemaakt om in 2014 10% te bezuinigen 

en in 2015 en 2016 nog eens 5% per jaar.  

 Provincie Noord-Holland Provincie Zuid-Holland 

2013 €2.980.240,- €5.000.139,- 

2014 €2.683.390,- €5.000.139,- 

2015 €2.532.240,- €5.092.642,- 

2016 €2.382.090,- €5.092.640,- 

Tabel 5. Subsidies provincies Noord-Holland en Zuid-Holland aan ProBiblio. Bron: ProBiblio en de provincie Zuid-Holland (zie bijlage F). 

Budgetten POI’s 

De totaalbudgetten van de POI’s lopen sterk uiteen (figuur 2). Het totaalbudget in 201518 verschilt van €1,4 

miljoen (SFB, Flevoland) tot €13,8 miljoen (ProBiblio, Noord- en Zuid-Holland). Deze gegevens moeten met 

enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het betreft hier door de provincies en POI’s verstrekte 

informatie over de stichting waaraan de betreffende provincie subsidie verstrekt. In sommige gevallen maakt 

die stichting onderdeel uit van een grotere organisatie die bestaat uit verschillende juridische entiteiten. De 

door de provincie gesubsidieerde activiteiten zijn juridisch gescheiden van de overige activiteiten (met en 

zonder winstoogmerk). De financiële cijfers met betrekking tot die overige activiteiten zijn in die gevallen niet 

meegenomen in de vergelijking hierna. Dit is het geval bij Cubiss19, actief in Limburg en Noord-Brabant, en bij 

Rijnbrink20, actief in Gelderland en Overijssel. Bij ProBiblio zijn de activiteiten die worden gesubsidieerd door de 

provincies Noord- en Zuid-Holland en de overige activiteiten ondergebracht in één stichting.  

Daarnaast moet worden opgemerkt dat de aard van de activiteiten van de POI’s onderling sterk kan verschillen. 

Ten eerste kan de POI ook actief zijn buiten het bibliotheekstelsel. In Zeeland is de Zeeuwse Bibliotheek, die 

tevens fungeert als POI, bijvoorbeeld recent gefuseerd met Scoop, het Zeeuws instituut voor sociale & culturele 

ontwikkeling. Ten tweede kan de POI ondergebracht zijn in één organisatie met bibliotheken. Dit is in 

Groningen en Zeeland het geval. Ten derde kan ook de wijze van financiering verschillen. ProBiblio voert alleen 

                                                                 
18 Enkel de cijfers van de provincie Friesland zijn gebaseerd op 2016. 
19 Cubiss heeft de gesubsidieerde activiteiten juridisch gescheiden van de overige activiteiten. Cubiss bestaat uit de stichtingen Cubiss 
Brabant en Cubiss Limburg voor de door de provincie gesubsidieerde activiteiten en Cubiss bv voor de overige activiteiten. 
20 Rijnbrink heeft voor de gesubsidieerde activiteiten in Gelderland en Overijssel twee separate stichtingen opgezet: Stichting Biblioservice 
Gelderland en Stichting Overijsselse Bibliotheekdienst. Rijnbrink bestaat daarnaast nog uit enkele andere stichtingen. 
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gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde activiteiten zonder winstoogmerk uit, enkele andere POI’s bieden ook 

dienstverlening aan tegen commerciële tarieven. 

 

Figuur 2. Totaalbudgetten POI’s in 2015. Cijfers zijn afkomstig uit aangeleverde informatie (zie bijlage F). 

Inkomsten POI’s 

Figuur 3 bevat een uitsplitsing van de totaalbudgetten van de POI’s naar type inkomsten. Er is een uitsplitsing 

gemaakt naar subsidie van de provincie, eventuele gemeentelijke subsidies en inkomsten die afkomstig zijn van 

bibliotheken. Als van bepaalde inkomsten op basis van de beschikbare documentatie niet vastgesteld kon 

worden van wie ze afkomstig zijn, zijn ze aangemerkt als ‘overige inkomsten’. Voor ProBiblio geldt dat er van 

het totale budget van €13.770.000,-, € 2.532.240,- afkomstig is van de provincie Noord-Holland en € 

5.092.642,- van de provincie Zuid-Holland. 

 
Figuur 3. Totaalbudgetten uitgesplitst naar type inkomsten. Cijfers zijn afkomstig uit aangeleverde informatie (zie bijlage F). 

Uitsplitsing provinciale subsidie 

Figuur 4 bevat een uitsplitsing van de provinciale subsidie in 2015 naar de uitvoering van interbibliothecair 

leenverkeer en overige activiteiten. Een nadere uitsplitsing is niet mogelijk vanwege de wijze waarop de 

provincies de subsidies verlenen. Provincies verstrekken veelal een totaalsubsidie aan de POI, waarbij niet altijd 
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specifieke bedragen zijn gekoppeld aan specifieke taken uit de Wsob. Zoals we in hoofdstuk 2 hebben 

geconstateerd zijn de toedelingen van activiteiten aan taken die de POI’s zelf maken bovendien niet uniform. 

Interbibliothecair leenverkeer is de enige taak die op basis van de door de provincies en POI’s verstrekte 

informatie wel kan worden uitgesplitst. 

De verschillen in de hoogtes van de budgetten voor interbibliothecair leenverkeer zijn te verklaren door de 

wijze waarop POI’s aan deze taak invulling geven en de mate waarin lokale bibliotheken eigen bijdragen 

betalen voor interbibliothecair leenverkeer (zie ook paragraaf 2.2).  

Bij de provincie Zeeland is een ander onderscheid gemaakt en is de taak interbibliothecair leenverkeer 

samengevoegd met andere activiteiten zoals onderzoek en collectie. Een specifieke uitsplitsing is niet mogelijk 

en het bedrag voor interbibliothecair leenverkeer is daardoor relatief hoog. Voor de provincies Flevoland en 

Limburg is op basis van de beschikbare informatie niet vast te stellen welk budget zij besteden aan 

interbibliothecair leenverkeer. 

 

Figuur 4. Subsidies van de provincies uitgesplitst naar interbibliothecair leenverkeer (IBL) en overige provinciale subsidie. Cijfers zijn 
afkomstig uit aangeleverde informatie (zie bijlage F). 

3.2. Indicator bijdrage per inwoner 

Subsidiebijdrage per inwoner 

Figuur 5 geeft de subsidiebijdrage van de provincie aan de POI per inwoner weer. De provincie Noord-Holland 

versterkt met €0,92 per inwoner de laagste bijdrage (per inwoner) in vergelijking met andere provincies. De 

provincie Zeeland geeft veruit de hoogste bijdrage met €17,41 per inwoner. De verschillen zijn deels te 

verklaren door de eerder genoemde verschillen in de aard van de activiteiten van de POI’s (zie paragraaf 3.1). 

Zo is de Zeeuwse POI ook actief buiten het bibliotheekstelsel en is de POI ondergebracht in één organisatie met 

bibliotheken. 
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Figuur 5. Subsidie van de provincie aan POI per inwoner (peildatum aantal inwoners: 1 januari 2015). Cijfers zijn afkomstig uit aangeleverde 
informatie (zie bijlage F). 

Argumenten vóór het gebruik van de indicator ‘bijdrage per inwoner’ 

Voor het gebruik van de indicator ‘subsidiebijdrage van de provincie per inwoner’ bij het bepalen van de 

kwaliteit van de uitvoering van de taken binnen het bibliotheekstelsel bestaat een aantal argumenten: 

 De indicator is goed meetbaar en vergelijkbaar. Op basis van de subsidietoekenningen van de provincies 

kan jaarlijks een vergelijking worden opgesteld zoals weergegeven in figuur 5. 

 Beargumenteerd zou kunnen worden dat een relatie te construeren is tussen het aantal inwoners van 

de provincie en de benodigde ondersteuning van de POI aan de lokale bibliotheken: Het aantal inwoners 

van de provincie vormt een indicatie voor het (potentiële) aantal bibliotheekleden en het aantal te 

ondersteunen bibliotheken en vestigingen in de betreffende provincie. Het aantal bibliotheekleden 

vormt mogelijk een indicatie voor de omvang van de activiteiten van de lokale bibliotheken. Dat vormt 

mogelijk weer een indicatie voor de gewenste ondersteuning door de POI aan de lokale bibliotheken. 

 In de Wsob wordt het aantal inwoners genoemd als een aspect waarmee rekening gehouden dient te 

worden bij het uitoefenen van de wettelijke taken (artikel 6 lid 2 Wsob).  

 Lange tijd was het aantal inwoners ook het uitgangspunt bij het bepalen van de verhouding tussen de 

hoogte van subsidies aan ProBiblio van de provincie Noord-Holland en de provincie Zuid-Holland 

(44%/56%). Deze verdeling wordt nog steeds gehanteerd bij activiteiten waarbij er geen verschillen zijn 

in dienstverlening van ProBiblio aan lokale bibliotheken tussen beide provincies. 

Argumenten tegen het gebruik van de indicator ‘bijdrage per inwoner’ 

Het voorgenoemde laat onverlet dat zwaarwegende argumenten bestaan tegen het eigenstandig gebruiken 

van de indicator ‘subsidiebijdrage van de provincie per inwoner’ bij het bepalen van de kwaliteit van uitvoering 

van taken binnen het bibliotheekstelsel: 

 De relatie met kwaliteit is niet lineair: Een POI met verhoudingsgewijs meer budget zal niet per definitie 

betere dienstverlening leveren aan lokale bibliotheken en vice versa. Ten eerste laat het voor de POI 

beïnvloedbare aspecten als doeltreffendheid en doelmatigheid in de uitvoering buiten beschouwing. 

Ook wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van cofinanciering, waardoor een POI 

weliswaar relatief minder subsidie kan ontvangen van de provincie, maar net zo effectief of zelfs 

effectiever kan opereren omdat andere financieringsbronnen beschikbaar zijn. Ten tweede houdt het 

geen rekening met niet-beïnvloedbare verschillen tussen provincies op bijvoorbeeld demografisch, 
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geografisch en cultureel vlak. Zo zijn over het algemeen de vaste overheadkosten per inwoner lager als 

een provincie meer inwoners heeft. 

 Tussen provincies bestaan grote verschillen voor wat betreft de activiteiten die de POI’s uitvoeren (zie 

paragraaf 3.1). Onderscheid kan onder meer worden gemaakt naar de aard van de activiteiten (wel/niet 

bibliotheek gerelateerd en wel/niet in één organisatie met bibliotheken) en naar de wijze van 

financiering (gesubsidieerde activiteiten, niet-gesubsidieerde activiteiten zonder winstoogmerk en 

commerciële activiteiten). ProBiblio voert alleen gesubsidieerde en kostendekkende activiteiten uit in 

het bibliotheekstelsel. Andere POI’s zijn ook actief buiten het bibliotheekstelsel en/of bieden ook 

dienstverlening aan tegen commerciële tarieven. 

 Tussen provincies bestaan grote verschillen in de wijze waarop de POI’s zijn georganiseerd (zie ook 

paragraaf 3.1). Drie POI’s bedienen twee provincies (ProBiblio, Cubiss en Rijnbrink). Dat leidt mogelijk 

tot efficiency-voordelen. 

Weging van argumenten 

Resumerend kan worden gesteld dat er zowel argumenten voor als tegen zijn voor het gebruik van de indicator 

‘subsidiebijdrage van de provincie per inwoner’. De tegenargumenten zijn echter wezenlijk van aard en wegen 

zodanig zwaar (in vergelijking met de argumenten voor) dat de indicator ongeschikt is voor het bepalen van de 

kwaliteit van de uitvoering van de taken binnen het bibliotheekstelsel. 

Overwogen kan worden om een andere grondslag te nemen dan het aantal inwoners van de betreffende 

provincie. Voorbeelden zijn het aantal basisbibliotheken en het aantal vestigingen. Ook zou de grondslag 

verbijzonderd kunnen worden, bijvoorbeeld door niet uit te gaan van het aantal inwoners, maar van het aantal 

inwoners per vierkante kilometer of van de gemiddelde afstand tussen basisbibliotheken (of vestigingen). 

Distributie in het kader van interbibliothecair leenverkeer vormt een belangrijke activiteit voor alle POI’s (16% 

van de subsidie van de provincie Noord-Holland in 2016). De kosten van distributie hangen voor een belangrijk 

deel samen met de afstanden die moet worden afgelegd. Alternatieve grondslagen kennen echter vergelijkbare 

tekortkomingen als het aantal inwoners: de relatie met kwaliteit is niet lineair en de verschillen tussen de 

provincies blijven bestaan. 

3.3. Relatie budget en omvang & kwaliteit dienstverlening 

Vergelijking van Noord-Holland en Zuid-Holland 

Om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen de hoogte van de subsidie en de omvang en kwaliteit van de 

dienstverlening bestuderen we de verschillen in dienstverlening van ProBiblio aan lokale bibliotheken tussen de 

provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Het betreft een analyse van alle gesubsidieerde activiteiten die 

ProBiblio in 2016 wil gaan uitvoeren voor de provincies Noord-Holland. 

Bijlage C bevat een vergelijking van de subsidies van beide provincies aan ProBiblio voor 2016. Deze vergelijking 

is opgesteld op basis van door ProBiblio aangeleverde informatie. Uit deze vergelijking valt voor wat betreft de 

relatie tussen budget en de omvang en kwaliteit van de dienstverlening het volgende af te leiden: 

 Alle 19 activiteiten die in 2016 in het kader van de Wsob worden uitgevoerd door ProBiblio worden 

zowel uitgevoerd in de provincie Noord-Holland als Zuid-Holland. De verlaging van de subsidie door de 

provincie Noord-Holland in de afgelopen jaren heeft er derhalve niet toe geleid dat activiteiten die 

worden uitgevoerd in Zuid-Holland niet langer in Noord-Holland worden aangeboden. 

 Bij twee van de 19 activiteiten is de dienstverlening in beide provincies hetzelfde: ‘Informeren van 

netwerk en bijeenkomsten organiseren’ en ‘Netwerkcoördinatie, -ondersteuning en ambtelijk 
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secretariaat’. Bij deze activiteiten is de verdeling van de subsidiebijdragen tussen de beide provincies 

ook nog conform de oorspronkelijke verdeling (naar rato het aantal inwoners: 44%/56%). 

 Een afname van het bereik (aandeel lokale bibliotheken in de provincie dat wordt bediend) is het meest 

voorkomende effect van de verlaging van de subsidie, dit is het geval bij 12 van de 19 activiteiten. Bij 

vier van de 19 activiteiten heeft de verlaging van de subsidie door de provincie Noord-Holland alleen 

geleid tot een lager bereik: ‘Samenwerking strategische partners’, ‘Mediawijsheid’, ‘Leesbevordering’ en 

‘Samenwerking onderwijs’. 

 Bij circa een derde van de activiteiten (7) is de eigen bijdrage die bibliotheken moeten betalen hoger in 

Noord-Holland dan in Zuid-Holland. Bij één van die activiteiten is de hogere eigen bijdrage van 

bibliotheken het enige verschil, namelijk bij het vervoer van materialen (in het kader van 

interbibliothecair leenverkeer). Er zijn bij deze activiteit geen verschillen tussen beide provincies voor 

wat betreft het aandeel van de bibliotheken dat wordt bediend (bereik), de omvang van de activiteit en 

de kwaliteit van de dienstverlening. 

 Bij circa de helft van de activiteiten (8) is de activiteit in omvang ingeperkt. Dat wil zeggen dat één of 

meerdere extra subactiviteiten die in Zuid-Holland wel worden uitgevoerd in Noord-Holland niet 

worden aangeboden aan bibliotheken. 

 In Noord-Holland is in vergelijking met Zuid-Holland bij enkele activiteiten (4) de dienstverlening in 

kwalitatieve zin ingeperkt. Zo komt het voor dat bij bepaalde onderwerpen in Zuid-Holland individuele 

ondersteuning op maat wordt geboden aan bibliotheken, terwijl in Noord-Holland over datzelfde 

onderwerp alleen generiek informatie wordt verstrekt (bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief).  

Risico van free-rider-gedrag 

In het bijzonder staan we hierna stil bij de zorg omtrent free-rider-gedrag door de provincie Noord-Holland. In 

een brief aan de fractievoorzitters in de Provinciale Staten van Noord-Holland stelt ProBiblio dat de provincie 

Noord-Holland meelift op de kennis en ervaring die ProBiblio opdoet in de projecten die ProBiblio uitvoert in 

Zuid-Holland. Dit naar aanleiding van de zorg van free-rider-gedrag die in Provinciale Staten is geuit.21 

In dit onderzoek is niet onderzocht of free-rider-gedrag in de praktijk daadwerkelijk optreedt. Wel is in de 

analyse van activiteiten op basis van expert judgement bestudeerd of het risico van free-rider-gedrag zich 

voordoet en bij welke activiteiten dit risico het grootst is. Het risico van free-rider-gedrag doet zich met name 

voor als er grote verschillen zijn tussen beide provincies voor wat betreft de omvang van de subsidie en – 

daaruit volgend – de omvang van de betreffende activiteit. Ook bij activiteiten met een innovatief karakter, 

activiteiten die resulteren in generiek toepasbare en overdraagbare kennis en activiteiten waarvan de 

ontwikkelkosten veel hoger zijn dan de uitrolkosten is de kans op free-rider-gedrag relatief groot. 

Uit een analyse van de gesubsidieerde activiteiten op de voorgenoemde aspecten volgt dat het risico van free-

rider-gedrag bij de volgende activiteiten het duidelijkst wordt gezien:  

 9. Positionering van bibliotheken  

 10. Klantkennis 

 11. Vestigingsbeleid 

 12. Vrijwilligers 

 18. De Bibliotheek op school 

Aan deze vijf activiteiten verstrekt de provincie Noord-Holland in 2016 in totaal circa € 687.000,- subsidie. Dat 

is 28% van de totale subsidie. De subsidiebedragen per activiteit staan opgenomen in bijlage C. 

 

                                                                 
21 Deze zorg is geuit in de commissie Zorg, Cultuur en Middelen (ZCM) in de vergadering van 16 februari 2015. Kijk voor meer informatie 
over de bijeenkomst op http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/default.aspx?GAAgendatypecode=15. 
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Risico van penny wise, pound foolish 

Uit dezelfde analyse volgt ook dat bij een aantal activiteiten de provincie Noord-Holland weinig bijdraagt 

(zowel absoluut als relatief ten opzichte van de provincie Zuid-Holland) en mede als gevolg daarvan de 

dienstverlening van ProBiblio in aard en omvang zeer beperkt is. Dit roept de vraag op of bij deze activiteiten 

geen sprake is van penny wise, pound foolish: de provincie Noord-Holland betaalt weinig, maar krijgt hier ook 

navenant weinig voor terug. Bij die activiteiten kunnen vraagtekens worden gezet bij de effectiviteit van de 

ondersteuning. 

Uit de analyse van de gesubsidieerde activiteiten volgt dat het risico van penny wise, pound foolish bij de 

volgende activiteiten het duidelijkst wordt gezien:  

 8. Privacy 

 11. Vestigingsbeleid 

 12. Vrijwilligers 

Aan deze drie activiteiten verstrekt de provincie Noord-Holland in 2016 in totaal circa € 61.000,- subsidie. Dat is 

3% van de totale subsidie. De subsidiebedragen per activiteit staan opgenomen in bijlage C.  
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4. Aansturing 

4.1. Wijze van aansturing  

Huidige aansturing ProBiblio 

De provincie Noord-Holland vraagt ProBiblio jaarlijks om een activiteitenplan met een bijbehorende begroting 

aan te leveren vóór 1 oktober voor het daaropvolgende jaar. ProBiblio vraagt bij het opstellen van het 

activiteitenplan advies aan de Noord-Hollandse bibliotheken, die zijn verenigd in de Stichting Overleg Openbaar 

Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB). De provincie en ProBiblio gaan in gesprek over de aanvraag. De 

provincie vraagt mogelijk om aanpassingen in de aanvraag en keurt de aanvraag uiteindelijk goed in de vorm 

van een beschikking aan ProBiblio.  

Er is geen document waarin de sturingsrelatie is vastgelegd of waarin staat waar ProBiblio aan moet voldoen in 

het licht van de aanvraag die wordt ingediend. Verder heeft de provincie geen (geëxpliciteerd) 

bibliotheekbeleid. Bij de provincie is minder dan 0,05fte beschikbaar voor het thema ‘bibliotheken’, waar de 

aansturing van ProBiblio onderdeel van uitmaakt.  

Verschillen en overeenkomsten met andere provincies 

Bij andere provincies is het proces van subsidieverstrekking op vergelijkbare wijze ingericht. De POI dient een 

plan in en de provincie keurt het plan, na overleg met de POI, goed. Een aantal provincies, zoals Groningen, 

werkt met een vierjarencyclus op het gebied van cultuur en het jaarplan van de POI moet daarbij aansluiten.  

De gang van zaken gedurende het subsidiejaar in Noord-Holland verschilt wel enigszins in vergelijking met de 

andere provincies. Zo zijn er provincies die maandelijks (al dan niet op vaste momenten) contact hebben met 

de POI over de uitvoering van de provinciale taken. De meeste provincies hebben naar eigen zeggen in 

vergelijking met Noord-Holland ook meer tijd beschikbaar voor het thema ‘bibliotheken’ (variërend van 

ongeveer 0,1 fte tot 1,6 fte). 

De provincie Utrecht heeft een aantal indicatoren afgesproken met de POI waarover de POI rapporteert. Onder 

andere de provincie Drenthe maakt daarnaast gebruik van klanttevredenheidsonderzoeken bij de beoordeling 

van de POI. Andere provincies (zoals Noord-Brabant) geven aan dat ze aan het zoeken zijn naar de juiste 

indicatoren. Een aantal provincies vindt het lastig om geschikte indicatoren te vinden. Provincies ervaren soms 

een informatielacune en -achterstand ten opzichte van de POI’s. Die bemoeilijkt de aansturing en de invulling 

van het opdrachtgeverschap. 

4.2. Randvoorwaarden effectieve aansturing 

De provincie Noord-Holland heeft de wens om beter te kunnen sturen op de uitvoering van de wettelijke 

provinciale taken door ProBiblio. Goede aansturing vereist ten minste dat aan de hierna volgende 

randvoorwaarden wordt voldaan. 

Duidelijke rolopvatting 

Het bibliotheekstelsel is opgebouwd uit drie lagen (lokaal, provinciaal en landelijk) en omvat een groot aantal 

organisaties en voorzieningen. De Wsob beschrijft de verantwoordelijkheden en taken van deelnemers aan het 

netwerk, maar doet dit alleen op hoofdlijnen. Daarbinnen is veel ruimte voor interpretatie. Deelnemers kunnen 
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hun rol alleen goed vervullen als onderling goede afspraken zijn gemaakt over de rolverdeling. Dit geldt in het 

bijzonder voor provincies, die als tussenlaag tussen lokaal en landelijk opereren: Waar wil je als provincie over 

gaan en waarover niet? Wat doe je als provincie zelf en wat laat je aan anderen over?  

Binnen de provinciale laag speelt ook het onderscheid tussen de provincie als bestuurslaag en de POI als 

uitvoeringsorganisatie. De POI’s (verenigd in SPN) nemen nadrukkelijk een rol bij de doorontwikkeling van het 

bibliotheekstelsel (bijvoorbeeld bij het opstellen van de gezamenlijke (innovatie)agenda en de Regeling 

gegevenslevering openbare bibliotheekvoorzieningen). Enerzijds is dat logisch en goed: ze hebben op basis van 

de wet een rol bij interbibliothecair leenverkeer en innovatie, en ze beschikken over kennis, kunde en 

capaciteit. Anderzijds zijn ze ook onderdeel van het bestaande systeem en daarmee belanghebbende. Dit zou 

er toe kunnen leiden dat de nadruk komt te liggen op incrementele innovatie, gericht op het optimaliseren van 

de bestaande situatie, en minder ruimte is voor meer radicale vormen van innovatie, die mogelijk de rol van de 

POI in het bibliotheekstelsel wezenlijk veranderen.22 Dit roept de vraag op naar bij welke onderwerpen de 

provincies zelf de regie zou moeten voeren en wat wordt overgelaten aan de POI’s/SPN.  

Het ontbreekt bij provincies aan een gezamenlijk standpunt over hun rol in het bibliotheekstelsel. Hierop 

worden momenteel wel stappen gezet. Dit onderzoek is daar een voorbeeld van, net zo als het traject ‘de 

gezamenlijke (innovatie)agenda’ onder regie van de Koninklijke Bibliotheek. Het bibliotheekstelsel wil in 

gezamenlijkheid vorm gaan geven aan de toekomst van het openbaar bibliotheeknetwerk. In de agenda zal ook 

aandacht worden besteed aan de rollen, netwerktaken en (financiële) verantwoordelijkheden van deelnemers 

aan het netwerk. 

Heldere ambitie 

Aansturing vereist een heldere ambitie die kan worden geoperationaliseerd en dient als meetlat: Wat is de 

ambitie van de provincie ten aanzien van bibliotheken? Hoe dragen de activiteiten van de provincie in het 

bibliotheekstelsel bij aan de doelen op de provinciale kerntaken? De provincie Noord-Holland beschikt 

momenteel niet over eigenstandig beleid ten aanzien van bibliotheken. De provinciale activiteiten in het 

bibliotheekstelsel zijn ook beperkt ingebed in ander provinciaal beleid. 

Goede informatiepositie 

Om te kunnen bepalen of ProBiblio de juiste activiteiten uitvoert en bijdraagt aan de gestelde doelen is 

monitorings- en vergelijkingsinformatie nodig. De provincie Noord-Holland is hiervoor nu vrijwel volledig 

afhankelijk van de informatievoorziening door ProBiblio. De provincie Noord-Holland maakt geen gebruik van 

landelijke cijfers, informatie van lokale bibliotheken of informatie die beschikbaar is bij andere provincies. Er is 

beperkt inzicht in de activiteiten die andere provincies (laten) uitvoeren en de aard, omvang en 

kwaliteitsniveaus bij de uitvoering van die activiteiten. Het vergroten van dat inzicht (namelijk het inzicht in de 

verschillen tussen provincies) is van belang omdat provincies aan de hand van inzicht in de verschillen ook 

beter hun vraag aan de POI kunnen articuleren. Het dwingt tot expliciet nadenken over de verschillen tussen de 

eigen provincie en andere provincies en de wenselijkheid ervan bezien vanuit de provinciale doelen. 

Adequate planning & control-cyclus 

Effectieve aansturing vereist dat het proces van planvorming, subsidietoekenning en verantwoording adequaat 

is georganiseerd. Op grond van de gesprekken die zijn gevoerd met de provincie Noord-Holland en ProBiblio is 

onze indruk dat de planning & control-cyclus bij de provincie Noord-Holland in de afgelopen jaren is 

geprofessionaliseerd. 

                                                                 
22 Incrementele innovatie gaat uit van kleine aanpassingen in het bestaande. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de huidige wijze 
waarop interbibliothecair leenverkeer is georganiseerd. Radicale innovatie verschilt hiervan doordat niet steeds een kleine aanpassing 
wordt gedaan, maar ineens een heel ander paradigma, model of verschijningsvorm ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan de overstap naar een 
volledig digitale bibliotheek zonder fysieke boeken, waarbij fysiek vervoer niet langer nodig is. 
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Voldoende beleidscapaciteit 

Effectieve aansturing vereist dat de beleidscapaciteit bij de provincie op het terrein van bibliotheken aansluit 

op de rol en ambitie van de provincie in het bibliotheekstelsel. Zoals we eerder constateerden is bij de 

provincie Noord-Holland in vergelijking met andere provincies relatief weinig beleidscapaciteit beschikbaar. 

Daarmee is op voorhand het antwoord op de vraag of de provincie Noord-Holland beschikt over voldoende 

beleidscapaciteit nog niet gegeven. Dit zal afhangen van de rol en ambities die de provincie voor zichzelf 

formuleert.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1. Conclusies 

Wat wordt vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) exact van de provincie 

verwacht? 

1. In de Wsob staat weliswaar niet letterlijk dat een provincie verplicht is om een provinciale 

ondersteuningsinstelling (POI) in stand te houden, maar dit wordt wel gesuggereerd door verschillende 

bepalingen. De Wsob omschrijft een POI als een ‘in overwegende mate door een of meer provincies 

gesubsidieerde of in stand gehouden voorziening die een pakket aan ondersteunende activiteiten biedt 

voor de lokale bibliotheken in de desbetreffende provincie of provincies’. Alle POI’s zijn vormgegeven als 

zelfstandige stichtingen die subsidie ontvangen van de provincie(s) waarvoor ze actief zijn. Andere 

vormen, zoals provincies die de wettelijke provinciale taken zelf uitvoeren of die de taken aanbesteden 

in de markt, komen in de praktijk niet voor, hoewel de Wsob deze vormen niet uitsluit. 

2. De Wsob beschrijft de verantwoordelijkheden en taken van deelnemers aan het netwerk. De 

verantwoordelijkheid voor interbibliothecair leenverkeer en de ontwikkeling van innovaties ten behoeve 

van lokale bibliotheken is expliciet belegd bij de POI’s. POI’s hebben daarnaast – net als andere 

deelnemers aan het netwerk – een netwerkverantwoordelijkheid.  

3. De vraag wat vanuit de Wsob exact van de provincie wordt verwacht voor wat betreft de invulling van 

de wettelijke taken en verantwoordelijkheden is op basis van de wet alleen niet eenduidig te 

beantwoorden. De wet beschrijft wel waaraan POI’s moeten bijdragen, maar maakt niet expliciet wat de 

verwachte omvang, aard en kwaliteit van die bijdrage zou moeten zijn. De taken interbibliothecair 

leenverkeer en de ontwikkeling van innovaties staan in de Wsob alleen op hoofdlijnen beschreven. Ze 

zijn bovendien niet uitgewerkt in doelen en normen. Netwerkverantwoordelijkheid is wel nader 

ingevuld23, maar ook hiervoor geldt dat de wet geen doelen en normen bevat. 

Hoe verhouden de huidige (gesubsidieerde) activiteiten zich tot de wettelijke provinciale taken? 

4. Het open karakter van de wet maakt een eenduidig oordeel over de relatie tussen de wettelijke 

provinciale taken en de activiteiten van ProBiblio niet mogelijk. Voor vrijwel alle activiteiten die 

ogenschijnlijk raken aan de provinciale wettelijke taken kan zowel worden beargumenteerd dat ze tot 

de verantwoordelijkheid van de provincie behoren als dat ze verder reiken dan de verantwoordelijkheid 

van de provincie. Neem innovatie als voorbeeld: Dat POI’s een rol hebben bij de ontwikkeling van 

innovaties ten behoeve van lokale bibliotheken staat in de wet en is onomstreden. Wat onder innovatie 

moet worden verstaan blijkt echter niet uit de wet. En wat de minimale dienstverlening is die de 

provincie zou moeten bieden aan lokale bibliotheken evenmin. Hierdoor kan voor een activiteit net zo 

gemakkelijk worden beargumenteerd dat deze aansluit op de wettelijke taak van de provincie 

(bijvoorbeeld: het leidt tot een verbetering bij lokale bibliotheken en valt dus onder de taak innovatie) als 

                                                                 
23 Voor alle deelnemers in het netwerk geldt dat ze met de andere deelnemers gebruik maken van een gezamenlijke catalogus van 
beschikbare werken, onderdeel zijn van het interbibliothecaire leenverkeer, hun collectiebeleid voeren overeenkomstig het gezamenlijke 
collectieplan, gebruik maken van een op de andere deelnemers afgestemde digitale infrastructuur, hun ledenadministratie en algemene 
voorwaarden afstemmen op andere deelnemers en het onderwijs ondersteunen. 
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dat dat de activiteit verder reikt dan de verantwoordelijkheid van de provincie (bijvoorbeeld: het sluit 

niet aan bij onze definitie van innovatie of de provincie doet al genoeg aan innovatie). 

5. Het ontbreekt ook aan een informeel referentiekader om de relatie tussen de wettelijke provinciale 

taken en de activiteiten van ProBiblio op te beoordelen: 

a. Provincies geven in de praktijk op zeer verschillende wijze invulling aan de wettelijke taken. ProBiblio 

voert in 2016 19 activiteiten uit waarvoor het op grond van de Wsob subsidie ontvangt van de 

provincie Noord-Holland. Deze activiteiten zijn globaal in te delen naar netwerkverantwoordelijkheid 

en de wettelijke provinciale taken interbibliothecair leenverkeer en de ontwikkeling van innovaties 

(hoewel ProBiblio zelf een iets andere indeling hanteert). Andere POI’s voeren ook activiteiten uit op 

deze thema’s, maar uit een vergelijking volgt dat er aanzienlijke verschillen zijn voor wat betreft type 

activiteiten, ambitieniveau en de hoogte van de subsidie. Met name aan innovatie en 

netwerkverantwoordelijkheid wordt bij provincies zeer verschillend invulling gegeven. Maar ook 

onder interbibliothecair leenverkeer, de taak die het meest vergelijkbaar is georganiseerd in alle 

provincies, worden uiteenlopende activiteiten geschaard. 

b. De opvattingen van betrokkenen uit het bibliotheekstelsel over wat de rol van de provincie zou 

moeten zijn lopen sterk uiteen, met name wat de invulling van netwerkverantwoordelijkheid betreft. 

De rode draad is: er zijn gesprekspartners die de provinciale rol klein willen houden (en die de lokale 

en landelijke verantwoordelijkheid groot willen maken) en er zijn gesprekspartners die juist de 

provincie als belangrijke tussenlaag zien die voldoende omvang moet hebben om het landelijke en 

lokale goed te laten functioneren. 

c. Hierbij speelt ook mee dat de begrippen die in de wet op hoofdlijnen staan beschreven in sommige 

gevallen multi-interpretabel zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het begrip ‘innovatie’, waarvoor 

binnen het bibliotheekstelsel (nog) geen eenduidige definitie bestaat. Innovatie omvat volgens de 

ene gesprekspartner enkel de ontwikkeling van nieuwe concepten, terwijl de andere 

gesprekspartner ook het optimaliseren van bestaande dienstverlening onder innovatie schaart. Dit 

leidt gemakkelijk tot spraakverwarring: deelnemers aan het bibliotheekstelsel denken dat ze het 

over hetzelfde hebben, maar dat is niet altijd het geval (en vice versa). Dit bemoeilijkt het gesprek 

over de invulling van de rol van de provincie.  

6. Het gesprek tussen de provincie Noord-Holland en ProBiblio over de relatie tussen de wet en de 

gesubsidieerde activiteiten wordt pas productief als de provincie een keuze maakt in de rol die ze voor 

zichzelf ziet in het bibliotheekstelsel en daarop een duidelijke ambitie formuleert. De Wsob laat zowel 

ruimte voor een meer uitgebreide als een meer sobere rol en ambitie voor de provincie. 

a. Globaal kunnen drie rollen voor de provincie worden onderscheiden: 1) het uitvoeren van die 

activiteiten waarvan op basis van de wet en/of Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 

duidelijk blijkt dat de provincie daarbij een rol vervult; 2) het fungeren als schakel tussen landelijk en 

lokaal (verticaal); 3) het lokale netwerk inzetten ten behoeve van lokale bibliotheken (horizontaal). 

b. Van de 19 gesubsidieerde activiteiten van ProBiblio in 2016 zijn er zeven toe te delen aan de eerste 

rol (expliciet vermeld in de wet), vijf aan de tweede rol (verticaal) en zeven aan de derde rol 

(horizontaal). Ze beslaan respectievelijk 41%, 18% en 40% van het totale subsidiebudget van de 

provincie Noord-Holland voor 2016. 

In hoeverre is de huidige financiële bijdrage van de provincie toereikend voor de uitvoering van de wettelijke 

provinciale taken? Wat betekent dit voor de (scheve) verhouding ten opzichte van de bijdrage van Zuid-

Holland? En in hoeverre is de bijdrage per inwoner een juiste indicator om kwaliteit van uitvoering van taken 

binnen het bibliotheekstelsel te kunnen bepalen? 

7. De huidige financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland is theoretisch gezien toereikend. Immers, 

door het open karakter van de wet zou de subsidiebijdrage al volstaan als de provincie de wettelijke 
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taken slechts in zeer basale vorm uitvoert. De vraag of de huidige financiële bijdrage vanuit de praktijk 

geredeneerd ook toereikend is – kunnen met de bijdrage de gewenste activiteiten worden uitgevoerd 

en de beoogde resultaten worden bereikt? – kan pas worden beantwoord als er duidelijkheid komt over 

de rol en ambitie van de provincie in het bibliotheekstelsel. 

8. Over het verschil dat is ontstaan tussen de subsidiebijdragen van de provincies Noord-Holland en Zuid-

Holland kan op grond van de wet geen oordeel worden gegeven. Wel is het opmerkelijk dat het verschil 

niet is terug te herleiden tot aantoonbaar ander beleid of een andere opvatting over de rol van de 

provincie in het bibliotheekstelsel in beide provincies. Het verschil is ontstaan door bezuinigingen van de 

provincie Noord-Holland zonder dat daar duidelijke inhoudelijke overwegingen aan ten grondslag 

hebben gelegen. Uit een vergelijking van de subsidies van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland 

valt het volgende af te leiden voor wat betreft de relatie tussen de hoogte van het budget en de omvang 

en kwaliteit van de dienstverlening van ProBiblio: 

a. De verlaging van de subsidie door de provincie Noord-Holland in de afgelopen jaren heeft er niet toe 

geleid dat activiteiten die worden uitgevoerd in Zuid-Holland in Noord-Holland niet langer worden 

aangeboden door ProBiblio. 

b. Wel is bij circa de helft van de activiteiten de activiteit in omvang ingeperkt. Dat wil zeggen dat één 

of meerdere extra subactiviteiten die in Zuid-Holland wel worden uitgevoerd in Noord-Holland niet 

worden aangeboden aan bibliotheken. 

c. Een afname van het bereik is het meest voorkomende effect van de verlaging van de subsidie. Dit is 

het geval bij circa twee derde van de activiteiten. Bij circa een kwart van de activiteiten heeft de 

verlaging van de subsidie door de provincie Noord-Holland alleen geleid tot een lager bereik. 

d. Bij enkele activiteiten is de dienstverlening in kwalitatieve zin ingeperkt in Noord-Holland in 

vergelijking met Zuid-Holland. Zo komt het voor dat bij bepaalde onderwerpen in Zuid-Holland 

individuele ondersteuning op maat wordt geboden aan bibliotheken, terwijl in Noord-Holland over 

datzelfde onderwerp alleen generieke informatie wordt verstrekt (bijvoorbeeld in de vorm van een 

nieuwsbrief). 

9. Bij circa een kwart van de activiteiten merken de leden van de bibliotheken direct iets van de verlaging. 

Het betreft activiteiten ten aanzien van collecties en educatie & onderwijs waarop de dienstverlening 

van ProBiblio in Zuid-Holland uitgebreider is in termen van kwaliteit en bereik (aandeel lokale 

bibliotheken in de provincie dat wordt bediend). Bij de overige activiteiten is er geen directe relatie met 

de bibliotheekleden of is de dienstverlening hetzelfde in beide provincies. 

10. Uit de vergelijking met Zuid-Holland volgt verder dat bij een aantal activiteiten het risico dat Noord-

Holland meelift op de kennis en ervaring die ProBiblio opdoet in Zuid-Holland (free-rider-gedrag) relatief 

groot is. Het betreft activiteiten op het gebied van Spreiding en bereik, Vrijwilligers en de Bibliotheek op 

School. Deze activiteiten hebben een innovatief karakter, genereren generiek toepasbare kennis die 

gemakkelijk is over te dragen en kennen grote verschillen tussen beide provincies voor wat betreft de 

omvang van de dienstverlening en de hoogte van de subsidie. 

11. Uit dezelfde analyse volgt ook dat bij een aantal activiteiten de provincie Noord-Holland weinig subsidie 

bijdraagt (zowel absoluut als relatief ten opzichte van de provincie Zuid-Holland) en mede als gevolg 

daarvan de dienstverlening van ProBiblio in aard en omvang zeer beperkt is. Dit roept de vraag op of de 

uitvoering van deze activiteiten op deze schaal niet penny wise, pound foolish is. Als de omvang 

dusdanig klein is geworden (penny wise), is daarmee mogelijk ook de oorspronkelijke opbrengst voor 

bibliotheken meer dan evenredig afgenomen (pound foolish). Het betreft activiteiten op het gebied van 

privacy, vestigingsbeleid en vrijwilligers. 
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12. De indicator ‘bijdrage per inwoner’ is niet geschikt om de kwaliteit van uitvoering van taken binnen het 

stelsel eigenstandig mee te kunnen bepalen. De indicator kent daarvoor te veel beperkingen. Ten eerste 

is de relatie met kwaliteit niet lineair: meer budget betekent niet per definitie betere dienstverlening (en 

vice versa). Het laat aspecten als doeltreffendheid en doelmatigheid in de uitvoering en cofinanciering 

buiten beschouwing en houdt geen rekening met niet-beïnvloedbare verschillen tussen provincies 

(demografisch, geografisch, cultureel, et cetera). Ten tweede zijn de provincies niet goed te vergelijken 

door de grote verschillen in de wijze waarop de POI’s zijn georganiseerd en in de activiteiten die ze 

uitvoeren. 

Hoe kan de provincie Noord-Holland ProBiblio in de toekomst beter aansturen? 

13. In de aansturing van ProBiblio is veel ruimte voor verbetering. Goede aansturing vereist een:  

a. Duidelijke rolopvatting: De Wsob beschrijft de verantwoordelijkheden en taken van deelnemers aan 

het netwerk, maar doet dit alleen op hoofdlijnen. Daarbinnen is veel ruimte voor interpretatie. 

Deelnemers kunnen hun rol alleen goed vervullen als onderling goede afspraken zijn gemaakt over 

de rolverdeling. Dit geldt in het bijzonder voor provincies, die als tussenlaag tussen lokaal en 

landelijk opereren: Waar wil je als provincie over gaan en waarover niet? Wat doe je als provincie 

zelf en wat laat je aan andere bestuurslagen over? Het ontbreekt bij provincies nog aan een 

gezamenlijk standpunt over hun rol in het bibliotheekstelsel. Hierop worden momenteel wel stappen 

gezet. Dit onderzoek is daar een voorbeeld van, net zo als het traject ‘de gezamenlijke 

(innovatie)agenda’ onder regie van de Koninklijke Bibliotheek. 

Bij de provincie speelt verder nog het onderscheid tussen de provincie als bestuurslaag en de POI als 

uitvoeringsorganisatie. De POI’s (samenwerkend in SPN) nemen nadrukkelijk een rol bij de 

doorontwikkeling van het bibliotheekstelsel.24 Enerzijds is dat logisch en goed: ze hebben op basis 

van de wet een rol bij interbibliothecair leenverkeer en innovatie, en ze beschikken over kennis, 

kunde en capaciteit. Anderzijds zijn ze ook onderdeel van het bestaande systeem en daarmee 

belanghebbende. Dit zou er toe kunnen leiden dat de nadruk komt te liggen op het optimaliseren 

van de bestaande situatie en minder ruimte is voor meer radicale vormen van innovatie, die mogelijk 

de rol van de POI in het bibliotheekstelsel wezenlijk veranderen. 

b. Heldere ambitie: Aansturing vereist een heldere ambitie die kan worden geoperationaliseerd en 

dient als meetlat: Wat is de ambitie van de provincie ten aanzien van bibliotheken? Hoe dragen de 

activiteiten van de provincie in het bibliotheekstelsel bij aan de provinciale doelen? De provincie 

Noord-Holland beschikt momenteel niet over eigenstandig beleid ten aanzien van bibliotheken. De 

provinciale activiteiten in het bibliotheekstelsel zijn ook beperkt ingebed in ander provinciaal beleid. 

c. Goede informatiepositie: Om te kunnen bepalen of ProBiblio de juiste activiteiten uitvoert en 

bijdraagt aan de gestelde doelen is monitorings- en vergelijkingsinformatie nodig. De provincie 

Noord-Holland is hiervoor nu vrijwel volledig afhankelijk van de informatievoorziening door 

ProBiblio. Er is beperkt inzicht in de activiteiten die andere provincies (laten) uitvoeren en de aard, 

omvang en kwaliteitsniveaus bij de uitvoering van die activiteiten. Het vergroten van dat inzicht 

(namelijk het inzicht in de verschillen tussen provincies) is van belang omdat provincies aan de hand 

van inzicht in de verschillen ook beter hun vraag aan de POI kunnen articuleren. Het dwingt tot 

expliciet nadenken over de verschillen tussen de eigen provincie en andere provincies en de 

wenselijkheid ervan bezien vanuit de provinciale doelen. 

d. Adequate planning & control-cyclus: Effectieve aansturing vereist dat het proces van planvorming, 

subsidietoekenning en verantwoording adequaat is georganiseerd. Onze indruk is dat dit proces in 

de afgelopen jaren is geprofessionaliseerd. Wel lijkt het te ontbreken aan een kritisch en 

betekenisgevend gesprek over de resultaten van ProBiblio. 

                                                                 
24 De POI’s nemen een actieve rol in bij bijvoorbeeld het opstellen van de gezamenlijke (innovatie)agenda en de Regeling gegevenslevering 
openbare bibliotheekvoorzieningen. 
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e. Voldoende beleidscapaciteit: Bij de provincie Noord-Holland is in vergelijking met andere provincies 

relatief weinig beleidscapaciteit beschikbaar op het terrein van bibliotheken. Of de provincie Noord-

Holland beschikt over voldoende beleidscapaciteit hangt af van de rol die ze kiest in het 

bibliotheekstelsel en de ambities die ze stelt. 

5.2. Aanbevelingen 

1. Ontwikkel een visie op de rol van de provincie in het bibliotheekstelsel, bij voorkeur in samenwerking 

met andere provincies en andere deelnemers aan het bibliotheekstelsel. 

a. Borduur voort op lopende ontwikkelingen in het stelsel: meer coördinatie tussen deelnemers aan 

het bibliotheekstelsel en meer overleg tussen provincies in IPO-verband. 

b. Sluit aan bij het recent opgestarte traject ‘de gezamenlijke (innovatie)agenda’ onder regie van de 

Koninklijke Bibliotheek (KB), waarin bibliotheken, POI’s, de KB en de lokale, provinciale en landelijke 

overheden samen het openbaar bibliotheeknetwerk van de toekomst willen vorm gaan geven. 

c. Behoud ruimte voor ‘couleur locale’. Dat wil zeggen dat recht wordt gedaan aan de provinciale 

autonomie door individuele provincies de ruimte te geven om binnen de gemaakte afspraken eigen 

accenten te leggen in het bibliotheekbeleid. 

d. Besluit weloverwogen bij welke onderwerpen de provincies zelf de regie voeren en wat wordt 

gedelegeerd aan de POI’s/SPN.  

2. Formuleer op basis van de visie een passend provinciaal beleid ten aanzien van bibliotheken. Laat dit 

beleid zo goed mogelijk aansluiten bij de provinciale ambities uit het coalitieakkoord van de provincie 

Noord-Holland. Mogelijke raakvlakken zijn er met de beleidsterreinen economie en werkgelegenheid 

(bijvoorbeeld het verkleinen van de afstand tussen onderwijs en de arbeidsmarkt), milieu en duurzame 

energie (bijvoorbeeld het op gang brengen van de dialoog over milieu en luchtkwaliteit) en culturele 

infrastructuur en cultuurhistorie (bijvoorbeeld het bevorderen van de samenwerking tussen culturele 

instellingen en bibliotheken). Bibliotheken zouden vanuit hun brede maatschappelijke functie een 

bijdrage kunnen leveren op deze thema’s. Hiermee kan tevens worden gewaarborgd dat de bibliotheken 

bij de provincie Noord-Holland in beleidsmatige zin voldoende aandacht krijgen. 

3. Ga op basis van de rol en ambitie van de provincie in het bibliotheekstelsel het gesprek aan met 

ProBiblio over de huidige activiteiten. Gebruik hierbij het afwegingskader dat is opgenomen in bijlage E. 

 

4. Herijk in samenspraak met ProBiblio in het bijzonder activiteiten waarbij mogelijk sprake is van free-

rider-gedrag en penny wise, pound foolish. Zie conclusies 9 en 10. De provincie Noord-Holland en 

ProBiblio zouden in ieder geval kritisch naar deze activiteiten moeten kijken: Wegen de kosten in 

voldoende mate op tegen de baten? Leidt herprioritering van deze activiteiten tot meer impact? 

5. Hanteer een afbouwscenario als de provincie besluit bepaalde activiteiten niet langer te subsidiëren. 

Lokale bibliotheken leunen in sommige gevallen nog sterk op de ondersteuning van de POI. Het 

stopzetten of aanpassen van de ondersteuning van de POI kan de continuïteit van de 

basisdienstverlening van bibliotheken in gevaar brengen. Hoewel de indruk bestaat dat de 

afhankelijkheid van de POI in de provincie Noord-Holland minder groot is dan in enkele andere 

provincies, blijft het belangrijk om na te denken over het tempo waarin zou moeten worden afgebouwd 

en hoe bibliotheken deze ondersteuning op alternatieve wijze kunnen organiseren en financieren. Met 

name bij de horizontale activiteiten is een afbouwscenario belangrijk. Dit zijn activiteiten waarvan een 

provincie weliswaar relatief gemakkelijk kan beargumenteren dat ze niet binnen hun rolopvatting 
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passen, maar waarvan het stopzetten mogelijkerwijs het meest merkbaar is voor zowel bibliotheken als 

hun leden. Andersom is het ook mogelijk dat de provincie besluit activiteiten toe te voegen. 

6. Verbeter de informatiepositie van provincies ten aanzien van de POI’s. Ook hiervoor kan worden 

aangesloten bij het traject ‘de gezamenlijke (innovatie)agenda’. Gestreefd zou moeten worden naar: 

a. Een gemeenschappelijke taal: sluit aan bij bestaande definities, data en data-initiatieven (zoals het 

Datawarehouse van de Koninklijke Bibliotheek en de Regeling gegevenslevering openbare 

bibliotheekvoorzieningen). 

b. Duidelijker onderscheid bij POI’s tussen activiteiten op grond van de Wsob en overige activiteiten. 

c. Een uniforme toedeling van activiteiten van POI’s aan wettelijke provinciale taken. 

d. Onderlinge afspraken tussen provincies over het uitwisselen van informatie en/of het opzetten van 

een periodieke benchmark. 

7. Gebruik de monitorings- en vergelijkingsinformatie om periodiek – en ten minste jaarlijks – een kritisch 

en betekenisgevend gesprek te voeren over de resultaten van ProBiblio (in vergelijking met andere 

POI’s) en de bijdrage aan de ambities van de provincie. Hanteer hierbij een compacte set van input, 

throughput, output en outcome-indicatoren. Voorbeelden van mogelijke indicatoren zijn: budget per 

inwoner of vestiging (input), kosten per vervoerd boek (throughput), tevredenheid bibliotheken over 

dienstverlening POI (output), aantal leden bibliotheken (outcome), tevredenheid leden over 

dienstverlening bibliotheek (outcome), klantwaarde en/of maatschappelijke waarde (outcome). De 

indicatorenset dient niet gebruikt te worden om eenzijdig mee af te rekenen, maar als startpunt van het 

gesprek tussen de provincie en de POI. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de provincies gezamenlijk 

afspreken of en welke informatie ze met elkaar zullen gaan delen. 

8. Laat de beleidscapaciteit bij de provincie Noord-Holland aansluiten op de rol en ambitie van de 

provincie in het bibliotheekstelsel. Een grotere rol kan meer beleidscapaciteit vereisen en vice versa.
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Bijlage A: Wetsartikelen 
Hieronder zijn de artikelen uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen weergegeven die betrekking 

hebben op de provincie of de provinciale ondersteuningsinstelling. 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. Koninklijke Bibliotheek: Koninklijke Bibliotheek als bedoeld in artikel 1.5, tweede lid, van de WHW; 

b. landelijke digitale bibliotheek: plaats- en tijdonafhankelijke voor een ieder toegankelijke 

bibliotheekvoorziening; 

c. lokale bibliotheek: organisatie met rechtspersoonlijkheid die een of meerdere voor een ieder 

toegankelijke openbare bibliotheekvoorzieningen verzorgt en die in overwegende mate door een of 

meer gemeenten dan wel de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba wordt gesubsidieerd 

of in stand gehouden. De verplichtingen in deze wet zijn van toepassing op de rechtspersoon als 

geheel en niet op iedere vestiging afzonderlijk; 

d. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

e. provinciale ondersteuningsinstelling: in overwegende mate door een of meer provincies 

gesubsidieerde of in stand gehouden voorziening die een pakket aan ondersteunende activiteiten 

biedt voor de lokale bibliotheken in de desbetreffende provincie of provincies; 

f. werk: exemplaar van een werk als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet; 

g. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

Artikel 2. Reikwijdte 

Deze wet heeft betrekking op lokale bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke 

Bibliotheek, voor haar taken op grond van deze wet. Zij zijn in het kader van deze wet openbare 

bibliotheekvoorzieningen. 

Artikel 6. Netwerkverantwoordelijkheid 

1. Onze Minister, de provinciebesturen, de gemeentebesturen en de besturen van de openbare lichamen 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een netwerk van openbare 

bibliotheekvoorzieningen. 

2. De partijen, genoemd in het eerste lid, geven zich bij de uitoefening van de verantwoordelijkheid, 

bedoeld in het eerste lid, rekenschap van de gemiddelde afstand tussen de lokale 

bibliotheekvoorziening en de inwoners van de financierende gemeente of gemeenten. 

3. Zij bevorderen dat een door hen gesubsidieerde of in stand gehouden openbare bibliotheekvoorziening 

aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 8, voldoet. 

4. Bij een voorgenomen besluit van een partij als bedoeld in het eerste lid dat tot gevolg heeft dat een 

openbare bibliotheekvoorziening ophoudt te bestaan of redelijkerwijs niet meer kan voldoen aan de 

verplichtingen in deze wet, overlegt zij eerst met de andere partijen op wie dit van invloed kan zijn 

waaronder de ingezetenen. Zo nodig maken zij afspraken over de toegankelijkheid van een openbare 

bibliotheekvoorziening voor het betrokken algemene publiek. 

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop 

ingezetenen en maatschappelijke initiatieven bij de uitvoering van het beleid kunnen worden betrokken, 

het uitvoeren van taken van het college op grond van deze wet daaronder begrepen. 

6. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vijfde lid wordt niet eerder 

gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien 

een der kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen 
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voordracht gedaan en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal 

een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd. 

Artikel 7. Netwerk en deelnemers 

De lokale bibliotheken, de provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek, voor wat 

betreft haar taak tot het in stand houden van de landelijke digitale bibliotheek, vormen één netwerk van 

openbare bibliotheekvoorzieningen als bedoeld in artikel 6. 

Artikel 8. Functioneren van het netwerk 

Een deelnemer aan het netwerk als bedoeld in artikel 7: 

a. maakt met de andere deelnemers gebruik van een gezamenlijke catalogus van beschikbare werken; 

b. is onderdeel van het interbibliothecaire leenverkeer, bedoeld in artikel 15; 

c. voert zijn collectiebeleid overeenkomstig het gezamenlijk collectieplan, bedoeld in artikel 10; 

d. maakt gebruik van een op de andere deelnemers afgestemde digitale infrastructuur; 

e. stemt zijn administratie van leden en zijn algemene voorwaarden af op de andere deelnemers; en 

f. ondersteunt het onderwijs. 

Artikel 10. Collectieplan 

1. De Koninklijke Bibliotheek stelt elke vier jaar voor de deelnemers aan het netwerk, bedoeld in artikel 7, 

een gezamenlijk collectieplan vast. 

2. Het collectieplan heeft tot doel samenhang te bewerkstelligen tussen de fysieke en digitale collecties 

van de openbare bibliotheekvoorzieningen. Het biedt een kader voor het samenstellen en beheren van 

de collectie door een voorziening. 

3. De Koninklijke Bibliotheek stelt het gezamenlijk collectieplan vast in overeenstemming met 

vertegenwoordigers van de lokale bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen. 

Artikel 11. Gegevenslevering 

1. Ten behoeve van de gezamenlijke catalogus voor de landelijke digitale bibliotheek verstrekken lokale 

bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen gegevens over de collectie en de 

beschikbaarheid daarvan aan de Koninklijke Bibliotheek. 

2. Ten behoeve van de beleidsontwikkeling verstrekken lokale bibliotheken, de provinciale 

ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek aan Onze Minister gegevens over de 

desbetreffende openbare bibliotheekvoorziening die niet tot de persoon herleidbare gegevens van 

gebruikers en personeel betreffen. 

3. De Koninklijke Bibliotheek stelt de aard van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, nader vast en stelt 

regels over het tijdstip en de wijze waarop de gegevens worden verstrekt. 

4. Onze Minister stelt de aard van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, nader vast en stelt regels over 

het tijdstip en de wijze waarop de gegevens worden verstrekt. 

Artikel 15. Interbibliothecair leenverkeer 

1. Alle lokale bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen nemen deel aan het 

interbibliothecaire leenverkeer. 

2. Deelname aan het interbibliothecaire leenverkeer houdt in ieder geval in: 

a. op verzoek van een lokale bibliotheek ter beschikking stellen van fysieke werken ten behoeve van 

gebruikers van die bibliotheek; 

b. op verzoek van een gebruiker doen van een verzoek als bedoeld in onderdeel a aan de daarvoor in 

aanmerking komende bibliotheek; en 

c. distributie van fysieke werken door provinciale ondersteuningsinstellingen. 

Artikel 16. Provinciale ondersteuningstaken 

1. Een provinciale ondersteuningsinstelling is verantwoordelijk voor de distributie van fysieke werken door 

middel van het interbibliothecaire leenverkeer binnen de provincie of provincies waardoor zij wordt 

gesubsidieerd of in stand gehouden. 
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2. De provinciale ondersteuningsinstellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor: 

a. distributie van fysieke werken door middel van het interbibliothecaire leenverkeer tussen de 

provincies; en 

b. ontwikkeling van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken, in overeenstemming met de 

Koninklijke Bibliotheek in verband met haar coördinerende taak. 
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Bijlage B: Analyse activiteiten 
ProBiblio verricht negentien gesubsidieerde activiteiten in 2016 in Noord-Holland. De activiteiten worden in het 

activiteitenplan onderverdeeld naar vier taakgebieden: 1) interbibliothecair leenverkeer; 2) netwerk; 3) 

onderwijs; 4) randvoorwaarden. De wettelijke taak op het gebied van innovatie is in het activiteitenplan van 

ProBiblio niet uitgewerkt in eigenstandige activiteiten, maar is integraal onderdeel van verschillende 

activiteiten uit de andere taakgebieden. 

In de onderstaande overzichten zijn de activiteiten beargumenteerd toebedeeld aan de drie in dit onderzoek 

geïdentificeerde rollen voor de provincie (zie paragraaf 2.4). Per activiteit staat weergeven of en zo ja wat er in 

de Wsob en de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is opgenomen over de betreffende activiteit. 

ProBiblio geeft in de derde kolom haar interpretatie van relatie tussen de activiteit en de wet. In de vierde 

kolom staat onze toedeling aan de drie in dit onderzoek geïdentificeerde rollen voor de provincie. 

NB. De nummering van de activiteiten in de tabel hierna correspondeert met de nummering uit het 

activiteitenplan voor 2016 van ProBiblio. 

Interbibliothecair 
leenverkeer 

Wet Memorie van toelichting Interpretatie ProBiblio Toedeling aan rol 

2. Vervoer van 
materialen 

Wet benoemt het vervoer 
van materialen als 
wettelijke provinciale taak 
(artikel 15 lid 2c en artikel 
16 lid 2a). 

- ProBiblio verwijst naar de 
wettelijke grondslag voor 
deze activiteit. Ook 
verwijst ProBiblio naar 
artikel 16 lid 2b 
(innovatie). 
 

Expliciet vermeld in wet 
en/of Memorie van 
toelichting 
 

3. Collecties: 

 Voeren van 
provinciale 
collecties die 
bibliotheken (en 
andere instellingen) 
kunnen huren 

Het voeren van een eigen 
provinciale collectie staat 
niet expliciet benoemd als 
taak in de wet. Artikel 15 
beschrijft het proces van 
vraag, aanbod en distributie 
en belegt de taak distributie 
bij de POI. 

De MvT legt de 
verantwoordelijkheid voor 
de fysieke collectie primair 
bij de bibliotheken. 
 “De fysieke collectie 
wordt in de regel door 
individuele bibliotheken 
aangeschaft vanuit de 
lokale budgetten.” 
“Hetzelfde geldt voor het 
interbibliothecaire 
leenverkeer. De werken 
zullen ter beschikking 
moeten worden gesteld 
door de lokale 
bibliotheken en de KB, de 
provinciale 
ondersteunings-
instellingen verzorgen het 
vervoer en de landelijke 
digitale bibliotheek zorgt 
voor de digitale 
infrastructuur waarin alle 
werken zichtbaar zijn.” 

ProBiblio verwijst voor de 
wettelijke grondslag naar 
artikel 15 lid 2a. Die 
bepaling zou je kunnen 
interpreteren als het op 
verzoek van bibliotheken 
voeren van een eigen 
collectie. Bibliotheken 
betalen met hun bijdrage 
de aanschaf van de 
materialen en dragen 
daarmee bij aan de 
handling. Het is dus hun 
collectie die middels IBL 
wordt verspreid.  
 
ProBiblio verwijst 
daarnaast naar artikel 
16.2.b (innovatie).  

Horizontale rol 
 

4. Collectioneren en 
collectieadvies:  

 Opstellen 
provinciaal 
collectieplan 
(bovenlokaal 

Het bijdragen aan een 
gezamenlijk collectieplan 
staat in de wet vermeld als 
netwerktaak, waarover de 
KB regie voert (artikel 10). 
 

“Het collectieplan zal 
algemene uitgangspunten 
en de rollen van de 
verschillende deelnemers 
formuleren.” 
 

ProBiblio verwijst voor de 
wettelijke grondslag naar 
artikel 15 lid 2a: voor IBL is 
bovenlokaal collectiebeleid 
noodzakelijk. ProBiblio 
verwijst daarnaast ook 

Verticale rol 
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collectioneren) en 
daarmee bijdragen 
aan landelijk 
collectieplan 

 Advisering van 
lokale bibliotheken 
ten aanzien van 
collecties en 
collectioneren 

 Ondersteuning van 
lokale bibliotheken 
ten aanzien van 
bibliotheekautomati
seringssystemen 

De wet benoemt het 
opstellen van een 
provinciaal collectieplan 
niet expliciet als provinciale 
taak. 
 
De wet benoemt advisering 
en ondersteuning van lokale 
bibliotheken op het gebied 
van collectioneren niet 
expliciet als provinciale 
taak. 

“De KB is verantwoordelijk 
voor de totstandkoming 
van het plan. Het plan 
wordt opgesteld in 
samenwerking tussen de 
deelnemers aan het 
bibliotheeknetwerk. Het 
collectieplan heeft geen 
betrekking op de feitelijke 
inhoud van de collectie en 
het aanschaffen van titels. 
Dit is een 
verantwoordelijkheid van 
de bibliotheekbranche.” 
 
“De KB is verantwoordelijk 
voor de totstandkoming 
van het gezamenlijk 
collectieplan. Het plan kan 
echter alleen maar tot 
stand komen in overleg 
met de 
vertegenwoordigers van 
de lokale bibliotheken en 
provinciale 
ondersteuningsinstellinge
n.” 
 
“Het IPO-voorstel omvatte 
naast de twee hier 
genoemde taken ook 
provinciaal collectiebeleid 
en het vormen van 
netwerken. Deze 
onderwerpen hoeven niet 
specifiek geregeld te 
worden, aangezien deze al 
in de artikelen 5, 6 en 7 als 
gezamenlijke taken van 
alle deelnemers aan het 
bibliotheeknetwerk zijn 
gedefinieerd.” 

naar artikel 10.3 en 16.2.b: 
ProBiblio draagt met deze 
activiteit bij aan het 
collectieplan van de KB. 
 
 

5. Catalogus: 

 Bewerken en 
overzetten van data 
van bibliotheken 
naar NBC+ 

 Onderzoek naar 
bibliotheekautomati
seringssystemen 
voor bibliotheken 

De wet schrijft voor dat 
deelnemers aan het 
netwerk gebruik maken van 
een gezamenlijke catalogus 
(artikel 8). 
 
De wet schrijft ook voor dat 
lokale bibliotheken en POI’s 
gegevens over de collectie 
en de beschikbaarheid 
daarvan ten behoeve van de 
gezamenlijke catalogus 
verstrekken aan de KB 
(artikel 11 lid 1). 
 
De wet schrijft niet voor dat 
de provincie de aanlevering 
verzorgt voor lokale 
bibliotheken. 
 
De wet schrijft niet voor dat 
de provincie onderzoek 
doet naar 
bibliotheekautomatiseringss
ystemen voor lokale 
bibliotheken. 

“Ten eerste verstrekken 
lokale bibliotheken en de 
provinciale 
ondersteuningsinstellinge
n de gegevens over hun 
collectie en de 
beschikbaarheid daarvan 
aan de KB, als beheerder 
van de landelijke digitale 
bibliotheek. Dit is nodig 
voor de vorming van de 
nationale 
bibliotheekcatalogus 
(NBC).” 

ProBiblio verwijst voor de 
wettelijke grondslag naar 
artikel 15 lid 2a: voor IBL is 
een goede registratie van 
collectiegegevens in NBC+ 
noodzakelijk. Om 
materialen te kunnen 
vervoeren is het volgens 
ProBiblio noodzakelijk te 
weten wat er is en waar dit 
te vinden is. 

Verticale rol  
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6. Aansluiting op de 
landelijk digitale 
infrastructuur en de 
digitale bibliotheek: 

 Informeren en 
adviseren van 
bibliotheken over 
landelijke digitale 
infrastructuur en 
bibliotheek 

 Ondersteunen 
functioneel beheer 
landelijk 
opgeleverde 
applicaties 

 Ondersteunen van 
scholing personeel 
lokale bibliotheken 
v.w.b. digitalisering 

 
 

De wet legt de 
verantwoordelijkheid voor 
het beheren en 
doorontwikkelen van de 
landelijke digitale 
infrastructuur en 
bibliotheek bij de KB, 
inclusief het organiseren 
van de toegang voor 
doelgroepen (artikel 9 en 
17). 
 
De wet schrijft niet voor dat 
de provincie lokale 
bibliotheken ondersteunt 
bij de aansluiting op de 
landelijke digitale 
infrastructuur en 
bibliotheek. 

“Bij de afstemming van de 
digitale infrastructuur zal 
de landelijke digitale 
bibliotheek de technische 
voorwaarden ontwikkelen. 
De inhoudelijke 
afstemming van de 
infrastructuur zal in 
gezamenlijk overleg tussen 
de deelnemers moeten 
worden bepaald.” 
 
“De KB heeft tot taak het 
in stand houden van de 
landelijke digitale 
bibliotheek.” 
 
“De landelijke digitale 
bibliotheek heeft tot doel 
een breed publiek te 
bedienen en tegelijk 
specifieke doelgroepen in 
het oog te houden. De KB 
heeft tot taak op 
publieksbereik beleid te 
voeren. Tot slot dient de 
KB ten behoeve van de 
digitale bibliotheek met 
andere publieke 
aanbieders van digitale 
werken samen te werken.” 

ProBiblio verwijst voor de 
wettelijke grondslag naar 
artikel 15 lid 2a: voor een 
goed functionerend IBL is 
een optimale inzet en 
gebruik van de provinciale 
en landelijke collectie 
noodzakelijk waaraan deze 
activiteit bijdraagt. Tevens 
verwijst ProBiblio naar 
artikel 10.2 en 8.d: door 
het informeren en 
adviseren van bibliotheken 
over de landelijke digitale 
infrastructuur draagt 
ProBiblio eraan bij dat 
gebruik kan worden 
gemaakt van een op 
andere deelnemers 
afgestemde digitale 
infrastructuur en dat er 
samenhang wordt 
bewerkstelligd tussen de 
fysieke en digitale 
collecties. 
 

Verticale rol 

7. Gecentraliseerde 
gegevenslevering OCW 
/ KB: 

 Ondersteunen 
bibliotheken bij 
gegevenslevering 

 Bibliotheken 
kunnen gegevens 
automatisch uit hun 
systemen laten 
uitlezen 

 

De wet schrijft voor dat 
lokale bibliotheken, POI’s en 
de KB gegevens over de 
openbare 
bibliotheekvoorziening 
verstrekken aan het 
ministerie van OCW (artikel 
11 lid 2). 
 
De wet schrijft niet voor dat 
de provincie lokale 
bibliotheken ondersteunt 
bij het aanleveren van 
gegevens ten behoeve van 
beleidsontwikkeling. 

“De gegevenslevering uit 
het tweede lid heeft een 
beleidsmatig doel. Het 
gaat daar om gegevens die 
de Minister of een 
medeoverheid kan 
gebruiken voor 
beleidsontwikkeling. Het 
gaat dan om gegevens 
over de 
bibliotheekvoorziening en 
gegevens over personeel 
en gebruikers. Bij de 
levering van deze 
gegevens dienen deze niet 
tot de persoon herleidbaar 
te zijn.” 
“De wijze van leveren van 
gegevens zal zo veel 
mogelijk worden 
vormgegeven dat de 
levering automatisch 
plaatsvindt en de 
organisaties zo min 
mogelijk administratieve 
lasten hebben.” 

ProBiblio verwijst naar de 
wettelijke verplichting 
voor bibliotheken om 
gegevens aan te leveren. 
ProBiblio ondersteunt 
hierbij. 
 

Verticale rol  

8. Privacy: 

 Verspreiden van 
algemene 
informatie over de 
Wet Bescherming 
Persoonsgegevens 

 Mogelijkheid om als 
bibliotheek een 
scan te laten 
uitvoeren 

De wet benoemt het 
informeren en adviseren 
van bibliotheken over 
privacyvraagstukken niet 
expliciet als provinciale 
taak. 
 

Niet benoemd in MvT. ProBiblio wijst op het 
belang van privacy in het 
licht van 
bibliotheekautomatisering 
en ontwikkeling landelijke 
digitale infrastructuur en 
bibliotheek. Deze activiteit 
vloeit voort uit activiteit 6 
en kan worden gezien als 
onderdeel van die 
activiteiten. 

Horizontale rol 
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Netwerk Wet Memorie van toelichting Interpretatie ProBiblio Toedeling aan rol 

9. Positionering van 
bibliotheken: 

 Delen best practices 

 Scholingsaanbod en 
actieve kennisdeling 

 Sessies  

 Analyses 

 Toekomstscenario’s 

De wet benoemt het 
ondersteunen van 
bibliotheken bij hun 
positionering niet expliciet 
als provinciale taak. 

Niet benoemd in MvT. ProBiblio zegt hiermee 
invulling te geven aan zijn 
netwerktaak (artikel 7). 
ProBiblio benoemt de 
volgende kenmerken van 
een netwerktaak: 

 Hele netwerk heeft er 
baat bij; 

 Hele netwerk geeft 
dat zelf ook aan; 

 Bibliotheken kunnen 
het niet individueel 
realiseren; 

 Uitvoering in 
netwerkverband leidt 
tot meerwaarde en/of 
kostenreductie; 

 En draagt bij aan de 
continuïteit van de 
bibliotheek. 
 

ProBiblio verwijst daarnaast 
naar artikel 16.2.b 
(innovatie). 

Horizontale rol  

10. Klantkennis: 

 Ondersteuning 
bibliotheken bij 
campagnes en 
klantonderzoeken 

 Proeftuinen 
toepassing nieuwe 
onderzoeksmethod
en (in PZH) (bijv. op 
alternatieve wijze 
inrichten van 
Biebpanel) 

De wet benoemt het 
ondersteunen van 
bibliotheken bij het 
opbouwen van klantkennis 
en klantenwerving en –
behoud niet expliciet als 
provinciale taak. 
 

Niet benoemd in MvT. ProBiblio zegt hiermee 
invulling te geven aan zijn 
netwerktaak (artikel 7). 
ProBiblio benoemt de 
volgende kenmerken van 
een netwerktaak: 

 Hele netwerk heeft er 
baat bij; 

 Hele netwerk geeft 
dat zelf ook aan; 

 Bibliotheken kunnen 
het niet individueel 
realiseren; 

 Uitvoering in 
netwerkverband leidt 
tot meerwaarde en/of 
kostenreductie; 

 En draagt bij aan de 
continuïteit van de 
bibliotheek. 

 
ProBiblio verwijst daarnaast 
naar artikel 16.2.b 
(innovatie). 
 
ProBiblio ziet dit als een 
tijdelijke taak. ProBiblio 
geeft aan de systemen 
graag over te dragen aan de 
KB (voorheen: 
Bibliotheek.nl), maar die 
krijgen dit niet voor elkaar. 

Horizontale rol 

11. Vestigingsbeleid: 

 Ondersteunen van 
lokale bibliotheken 

 Kennisdeling naar 
en tussen lokale 
bibliotheken 

In artikel 6, lid 2 staat 
vermeld dat deelnemers 
aan het netwerk rekening 
houden met de afstand 
tussen de lokale 
bibliotheekvoorziening en 
de inwoners. 

Niet benoemd in MvT. ProBiblio zegt hiermee 
invulling te geven aan zijn 
netwerktaak (artikel 7). 
ProBiblio benoemt de 
volgende kenmerken van 
een netwerktaak: 

Horizontale rol 
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 Longitudinaal 
onderzoek naar 
effecten van herzien 
vestigingsbeleid 

 
De wet benoemt het 
ondersteunen van 
bibliotheken ten aanzien 
van vestigingsbeleid niet 
expliciet als provinciale 
taak.  
 

 Hele netwerk heeft er 
baat bij; 

 Hele netwerk geeft 
dat zelf ook aan; 

 Bibliotheken kunnen 
het niet individueel 
realiseren; 

 Uitvoering in 
netwerkverband leidt 
tot meerwaarde en/of 
kostenreductie; 

 En draagt bij aan de 
continuïteit van de 
bibliotheek. 

 
ProBiblio verwijst daarnaast 
naar artikel 16.2.b 
(innovatie). 

12. Vrijwilligers: 

 Kennisdeling naar 
en tussen lokale 
bibliotheken 

 Ondersteunen van 
lokale bibliotheken 

 
 
 

Wet benoemt het 
ondersteunen van 
bibliotheken ten aanzien 
van vrijwilligers niet 
expliciet als provinciale 
taak. 
 

Niet benoemd in MvT. ProBiblio zegt hiermee 
invulling te geven aan zijn 
netwerktaak (artikel 7). 
ProBiblio benoemt de 
volgende kenmerken van 
een netwerktaak: 

 Hele netwerk heeft er 
baat bij; 

 Hele netwerk geeft 
dat zelf ook aan; 

 Bibliotheken kunnen 
het niet individueel 
realiseren; 

 Uitvoering in 
netwerkverband leidt 
tot meerwaarde en/of 
kostenreductie 

 En draagt bij aan de 
continuïteit van de 
bibliotheek 

Horizontale rol 

13. Samenwerking 
strategische partners: 

 Ondersteunen van 
lokale bibliotheken 
bij het aangaan van 
strategische 
allianties met 
organisaties in de 
lokale omgeving. 

Wet benoemt het 
ondersteunen van lokale 
bibliotheken bij het 
aangaan van strategische 
allianties met lokale 
organisaties van buiten het 
bibliotheekstelsel niet 
expliciet als provinciale taak 
(tenzij het 
onderwijsinstellingen 
betreft). 
 

“Ook kunnen 
bibliotheekfuncties 
georganiseerd worden in 
samenwerking met andere 
voorzieningen of in een 
gezamenlijke huisvesting. 
Voorbeelden daarvan zijn 
het kulturhus, de 
bibliotheek als onderdeel 
van de brede school of van 
een cultureel centrum.” 
 
“Daarnaast zijn zij 
gezamenlijk 
verantwoordelijk voor 
innovatie en organiseren zij 
samenwerking met en 
ondersteuning van het 
onderwijs.” 
 
“Bibliotheken vervullen hun 
functies voor de individuele 
leden, maar ook voor 
maatschappelijke 
organisaties. Bijvoorbeeld 
op het terrein van onderwijs 
en cultuur. Op deze manier 
worden in samenwerking 
met het onderwijs 

ProBiblio zegt hiermee 
invulling te geven aan zijn 
netwerktaak (artikel 7). 
ProBiblio benoemt de 
volgende kenmerken van 
een netwerktaak: 

 Hele netwerk heeft er 
baat bij; 

 Hele netwerk geeft 
dat zelf ook aan; 

 Bibliotheken kunnen 
het niet individueel 
realiseren; 

 Uitvoering in 
netwerkverband leidt 
tot meerwaarde en/of 
kostenreductie; 

 En draagt bij aan de 
continuïteit van de 
bibliotheek. 

 
ProBiblio geeft aan dat de 
activiteiten primair zijn 
gericht op maatschappelijke 
organisaties. 
 
ProBiblio verwijst daarnaast 
naar artikel 16.2.b 
(innovatie). 

Verticale rol 
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programma’s voor 
leesbevordering, bestrijding 
van laaggeletterdheid en 
mediawijsheid uitgevoerd. 
De samenwerking krijgt in 
de praktijk vooral vorm op 
lokaal en regionaal niveau.” 

14. Basisvaardigheden 
taal en digitaal: 

 Verspreiding van 
informatie en 
kennisdeling 

 Ondersteuning en 
advies van lokale 
bibliotheken bij het 
uitvoeren van 
landelijke 
programma’s 
‘Basisvaardigheden’ 
(taal- en 
digivaardigheden) 
en ‘Tel mee met 
taal’ 
(taalvaardigheid) 

De wet beschrijft onder 
andere ontwikkeling en 
educatie en leesbevordering 
als functies van de 
openbare 
bibliotheekvoorziening, 
waartoe ook de provinciale 
ondersteuningsinstellingen 
behoren (artikel 5).  

“Bibliotheken vervullen hun 
functies voor de individuele 
leden, maar ook voor 
maatschappelijke 
organisaties. Bijvoorbeeld 
op het terrein van onderwijs 
en cultuur. Op deze manier 
worden in samenwerking 
met het onderwijs 
programma’s voor 
leesbevordering, bestrijding 
van laaggeletterdheid en 
mediawijsheid uitgevoerd. 
De samenwerking krijgt in 
de praktijk vooral vorm op 
lokaal en regionaal niveau.” 

ProBiblio zegt hiermee 
invulling te geven aan zijn 
netwerktaak (artikel 7). 
ProBiblio benoemt de 
volgende kenmerken van 
een netwerktaak: 

 Hele netwerk heeft er 
baat bij; 

 Hele netwerk geeft 
dat zelf ook aan; 

 Bibliotheken kunnen 
het niet individueel 
realiseren; 

 Uitvoering in 
netwerkverband leidt 
tot meerwaarde en/of 
kostenreductie; 

 En draagt bij aan de 
continuïteit van de 
bibliotheek. 

 
Uit Actieprogramma Tel 
mee met Taal (6 maart 
2015): 
 
“Het netwerk kan ook een 
rol spelen bij de bestuurlijke 
afstemming van het Rijk 
met medeoverheden. 
Gemeenten en provincies 
vervullen meerdere rollen: 
zij zijn zelf partij in de 
netwerken en tegelijk 
ondersteunen zij ook 
andere partijen binnen 
die netwerken. Zo 
financieren gemeenten de 
lokale bibliotheken en 
financieren provincies de 
provinciale 
serviceorganisaties die een 
belangrijke rol spelen bij de 
aanpak van leesbevordering 
en laaggeletterdheid.” 
 
ProBiblio verwijst daarnaast 
naar artikel 16.2.b 
(innovatie). 

Expliciet vermeld in wet 
en/of Memorie van 
toelichting 

 Bibliotheken vervullen 
wettelijk een 
maatschappelijke 
functie op het gebied 
van ontwikkeling en 
educatie en het 
bevorderen van lezen. 

 Memorie van 
Toelichting stelt dat 
bovenlokaal wordt 
samengewerkt bij de 
uitvoering van 
programma’s op 
terreinen als 
leesbevordering en 
laaggeletterdheid. 

 Doorvertaling van 
landelijk beleid naar 
lokaal. 

 In de landelijke 
programma’s is 
expliciet een rol 
weggelegd voor POI’s. 

15. Mediawijsheid: 

 Verspreiding van 
informatie en 
kennisdeling 

 Trainingen 

De wet beschrijft onder 
andere ontwikkeling en 
educatie en leesbevordering 
als functies van de 
openbare 
bibliotheekvoorziening, 
waartoe ook de provinciale 
ondersteuningsinstellingen 
behoren (artikel 5). 

“Bibliotheken vervullen hun 
functies voor de individuele 
leden, maar ook voor 
maatschappelijke 
organisaties. Bijvoorbeeld 
op het terrein van onderwijs 
en cultuur. Op deze manier 
worden in samenwerking 
met het onderwijs 
programma’s voor 
leesbevordering, bestrijding 
van laaggeletterdheid en 
mediawijsheid uitgevoerd. 

ProBiblio zegt hiermee 
invulling te geven aan zijn 
netwerktaak (artikel 7). 
ProBiblio benoemt de 
volgende kenmerken van 
een netwerktaak: 

 Hele netwerk heeft er 
baat bij; 

 Hele netwerk geeft 
dat zelf ook aan; 

Expliciet vermeld in wet 
en/of Memorie van 
toelichting 

 Bibliotheken vervullen 
wettelijk een 
maatschappelijke 
functie op het gebied 
van ontwikkeling en 
educatie en het 
bevorderen van lezen. 

 Memorie van 
Toelichting stelt dat 
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De samenwerking krijgt in 
de praktijk vooral vorm op 
lokaal en regionaal niveau.” 

 Bibliotheken kunnen 
het niet individueel 
realiseren; 

 Uitvoering in 
netwerkverband leidt 
tot meerwaarde en/of 
kostenreductie; 

 En draagt bij aan de 
continuïteit van de 
bibliotheek. 

 
KB heeft een programma 
‘mediawijsheid’. KB werkt 
hierin samen met stichting 
SPN. 
 
ProBiblio verwijst daarnaast 
naar artikel 16.2.b 
(innovatie). 

bovenlokaal wordt 
samengewerkt bij de 
uitvoering van 
programma’s op 
terreinen als 
leesbevordering en 
laaggeletterdheid. 

 Doorvertaling van 
landelijk beleid naar 
lokaal. 

 In de landelijke 
programma’s is 
expliciet een rol 
weggelegd voor POI’s. 

16. Leesbevordering: 

 Ondersteunen 
bibliotheken bij 
landelijke 
programma’s als de 
Kinderboekenweek, 
de 
Voorleeswedstrijd, 
BoekStart 

 Organiseren 
provinciale ronde 
Voorleeswedstrijd 

 

De wet beschrijft onder 
andere ontwikkeling en 
educatie en leesbevordering 
als functies van de 
openbare 
bibliotheekvoorziening, 
waartoe ook de provinciale 
ondersteuningsinstellingen 
behoren (artikel 5). 

“Bibliotheken vervullen hun 
functies voor de individuele 
leden, maar ook voor 
maatschappelijke 
organisaties. Bijvoorbeeld 
op het terrein van onderwijs 
en cultuur. Op deze manier 
worden in samenwerking 
met het onderwijs 
programma’s voor 
leesbevordering, bestrijding 
van laaggeletterdheid en 
mediawijsheid uitgevoerd. 
De samenwerking krijgt in 
de praktijk vooral vorm op 
lokaal en regionaal niveau.” 

ProBiblio zegt hiermee 
invulling te geven aan zijn 
netwerktaak (artikel 7). 
ProBiblio benoemt de 
volgende kenmerken van 
een netwerktaak: 

 Hele netwerk heeft er 
baat bij; 

 Hele netwerk geeft 
dat zelf ook aan; 

 Bibliotheken kunnen 
het niet individueel 
realiseren; 

 Uitvoering in 
netwerkverband leidt 
tot meerwaarde en/of 
kostenreductie; 

 En draagt bij aan de 
continuïteit van de 
bibliotheek. 

 

Expliciet vermeld in wet 
en/of Memorie van 
toelichting 

 Bibliotheken vervullen 
wettelijk een 
maatschappelijke 
functie op het gebied 
van ontwikkeling en 
educatie en het 
bevorderen van lezen. 

 Memorie van 
Toelichting stelt dat 
bovenlokaal wordt 
samengewerkt bij de 
uitvoering van 
programma’s op 
terreinen als 
leesbevordering en 
laaggeletterdheid. 

 Doorvertaling van 
landelijk beleid naar 
lokaal. 

 In de landelijke 
programma’s is 
expliciet een rol 
weggelegd voor POI’s. 

 

Ondersteuning 
onderwijs 

Wet Memorie van toelichting Interpretatie ProBiblio Toedeling aan rol 

17. Samenwerking 
onderwijs: 

 Kennisuitwisseling 
en trainingen voor 
lokale bibliotheken 
gericht op het 
organiseren van 
samenwerking 
met het onderwijs. 

 30% van de 
bibliotheken 
gericht 
ondersteunen met 
advies  

De wet schrijft voor dat 
deelnemers aan het netwerk, 
waaronder POI’s, het 
onderwijs ondersteunen 
(artikel 8). 

“Het netwerk van 
openbare 
bibliotheekvoorzieningen 
werkt als één geheel 
samen en bedient de 
gezamenlijke gebruikers 
van deze bibliotheken. 
<<…>> Daarnaast zijn zij 
gezamenlijk 
verantwoordelijk voor 
innovatie en organiseren 
zij samenwerking met en 
ondersteuning van het 
onderwijs.” 

ProBiblio verwijst naar 
artikel 8f (ondersteunen 
onderwijs) en artikel 162b 
(ontwikkeling innovaties). 
 

Expliciet vermeld in wet 
en/of Memorie van 
toelichting 

 De wet schrijft voor dat 
deelnemers aan het 
netwerk, waaronder 
POI’s, het onderwijs 
ondersteunen. 

 Memorie van 
Toelichting stelt dat het 
netwerk gezamenlijk 
verantwoordelijk is 
voor ondersteuning van 
het onderwijs. 

 Doorvertaling van 
landelijk beleid naar 
lokaal. 
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 In de landelijke 
programma’s is 
expliciet een rol 
weggelegd voor POI’s. 

18. De Bibliotheek op 
school: 

 Training, coaching 
en intervisie van 
personeel 
bibliotheken 
(leesconsulent, 
etc.) 

 Advies en 
ondersteuning 
monitoring 
resultaten. 

 Advies, 
ondersteuning en 
implementatie 
technische en 
inhoudelijke 
inrichting 

De wet schrijft voor dat 
deelnemers aan het netwerk, 
waaronder POI’s, het 
onderwijs ondersteunen 
(artikel 8). 

“Het netwerk van 
openbare 
bibliotheekvoorzieningen 
werkt als één geheel 
samen en bedient de 
gezamenlijke gebruikers 
van deze bibliotheken. 
<<…>> Daarnaast zijn zij 
gezamenlijk 
verantwoordelijk voor 
innovatie en organiseren 
zij samenwerking met en 
ondersteuning van het 
onderwijs.” 

ProBiblio verwijst naar 
artikel 8f (ondersteunen 
onderwijs) en artikel 162b 
(ontwikkeling innovaties). 
 

Expliciet vermeld in wet 
en/of Memorie van 
toelichting 

 De wet schrijft voor dat 
deelnemers aan het 
netwerk, waaronder 
POI’s, het onderwijs 
ondersteunen. 

 Memorie van 
Toelichting stelt dat het 
netwerk gezamenlijk 
verantwoordelijk is 
voor ondersteuning van 
het onderwijs. 

 Doorvertaling van 
landelijk beleid naar 
lokaal. 

 In het landelijke 
programma ‘De 
Bibliotheek op school’ 
is expliciet een rol 
weggelegd voor POI’s. 

 

Randvoorwaarden Wet Memorie van toelichting Interpretatie ProBiblio Toedeling aan rol 

19. Informeren van 
netwerk en 
bijeenkomsten 
organiseren 

 Voor de brede 
doorsnee van +/- 
3000 NH- en ZH-
bibliotheekmedewe
rkers en 2000 
vrijwilligers 

 Voor gebruikers van 
dienstverlening 
ProBiblio 

 Voor brede publiek 
(ook buiten NH en 
ZH) 

 Communicatie via 
nieuwsbrief, 
website en twitter 

 

De wet benoemt 
netwerkversterking en 
kennisdeling (in generieke 
zin) niet expliciet als 
provinciale taak. 
 
 

“De stelseltaken hebben tot 
doel het netwerk van 
openbare 
bibliotheekvoorzieningen te 
ondersteunen. Op 
verschillende manieren 
kunnen deze taken worden 
verricht. In bepaalde 
gevallen zal de KB zelf 
activiteiten uitvoeren en in 
andere situaties zal zij 
bevorderen dat deelnemers 
van het netwerk bepaalde 
activiteiten gaan uitvoeren. 
Onder de taak coördinatie 
en afstemming van het 
netwerk valt in het 
bijzonder innovatie. Het 
gaat dan om coördinatie 
van innovatie in het 
algemeen en tussen het 
fysieke en digitale domein.” 

ProBiblio wijst op het 
belang van het zijn van een 
regionaal kenniscentrum en 
het verbinden van mensen 
en kennis in het provinciale 
netwerk 

Horizontale rol 

20. 
Netwerkcoördinatie, -
ondersteuning en 
ambtelijk secretariaat 

 Ambtelijk 
secretariaat van de 
provinciale en 
regionale 
overleggen 

 Opstellen van 
provincialen 
plannen en 
beleidsstukken 

 Overleg Adviesraad 

De wet schrijft benoemt het 
faciliteren van bovenlokale 
overleggen en 
beleidsvorming niet als 
provinciale taak. 

“Voor het functioneren van 
het netwerk is het 
noodzakelijk dat elk van de 
partijen zijn rol vervult. 
Besluiten van één van de 
partijen kunnen van invloed 
zijn op het netwerk als 
geheel. Het vierde lid regelt 
dat, indien een partij een 
voornemen heeft tot een 
dergelijk besluit, deze partij 
dit voornemen bespreekt 
met de andere partijen in 
het netwerk. Dit kan zich op 

- Expliciet vermeld in wet 
en/of Memorie van 
toelichting 
Zonder het organiseren van 
regionaal overleg en het 
aanhaken bij landelijke 
overleggen kan de 
provincie/POI haar rol in het 
netwerk niet vervullen. 
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 Landelijk overleg 
 

verschillende bestuurlijke 
niveaus voordoen: tussen 
landelijke partijen (Rijk, 
Interprovinciaal Overleg en 
VNG), maar ook op lokaal of 
regionaal niveau. Indien – 
bijvoorbeeld – een 
gemeente besluit tot 
ingrijpende aanpassingen 
van het lokale 
bibliotheekwerk, kan dat 
gevolgen hebben voor 
aangrenzende gemeenten. 
Ook in dit soort situaties is 
overleg vooraf vereist.” 
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Bijlage D: Overzichten 
provincies 
Hierna is per provincie een overzicht opgenomen van de belangrijkste informatie over de invulling van de 

wettelijke provinciale taken op grond van de Wsob. 

De informatie is afkomstig uit een eerder door de provincies uitgevoerde benchmark en aanvullende informatie 

die door de provincies en de POI’s is verstrekt over het jaar 2015 (tenzij anders vermeld). Daarnaast zijn er 

telefonische gesprekken gevoerd met medewerkers van de provincies ter verduidelijking van de aangeleverde 

informatie. Tijdens het onderzoek is het niet mogelijk gebleken informatie te verifiëren bij de provincie 

Friesland.  

Provincie Drenthe – Biblionet Drenthe 

Kerngegevens 

Aantal inwoners 488.576 

Naam POI Biblionet Drenthe 

Organisatievorm Stichting 

Aantal basisbibliotheken/ 
regiobibliotheken 

4 basisbibliotheken 

Aantal vestigingen/ 
servicepunten 

40 vestigingen en 4 servicepunten 

Financieel 

Totaal budget Onbekend 

Totale provinciale subsidie € 2.582.270,- 

Totale overige inkomsten Inkomsten PSO via lokale bibliotheken: € 1.725.043,- 
Overige inkomsten: € 625.955,- 

Provinciale subsidie per inwoner € 2.582.270,- / 488.576 = € 5,29 
subsidie 2015 / inwoneraantal 2015 = bedrag per inwoner 

Taakomschrijving 

De provincie beschouwt 2015 als een overgangsjaar waarin de nieuwe wet nog niet heel strak is doorgevoerd. Tot en 
met 2015 zet Biblionet meer taken in voor de bibliotheken in kleine plattelandsgemeenten (backoffice taken, 
bijvoorbeeld HRM). Met ingang van 2016 wil de provincie niet meer dat Biblionet taken inzet voor de kleinere 
gemeenten. De POI kan dan niet meer differentiëren tussen gemeenten. De provincie wil dat Biblionet stopt met 
backoffice taken voor kleine gemeenten en in plaats daarvan meer inzet op innovatie.  

Distributie 
 

- Distributie bestaat in de provincie Drenthe uit de distributie van fysieke werken 
tussen vestigingen en door IBL tussen provincies.  

Prestatie/kwaliteitsniveau:  
- Hele Drentse collectie beschikbaar voor alle leden.  
- Twee keer per week worden alle bibliotheekvestigingen bevoorraad van kast tot 

kast. Biblionet maakt nu individuele afspraken met vestigingen. Grote 
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gemeenten moeten voor de bevoorrading extra betalen en voor kleinere 
gemeenten zit het in een dienstverleningspakket. Dit wil de provincie in 2016 
veranderen, dan mag Biblionet niet meer tussen bibliotheken differentiëren.  

- Levering van materiaal binnen één week. 
- Bibliotheekleden hoeven niet te betalen voor een reservering, ook niet als deze 

uit een andere vestiging komt (ook in 2016). 
Totale kosten:   €396.762,- 
Inkomsten provincie:  €189.327,- 
Overige inkomsten:  onbekend 

Innovatie De provincie heeft een aantal speerpunten gekozen in het verlengde van het algehele 
provinciebeleid. De thema’s van Biblionet sluiten hierbij aan. De innovatieagenda 
wordt door de provincie in aanwezigheid met de gemeenten en Biblionet opgesteld. 
Het gaat om de volgende speerpunten: 
- Ontwikkeling en implementatie innovatieve bibliotheekconcepten voor de lokale 

bibliotheek die aansluiten op de landelijke innovatieagenda. De provincie vindt 
bijvoorbeeld dBoS niet meer onder innovatie vallen. 

- Nieuwe formules in het kader van krimp een plek geven in de innovatieagenda. 
Er wordt ingezet op een transitie tot stand te brengen van bibliotheek als 
‘uitleenfabriek’ naar bibliotheken als centra waar mensen terecht kunnen om in 
welke vorm dan ook aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. 

- Afstemming met bibliotheken en signaleren wat er speelt t.a.v. spreiding 
openbare bibliotheekvoorzieningen en hierover adviseren. Deze activiteit zou 
ook onder netwerk kunnen vallen. 

Prestatie/kwaliteitsniveau:  Opleveren van een innovatieagenda voor  
   1 september 2015. 
Totale kosten:   € 228.487,- 
Inkomsten provincie:  € 118.992,- 
Overige inkomsten:  € 30.000,- 

Netwerken Het in stand houden en versterken van een netwerk voor bibliotheken onderling en 
met maatschappelijke organisaties om de samenwerking te borgen en te versterken 
en om de kwaliteit en efficiency van het bibliotheekwerk te verhogen. Hieronder 
vallen de volgende onderdelen: 
- Een provinciale pas 
- Toegang tot de provinciale collectie voor elke inwoner 
- Ondersteuning van gezamenlijk systeem van de catalogus met ICT en beheer 
Prestatie/kwaliteitsniveau:  
- Uitvoering strategisch beleid (2012-2015)  
- Provinciaal Marketingplan voor alle Drentse bibliotheken 
- Advisering financiële & business control RvB Biblionet Drenthe en managers tien 

bibliotheekstichtingen. 
- Horizontale sturing op vier hoofdthema's: meerjarenbegroting, strategische 

personeelsplanning, de dBoS en klantbehoud 
- HR-planning & strategisch advies DNB 
- Kwaliteitszorg & klantonderzoek 
- Marketing DNB (marketingdatabase, klantcontactstrategie, klantcampagnes) 
- Managementinformatie en statistiek voor bibliotheken en afdelingsmanagers 
Totale kosten:   € 711.516,- 
Inkomsten provincie:  € 604.132,- 
Overige inkomsten:  € 44.500,- 

Collectiebeleid - Collectievorming op basis van gezamenlijke afspraken in het netwerk 
(afstemmen op zowel lokaal en landelijk niveau). 

- Aansluiten van alle openbare bibliotheekvoorzieningen op de infrastructuur van 
provinciale- en nationale collecties. 

Prestatie/kwaliteitsniveau:  
- Collecties moeten aansluiten op lokale behoefte 
- Collecties functioneren efficiënt als één Drentse collectie 
Totale kosten:   € 395.907,- 
Inkomsten provincie:  € 166.482,- 
Overige inkomsten:  onbekend 
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Overig Transitietaken: aansluiten op landelijk ontwikkelde digitale producten voor 
implementatie in de fysieke bibliotheek (o.a. DWH). € 538.301,-.  

De provincie betaalt als onderdeel van de subsidie aan de POI een aantal keuzetaken 
voor een bedrag van € 965.036,-. De POI voert deze taken enkel uit voor negen kleine 
gemeente. De taken bestaan uit: 
- Marketing en promotie 
- HRM 
- Ondersteuning ICT 
- Administratieve + organisatorische ondersteuning 
- Mediawijsheid 
- Aansluiting onderwijs 
Voor de toekomst moeten deze taken door de bibliotheken zelf worden bekostigd. 

Aansturing 

Huidige sturingsrelatie - Biblionet dient elk jaar een activiteitenplan in. Samen met de provincie wordt 
het plan verder aangescherpt. Een bevestiging van de subsidie vindt plaats door 
een subsidieverleningsbrief. Het activiteitenplan wordt niet altijd SMART 
opgezet. De provincie is bezig om de plannen vanaf 2016 meer SMART te maken 
en vraagt de POI meer de wensen van gemeenten/bibliotheken te laten 
terugkomen in het activiteitenplan. 

- De provincie heeft ongeveer maandelijks ambtelijk overleg met Biblionet. 
Daarnaast zijn er ongeveer driemaal per jaar bestuurlijke overleggen. 

- Biblionet legt elk jaar verantwoording af in het activiteitenplan van het 
daaropvolgende jaar door het opnemen van een realisatie. 

- Er is ongeveer 0,7 fte beschikbaar bij de provincie voor de aansturing van 
Biblionet.  

Indicatoren De POI wordt afgerekend door de provincie door middel van een controle of ze alle 
activiteiten (voldoende) hebben uitgevoerd. Daarnaast worden 
klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Er wordt geld teruggevorderd als ze 
prestaties niet hebben gehaald maar dit is bij Biblionet nog niet het geval geweest. 

 

Provincie Flevoland - SFB 

Kerngegevens 

Aantal inwoners 401.791 

Naam POI Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) 

Organisatievorm Stichting 

Aantal basisbibliotheken/ 
regiobibliotheken 

2 basisbibliotheken 

Aantal vestigingen/ 
servicepunten 

13 vestigingen 

Financieel 

Totaal budget € 1.369.368,- (tekort van € 17.347,-)  

Totale provinciale subsidie € 885.021,- 

Totale inkomsten Inkomsten PSO via lokale bibliotheken: € 192.000,-  
(€ 102.000,- bijdrage bibliotheken en € 90.000,- bibliotheken infrastructuur) 
Overige inkomsten: € 275.000,-  
(€ 80.000,- bijdrage collecties, € 55.000,- diensten aan derden en € 140.000,- 
inkomsten distributie IBL) 
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Provinciale subsidie per inwoner € 885.021,-/ 401.791= € 2,20 
subsidie 2015 / inwoneraantal 2015 = bedrag per inwoner 

Taakomschrijving 

1. Het SFB voert op basis van de Wsob de volgende provinciale kerntaken uit: innovatie en distributie. Daarnaast krijgen 
o.a. de volgende netwerktaken een plaats in het provinciale innovatieprogramma: onderwijs, educatie en 
collectiebeleid. 
2. Het SFB voert de, in het provinciaal bibliotheekplan 2015-2017 voorgenomen transitie uit, waarbij zij in de komende 
jaren (2015-2016) haar inzet op het gebied van ICT ondersteuning afbouwt. In deze periode verschuift haar inzet 
evenredig naar de ondersteuning van innovatie in het fysieke domein. 

Distributie - Distributie van bibliotheekmateriaal tussen bibliotheken en instellingen in de 
provincie. De POI maakt de materialen planklaar en voert de materialen in een 
digitaal systeem in. De POI verzorgt ook de landelijke distributie. Er is een traject 
voor distributie door de provincie heen uitgestippeld. Elke vestiging wordt 
aangedaan maar de frequentie verschilt per vestiging. 

Prestatie/kwaliteitsniveau: 
- 3 ritten per week 
- 100 incidentele ritten op jaarbasis 
Totale kosten:   € 210.000,-  
   (kosten voor distributie derden € 70.000,- en  
   € 140.000,- voor kosten distributie IBL) 
Inkomsten provincie:  Onbekend, omdat de totaalsubsidie van de  
   provincie niet is uitgesplitst. 
Overige inkomsten:  € 140.000,-. Inkomsten van derden voor IBL. 
   Bibliotheken betalen ook een eigen bijdrage voor 
   bibliotheekondersteuning. Het is onbekend of dit 
   specifiek is voor IBL en hoeveel deze bijdrage is. 

Innovatie - Ondersteuning van bibliotheken bij de aansluiting op landelijke innovatieve 
programma’s en ontwikkeling van een innovatie-agenda 2015-2017. De POI pakt 
elk jaar een specifiek thema van de innovatie-agenda. De provincie wilde een 
eigen agenda omdat de rol van de KB nog niet helder was.  

- POI Flevoland geeft in de begroting aan dat onder innovatie valt: landelijk, 
projecten, collectie, marketing en educatie (geen budget voor dit laatste). 

Prestatie/kwaliteitsniveau: 
- Uitrol van acht landelijke innovatieve projecten onder regie van de KB (zoals IBL, 

gastlenen, dBoS, mediawijsheid en landelijke bibliotheekpas) 
- Bekendmaken en verspreiding drie Flevolandse innovatieve projecten in 

Nederland (webshop, digitale vitrine en mijnleeskring.nl) 
- Initiatief tot en ontwikkelen van drie innovatieve projecten op het gebied van 

collectiebeleid en educatie. 
Totale kosten:   € 444.000,-  (inclusief € 19.000,- voor collectie) 
Inkomsten provincie:  Onbekend, omdat de totaalsubsidie van de  
   provincie niet is uitgesplitst. 
Overige inkomsten:  Onbekend. Twee basisbibliotheken betalen mee 
   aan innovatie (onderdeel collectieplan). Het is niet 
   bekend hoeveel dit is. een gedeelte wordt ook  
   bekostigd door de inzet van mankracht. 

Netwerken - Het SFB vormt de schakel tussen het landelijke niveau en het provinciale 
netwerk. Daarnaast organiseert en beheert het SFB het provinciale 
bibliotheeknetwerk met alle taken van dien. Uitvoering is beschreven in het 
bibliotheekplan 2015-2017. 

- Onder de netwerktaak valt ook gegevenslevering zoals het bieden van ICT 
ondersteuning (tot 1 januari 2017 en daarna overgedragen aan 
basisbibliotheken). Het SFB is samen met de basisbibliotheken verantwoordelijk 
voor IBL en verstrekken van basisgegevens aan de KB. 

Prestatie/kwaliteitsniveau:  Geen specifieke indicatoren voor de taak netwerk. 
Totale kosten:   € 454.618,- 
Inkomsten provincie:  Onbekend, omdat de totaalsubsidie van de  
   provincie niet is uitgesplitst. 
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Overige inkomsten:  Onbekend 

Collectiebeleid - Opstellen en uitvoeren van de jaarlijkse provinciale collectieplannen die 
betrekking hebben op alle collectie. 

Prestatie/kwaliteitsniveau: 
- Provinciaal collectieplan met o.a. een rapportagesysteem en centralisatie 

selectie. 
- In kaart brengen van besparingen op media-aanschaf en personeelsinzet door 

centralisatie. 
Totale kosten:   € 190.000,- 
Inkomsten provincie:  Onbekend, omdat de totaalsubsidie van de  
   provincie niet is uitgesplitst. 
Overige inkomsten:  € 80.000,- komt uit de bijdrage collecties.  
   Onbekend van wie dit bedrag komt.  

Aansturing 

Huidige sturingsrelatie - De provincie beschrijft iedere vier jaar de kaders voor het provinciaal beleid in 
haar cultuurnota. Het beleid voor bibliotheken valt hier ook onder. Daarnaast is 
ter voorbereiding op de nieuwe bibliotheekwet aan het SFB opdracht gegeven 
om haar ICT ondersteuning af te bouwen en ruimte te maken voor innovatie. 

- De provincie voert jaarlijks meerdere gesprekken met SFB. Dit is het kader van 
het budget en het beleidskader. De POI maakt op basis daarvan een 
vierjarenplan en doet dit in samenspraak (in nauw overleg) met de 
basisbibliotheken. De POI maakt daarnaast jaarlijks een uitwerking in een 
jaarplan voor 1 oktober. De POI levert verantwoording af via een jaarverslag 
(voor 1 mei van het daaropvolgende jaar). 

- Er zijn vier gesprekken per jaar tussen de provincie en POI. Bij bijzondere 
situaties is er vaker overleg. 

- Aantal fte beschikbaar bij de provincie: 0,3 fte. 

Indicatoren Er wordt vooral gebruik gemaakt van kwantitatieve indicatoren. Zie ook de 
voorbeelden hierboven bij de prestaties / het kwaliteitsniveau van de vier taken. 

 

Provincie Friesland – Bibliotheekservice Fryslân 

De provincie Friesland was niet beschikbaar gedurende het onderzoek voor een controle op onderstaande format. Het 
ingevulde format is enkel gebaseerd op het productplan 2016 van Bibliotheekservice Fryslân. 

Kerngegevens 

Aantal inwoners 646.257 

Naam POI Bibliotheekservice Fryslân 

Organisatievorm Stichting 

Aantal basisbibliotheken/ 
regiobibliotheken 

5 basisbibliotheken 

Aantal vestigingen/ 
servicepunten 

Onbekend 

Financieel 2016 

Totaal budget € 4.057.499,- 

Totale provinciale subsidie € 3.049.177,-25  

                                                                 
25 Het gaat hier om de boekjaarsubsidie van de provincie (€3.024.117,-) en de overige subsidie van de provincie (€25.000,-). 
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Totale inkomsten Inkomsten PSO via lokale bibliotheken: onbekend 
Overige inkomsten: € 1.008.322,- 

Provinciale subsidie per inwoner € 3.049.177,- / 646.257 = € 4,72 
subsidie 2016 / inwoneraantal 2015 = bedrag per inwoner 

Taakomschrijving 2016 

De POI maakt onderscheid tussen verschillende productgroepen die door de onderzoekers onder verschillende 
wettelijke taken zijn geschaard. Hieronder vindt u de productgroep met de koppeling aan de wettelijke taak: 
- netwerkstructuur - netwerken 
- facilitaire taken - distributie, collectiebeleid en overig 
- kennis borgen en delen - collectiebeleid en overig 
- Friese taal - overig 
- productontwikkeling - innovatie. 

Distributie De POI noemt dit product ‘expeditie’ en distributie valt onder de facilitaire taken. Het 
dagelijks (van ma t/m za) verzorgen van het transport van (bibliotheek)materialen 
naar en van de bibliotheken en tussen de bibliotheken onderling conform een 
afgesproken schema.  
Prestatie/kwaliteitsniveau: 

- Media zijn in principe binnen 24 uur (volgende openingsdag 
bibliotheek) beschikbaar voor het bibliotheeklid. 

- 10.000 expeditie bezoeken 
- Periodieke evaluatie met partners. 

Totale kosten:   € 391.637,- 
Inkomsten provincie:  € 385.137,- 
Overige inkomsten:   € 6.500,- 

Innovatie Onder de productgroep ‘productontwikkeling en projecten’ zijn de activiteiten 
geschaard die onder de taak innovatie vallen. 
1. (Digitale) Productontwikkeling. Het stimuleren, adviseren en faciliteren van het 

gebruik van de digitale dienstverlening bij Friese bibliotheken. 
2. Projectadministratie/-coördinatie. Het centraal digitaal verwerken en opslaan 

van de financiële en inhoudelijke projectgegevens. Het bewaken van de 
voortgang van de projecten. 

3. Vernieuwingsprojecten. Het opstarten en uitvoeren van innovatieve projecten en 
het doen van haalbaarheidsonderzoeken en/of het schrijven van een 
adviesrapport met betrekking tot nieuwe producten en diensten. In het 
productplan worden de volgende projecten genoemd: 

a. Basisvaardigheden in relatie tot laaggeletterdheid.  
b. De Bibliotheek op School – VO. 
c. Kennis maken en verbinden. 
d. Bibliotheeknetwerk van de toekomst. 
e. Frysklab. 
f. Linked open data (LOD). 
g. Culturele Hoofdstad 2018. 
h. Haalbaarheidsonderzoeken. 
i. Mediawijzermakers. 
j. De Bibliotheek op School – PO. 
k. Inzet sociale media. 
l. XplorApp en UitleenApp. 

Totale kosten:   € 585.530,-  
Inkomsten provincie: € 453.230,- 
Overige inkomsten:  € 95.000,- 26 

Netwerken Onder netwerken vallen de producten: netwerkbeleid en infrastructuur FBN. 
1. Netwerkbeleid 
De POI wil actief deelnemen, ondersteunen en faciliteren bij verschillende overleggen 
met bibliotheken, de KB en lokale initiatieven. Dit doen ze door bijeenkomsten te 
organiseren en op zoek te gaan naar maatschappelijke partnerships. Daarnaast willen 

                                                                 
26 Er wordt daarnaast nog eens €37.300,- onttrokken uit de Reserve Provinciaal Beleid. 
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ze landelijke innovaties en lokale innovaties verbinden en eigen innovaties 
ontwikkelen. 
2. Infrastructuur FBN 
Een technische en digitale infrastructuur onderhouden ten behoeve van het Fries 
Bibliotheken Netwerk (FBN), die nodig is voor de dagelijkse primaire bedrijfsvoering 
van de bibliotheken. 
Prestatie/kwaliteitsniveau: 
- Versterken van het bibliotheeknetwerk binnen de provincie en binnen de 

bibliotheekbranche. 
- Alle openbare bibliotheken in Friesland participeren in het netwerk. 
- Het directieberaad Friese Bibliotheken komt minimaal zes keer per jaar bij 

elkaar. 
- Periodieke toetsing t.o.v. de gemaakte afspraken. 
- 100% vertegenwoordiging in het directieberaad en andere provinciale 

overlegorganen. 
- 24 uur per dag beschikbaar en betrouwbaar netwerksysteem voor bibliotheken 

plus periodieke evaluatie op performance voor bibliotheken. 
Totale kosten:   € 468.876,- 
   (Dit bedrag bestaat uit € 261.185,- vanuit  
   netwerkbeleid en € 207.601,- vanuit infrastructuur 
   FBN) 
Inkomsten provincie:  € 468.876,- 
   (Dit bedrag bestaat uit € 261.185,- vanuit  
   netwerkbeleid en € 207.601,- vanuit infrastructuur 
   FBN) 
Overige inkomsten:  n.v.t. 

Collectiebeleid De taak ‘centraal collectioneren’ valt binnen het product catalogiseren en binnen het 
product ‘kennis borgen en delen’. De taak staat tweemaal omschreven in het 
productplan Het gaat om: 
- Het actueel en overzichtelijk houden van de centrale catalogus voor het gehele 

bibliotheeknetwerk. 
- Het CCT tijdig voorzien van de nieuwe landelijke aanschafinformaties. 
- Het verwerken van de bestellingen in de catalogus. 
- Het exploiteren van een digitale deelwerkenlijst. 
- Het aankopen van materialen. 
- Het samenstellen van een netwerkcollectie en het actualiseren van het 

aanschafbeleid. 
- Het implementeren van landelijke ontwikkelingen zoals de Retail formule en de 

landelijke catalogus. 
Prestatie/kwaliteitsniveau: 

- Foutloos en efficiënt beheer van de catalogus. 
- Aankoop van 45.000 titels, 90.000 exemplaren, 3.000 speelfilms en 10.000 

actuele exemplaren. 
- Verwerken van 100.000 exemplaren (45.000 titels) in de catalogus. 
- 500 bibliotheken maken gebruik van de digitale deelwerkenlijst. 
- Vierjaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken. 

Totale kosten:   € 293.364,- (€ 107.875,- vanuit catalogiseren en  
   € 185.489,- vanuit kennis borgen en delen) 
Inkomsten provincie:  € 279.364,- (€ 93.875,- vanuit catalogiseren en  
   € 185.489,- vanuit kennis borgen en delen) 
Overige inkomsten:  € 14.000,- 

Overig De overige taken die de POI uitvoert zijn hieronder opgenomen.  
1. Helpdesk. Het verzorgen van 1e lijns ondersteuning voor bibliotheken en 

overige klanten. 
Totale kosten:   € 259.645,- 
Inkomsten provincie: € 259.645,- 
Overige inkomsten:  n.v.t. 

2. Anna Blaman/Ihlia collectie. Het ontsluiten van de collectie via het 
provinciaal bibliotheeksysteem en een wisselcollectie. 

Totale kosten:   € 29.039,- 
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Inkomsten provincie: € 29.039,- 
Overige inkomsten:  n.v.t. 

3. Managementinformatie. Het beschikbaar stellen van zowel periodieke 
personele-, financiële- als bibliotheek-inhoudelijke managementinformatie 
aan budgethouders, projectleiders en management van de 
bibliotheekorganisaties. 

Totale kosten:   € 51.461,- 
Inkomsten provincie: € 51.461,- 
Overige inkomsten:  n.v.t. 

4. Wise inrichting en beheer. Aanbieden en onderhouden van een centrale 
catalogus omgeving. 

Totale kosten:   € 595.848,- 
Inkomsten provincie: € 595.848,- 
Overige inkomsten:  n.v.t. 

5. Kenniscentrum/-delen. Het borgen, delen en ontwikkelen van kennis ten 
behoeve van het bibliotheekwerk. Het inspireren en ondersteunen van 
bibliotheken in hun visie- en strategieontwikkeling en het 
professionaliseren van hun dienstverlening. Dit doet men door het 
organiseren van netwerkbijeenkomsten, kennissessies en het verspreiden 
van nieuwsbrieven. 

Totale kosten:   € 127.979,- 
Inkomsten provincie: € 126.479,- 
Overige inkomsten:  € 1.500,- 

6. Marketing en communicatie. Ontwikkeling en coördinatie van het 
strategisch marketing- en communicatiebeleid en advisering aan 
bibliotheken.  

Totale kosten:   € 166.584,- 
Inkomsten provincie: € 143.849,- 
Overige inkomsten : € 22.734,- 

7. Opleidingen. Het inventariseren en organiseren van 
deskundigheidsbevordering en scholing voor medewerkers van 
bibliotheekorganisaties. 

Totale kosten:   € 11.854,- 
Inkomsten provincie: € 11.854,- 
Overige inkomsten:  n.v.t. 

8. Educatie. Het ontwikkelen en ondersteunen van bibliotheekbeleid gericht 
op activiteiten en producten voor specifieke doelgroepen VVE, PO, VO en 
laaggeletterden. Coördinatie van leesbevorderingsactiviteiten zoals dBoS en 
het versturen van nieuwsbrieven. 

Totale kosten:   € 139.462,- 
Inkomsten provincie: € 106.462,- 
Overige inkomsten : € 33.000,- 

9. Friese media. Dit gaat over het aanbieden en promoten van fysieke en 
digitale Friese media (bestaand en nieuw) aan met name het Fries 
Bibliotheken Netwerk. 

Totale kosten:   € 67.101,- 
Inkomsten provincie: € 67.101,- 
Overige inkomsten:  n.v.t. 

10. Frysk Muzyk Argyf. Het in stand houden, beheren, uitbreiden en ontsluiten 

van het ‘Frysk Muzyk Argyf’. 

Totale kosten:   € 30.000,- 
Inkomsten provincie: € 30.000,- 
Overige inkomsten:  n.v.t. 

11. Productontwikkeling Frysk. Het ontwikkelen, ondersteunen en deels 
faciliteren van bibliotheek beleid gericht op activiteiten en producten t.b.v. 
de Friese taal en cultuur en meertaligheid. Daarnaast het informeren over 
en begeleiden van bibliotheekmedewerkers m.b.t. Friese taal en 
meertaligheid. 

Totale kosten:   € 53.725,- 
Inkomsten provincie: € 53.725,- 
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Overige inkomsten:  n.v.t. 

Aansturing 

Huidige sturingsrelatie Geen informatie beschikbaar 

Indicatoren Geen informatie beschikbaar 

Provincie Gelderland – Biblioservice Gelderland (Rijnbrink) 

De provincie Gelderland verleent subsidie aan Biblioservice Gelderland. Deze organisatie is onderdeel van Rijnbrink. 
Rijnbrink bestaat verder uit de organisatie Overijsselse Bibliotheekdienst. Biblioservice Gelderland huurt alles in via 
de Rijnbrink. Al het personeel is in dienst van Rijnbrink en wordt ingezet voor een van beide provincies waar nodig. 
Deze manier van werken wordt sinds een jaar of vier gehanteerd.  

Kerngegevens 

Aantal inwoners 2.026.578 

Naam POI Biblioservice Gelderland (Rijnbrink) 

Organisatievorm Stichting 

Aantal basisbibliotheken/ 
regiobibliotheken 

22 basisbibliotheken 

Aantal vestigingen/ 
servicepunten 

Ongeveer 120 vestigingen/servicepunten 

Financieel 

Totaal budget € 7.417.961,- 

Totale provinciale subsidie € 5.652.961,- 

Totale inkomsten Inkomsten PSO via lokale bibliotheken: onbekend 
Overige inkomsten: € 1.765.000,- 

Provinciale subsidie per inwoner € 5.652.961,- / 2.026.578 = € 2,79 
subsidie 2015 / inwoneraantal 2015 = bedrag per inwoner 

Taakomschrijving 

De taken van Biblioservice Gelderland zijn in het activiteitenplan 2015 niet exact ingedeeld volgens de vier onderwerpen 
uit de WSOB. De reden hiervoor is dat er al afspraken waren voor een periode van vier jaar. Met de invoering van de wet 
is er geen aanleiding gezien om een nieuwe indeling van activiteiten te maken op basis van de vier onderwerpen. De 
provincie heeft dan ook vier doelen centraal gesteld: 

A. Verbeterd netwerk van Gelderse bibliotheken zodat zij hun kerntaak van vrije toegang tot informatie kunnen 
realiseren. 

B. Verbeterde kennisontwikkeling, mediawijsheid en verbetering in laaggeletterdheid. 
C. Provinciale implementatie van landelijk aangestuurde digitalisering van de bibliotheken. 
D. Bevorderen van innovatie. 

Distributie Distributie valt in de provincie Gelderland onder doel A (netwerk). 
- Alles wat te maken heeft met het vervoer valt onder distributie. Het gaat dus 

ook om het beheer van de catalogus en afstemming van de verschillende 
catalogi van de bibliotheken. 

- Bibliotheken betalen zelf ook een bijdrage maar het is onbekend hoe groot deze 
bijdrage is. 

- Het gaat om vervoer tussen de vestigingen. Het is onbekend of het gaat om 
vervoer van ‘deur tot deur’ of van ‘kast tot kast’.  
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- De provincie heeft algemene afspraken gemaakt met het netwerk: de Vereniging 
Samenwerkende Gelderse Bibliotheken27. De verdere uitwerking heeft de 
provincie aan het netwerk overgelaten.  

- De frequentie varieert van drie tot vijf maal per week dat er wordt geleverd aan 
de vestigingen. Dit is afhankelijk van de afspraken die de bibliotheken hebben 
gemaakt met Biblioservice. 

Prestatie/kwaliteitsniveau:  
- Alle 22 basisbibliotheken nemen deel aan het provinciaal leenverkeer en 

geven een 7,5 voor het functioneren van het transport en de coördinatie 
van de voor IBL benodigde ICT infrastructuur. 

Totale kosten:   € 2.444.961,-  
   (inclusief kosten voor andere taken onder A.) 
Inkomsten provincie: € 2.049.961,- 
Overige inkomsten:  € 395.000,- 

Innovatie Doelen B en D vallen in Gelderland onder de taak ‘innovatie’. 

B. Verbeterde kennisontwikkeling, mediawijsheid en verbetering in 

laaggeletterdheid. 

Biblioservice ondersteunt het netwerk bij het bereiken van de doelen van de 

programmalijn Leven lang leren. Het programma bestaat uit vier onderdelen:  

- De doorgaande lijn lezen en mediawijsheid 0 tot 18 jaar. 

- De Bibliotheek op school doorontwikkelen voor de doelgroepen voorschools 

en VO.  

- Bestrijden van laaggeletterdheid en digitaal analfabetisme. 

- Persoonlijke ontwikkeling stimuleren met als doelen: 

D. Bevorderen van innovatie. 
De ontwikkeling en implementatie van concepten voor de fysieke bibliotheken die 
mede aansluiten op de landelijke innovatie agenda van de KB. Dit wordt uitgewerkt in 
een programma met drie innovatiegebieden:  

- Sociaal domein 

- Verbinding tussen mensen en instellingen 

- Proeftuinen 

Deze gebieden zijn uitgewerkt binnen het netwerk: de vereniging Samenwerkende 

Gelderse Bibliotheken. Het netwerk heeft het voorstel voor deze innovatiegebieden 

gedaan, de provincie heeft dit geaccordeerd.  
Prestatie/kwaliteitsniveau:  

- Alle 22 basisbibliotheken nemen deel aan onderdelen van het programma en 
geven een 7,5 voor de ondersteuning van de programmalijn innovatie. 

Totale kosten:   € 2.643.000,- 
   (waarvan € 1.600.000,- uit doel B en  €1.043.000,- 
   uit innovatie doel D)  
Inkomsten provincie:  € 2.643.000,- 
   (waarvan € 1.600.000,- uit doel B en € 1.043.000,- 
   uit innovatie doel D)  
Overige inkomsten:  n.v.t. 

Netwerken Netwerken valt in de provincie Gelderland onder doel A (netwerk) en doel C. 
A. Verbeterd netwerk van Gelderse bibliotheken zodat zij hun kerntaak van vrije 
toegang tot informatie kunnen realiseren. 
Het netwerk bestaat uit alle basisbibliotheken, inclusief de plusbibliotheek (dat is ook 
een basisbibliotheek, oftewel een bibliotheek met een maatschappelijke 
steunfunctie), en Biblioservice Gelderland. 
C. Provinciale implementatie van landelijk aangestuurde digitalisering van de 
bibliotheken 

                                                                 
27 Dit netwerk bestaat uit alle basisbibliotheken in Gelderland (inclusief de plusbibliotheek) en Biblioservice Gelderland. 
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Biblioservice ondersteunt de werkgroep informatiemanagement die zich richt op het 
gezamenlijk oppakken van lokale IT oplossingen en de implementatie van de vooral 
landelijk ontwikkelde digitale bibliotheek.  
Prestatie/kwaliteitsniveau: 

- De leden van de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken geven een 7,5 voor 
de ondersteuning van de vereniging. 

- De ondersteunde bibliotheken geven een 7,5 voor de ondersteuning van de 
programmalijn Exploitatie. 

- Alle 22 basisbibliotheken nemen deel aan één of meerdere programma's en 
geven een 7,5 voor de ondersteuning rond de digitale bibliotheek. 

Totale kosten:   € 3.404.961,- 
   (combinatie kosten voor doel C en A. Inclusief  
   kosten voor andere taken onder A.) 
Inkomsten provincie: € 3.009.961,- (combinatie kosten voor doel C en A. 
   Inclusief kosten voor andere taken onder A.) 
Overige inkomsten:  € 395.000,- (enkel overige inkomsten voor doel A.) 

Collectiebeleid Collectiebeleid valt in de provincie Gelderland onder doel A (netwerk). 
het collectiebeleid wordt door het netwerk zelf geregeld. Biblioservice ondersteunt 
en coördineert het collectiebeheer, in samenwerking met de plusbibliotheek die 
collectie aanvult. 
Prestatie/kwaliteitsniveau:  

- Alle 22 basisbibliotheken nemen deel aan het provinciaal leenverkeer en 
geven een 7,5 voor de ondersteuning bij totstandkoming van het 
collectiebeleid en het functioneren van de samenwerkingscollectie. 

Totale kosten:   € 2.444.961,-  
   (inclusief kosten voor andere taken onder A.) 
Inkomsten provincie: € 2.049.961,- 
Overige inkomsten:  € 395.000,- 

Overig Biblioservice is onderdeel van Rijnbrink. Rijnbrink heeft nadrukkelijk als streven om 
naast het leveren van gesubsidieerde producten en diensten eigen inkomsten te 
verwerven. Ze stelt zich daarbij op als cultureel ondernemende organisatie. Vandaar 
dat tegen betaling aan Gelderse bibliotheken en maatschappelijke instellingen zonder 
dat daar subsidie mee gemoeid is, diverse producten en diensten geleverd worden. In 
Gelderland gaat het om de verhuur van bibliobussen en ruimte in het gebouw aan de 
Zeelandsingel, verzorgen van gebouwenbeheer voor bibliotheken, levering van 
financiële, ICT en P&O diensten, verhuur van adviseurs en vakinhoudelijke 
specialisten. 
Prestatie/kwaliteitsniveau:  n.v.t. 
Totale kosten:   € 1.370.000,- 
Inkomsten provincie: nv.t. 
Overige inkomsten:  € 1.370.000,- 

Aansturing 

Huidige sturingsrelatie - De provincie Gelderland maakt prestatieafspraken met Biblioservice. Een groot 
onderdeel van de beoordeling van de provincie is gebaseerd op het 
klanttevredenheidsonderzoek dat wordt uitgezet onder de bibliotheken. Hier 
komt meestal een cijfer tussen de 7 en de 8 uit. Het gaat hierbij om de 
tevredenheid van bibliotheken over de dienstverlening van Biblioservice. 

- Er vindt een tot zes per jaar een gezamenlijk overleg plaats tussen Biblioservice, 
de vereniging Samenwerkende Gelderse Bibliotheken en de bibliotheek Arnhem.  

- Biblioservice dient jaarlijks een activiteitenplan in. De provincie beoordeelt het 
activiteitenplan op basis van prestatieafspraken die over vier jaar zijn gemaakt. 
Als er geen grote afwijkingen in zitten accordeert de provincie het 
activiteitenplan.  

- De POI schrijft in beperkte mate een voortgangsrapportage, alleen in de zin dat 
het nieuwe activiteitenplan een voortgangsverslag bevat. 

- In de toekomst gaat er mogelijk in plaats van met prestatieafspraken voor vier 
jaar gewerkt worden met een voortrollende planning, dit om flexibeler op 
ontwikkelingen in te kunnen spelen. 
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- Fte bij de provincie: 0,5 fte beleidsmatig, daarnaast nog niet eens 0,1 fte voor het 
financiële deel. 

- Er is regelmatig overleg tussen de medewerkers bij de provincie Gelderland en de 
provincie Overijssel. Het is niet voorgekomen dat er conflicten ontstonden 
doordat er bijvoorbeeld in de ogen van Gelderland te veel medewerkers zijn 
ingezet voor de provincie Overijssel.  

Indicatoren Er zijn geen kwantitatieve indicatoren opgesteld. De POI wordt beoordeeld op de 
waardering van de gebruikers en de prestatieafspraken die zijn gemaakt. 
Voorbeelden van afspraken zijn ‘het meewerken aan landelijk collectieplan’ en 
‘transport’.  

 

Provincie Groningen – Biblionet Groningen 

                                                                 
28 Cijfers uit 2014. 
29 Stand van zaken 31 december 2014. 
30 Het gaat hier om het totaalbudget voor Biblionet dus de serviceorganisatie en de bibliotheken. 

Biblionet is een organisatie waar de lokale bibliotheken en de serviceorganisatie één zijn. Er kan onderscheid gemaakt 
worden tussen een ‘backoffice’ dus Biblionet als serviceorganisatie en een ‘frontoffice’ wat de lokale bibliotheken 
zijn. Beiden maken onderdeel uit van de organisatie Biblionet. Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente Groningen 
besloten om uit de organisatie Biblionet te gaan, omdat zij met het Groninger forum bezig zijn, een gebouw waarin 
functies op een andere manier aan elkaar gekoppeld zijn. De gemeente Groningen vormde ongeveer een derde van 
de begroting van Biblionet. 

De provincie en de gemeenten betaalden beiden 50/50 voor de backoffice taken. De provincie is hier kritisch op, want 
het is niet duidelijk waar de subsidie van de provincie precies voor gebruikt wordt. De provincie is in gesprek met 
Biblionet om inzicht te krijgen in de subsidiestromen en welke taken precies gedaan worden voor welk bedrag. Dit is 
de reden waarom het niet altijd duidelijk is aan te geven welk bedrag van de provinciale subsidie voor welke taak 
gebruikt wordt. De provincie heeft in onderstaand overzicht een inschatting gemaakt van de provinciale inkomsten. 

Kerngegevens 

Aantal inwoners 583.942 

Naam POI Biblionet Groningen 

Organisatievorm Stichting 

Aantal basisbibliotheken/ 
regiobibliotheken 

40 bibliotheken28 

Aantal vestigingen/ 
servicepunten 

40 vestigingen, 10 servicepunten29, 2 lees- en afhaalpunten 

Financieel 

Totaal budget € 11.865.968,-30 

Totale provinciale subsidie € 2.670.300,- 

Totale inkomsten Inkomsten PSO via lokale bibliotheken: onbekend 
Overige inkomsten voor POI: onbekend 

Provinciale subsidie per inwoner € 2.670.300,-/  583.942 = € 4,57 
subsidie 2015 / inwoneraantal 2015 = bedrag per inwoner 

Taakomschrijving 
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De provincie maakt onderscheid tussen A-taken en aanvullende B-taken. Het onderscheid is de verdeling die in het 
verleden is gemaakt op basis van het bibliotheek charter. IPO heeft toen bepaalde taken aangeduid als A-taken: de 
wettelijke taken. De B-taken zijn de autonome taken, dus bovenop de wettelijke taken. De provincie kon kiezen of ze 
deze taken aanvullend wilden financieren. De cultuurnotaperiode in Groningen loopt t/m 2016. Tot eind 2016 laat de 
provincie de A en B taken doorlopen. Voor de cultuurnota vanaf 2017 wordt gekeken welke taken de provincie nog 
precies gaat financieren. De POI Groningen sluit aan bij het provinciale cultuurbeleid wat loopt tot eind 2016. Tot die tijd 
bevindt de POI zich in een ‘transitiefase’.  

Distributie Distributie bestaat in de provincie Groningen uit Transport en ICT. Er is een 
reserveringsmodule die aangeeft welke boeken naar welke locatie gebracht moeten 
worden. IBL bestaat in de provincie Groningen nu nog uit het vervoer ‘van kast tot 
kast’. De provincie wil eigenlijk alleen meebetalen aan ‘van deur tot deur’ maar het is 
voor de POI lastig om dit uit elkaar te halen. 
Prestatie/kwaliteitsniveau:  wekelijks 120 ritten (3x per week) &   
   reserveringsmodule 
Totale kosten:  onbekend 
Inkomsten provincie:  € 160.218,-  
Overige inkomsten:  onbekend 

Innovatie - De POI is de scharnierfunctie tussen landelijke ideeën op het gebied van 
campagne en programma’s en moet zorgen dat dit op lokaal niveau wordt 
uitgevoerd bij de bibliotheken.  

- Innovatie op vier thema’s: 

1. Scharnierfunctie landelijke PR campagnes en lokale uitvoering 

2. Scharnierfunctie landelijke ICT innovatie naar lokaal 

3. Formatie ondersteuning ontwikkeling vitale bibliotheken & 

samenwerking op platteland 

4. Scharnierfunctie landelijke concepten leesbevordering en 

informatievaardigheden naar lokaal 
De provincie en de POI zijn met elkaar in discussie over wat er moet worden verstaan 
onder ‘innovatie’. De provincie neemt hierover contact op met de KB en OCW. 
Prestatie/kwaliteitsniveau:  onbekend 
Bijdrage provincie:   € 213.624,- 
Inkomsten provincie:  onbekend 
Overige inkomsten:  onbekend 

Netwerken Het onderdeel netwerken en allianties bestaat uit: 

1. ICT (deel 1) – beheer en ondersteuning bibliotheeksysteem Vsmart 

2. Werkgeverschap, P&O, HRM etc. 

3. Financiële administratie 

4. Contributie van netwerken 
Prestatie/kwaliteitsniveau:  onbekend 
Bijdrage provincie:   € 186.921,- 
Inkomsten provincie:  onbekend 
Overige inkomsten:  onbekend 

Collectiebeleid Het onderdeel collectiebeleid bestaat uit: 

1. ICT (deel 2) – bestelsysteem VeyeQ  

2. Provinciale collectie 

3. Mediaverwerking 

4. Lenersadministratie 
Prestatie/kwaliteitsniveau:  onbekend 
Bijdrage provincie:   € 133.515,- 
Inkomsten provincie:  onbekend 
Overige inkomsten:  onbekend  

Overig De B-taken bestaan uit: 
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Provincie Limburg - Cubiss 

De Provincie Limburg is sinds begin 2015 met Cubiss Limburg nadrukkelijk in gesprek over de taken die Cubiss Limburg 
in het kader van de wettelijke taakstelling in ondersteunende zin voor de Limburgse bibliotheken dient te verrichten 
en de provinciale bekostiging die daarmee samenhangt. Dit overleg heeft geleid tot een bijstelling van het werkplan 
2015. Momenteel voeren Provincie en Cubiss Limburg overleg over het werkplan 2016. 
De opdrachten die Cubiss uitvoert voor de Provincie Noord-Brabant vallen onder Cubiss Brabant. Cubiss Next is de 
holding, waarbinnen twee stichtingen en een bv vallen. De opdrachten die Cubiss uitvoert voor de Provincie Limburg 
vallen volledig onder de Stichting Cubiss Limburg. Cubiss bv is verantwoordelijk voor de commerciële opdrachten van 
Cubiss. Al het personeel is ondergebracht in Cubiss Next. De provinciale stichtingen en de bv huren medewerkers in 
via Cubiss Next. 

Kerngegevens 

                                                                 
31 Twee Bibliobussen stoppen per 31-12-2015. 

1. Ondersteuning taalbeleid, onderwijs en leesbevordering (dBoS en BoekStart). 

€ 80.109,- 

2. Implementatie digitale bibliotheek (overgangsfase). Ondersteuning landelijke 

e-bookscampagne en vakantiebieb-app. € 80.109,- 

3. ICT-ondersteuning (beheer Vsmart). € 534.060,- 

4. Marketing & promotie (beheer websites, provinciale marketing en pr).  

€ 106.812,- 

5. Kwaliteitsbeleid – certificering. € 26.703,- 

6. Financieel economische zaken – voeren financiële administratie. € 267.030,- 

7. HR beleid en P&O. € 133.515,- 

8. Beheer gebouwen, mediaverwerking en reproductie. € 106.812,- 

9. Huurcollecties en bibliobussen. € 106.812,-31 

10. Bestuur en management – ondersteuning. € 534.060,- 
Prestatie/kwaliteitsniveau:  onbekend 
Bijdrage provincie:   € 1.976.022,- 
Inkomsten provincie:  onbekend 
Overige inkomsten:  onbekend 

Aansturing 

Huidige sturingsrelatie - Er wordt gewerkt in een vierjarige cyclus waarin bepaald wordt welke 
instellingen er in de cultuurnota komen. De instellingen die in de cultuurnota 
komen krijgen een beschikking dat ze in de cultuurnota komen. 

- Vervolgens moeten de instellingen per jaar voor 1 oktober een jaarplan en een 
begroting indienen. Er wordt niet echt afgestemd met de Biblionet vóórdat het 
jaarplan ingediend wordt, insteek van de provincie is ook dat de instelling de 
deskundige is, en niet de provincie. Er wordt dus geen programma van eisen 
opgesteld door de provincie. 

- In die subsidieverlening komt ook specifieker te staan wat de organisaties wel 
geacht worden te doen en waar ze zich niet mee bezig hoeven te houden.  

- Ieder jaar leggen de instellingen verantwoording af. Biblionet maakt een 
algemeen jaarverslag. Hier kan de provincie niet uithalen wat er precies met de 
provinciale subsidie is gedaan. De provincie vraagt dan om meer gegevens over 
wat er precies gedaan is met de subsidie, dan komt Biblionet met een oplegger 
waarin ze aangeven welk percentage van de subsidie voor welke taak is gebruikt. 
Op basis van die oplegger geeft de provincie goedkeuring.  

- De provincie is nu bezig om in de toekomst vooraf afspraken te maken over wat 
Biblionet met welk deel van de subsidie gaat doen. 

Indicatoren Geen prestatie-indicatoren afgesproken. Dit is enkel uitgeschreven in de taken.  
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Aantal inwoners 1.117.941 

Naam POI Cubiss 

Organisatievorm Stichting 

Aantal basisbibliotheken/ 
regiobibliotheken 

15 basisbibliotheken 

Aantal vestigingen/ 
servicepunten 

 Onbekend 

Financieel 

Totaal budget € 1.598.575,- 

Totale provinciale subsidie € 1.373.675,- 

Totale inkomsten Inkomsten PSO via lokale bibliotheken: onbekend 
Overige inkomsten: € 224.900,- 

Provinciale subsidie per inwoner € 1.373.675,-/ 1.117.941 = € 1,23 
subsidie 2015 / inwoneraantal 2015 = bedrag per inwoner 

Taakomschrijving 

De vier wettelijke taken worden door Cubiss Limburg vertaald naar zes programmaonderdelen: 

 Innovatie van de lokale bibliotheken op de vijf kernfuncties met de programmaonderdelen: Leesbevordering 
0-18 jaar, Participatie!, Cultuur met en door de bibliotheek en Netwerkvorming & Kennisdeling. 

 Netwerkvorming en het leveren van gegevens ten behoeve van beleidsontwikkeling in de onderdelen: 
Netwerkvorming & Kennisdeling en Digitale Diensten. 

 Interbibliothecair Leenverkeer (distributie van fysieke werken); 

 Bouwen aan een gezamenlijk collectieplan en het leveren van gegevens ten behoeve van de landelijke digitale 
bibliotheek in de onderdelen: Netwerkvorming en kennisdeling en Digitale diensten. 

Distributie Distributie bestaat deels uit een doorlopende activiteit IBL en uit een deelproject 
Innovatie van de Logistiek. 
- IBL: Vervoeren van bibliotheekmaterialen van, naar en tussen de 

bibliotheekvestigingen in Limburg. De vervoersdienst van Cubiss Limburg zorgt 
ervoor dat alle bibliotheekleden in Limburg snel over alle materialen vanuit 
andere basisbibliotheken in Limburg beschikken. Er zijn afspraken gemaakt met 
bibliotheken m.b.t. bezoekdagen, te vervoeren materialen, aansprakelijkheid en 
afwijkingen. De vestigingen worden naar gelang hun keuze één tot meerdere 
keren per week bezocht. Cubiss verspreid materialen via vijf routes met 90 stops 
per week. 

- Project Innovatie van de Logistiek. Innovatie van de logistieke dienstverlening 
vindt plaats door de implementatie van een nieuw logistiek model dat antwoord 
biedt op de trends van een teruglopend aantal bibliotheekvestigingen enerzijds, 
en de sterke groei van het aantal schoolbibliotheken anderzijds. 

Prestatie/kwaliteitsniveau: 
- Het fysieke transport van materialen is zo efficiënt mogelijk geregeld 

en draagt bij aan de ontsluiting van de gehele Limburgse collectie en 
de Zoek&Boek-functie. 

- 100% van de bibliotheken neemt deel aan het logistieke netwerk van 
de Limburgse dienstverlening. 

Totale kosten:   € 218.095,-  
Inkomsten provincie:  onbekend 
Overige inkomsten:  onbekend 

Innovatie Er zijn vier programmaonderdelen die vallen onder innovatie, namelijk: 1. 
Leesbevordering 0-18 jaar, 2. Cultuur met en door de bibliotheek, 3. Netwerkvorming 
& Kennisdeling en 4. Participatie. 
1. Leesbevordering 0-18 jaar 
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- De projectlijn Leesbevordering 0-18 jaar voorziet in innovatieve producten en 
diensten op het gebied van leesbevordering, literatuureducatie en 
mediawijsheid. De basis van dit programma is de Bibliotheek op School. 

- De POI voert allerlei werkzaamheden uit onder deze taak. Voorbeelden zijn het 
organiseren en voorbereiden van activiteiten, de uitrol van landelijke innovaties 
zoals dBoS en BoekStart. 

Prestatie/kwaliteitsniveau (een aantal voorbeelden): 
o De structurele samenwerking tussen de Limburgse bibliotheken, 

kinderdagverblijven, CJG en peuterspeelzalen, scholen in het primair 
onderwijs en scholen in het voortgezet onderwijs is versterkt; 

o 75% van de Limburgse bibliotheken werkt in het primair onderwijs op 
structurele basis aan de doorgaande lees-leerlijn op het gebied van 
lezen en mediawijze vaardigheden; 

o Bij 40% van de leerlingen in het basisonderwijs is een gelijkblijvende 
leesattitude gemeten door middel van de leesmonitor; 

o 20% van de Limburgse bibliotheken werkt in het voortgezet onderwijs 
aan de doorgaande lees-leerlijn op het gebied van lezen en 
mediawijsheid. 

2. Cultuur met en door de bibliotheek 
- Binnen dit project wordt actief de verbinding gelegd met cultuur, erfgoed en 

natuur. 
Prestatie/kwaliteitsniveau: 

o Bibliotheekleden zijn geënthousiasmeerd om deel te nemen aan een 
grote diversiteit aan culturele activiteiten en nader in contact gebracht 
met het Limburgse culturele erfgoed uit lokale Limburgse archieven, 
musea en heemkundekringen.  

3. Netwerkvorming & Kennisdeling. 
- Door middel van kennisdeling en programmamanagement leren bibliotheken 

van elkaar en pakken gezamenlijk zaken op die aandacht behoeven. Cubiss 
organiseert in het gremium van de Vereniging van Limburgse Bibliotheken de 
prioritering van de behoeften, en richt daar haar programma op in. 

- Het programmamanagement regelt de volledige organisatie van het 
werkplanprogramma dat door Cubiss is ingericht voor de projecten en 
activiteiten die worden uitgevoerd met subsidie van de Provincie Limburg. Dit 
proces omvat kennisdeling, advies op maat, bestuur- en netwerkondersteuning, 
programmamanagement van alle Limburgse activiteiten en projecten, 
accountmanagement en stimuleren van samenwerking in het veld onderling en 
met andere partners. 

Prestatie/kwaliteitsniveau (een aantal voorbeelden): 
o De bibliotheken zijn tevreden over de ondersteuning door Cubiss. 
o Er is aantoonbare meerwaarde gerealiseerd voor de bij het netwerk 

betrokken deelnemers qua kennisdeling en samenwerking. 
o Het netwerk van bibliotheken is lokaal en provinciaal beter 

gepositioneerd. 
o Het netwerk van bibliotheken is beter aangesloten op de landelijke 

ontwikkelingen. 
4. Participatie. Het doel is het bevorderen van participatie van laag opgeleide 
volwassenen via training van basisvaardigheden binnen de vijf domeinen: het domein 
lezen, schrijven, rekenen en de domeinen digitale, financiële, gezondheids- en 
sociaaljuridische vaardigheden. 
Prestatie/kwaliteitsniveau (een aantal voorbeelden): 

- De Limburgse bibliotheken zijn geïnformeerd over de activiteiten en bij 
voorkeur actief partner in een netwerk en in uitvoering van de 
activiteiten. 

- Intermediairs zijn met elkaar verbonden in een netwerk teneinde de 
participatie van laag opgeleide volwassenen te bevorderen en voorzien 
van informatie, voorlichting en instrumenten waarmee ze hun rol in 
het netwerk kunnen invullen. 

- Eind 2015 is er draagvlak op bestuurlijk niveau binnen organisaties die 
deel uitmaken van de opgebouwde netwerken om de successen van de 
trajecten te verankeren in structureel beleid. 

Totale kosten:  € 829.473,0 
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  (Deze kosten bestaan uit budget voor  leesbevordering: €196.269, 
  participatie: € 257.260,- cultuur € 125.042,- netwerkvorming: 
  €250.902,-. Het budget voor netwerkvorming wordt ook gebruikt 
  voor andere taken) 
Inkomsten provincie: onbekend 
Overige inkomsten:  onbekend 

Netwerken en collectiebeleid Er zijn twee programmaonderdelen die vallen onder netwerken, namelijk: 1. 
Netwerkvorming & Kennisdeling en 2. Digitale diensten. 
1. Netwerkvorming & Kennisdeling. 
- Door middel van kennisdeling en programmamanagement leren bibliotheken 

van elkaar en pakken gezamenlijk zaken op die aandacht behoeven. Cubiss 
organiseert in het gremium van de Vereniging van Limburgse Bibliotheken de 
prioritering van de behoeften, en richt daar haar programma op in. 

- Het programmamanagement regelt de volledige organisatie van het 
werkplanprogramma dat door Cubiss is ingericht voor de projecten en 
activiteiten die worden uitgevoerd met subsidie van de Provincie Limburg. Dit 
proces omvat kennisdeling, advies op maat, bestuur- en netwerkondersteuning, 
programmamanagement van alle Limburgse activiteiten en projecten, 
accountmanagement en stimuleren van samenwerking in het veld onderling en 
met andere partners. 

Prestatie/kwaliteitsniveau (een aantal voorbeelden): 
o De bibliotheken zijn tevreden over de ondersteuning door Cubiss. 
o Er is aantoonbare meerwaarde gerealiseerd voor de bij het netwerk 

betrokken deelnemers qua kennisdeling en samenwerking. 
o Het netwerk van bibliotheken is lokaal en provinciaal beter 

gepositioneerd. 
o Het netwerk van bibliotheken is beter aangesloten op de landelijke 

ontwikkelingen. 
2. Digitale diensten richt zich op: 1) het optimaliseren, het beheren en onderhouden 
van de bestaande informatievoorziening, 2) het ontwikkelen en implementeren van 
(nieuwe) digitale diensten en 3) het beheer van de catalogus van het provinciaal 
bibliotheeksysteem. 
Prestatie/kwaliteitsniveau (een aantal voorbeelden): 

o Het feitelijk resultaat van Digitale diensten is de betrouwbaarheid en 
de borging van de informatievoorziening en omvat o.a. 
beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit. 

Totale kosten:   € 577.009,- 
   (Deze kosten bestaan uit budget voor   
   netwerkvorming: € 250.902,- en digitale diensten: € 
   326.107,-). Het budget voor netwerkvorming wordt 
   ook gebruikt voor andere taken.)  
Inkomsten provincie: onbekend 
Overige inkomsten:  onbekend 

Aansturing 

Huidige sturingsrelatie - De provincie Limburg is met Cubiss Limburg in gesprek over het werkplan en de 
provinciale bekostiging. De totstandkoming van de werkplannen 2015 en 2016 
zijn aan te merken als een iteratief proces met veelvuldig overleg. 

- Er is 1,6 fte beschikbaar bij de provincie Limburg voor de relatie met de POI, 
namelijk op de beleidsvelden accountmanagement POI, 
bibliotheeksubsidieregeling en erfgoedbeleid.  

Indicatoren De POI legt verantwoording af middels vaststellingsdocumenten die herleidbaar zijn 
tot doelstellingen en resultaatverplichtingen zoals opgenomen in de 
subsidieverlening met betrekking tot het goedgekeurde werkplan. 
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Provincie Noord-Brabant – Cubiss Brabant 

De opdrachten die Cubiss uitvoert voor de Provincie Noord-Brabant vallen onder Cubiss Brabant. Cubiss Next is de 
holding, waarbinnen twee stichtingen en een bv vallen. De opdrachten die Cubiss uitvoert voor de Provincie Limburg 
vallen volledig onder de Stichting Cubiss Limburg. Cubiss bv is verantwoordelijk voor de commerciële opdrachten van 
Cubiss. Al het personeel is ondergebracht in Cubiss Next. De provinciale stichtingen en de bv huren medewerkers in 
via Cubiss Next. 

Kerngegevens 

Aantal inwoners 2.488.751 

Naam POI Cubiss Brabant 

Organisatievorm Stichting 

Aantal basisbibliotheken/ 
regiobibliotheken 

20 basisbibliotheken 

Aantal vestigingen/ 
servicepunten 

Circa 180 vestigingen/servicepunten 

Financieel 

Totaal budget € 5.481.948,- 

Totale provinciale subsidie € 5.438.581,- 

Totale inkomsten Inkomsten PSO via lokale bibliotheken: n.v.t. 
Overige inkomsten: € 43.367,- 

Provinciale subsidie per inwoner € 5.438.581,- / 2.488.751= € 2,19 
subsidie 2015 / inwoneraantal 2015 = bedrag per inwoner 

Taakomschrijving 

Distributie - Uitvoeren van het transport van materialen van en naar Brabantse bibliotheken.  
- Bibliotheken maken individuele afspraken met de POI over hoe vaak de 

bibliotheken langskomen. De basis is een quotum die dient als verdeelsleutel 
voor hoe vaak bibliotheken recht hebben op bezoek. De praktijk is dat alle 
vestigingen twee keer per week worden bezocht.  

- Bibliotheken betalen nog geen eigen bijdrage. Die discussie speelt wel in 
Brabant. 

- Bibliotheekleden betalen een eigen bijdrage rond de € 2,50. 
- Cubiss regelt enkel het vervoer van deur tot deur. 
Prestatie/kwaliteitsniveau: 

 100% van basisbibliotheken neemt deel; 

 alle vestigingen worden op maat bediend; 

 maximaal vijf vervoer gerelateerde klachten per jaar; 
Totale kosten:   € 800.000,- 
Inkomsten provincie: € 800.000,- 
Overige inkomsten:  n.v.t. 

Innovatie De POI gaat in overleg met de Vereniging van Brabantse bibliotheken (VBB) over de 
thema’s waarop zij willen innoveren. De VBB adviseert en praat met de POI. De 
provincie stuurt niet op deze thema’s. De volgende twee thema’s stonden centraal in 
2015: 

1. Stimuleren van innovatie en ondernemerschap  
2. Stimuleren van Innovatie van Logistiek 

Prestatie/kwaliteitsniveau: 
1. Drie pilots van inspiratiesessie en kunstproject. 
2. Onderzoek en kennisdelen door projectfinanciering, conferentie en 

magazines en implementatie van nieuw logistiek model. 
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Totale kosten:   € 371.000,- 
Inkomsten provincie:  € 371.000,- 
Overige inkomsten:  n.v.t. 

Netwerken Cubiss werkt samen met de Brabantse Netwerk Bibliotheek (BNB) op het thema 
netwerken. De BNB bestaat uit de basisbibliotheek en de VBB. 

1. Samenwerking BNB is het bevorderen, faciliteren en realiseren van 
samenwerking tussen Brabantse bibliotheken in projecten 

2. Programmamanagement en adviesdagen 
Prestatie/kwaliteitsniveau:  onbekend 
Totale kosten:   € 246.000 
Inkomsten provincie:  € 246.000, 
Overige inkomsten:  Via het tijdelijke programma Content (zie  
   overig) is ook een bijdrage geleverd aan  
   netwerken. 

Collectiebeleid Selecteren, presenteren en inspireren van de Brabantse collecties en content door 
aansluiten bij de NBC, DWH, advies over nieuwsbrieven, bibliotheekapp, aanvragen, 
website en pop-up bibliotheek. 
Prestatie/kwaliteitsniveau:  onbekend 
Totale kosten:   € 430.000,- 
Inkomsten provincie:  € 430.000,- 
Overige inkomsten:  Via het tijdelijke programma Content (zie  
   overig) is ook een bijdrage geleverd aan  
   collectiebeleid.  

Overig De provincie heeft via twee tijdelijke plusprogramma’s (van 2013-2015) ook budget 
vrijgemaakt voor de POI’s. Deze activiteiten worden uitgevoerd onder de 
verschillende wettelijke taken. Het programma is verlengd met een jaar en loopt door 
tot en met 2016. 
- Onderwijs/educatie (tijdelijk plusprogramma) – Mediawijsheid - € 1.800.000,-  
- Content – verbetering kwaliteit en toegankelijkheid van regionaal relevante 

content - € 1.000.000,-  

Aansturing 

Huidige sturingsrelatie - Bibliotheken zijn in de provincie onderdeel van het uitvoeringsprogramma 
cultuur.  

- De provincie gaat de sturingsrelatie in 2016 opnieuw inrichten. De provincie gaat 
dit beperken tot de taken IBL en innovatie. Er komt wel ondersteuning voor de 
netwerktaak en het collectiebeleid maar dit wordt versmald. 

- In 2015 is er een onderzoek geweest naar de ondersteuningsinstellingen in 
Noord-Brabant. Een aandachtspunt was de aansturing van de provincie en de 
concreetheid waarbij de doelen worden vastgesteld. De provincie gaat daar nu 
mee aan de slag en wil dit verwerken in haar sturingsindicatoren. 

- Cubiss maakt een werkplan aan (voor 1 november), provincie toetst dit aan 
beleid en financiële kaders. Beide partijen gaan in gesprek (voor 1 oktober 
gesprek over concept). In december krijgt de POI de brief of het is toegewezen. 

- Cubiss maakt een halfjaarlijkse voortgangsrapportage op prestatie-indicatoren 
(incl. financieel deel). Aan het einde van het jaar maakt men een jaarverslag en 
een financiële jaarrekening. 

- Er is bij de provincie ongeveer 0,2 fte beschikbaar voor beleidsontwikkeling en 
uitvoering voor bibliotheken. In bepaalde perioden is men hier meer tijd mee 
kwijt. 

Indicatoren De provincie is momenteel bezig met het bepalen van de juiste indicatoren. Het plan 
is om de indicatoren te baseren op het beleid en de wetgeving en de evaluatie die 
recent is uitgevoerd.  
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Provincie Noord-Holland – ProBiblio 

Kerngegevens 

Aantal inwoners 2.761.929 

Naam POI ProBiblio 

Organisatievorm Stichting 

Aantal basisbibliotheken/ 
regiobibliotheken 

18 basisbibliotheken 

Aantal vestigingen/ 
servicepunten 

Onbekend 

Financieel 

Totaal budget € 13.770.000,- 

Totale provinciale subsidie € 2.532.240,- 

Totale inkomsten Inkomsten PSO via lokale bibliotheken: onbekend 
Overige inkomsten: € 11.237.760,- 

Provinciale subsidie per inwoner € 2.532.240,- / 2.761.929 = € 0,92  
subsidie 2015 / inwoneraantal 2015 = bedrag per inwoner 

Taakomschrijving 2016 

Distributie In Bijlage B worden de activiteiten voor ProBiblio voor 2016 nader omschreven. 

Innovatie 

Netwerken 

Collectiebeleid 

Aansturing 

Huidige sturingsrelatie De provincie Noord-Holland vraagt de POI (ProBiblio) jaarlijks om een activiteitenplan 

met een bijbehorende begroting voor het aankomende jaar aan te leveren voor 1 

oktober. ProBiblio vraagt input aan de bibliotheken middels het SOOB NH. De 

provincie en ProBiblio gaan in gesprek over de aanvraag. De provincie vraagt mogelijk 

om aanpassingen in de aanvraag en keurt de aanvraag dan goed. Er is geen document 

waarin de sturingsrelatie is vastgesteld of waarin staat waar ProBiblio aan moet 

voldoen met de aanvraag. De provincie heeft geen bibliotheekbeleid. Bij de provincie 

is 0,04 fte beschikbaar voor het thema ‘bibliotheken’. 

Indicatoren Het activiteitenplan bevat indicatoren per activiteit. 
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Provincie Overijssel – OBD (Rijnbrink) 

De provincie Overijssel geeft geld aan de OBD (Overijsselse Bibliotheek Dienst) voor de wettelijke taken maar ook 
voor andere taken zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). OBD krijgt ook geld van gemeenten voor 
uitvoering van de ondersteuning van het Overijsselse netwerk (€ 2,9 miljoen). De OBD is de oorspronkelijke 
bibliotheekorganisatie en is nu een lege stichting die alle zaken inhuurt bij Rijnbrink. 

Kerngegevens 

Aantal inwoners 1.140.652 

Naam POI OBD (Rijnbrink) 

Organisatievorm Stichting 

Aantal basisbibliotheken/ 
regiobibliotheken 

25 basisbibliotheken 

Aantal vestigingen/ 
servicepunten 

95 vestigingen 

Financieel 

Totaal budget € 6.004.000,- 

Totale provinciale subsidie € 3.071.000,- 

Totale inkomsten Inkomsten PSO via lokale bibliotheken: € 2.933.000,- 
Overige inkomsten: onbekend 

Provinciale subsidie per inwoner € 3.071.000,- / 1.140.652 = € 2,69 
subsidie 2015 / inwoneraantal 2015 = bedrag per inwoner 

Taakomschrijving 

De provincie is bezig met het maken van een nieuwe cultuurnota (voor 2017-2020). Hierin wordt ook gekeken naar 
bibliotheken. Men is nu bezig met de voorbereidingen. Onderstaande format zal de komende jaren veranderen. 

Distributie - Logistiek en transport t.b.v. IBL. Rijnbrink vervoert het materiaal, maakt het 
materiaal plankklaar en onderhoudt de catalogus van het bibliotheeksysteem.  

- Het streven is om tweemaal per week de vestigingen te bezoeken. 
Prestatie/kwaliteitsniveau:  
- Het materiaal moet binnen een paar dagen in huis zijn nadat het is aangevraagd. 
- 100% van de bibliotheken neemt deel aan het provinciaal transport en geeft een 

7,5 voor het functioneren van het transport. 
- 90% van de bibliotheken maakt gebruik van de logistieke service en geeft een 

7,5 in het KTO voor de dienstverlening. 
Totale kosten:   € 1.501.000,- 
Inkomsten provincie: € 808.000,- 
Overige inkomsten:  € 693.000,- 

Innovatie De Vereniging netwerk Overijsselse bibliotheken (VNOB) bepaalt samen met Rijnbrink 
wat men wil bereiken voor de komende vier jaren. Hiervoor wordt overleg gevoerd 
met bibliotheken en gemeenten. Rijnbrink maakt op basis hiervan een jaarlijks plan 
en neemt dit mee in het plan voor de provincie. De provincie bepaalt op basis van 
haar beleid of zij hier subsidie aan wil geven. De provincie heeft als uitgangspunt dat 
men een bijdrage wil leveren aan innovatie en als hier het netwerk voor nodig is, is 
dat prima. Er zijn twee taken die specifiek onder de netwerktaak vallen: 

1. Ondersteuning bij de uitvoering van het vierjarige programma van de VNOB 
gericht op vernieuwing van het bibliotheekwerk en versterking van de lokale 
positionering. De VNOB heeft een programma opgesteld waarin ze zich richt 
op vier programmalijnen, de Schatkamer, de Werkplaats, de 
Ontmoetingsplaats en Flankerend beleid. 
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2. Ondersteuning van implementatie door de bibliotheken van landelijk 
geïnitieerde programma's op het gebied van leesbevordering en bestrijding 
van laaggeletterdheid. 

Prestatie/kwaliteitsniveau: 
- 100% van de bibliotheken neemt deel en geeft een 7,5 voor de dienstverlening. 
Totale kosten:   € 811.000,- 
Inkomsten provincie:  € 811.000,- 
Overige inkomsten:  n.v.t. 

Netwerken Faciliteren van de samenwerking van de Overijsselse bibliotheken in de Vereniging 

netwerk Overijsselse bibliotheken (VNOB). Dit bestaat uit vier onderdelen: 

1. Gezamenlijk werkgeverschap 

2. Beleidsvorming en uitvoering van P&O 

3. ICT 

4. Financiële diensten in netwerkverband 

Prestatie/kwaliteitsniveau:  onbekend 
Totale kosten:   € 2.966.000,- 
Inkomsten provincie:  € 920.000,- 
Overige inkomsten:  € 2.046.000,- 

Collectiebeleid Ondersteuning van de bibliotheken met collecties op provinciaal niveau door 
onderhouden van achtergrondcollectie en verhuren collectie. De collecties moeten 
aansluiten op de lokale collecties en voldoen aan de eisen uit het landelijk 
collectieplan van de KB. 
Prestatie/kwaliteitsniveau: 
- 56.000 aanvragen collecties gehonoreerd 
- 99.400 verhuurde media (collectie) 
Totale kosten:   € 726.000,- 
Inkomsten provincie:  € 532.000,- 
Overige inkomsten:  € 194.000,- 

Aansturing 

Huidige sturingsrelatie - Elke maand heeft provincie overleg met de bestuurder van Rijnbrink. Daarnaast 
is er tussendoor ook contact. De verhoudingen zijn goed.  

- De provincie heeft haar rol als opdrachtgever en Rijnbrink als opdrachtnemer. 
Daarnaast zitten ook de VNOB, de bibliotheken en gemeenten in het netwerk. 
Tweemaal per jaar is er een bestuurlijk en ambtelijk overleg. Het ambtelijke 
overleg vindt plaats ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg. 

- OBD levert elk jaar een plan op en krijgt op basis hiervan de beschikking 
(subsidie).  

- De POI maakt een jaarverslag met wat er staat wat is gerealiseerd. In 
maandelijkse overleggen is dit ook al aan de orde geweest. In de verantwoording 
voert de POI ook een klanttevredenheidsonderzoek uit. 

- De provincie heeft 0,2 fte beschikbaar voor de POI. 

Indicatoren De provincie vraagt de POI om haal doelen zo SMART mogelijk te maken. Alle 
wettelijke taken zijn opgesplitst in activiteiten met prestatieafspraken. 
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Provincie Utrecht – BiSC 

Kerngegevens 

Aantal inwoners 1.263.572 

Naam POI BiSC 

Organisatievorm Stichting 

Aantal basisbibliotheken/ 
regiobibliotheken 

7 regiobibliotheken en 2 basisbibliotheken 

Aantal vestigingen/ 
servicepunten 

66 vestigingen, 15 servicepunten/huiskamerbibliotheken32 

Financieel 

Totaal budget € 3.407.597,- 

Totale provinciale subsidie € 1.992.000,- 

Totale overige inkomsten Inkomsten PSO via lokale bibliotheken: € 1.392.597,- 
Overige inkomsten: € 23.000,- 

Provinciale subsidie per inwoner € 1.992.000,- / 1.263.572 = € 1,58  
subsidie 2015 / inwoneraantal 2015 = bedrag per inwoner 

Taakomschrijving 

De provincie Utrecht werkt sinds 2013 met een nieuw bibliotheekbeleid. Hierbij maken ze onderscheid tussen lijn 1: 
organiseren van gezamenlijke backofficetaken: ICT, transport, één provinciale pas en toegang tot provinciale collectie 
voor hele provincie, en lijn 2: inzet op maatwerk en vernieuwing, gebaseerd op een tweejaarlijkse uitvraag bij 
gemeenten en bibliotheken.  

Distributie Distributie bestaat uit logistiek en transport.  
- Bij logistiek gaat het om het maken van afspraken over 1) de tarieven en 2) 

de set gebruikersvoorwaarden met bijbehorende marketing en toegang tot 
de collectie. Er wordt in Utrecht gewerkt met een gezamenlijk 
bibliotheekstelsel: zeven regiobibliotheken hebben met elkaar afspraken 
gemaakt over de tarieven die worden gehanteerd voor klanten van de 
bibliotheek. Daarnaast hanteren deze zeven bibliotheken één provinciale 
bibliotheekpas en één collectie.  

- Het transport van de boeken wordt verzorgd door BiSC en er zit een 
gezamenlijke marketing achter. In de set gebruikersvoorwaarden is 
afgesproken welk abonnementsgeld klanten betalen en dat ze kosteloos de 
collectie in de zeven aangesloten bibliotheken opvragen. 

- Bij transport gaat het over het vervoer van boeken tussen 
bibliotheekvestigingen. Elke bibliotheek maakt individuele afspraken met 
BiSC over wat wordt verstaan onder IBL en hoe vaak per week er transport 
is. 

Prestatie/kwaliteitsniveau:  Geen specifieke indicator over distributie (zie  
     algemene indicatoren bij aansturing). 
Totale kosten:   € 242.177,- 
Inkomsten provincie:  € 124.348,- 
Overige inkomsten:  € 117.829,- 

Innovatie - In 2013 is door de provincie bij gemeenten de vraag gesteld over welke thema’s 
bij hen relevant zijn. De gemeenten werden geacht dit af te stemmen met de 
bibliotheken in hun gemeente. De gekozen thema’s moesten getekend zijn door 
de wethouder. Doel was om op deze manier de gemeenten meer te betrekken 
bij het bibliotheekbeleid. De verzamelde thema’s zijn vergeleken en hieruit zijn 

                                                                 
32 Stand van zaken 2012. 
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vier thema’s gedistilleerd. De provincie heeft vervolgens BiSC de opdracht 
gegeven om met deze thema’s aan de slag te gaan. Dit is vastgelegd in een 
kaderbrief waarin de kaders voor de subsidieaanvraag van BiSC zijn opgenomen.  

- In 2015 had er een nieuwe uitvraag moeten komen maar de provincie was bezig 
met een nieuwe cultuurnota. 2015 was een overgangsjaar waarin nog een extra 
jaar de vier thema’s worden gebruikt: 

1. De Bibliotheek op School: doorontwikkeling landelijke innovatie. 

2. Bibliotheek in het sociale domein: onderzoeken welke concepten 

(informatieloket – fysiek en digitaal, huiskamer/buurtkamer, studieplekken 

voor inwoners, werkplekken voor zzp’ers) goed passen bij de lokale situatie 

en welke samenwerkingspartners (maatschappelijke organisaties) hierbij 

logisch zijn. 

3. Vernieuwing bedrijfsvoering bij bibliotheken door bijvoorbeeld betere 

(personeel)planning en –controle, het gebruik maken van elkaars personeel 

en expertise, professionalisering van personeel, gezamenlijke inzet op 

opleiding, verbeteren van vaardigheden en competenties die aansluiten bij de 

bibliotheekvernieuwing (bijvoorbeeld leesconsulent) en businessanalyses ten 

aanzien van (nieuwe) verdienmogelijkheden. 

4. Herzien distributiemodel: ontwikkeling nieuwe verdienmodellen, efficiëntere 

processen op gebied van collectiebeheer, bibliotheeksystemen en logistiek, 

vernieuwing van stelseltaken lijn 1. 
Prestatie/kwaliteitsniveau:  Geen specifieke indicator voor innovatie (zie  
   algemene indicatoren bij aansturing). 
Totale kosten:   € 625.308,- 
Inkomsten provincie:  € 599.412,- 
Overige inkomsten:  €   25.896,-  

Netwerken - Onder de taak netwerken valt de inzet op gezamenlijke stelsteltaken en dus ook 
het gezamenlijk netwerk van de regiobibliotheken en een provinciale pas 
waarmee burgers in de hele provincie kunnen lenen en inleveren.  

- De provincie verstrekt subsidie aan BiSC om het stelsel te faciliteren, het 
netwerk maakt daar deel van uit.  

- De provincie pakt zelf ook een sterke rol op als het gaat om het stelsel. 
Bijvoorbeeld: Sommige gemeenten bezuinigen waardoor de bibliotheek in die 
gemeente onder druk komt te staan. Minder bibliotheken in het stelsel betekent 
uiteindelijk hogere kosten per bibliotheek en een minder sterk stelsel. Daarom 
pakt de provincie ambtelijk en bestuurlijk een rol als ze merken dat het niet goed 
dreigt te gaan. Zo zien ze ook in de nieuwe wet een rol die een provincie kan 
pakken in het netwerk. 

- Onder netwerken valt ook ICT: lokaal beheer, centraal technisch beheer, 
functioneel beheer en uitvoeren van de ICT die het gezamenlijke systeem van de 
catalogus ondersteunt. Deze activiteit valt onder netwerken omdat de ICT nodig 
is om de provinciale pas mogelijk te maken. 

Prestatie/kwaliteitsniveau:  geen specifieke indicator voor netwerken (zie  
   algemene indicatoren bij aansturing) 
Totale kosten:   onbekend 
Inkomsten provincie:  onbekend (De provincie Utrecht geeft één  
   totaalsubsidie waardoor de uitsplitsing bij  
   netwerken en collectiebeleid lastig is.) 
Overige inkomsten:  onbekend 

Collectiebeleid - Inzet op gezamenlijke collectie en gezamenlijk collectiebeleid van de 
regiobibliotheken, zodat voor elke burger de toegang tot de hele provinciale 
collectie geborgd is (uitvoering via Bibliotheek Utrecht). 

- Het collectioneren gebeurt ook gezamenlijk. Het netwerk heeft een gezamenlijk 
collectieteam dat de collectie samenstelt. 

Prestatie/kwaliteitsniveau:  geen specifieke indicator voor collectiebeleid (zie 
   algemene indicatoren bij aansturing) 
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Totale kosten:   onbekend 
Inkomsten provincie:  onbekend 
Overige inkomsten:  onbekend 

Aansturing 

Huidige sturingsrelatie - BiSC dient jaarlijks een werkplan in bij de provincie. Zij zijn verplicht door de 
provincie om afstemming te zoeken met bibliotheken. De provincie wil graag dat 
BiSC maatwerk biedt in haar activiteiten en afstemming is daarvoor van belang. 
Nadat BiSC een werkplan indient gaat de provincie erover in gesprek met BiSC en 
liefst ook met de bibliotheken, dan wordt er bestuurlijk overleg gepleegd en 
overgegaan tot subsidieverlening.  

- Gedurende het jaar voert de provincie regie-overleg met de directeur, adjunct-
directeur en programma-manager innovatie van BiSC. Daarnaast is er regelmatig 
bilateraal en bestuurlijk overleg tussen de provincie en BiSC.  

- Een lastig onderwerp voor de provincie is het krijgen van informatie van BiSC 
over bijvoorbeeld financiën, toelichting op projecten etc. BiSC kan niet altijd 
voldoende duidelijk maken welke activiteiten men uitvoert in een project. 

- De provincie heeft 1 fte beschikbaar voor de bibliotheken. Daarvan is 0,4 fte 
beschikbaar voor het accounthouderschap van BiSC. 

Indicatoren De provincie neemt indicatoren op in de subsidie beschikking op basis van het 
werkplan van BiSC. de provincie vraagt aan BiSC om op basis van de cijfers van 2014 
een vergelijking te maken met 2015 en hiervoor een verklaring te geven in haar 
verantwoording. De provincie en BiSC zijn na overleg met elkaar tot de conclusie 
gekomen dan niet alle indicatoren even concreet zijn en het lastig is om te bepalen of 
ze zijn behaald. BiSC rapporteert zo goed mogelijk over deze indicatoren aan de 
provincie. 
Indicatoren: 

1. De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) zoals benoemd en beschreven in het 

werkplan van BiSC (afspraken met bibliotheken). 

2. Toegenomen klanttevredenheid (bibliotheken) ten opzichte van 2014. 

3. Een aangepaste aanpak voor de vier regiobibliotheken die beter aansluit op 

de lokale behoeften van deze bibliotheken. 

4. Processen worden aantoonbaar meer georganiseerd in samenspraak met 

bibliotheken. 

5. Extra aandacht en inzet gericht op de verbetering van de communicatie en 

inzicht in financiën (transparantie) richting de bibliotheken. 

6. De ontwikkeling van een aantal nieuwe en kansrijke 

samenwerkingsverbanden. 

7. Van de zelfstandige onderdelen wordt verwacht dat deze tenminste 

kostendekkend worden aangeboden en uitgevoerd. 

8. Evaluatie/monitoring van de (lopende) marketingcampagnes met behulp van 

de input van de bibliotheken. 

9. De kwartaalrapportage is naar aanleiding van de evaluatie met de 

bibliotheken indien nodig aangepast op inhoud en/of vorm (p. 20 werkplan). 

10. De taken die BiSC verricht worden onder de aandacht gebracht bij 

gemeenten. 

11. Een nieuwe, door gemeenten gedragen, visie op provinciale spreiding is een 

belangrijk speerpunt voor 2015. 

12. Een duurzaam bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht: 
a. Ondersteuning en nieuwe technieken inzetten ten behoeve van 

modernisering van de bedrijfsvoering. 
b. Nieuwe initiatieven worden genomen ten behoeve van de legitimering 

van de bibliotheekfunctie in de 21e eeuw. 
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13. BiSC zorgt voor een goede facilitering van het lokale, regionale en landelijke 

netwerk als randvoorwaarde om effectieve en efficiënte samenwerking 

mogelijk te maken. 

 

Provincie Zeeland – ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland 

Per 1 oktober 2015 zijn Scoop en de Zeeuwse Bibliotheek gefuseerd tot ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. 
Voorafgaand aan de fusie is als werktitel ‘kenniswerkplaats Zeeland’ gebruikt. Deze context heeft invloed gehad op 
onderstaande format doordat een aantal zaken nog uitgewerkt moeten worden. 

Kerngegevens 

Aantal inwoners 380.751 

Naam POI ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland 

Organisatievorm Stichting 

Aantal basisbibliotheken/ 
regiobibliotheken 

1 basisbibliotheek en 3 regiobibliotheken 

Aantal vestigingen/ 
servicepunten 

54 vestigingen/servicepunten33 

Financieel 

Totaal budget € 10.706.998,- 

Totale provinciale subsidie € 6.627.392,- 

Totale overige inkomsten Inkomsten PSO via lokale bibliotheken: € 1.643.457,-34 

Overige inkomsten: € 2.436.149,- 

Provinciale subsidie per inwoner € 6.627.392,- / 380.751 = € 17,41 
subsidie 2015 / inwoneraantal 2015 = bedrag per inwoner 

Taakomschrijving 

De werkzaamheden van de POI in 2015 waren lastig te bepalen vanwege de fusie. De POI heeft in 2015 budget gekregen 

voor het uitvoeren van vijf taken: 

1. Kennis en informatie, onderzoek en collecties 

2. Educatie en talentontwikkeling 

3. Zeeuwse Agenda 

4. Prins Bernard Cultuurfonds 

5. Ontwikkeling ondernemerschap en opdrachten van overige financiers 

De invulling van deze taken en bijbehorende prestatieafspraken wordt momenteel besproken met de POI en de 

provincie.  

Distributie - Onder de taak ‘Kennis en informatie, onderzoek en collecties’ valt ook IBL. De 
POI zorgt voor een provinciale collectie en zorgt ervoor dat de materialen bij de 
bibliotheken terecht komen. 

Prestatie/kwaliteitsniveau:  nog geen afspraken over gemaakt. 
Totale kosten:   € 6.323.798,-  
   (inclusief andere taken die vallen onder kennis en 
   informatie, onderzoek en collectie) 

                                                                 
33 Er zijn twee bibliobussen die worden meegerekend onder het aantal servicepunten. 
34 Het gaat hier om de subsidie van de gemeente Middelburg. 
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Inkomsten provincie: € 4.916.340,- 
Overige inkomsten:  € 1.407.458,- 

Innovatie Geen informatie beschikbaar. 

Netwerken - Onder de taak ‘educatie en talentontwikkeling’ worden activiteiten verricht die 
vallen onder de wettelijke taak van netwerken. De POI biedt mogelijkheden tot 
ontwikkeling en educatie en van het laten kennis maken met literatuur, kunst en 
cultuur. Ze voeren vijf specifieke activiteiten uit onder deze taak: 

o Media-educatie gericht op het ontwikkelen van 
informatievaardigheden voor jong en oud. 

o Lees en literatuurbevordering zoals BoekStart en de Bibliotheek op 
School. 

o Cultuureducatie en –participatie. De POI coördineert de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland. 

o Talentontwikkeling door het coördineren en ondersteunen van 
activiteiten voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge talenten. 

o Four Freedoms is een jaarprogramma waarbij de POI activiteiten helpt 
organiseren. 

- Ook de taak ‘Zeeuwse Agenda’ draagt bij aan de netwerktaak van de POI’s. de 
POI werkt samen met anderen om activiteiten en debatten te organiseren  

Prestatie/kwaliteitsniveau:  nog geen afspraken over gemaakt. 
Totale kosten:   € 1.749.939,-  
   (Kosten voor Zeeuwse Agenda en Educatie en  
   talentontwikkeling. Bevat ook budget voor andere 
   activiteiten.) 
Inkomsten provincie:  € 1.513.940,- 
Overige inkomsten:  € 235.999,-  
   (Enkel bijdrage voor educatie en   
   talentontwikkeling) 

Collectiebeleid - Onder de taak ‘Kennis en informatie, onderzoek en collecties’ wordt het 
verzamelen, beheren, contextualiseringen en ontsluiten van de collecties 
verstaan.  

- Daarnaast presenteert de POI onderzoeksdata, informatie en collecties voor 
onder andere de provincies, gemeenten en bibliotheken die relevant zijn voor de 
ontwikkeling van hun beleid. 

Prestatie/kwaliteitsniveau:  nog geen afspraken over gemaakt 
Totale kosten:   € 6.323.798,-  
   (inclusief andere taken die vallen onder kennis en 
   informatie, onderzoek en collectie) 
Inkomsten provincie:  € 4.916.340,- 
Overige inkomsten:  € 1.407.458,- 

Aansturing 

Huidige sturingsrelatie - De POI dient een cijfermatige en inhoudelijke begroting in met een 
prestatieaanbod van de kant van de POI. De provincie moet hier een akkoord op 
geven. Bij een akkoord wordt dit omgezet in prestatieafspraken en wordt hier 
een subsidie aan gekoppeld. Als de POI minder doet dan afgesproken moet deze 
subsidie worden terugbetaald. Als de POI meer doet dan afgesproken verandert 
er niets aan de subsidie.  

- De sturingsrelatie voor de vorige twee POI’s (Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP) 
verschilden sterk. De afspraken met de voormalige Zeeuwse Bibliotheek waren 
heel grof, de afspraken met SCOOP waren juist (te) gedetailleerd. 

- Bij de provincie is 0,5 fte beschikbaar voor de bibliotheken. Hiervan is ongeveer 
0,2 fte beschikbaar voor de POI.  

Indicatoren Er zijn nog geen specifieke indicatoren afgesproken. De verwachting is dat de 
provincie in de toekomst specifieke indicatoren zal gaan gebruiken in plaats van 
globale indicatoren. 
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Provincie Zuid-Holland - ProBiblio 

Kerngegevens 

Aantal inwoners 3.600.011 

Naam POI ProBiblio 

Organisatievorm Stichting 

Aantal basisbibliotheken/ 
regiobibliotheken 

24 bibliotheken 

Aantal vestigingen/ 
servicepunten 

164 vestigingen 

Financieel 

Totaal budget € 13.770.000,- 

Totale provinciale subsidie € 5.092.642,- 

Totale inkomsten Inkomsten PSO via lokale bibliotheken: onbekend 
Overige inkomsten: € 8.677.358,- 

Provinciale subsidie per inwoner € 5.092.642,- / 3.600.011= € 1,41 
subsidie 2015 / inwoneraantal 2015 = bedrag per inwoner 

Taakomschrijving 

De provincie deelt in de beschikking de volgende categorieën in: IBL, netwerk, randvoorwaarden, communicatie, 
ondersteuning netwerk, provinciaal servicemanagement en erfgoedbeleving. 

Distributie Hieronder vallen volgens de POI: 

1. Vervoer. Het gaat om het vervoer van materialen tussen 

bibliotheken/vestigingen in het netwerk en bijdragen aan landelijk 

vervoer. 

2. Collecties en collectiebeleid. Het gaat om het samenstellen en 

bezorgen van wissel- en themacollecties en leeskringkoffers en 

collectie-innovatie. Optimalisatie van het aanbod door bibliotheken 

aan hun leden en relaties. 

3. Digitale infrastructuur. Hieronder valt: 

a. de aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur,  

b. advisering over de landelijke digitale infrastructuur en het ILS 

(bibliotheekautomatiseringssysteem) / informatiearchitectuur; 

c. privacy; 

d. integratie / afstemming van de diverse marketing-infrastructuren. 
Prestatie/kwaliteitsniveau (met betrekking tot vervoer): 
- Ten minste 90% van de bibliotheken worden wekelijks bediend en de 

meerderheid tweemaal per week. 
- De levertijd voor een gereserveerd materiaal is maximaal één week. 
- 90% van de gebruikers (bibliotheken) is tevreden over de distributie. 
Totale kosten:   € 2.541.673,- 
Inkomsten provincie:  € 1.524.047,- 
Overige inkomsten:  € 1.017.626,- 

Innovatie Ontwikkelen van innovaties voor openbaar bibliotheekwerk. De innovaties komen 
terug in de verschillende taken van ProBiblio in de andere onderdelen. 
Prestatie/kwaliteitsniveau: 100% van de innovaties past binnen de provinciale 
verantwoordelijkheidsgebieden. 
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Totale kosten:   Onbekend, omdat het budget voor innovatie onder 
   de andere taken is verdeeld. 
Inkomsten provincie:  Onbekend, omdat het budget voor innovatie onder 
   de andere taken is verdeeld. 
Overige inkomsten:  Onbekend, omdat het budget voor innovatie onder 
   de andere taken is verdeeld. 

Netwerken Hieronder vallen drie activiteiten: 
1. Spreiding en bereik.  

a. Instrumenten evalueren en optimaliseren – Innoveren - Advies en 
implementatie van de instrumenten 

b. Formules – innoveren van netwerken – ontwikkelen en implementeren 
2. Relatie en onderwijs. Hieronder valt de implementatie van dBos, 

leesbevordering en bevordering mediawijsheid 
3. Professionalisering - Aanbieden en uitvoeren trainingen en opleidingsbeleid - 

Advisering werken met vrijwilligers - Advisering op het terrein van 3D-
ontwikkelingen (sociaal domein) 

Prestatie/kwaliteitsniveau (een selectie):  
- Ten minste 75% van de bibliotheken werkt met één of meer 

marketinginstrumenten. Ten minste 80% hiervan oordeelt positief over de 
afgenomen diensten. 

- 100% van de bibliotheken heeft kennis van de (kwantitatieve) effecten die zij 

kunnen bereiken bij de leden door de inzet van campagnes (welkom, 

behoud, e.d.). 

- 100% van de bibliotheken heeft de beschikking over de best practices en 

achtergrondinformatie rondom succesvolle bibliotheekformules en 

kleinschalige bibliotheekvoorzieningen. 

- Tevreden en kundige medewerkers in de bibliotheek die hun klanten 

professioneel bedienen. 

- Afnemers van de deskundigheidsbevordering beoordelen hun organisatie 

en/of medewerkers als meer professioneel of resultaatgericht. 

- 100% van de bibliotheken heeft informatie over inzet van en beleid t.a.v. 

vrijwilligers. Ten minste 20% van de bibliotheken heeft gebruik gemaakt van 

ondersteuning of advies op dit terrein. 

- Ten minste 80% van de bibliotheken maakt gebruik van de geboden 

activiteiten over kennisdeling en –bevordering. 

- Ten minste 60% deelname aan drie activiteitenprogramma’s in het kader van 

een landelijke week. 
Totale kosten:   € 3.583.536,- 
Inkomsten provincie:  € 2.565.795,- 
Overige inkomsten:  € 1.017.741,- 

Collectiebeleid De taken met betrekking tot collecties en collectiebeleid vallen in de provincie Zuid-
Holland onder distributie (IBL). Onder collecties en collectiebeleid valt: 
- Samenstellen en bezorgen van wissel- en themacollecties en leeskringkoffers. 
- Collectie-innovatie. Optimalisatie van het aanbod door bibliotheken aan hun 

leden en relaties. 
Prestatie/kwaliteitsniveau:  

o tenminste 90% van de bibliotheken maakt gebruikt van één of 
meerdere collecties van ProBiblio. 

o Efficiency en kostenreductie voor bibliotheken in het collectie-aanbod. 
Individuele afspraken met bibliotheken voor 31 december 2014. 

Totale kosten:   Onbekend, omdat het budget voor innovatie onder 
   de andere taken is verdeeld. 
Inkomsten provincie:  Onbekend, omdat het budget voor innovatie onder 
   de andere taken is verdeeld. 
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Overige inkomsten:  Onbekend, omdat het budget voor innovatie onder 
   de andere taken is verdeeld. 

Overig De categorie randvoorwaarden bestaat uit:  
- Communicatie – informeren en bijeenkomsten organiseren – 60 bijeenkomsten, 

één keer per twee weken informatie d.m.v. nieuwsbrieven en dagelijks via de 
website of twitter en 80% ervaart kennisdeling en informatievoorziening door 
ProBiblio positief. 

- Ondersteuning netwerk – netwerk coördinatie- ondersteuning en ambtelijke 
secretariaat. Verplichte bijdrage aan brancheorganisaties en 80% van de 
bibliotheekdirecteuren (pnh en pzh) oordeelt positief over de ondersteuning. 

- Provinciaal servicemanagement – functioneel beheer applicaties – 100% van de 
bibliotheken kan hiervan gebruik maken, individueel contact. 

Totale kosten:   € 1.324.673,- 
Inkomsten provincie:  €    827.800,- 
Overige inkomsten:  €    496.873,- 
Daarnaast geeft de provincie nog € 174.674,- aan erfgoedbeleving. 

Aansturing 

Huidige sturingsrelatie - De jaarplannen van ProBiblio zijn gebaseerd op een meerjarenvisie. Hun 
taakinvulling is daarmee in de basis al geruime tijd bekend. 

- De P&C-cyclus ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 
o Halverwege het jaar is een eerste concept van het activiteitenplan van 

het jaar erop bekend. 
o Het concept wordt circa twee keer besproken in de periodieke 

ambtelijke overleggen. 
o 1 oktober is de deadline voor de definitieve subsidieaanvraag 
o De provincie toetst deze en geeft na goedkeuring een beschikking af. 

- ProBiblio is verantwoordelijk voor de uitvoering. 
- Verantwoorden vindt plaats op twee niveaus: 

o Check door beleidsafdeling op inhoud 
o Check door bureau subsidies op boekhouding en procedure 

- Circa een half jaar na afronding van het jaar vindt de definitieve vaststelling 
plaats. 

- Er is veelvuldig ambtelijk contact tussen de provincie en de POI. Periodiek vindt 
er bestuurlijk overleg plaats. 

- De provincie heeft circa 0,1 fte beschikbaar voor de aansturing van de POI. 

Indicatoren - De provincie hanteert in haar begroting de volgende indicatoren m.b.t. 
bibliotheken: 

o Ontwikkeling van het aantal deelnemende scholen aan het project 
‘bibliotheek op school.’ 

o Percentage bibliotheken dat deelneemt aan programma’s. 
- Indicatoren kunnen van waarde zijn in processen van besluitvorming en 

verantwoording. Voor de POI is het niet altijd eenvoudig is om goede indicatoren 
te vinden. 
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Bijlage E: Afwegingskader 
Toelichting 

Hierna is een afwegingskader opgenomen dat gebruikt kan worden bij de herijking van de huidige activiteiten 

van ProBiblio. We beschrijven in het afwegingskader: 

 De huidige situatie: De gesubsidieerde activiteiten van ProBiblio in 2016. Sommige van de 

oorspronkelijke activiteiten zijn gegroepeerd ten behoeve van de analyse. 

 De toedeling van activiteiten aan provinciale rollen: De activiteiten van ProBiblio zijn toebedeeld aan de 

drie geïdentificeerde rollen voor de provincie (vermeld in wet, verticaal, horizontaal). Per activiteit is in 

blauw weergegeven wat het aandeel van deze activiteit is in de totale provinciale subsidie voor 2016. 

 Het verschil in kwaliteit en budget met Zuid-Holland: Inzichtelijk is gemaakt wat er naar verwachting 

gebeurt met het kwaliteitsniveau als het budget dat voor de betreffende activiteit beschikbaar wordt 

gesteld door de provincie Noord-Holland wordt opgehoogd naar het niveau van de provincie Zuid-

Holland (waarbij de inwonersverhouding 44%/56% als uitgangspunt is gehanteerd). In oranje is 

weergegeven met welk percentage het huidige budget zou moeten worden opgehoogd om dit niveau te 

bereiken. Als uitgangspunt is genomen dat bibliotheken in Noord-Holland in afstemming met ProBiblio 

niet tot wezenlijk andere afwegingen komen als extra budget beschikbaar komt dan de bibliotheken in 

Zuid-Holland. Om een voorbeeld te geven: In Zuid-Holland is relatief gezien meer budget beschikbaar 

voor interbibliothecair leenverkeer dan in Noord-Holland. Dit extra budget wordt in Zuid-Holland 

gebruikt om de eigen bijdrage die lokale bibliotheken betalen voor interbibliothecair leenverkeer te 

verlagen en bijvoorbeeld niet voor het verhogen van de frequentie. Wij zijn ervan uitgegaan dat 

bibliotheken in Noord-Holland tot vergelijkbare keuzen komen als extra budget beschikbaar komt. 

Het taakgebied ‘netwerk’ is een samenvoeging van de taakgebieden ‘netwerk’, ‘ondersteuning onderwijs’ en 

‘randvoorwaarden’ uit het activiteitenplan 2016 van ProBiblio. 

Het is niet mogelijk gebleken om het taakgebied innovatie onderdeel te laten zijn van het afwegingskader. 

Innovatie is in het activiteitenplan van ProBiblio een integraal onderdeel van de andere taakgebieden, 

waardoor het niet mogelijk is gebleken om de toedeling naar rollen te maken en de verschillen met Zuid-

Holland in beeld te brengen. 
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Bijlage F: Documentatie 
In onderstaande tabel staan de documenten die zijn gebruikt in het onderzoek. De documenten die zijn 

gebruikt voor het opstellen van de informatieoverzichten per provincie staan daarna opgenomen. 

Titel document Jaar Organisatie 

Advies afstemming collectiebeleid van 22 mei 2015. 2015 Anton Dierdorp 

Amendement ProBiblio in Provinciale Staten vergadering van 19 
november 2012. 

2012 Provinciale Staten 

Begroting en verantwoording 2013-2016. Paragraaf Subsidies.  
Verkregen van 
http://2014.begrotingzuidholland.nl/page/paragraaf-subsidies 

2013-
2016 

Provincie Zuid-Holland  

Bibliotheek van de toekomst: knooppunt voor kennis, contact en 
cultuur. 

2015 SIOB 

Input IPO op Regeling gegevenslevering openbare 
bibliotheekvoorzieningen. 

2015 IPO 

Bijlage 1. Jaarstukken 2014 bij brief aan de Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland van 25 juni 2015 met als onderwerp 
Verantwoording boekjaarsubsidie 2014 ProBiblio. 

2015 ProBiblio 

Bijlage 2. Accountantsverklaring jaarstukken 2014 bij brief aan de 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 25 juni 2015 met als 
onderwerp Verantwoording boekjaarsubsidie 2014 ProBiblio. 

2015 ProBiblio 

Bijlage Accountantsverklaring jaarstukken 2013 ProBiblio. 2014 ProBiblio 

Bijlage 1. Notitie verschillen dienstverlening Noord- en Zuid-
Holland. Versie 18 september 2015. 

2015 ProBiblio 

Bijlage 2. Notitie Een nieuwe bibliotheekwet en de 
verantwoordelijkheid van provincies. Versie 18 september 2015. 

2015 ProBiblio 

Bijlage 3. ProBiblio in het stelsel van openbare 
bibliotheekvoorzieningen. Versie 18 september 2015. 

2015 ProBiblio 

Brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 25 juni 
2015 met als onderwerp Verantwoording boekjaarsubsidie 2014 
ProBiblio. 

2015 ProBiblio 

Brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 23 mei 
2014 met als onderwerp Verantwoording boekjaarsubsidie 2013 
ProBiblio. 

2014 ProBiblio 

Brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 
september 2013 met als onderwerp Subsidieaanvraag 2014 
ProBiblio. 

2013 ProBiblio 

Brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 mei 
2012 met als onderwerp subsidieaanvraag 2013 ProBiblio. 

2012 ProBiblio 

Begroting 2015 ProBiblio. Voorjaar 2015. 
Inclusief onttrekking bestemmingsreserve. 

2015 ProBiblio 
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Cijfers benchmark PSO’s voorjaar 2015 – t.b.v. het IPO-overleg van 
16 april 2015. Versie met wijzigingen en aanvullingen van 
september 2015 van de provincie Drenthe 
en Groningen. 

2015 IPO 

Jaarstukken 2013. ProBiblio. 8 mei 2014. 2014 ProBiblio 

Jaarverslag 2014. ProBiblio. 2015 ProBiblio 

Kaderbrief 2015 – 2018. Provincie Noord-Holland. 2014 Provinciale Staten Noord-Holland 

Meerjarenvisie 2015 – 2017. 12 september 2014. 2014 ProBiblio 

Memorie van toelichting bibliotheekwet. Conceptontwerp 
toelichting internetconsultatie. 

2013 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Notitie IBL: stand van zaken per 1/8/2015. 2015 ProBiblio 

Notitie Provinciale taken in de Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen. 

2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Ruimte voor groei, Coalitieakkoord 2015-2019. 2015 Provincie Noord-Holland 

Subsidieaanvraag ProBiblio 2016 Noord-Holland. 
Activiteitenoverzicht 2016 Provinciale subsidieaanvraag Noord-
Holland en Zuid-Holland van 30 september 2015. 

2015 ProBiblio 

Subsidieaanvraag ProBiblio 2016 Noord-Holland. Toelichting 
behorende bij het activiteitenoverzicht van de subsidieaanvraag 
2016 provincie Noord-Holland van ProBiblio van 30 september 
2015. 

2015 ProBiblio 

Subsidieaanvraag ProBiblio 2016 Noord- en Zuid-Holland. 
Begroting behorende bij subsidieaanvraag voor boekjaar 2016 van 
30 september 2015. 

2015 ProBiblio 

Subsidieaanvraag ProBiblio 2015 Noord-Holland. Aangepaste 
beschrijving activiteiten ProBiblio van 24 november 2014. 

2014 ProBiblio 

Subsidieaanvraag ProBiblio 2015 Zuid-Holland. Aangepaste 
beschrijving activiteiten ProBiblio van 24 november 2014. 

2014 ProBiblio 

Subsidieaanvraag ProBiblio 2015 Noord-Holland. Aangepast 
Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland 
van 24 november 2014. 

2014 ProBiblio 

Subsidieaanvraag ProBiblio 2015 Zuid-Holland. Aangepast 
Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Zuid-Holland 
van 24 november 2014. 

2014 ProBiblio 

Subsidieaanvraag ProBiblio 2015 Noord- en Zuid-Holland. 
Begroting behorende bij subsidieaanvraag voor boekjaar 2015. 

2014 ProBiblio 

Visie op invulling van de WSOB door Provinciale 
Ondersteuningsinstellingen en SPN. Bestuur SPN. Augustus 2015. 

2015 Samenwerkende PSO’s Nederland 
(SPN) 

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. 2015 Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
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Provincie Documenten 

Drenthe  Cijfers benchmark PSO’s voorjaar 2015 – t.b.v. het IPO-overleg van 16 april 2015. 

Versie met wijzigingen en aanvullingen van september 2015 van de provincie 

Drenthe en Groningen. 

Flevoland  Begroting 2016 SFB. Augustus 2015. 

 Beschikking subsidieverlening SFB 2015. 19 december 2014. 

 Cijfers benchmark PSO’s voorjaar 2015 – t.b.v. het IPO-overleg van 16 april 2015. 

Versie met wijzigingen en aanvullingen van september 2015 van de provincie 

Drenthe en Groningen. 

 Meerjarenbegroting 2015 – 2018 SFB. Augustus 2015. 

Friesland  Productplan 2016. Bibliotheekservice Fryslân. 

Gelderland  Activiteitenplan en productbegroting (productenoverzicht met baten en lasten) 

2014. Biblioservice Gelderland. 

 Activiteitenplan en productbegroting (productenoverzicht met baten en lasten) 

2015. Biblioservice Gelderland. 

 Biblioservice Gelderland. Jaarstukken 2014. 

Groningen  Biblionet Groningen, Jaarplan 2016. 

 Cijfers benchmark PSO’s voorjaar 2015 – t.b.v. het IPO-overleg van 16 april 2015. 

Versie met wijzigingen en aanvullingen van september 2015 van de provincie 

Drenthe en Groningen. 

 Stichting Biblionet Groningen. Begroting 2016 (concept). Versie 10 september 

2015. 

Limburg  Werkplan Cubiss Limburg 2015. 

Noord-Brabant  Cijfers benchmark PSO’s voorjaar 2015 – t.b.v. het IPO-overleg van 16 april 2015. 

Versie met wijzigingen en aanvullingen van september 2015 van de provincie 

Drenthe en Groningen. 

 Provinciaal werkplan ten behoeve van de innovatie van de publieke 

informatievoorziening 2015. Cubiss Brabant. 

Overijssel  Cijfers benchmark PSO’s voorjaar 2015 – t.b.v. het IPO-overleg van 16 april 2015. 

Versie met wijzigingen en aanvullingen van september 2015 van de provincie 

Drenthe en Groningen. 

 Activiteitenplan OBD subsidieaanvraag 2015 steunfunctietaken. 

Utrecht  Cijfers benchmark PSO’s voorjaar 2015 – t.b.v. het IPO-overleg van 16 april 2015. 

Versie met wijzigingen en aanvullingen van september 2015 van de provincie 

Drenthe en Groningen. 

 Een nieuwe aanpak in bibliotheekbeleid. Provincie Utrecht. Definitieve versie - mei 

2013. 

 Kaderbrief BiSC ten behoeve van subsidieaanvraag 2014 van 13 september 2013. 
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Zeeland  Cijfers benchmark PSO’s voorjaar 2015 – t.b.v. het IPO-overleg van 16 april 2015. 

Versie met wijzigingen en aanvullingen van september 2015 van de provincie 

Drenthe en Groningen. 

 Werkzaamheden fusieorganisatie Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP in 2015. 

Zuid-Holland  Cijfers benchmark PSO’s voorjaar 2015 – t.b.v. het IPO-overleg van 16 april 2015. 

Versie met wijzigingen en aanvullingen van september 2015 van de provincie 

Drenthe en Groningen. 

 Subsidieaanvraag ProBiblio 2015 Zuid-Holland. Aangepaste beschrijving activiteiten 

ProBiblio van 24 november 2014. 

 Subsidieaanvraag ProBiblio 2015 Zuid-Holland. Aangepast Schematisch overzicht 

activiteiten ProBiblio 2015 in Zuid-Holland van 24 november 2014. 

 Subsidieaanvraag ProBiblio 2015 Noord- en Zuid-Holland. Begroting behorende bij 

subsidieaanvraag voor boekjaar 2015. 
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Bijlage G: Gesprekspartners 

Organisatie Gesprekspartner(s) 

De Bibliotheek Marian Buvelôt 

Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij en Brit Hopmann 

Kopgroep bibliotheken Mannes Westra 

Ministerie van OCW Aad van Tongeren 

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) Martin Berendse  

ProBiblio Anne Rube 
Silvia Settels-Groenewegen 
Peter van de Wolfshaar 

Provincie Drenthe Jikke Wildeboer 

Provincie Flevoland Els Joosten 

Provincie Gelderland Rob Bogels 

Provincie Groningen Jeanette Vedder 

Provincie Limburg Chantal Maes 
Corine Vossen-Lemmens  

Provincie Noord-Brabant Elma Meuken 
Inge Verdonschot 

Provincie Noord-Holland Ralph de Vries 
Martijn Lucas 
Gerke Veenboer 
Ilja Jansen 

Provincie Overijssel Raymond Damhuis 

Provincie Utrecht Mirjam Cloo 

Provincie Zeeland Jan-Leendert Verduijn  

Provincie Zuid-Holland Anne-Marie van Brecht 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jamil Jawad 

VOB Francien van Bohemen 
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