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Kern mededeling: 

Gemeenten, Rijk en provincies zijn samen verantwoordelijk voor het bibliotheek
stelsel in Nederland. Op 1 januari 2015 is de Wet Stelsel Openbare Bibliotheek
voorzieningen in werking getreden. Deze nieuwe wet regelt de verschillende 
verantwoordelijkheden van de drie overheidslagen en beoogt onder meer de 
samenhang in het stelsel te versterken. Het nieuwe stelsel combineert een 
landelijke digitale bibliotheek met fysieke bibliotheekvestigingen in het land. 
De provincies hebben op basis van deze wet twee kerntaken: het zorgdragen voor 
het interbibliothecair leenverkeer (distributie van fysieke werken tussen de 
bibliotheken) en het ontwikkelen van innovaties ten behoeve van de lokale 
bibliotheken. Daarnaast zijn in de nieuwe wet zogenaamde netwerktaken gefor
muleerd waarbij alle drie de overheidslagen een gezamenlijke verantwoordelijk
heid hebben. Belangrijk verschil met de eerdere periode is dat ICT geen provin
ciale kerntaak meer is. Daarentegen is bibliotheekinnovatie een nieuwe kerntaak 
voor de provincies. 

Het bibliotheekstelsel in Flevoland bestaat uit twee basisbibliotheken; de Flevo
meer Bibliotheek en de nieuwebibllotheek Almere, én het Servicecentrum Flevo
landse Bibliotheken (SFB). Het SFB ontvangt provinciale subsidie voor het uitvoe
ren van de steunfunctietaken. In de Cultuurnota 2013-2016 is opgenomen dat de 
provincie de ruimte geeft aan het SFB en de basisbibliotheken om een biblio
theekplan uit te werken. De provincie heeft in 2014 opdracht gegeven aan het 
SFB om samen met de basisbibliotheken een bibliotheekplan 2015-2017 op te 
stellen, waarin geanticipeerd wordt op de nieuwe kerntaken. 
Eind 2014 hebben het SFB en de basisbibliotheken hun bibliotheekplan ingediend 
bij de provincie. Dit wordt u hierbij ter informatie toegezonden. 

Mededeling: 

De provinciale kerntaken als beschreven in de nieuwe Wet Stelsel Openbare 
Bibliotheekvoorzieningen zijn uitgewerkt in het Provinciaal Bibliotheekplan 2015-
2017. Om meer ruimte te maken voor de provinciale kerntaak innovatie worden 
de ICT taken van het SFB gefaseerd overgenomen door de basisbibliotheken. 
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PROVINCIAAL BIBLIOTHEEKPLAN 2015-2017 

VOORWOORD 
De nieuwe bibliotheek, FlevoMeer Bibliotheek en het Servicecentrum Flevolandse 
Bibliotheken (SFB) werken gezamenlijk aan een modern en robuust openbaar 
bibliotheekstelsel in Fievoiand. 

Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe bibliotheekwet (Wet Stelsel Openbare 
Bibliotheekvoorzieningen: WSOB) in werking. De WSOB regelt de verantwoordelijkheden 
van de overheden en instellingen met betrekking tot het openbaar bibliotheekwerk . In 
samenspraak met de provincie gaan de bibliotheken en het SFB hun samenwerking op een 
nieuwe wijze invulling geven. In dit provinciaal bibliotheekplan wordt die samenwerking nader 
uitgewerkt. 

De afgelopen jaren hebben de bibliotheken en het SFB goede resultaten geboekt met de 
gezamenlijke uitvoering van innovatieve projectenV Naast 'eigen' projecten zijn ook 
verschillende nationale bibliotheekdiensten gerealiseerd^. Mede dankzij de succesvolle 
samenwerking behoort het openbaar bibliotheekwerk in Flevoland tot het modernste van 
Nederland: dat willen we graag zo houden. Sterker nog: de veranderkracht die we 
gezamenlijk hebben ontwikkeld gaan we de komende jaren vergroten, door teams van 
medewerkers verbeteringen en vernieuwingen te laten ontwikkelen en te laten uitvoeren op 
het gebied van de collectie, marketing en educatie. 

De bibliotheken en het SFB maken werk van een sterk en innovatief provinciaal 
bibliotheeknetwerk, waardoor de inwoners van Flevoland verzekerd zijn en blijven van een 
optimale dienstverlening. 

Chris Wiersma Ronald Spanier Jan Gommer 
De nieuwe bibliotheek Servicecentrum Flevolandse FlevoMeer Bibliotheek 

bibliothieken 

^ Onder meer de webshop voor het ondenwijs, de website voor leeskringen (ondertussen ook een 
succes in andere provincies), Toen in Flevoland, de digitale vitrine, digitale leestips. 
^ Aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur, in gebruik name van de Bibliotheek op school, 
Boekstart, Read2Me, Aangepast Lezen, Distributie IBL. 
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1. HET KLOPPENDE HART VAN DE KENNISSAMENLEVING 
"De openbare bibliotheken zijn er om mensen zo goed mogelijk toe te rusten, zodat zij zich in 
cultureel en maatschappelijk opzicht kunnen ontwikkelen"^. 
De commissie Cohen wijst erop dat dankzij de bibliotheken mensen beter kunnen lezen en 
daardoor beter aan de eisen van de kenniseconomie kunnen voldoen: "De bibliotheek zal 
zich ontwikkelen tot een centrale marktplaats voor informatie en ontmoeting. De moderne 
bibliotheek combineert digitale informatie met gedrukte informatie. De collectie boeken in de 
bibliotheken neemt af, maar dat is een geleidelijk proces. Bibliotheken worden het kloppende 
hart van de kennissamenleving. Daarnaast kan de bibliotheek ook een entree naar kunst en 
cultuur zijn en naar ontmoeting en debat. Het is de enige openbare plek waar men kan 
binnenlopen en in alle rust kennis kan vergaren en ook brengen. Het is een plek voor 
creativiteit en een verbinding naar de samenleving.'"* 

1.1 Uitdagingen voor bibliotheken 
De kern van het bibliotheekstelsel ligt op decentraal niveau bij de lokale 
bibliotheekorganisaties en de gemeenten. Openbare bibliotheken moeten de komende jaren 
grote uitdagingen het hoofd bieden, om daadwerkelijk het kloppend hart van de 
kennissamenleving te worden en te blijven. Voortgaande digitalisering, druk op de budgetten 
en veranderend klantgedrag zorgen ervoor dat voortdurend een beroep gedaan moet 
worden op innovatiekracht, flexibiliteit, efficiënte bedrijfsvoering en nieuwe vormen van 
samenwerking - binnen en buiten het bibliotheekstelsel. 

Unesco Library Manifesto, a gateway to know/ledge, 1994. 
Rapport commissie Cohen, 2014 
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De functies van de openbare bibliotheek gelden ongeacht de verschijningsvorm: fysiek of 
digitaal. Omdat de impact van digitalisering zo groot is, wordt werk gemaakt van een 
landelijke digitale bibliotheek. Onderdelen zijn de nationale catalogus, websites en een data 
warehouse. De landelijke digitale infrastructuur is nog volop in ontwikkeling. 

Bibliotheekorganisaties moeten hun budgetten efficiënt inzetten en sciierpe keuzes maken. 
De afgelopen twee jaar zijn andere serviceconcepten ontwikkeld en uitgevoerd. Alternatieve, 
aanvullende financieringsbronnen en hiechtere samenwerking met andere organisaties - met 
name het in onderwijs, zorg en welzijn, zijn nodig voor de continuïteit van bibliotheken. 

Door de digitalisering zijn mensen ander (klant)gedrag gaan vertonen. Sociale media hebben 
in korte tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt, met grote gevolgen voor de manier 
waarop mensen hun tijd besteden. Bibliotheken moeten op overtuigende wijze, zowel fysiek 
als digitaal, een aanbod ontwikkelen waarmee zij op een moderne (gepersonaliseerde) 
manier content (literatuur en informatie) en context (samenhang in informatie, ondersteuning 
bij lezen, leren en leven) aanbieden, gecombineerd met mogelijkheden voor contact 
(ontmoeting en samenwerking). 

1.2 Strategie van de Flevolandse bibliotheken 
De Nieuwe Bibliotheek (DNB) en FlevoMeer Bibliotheek (FMB) richten zich de komende 
jaren met name op de verdere ontwikkeling van de bibliotheek tot knooppunt van fysieke en 
digitale informatie voor zoveel mogelijk mensen. Hiervoor werken zij samen met partners in 
de regio en met andere bibliotheken. De bibliotheken willen het lokale fysieke en digitale 
informatieknooppunt zijn dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en 
faciliteert. Het streven is dat klanten een persoonlijke dienstvedening krijgen aangeboden, 
zowel in de fysieke als in de digitale omgeving. Klanten krijgen advies en aanbevelingen op 
maat. 
De dienstverlening aan het primair- en voortgezet onderwijs, aan voor- en naschools leren 
en de bestrijding van laaggeletterdheld blijven van groot belang en worden verder 
ontwikkeld. 
Door op te treden als maatschappelijk ondernemer, komen de bibliotheken midden in de 
samenleving te staan als partner van overheden, onderwijs en andere instellingen en 
bedrijven. Zo willen zij transformeren van uitvoerende leverancier naar strategisch partner. 
Onderzocht wordt welke kansen er liggen bij klanten, overheden en andere stakeholders. 
Daarbij wordt aangesloten bij de lokale agenda en worden samenwerkingsverbanden 
aangeknoopt. 

1.3 Landelijke coördinatie en samenwerking 
Het wetsvoorstel geeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) een centrale rol in het 
bibliotheekstelsel. De KB wordt onder andere verantwoordelijk voor de landelijke digitale 
bibliotheek en de stelseltaken die het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SlOB) 
momenteel uitvoert. Het SlOB en Bibliotheek.nl zullen in 2015 opgaan in de KB. 

De manier waarop provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's, voorheen: 'PSO's, 
provinciale serviceorganisaties) tiet openbaar bibliotheekwerk ondersteunen verschilt per 
provincie. Dat heeft te maken met verschillen in provinciaal beleid en in de wijze waarop 
POI's zich de laatste 10 jaar hebben ontwikkeld. Een aantal POI's heeft een breed aanbod 
ontwikkeld, waar - op onderdelen - ook in Flevoland gebruik van gemaakt wordt. 
De samenwerking tussen de POI's verloopt via het landelijke orgaan Samenwerkende POI's 
Nederland (SPN). Gezamenlijk voeren de POI's verschillende programma's uit, waaronder 
de uitvoering van het landelijk interbibliothecair leenverkeer (het SFB is verantwoordelijk voor 
de landelijke coördinatie), het beheer van de Bibliotheek op school en de ondersteuning van 
de bibliotheekformules middels het Retailbureau. 
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Al enige jaren is er een proces van regiovorming gaande: de bibliotheken in de provincies 
Noord- en Zuid-Holland worden ondersteund door Probiblio, de POI's van Overijssel en 
Gelderland zijn gefuseerd (Rijnbrinkgroep) en dat is onlangs ook gebeurd in Limburg en 
Brabant (Cubiss). Plannen bestaan voor de fusie van de POI van provincie Utrecht met 
Probiblio en in het noorden worden besprekingen gevoerd door de POI's Friesland, Drenthe 
en Groningen. 
Het SFB is momenteel geen deelnemer aan de schaalvergroting. De Flevolandse 
bibliotheken worden op maat ondersteund en halen de aanvullende dienstverlening 
eenvoudig elders. De provinciale overlegstructuur is overzichtelijk en de lijnen zijn kort. Het 
SFB is in staat snel en adequaat in te spelen op veranderingen. 
Het SFB zal onderzoeken of meer strategische samenwerking met andere POI's opportuun 
is. Die samenwerking kan op verschillende manieren vorm krijgen: alliantie, shared service 
center, of fusie. De vorm van samenwerken zal ook afhangen van de snelheid waarop de 
regievorming elders vorm gaat krijgen. 
Uiterlijk in juni 2015 zal het SFB een rapportage presenteren met een inventarisatie van de 
mogelijkheden om al dan niet deel te nemen aan schaalvergroting en met een advies over 
de positionering van het SFB op de middellange termijn. 
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2. EEN NIEUWE WET, EEN NIEUW SFB 
De nieuwe bibliotheekwet handhaaft de betrokkenheid van de drie overheidslagen en 
scherpt de indeling van de verantwoordelijkheden en taken aan. De POI's hebben met de 
nieuwe wet een duidelijke en belangrijke positie in het nieuwe bibliotheekstelsel. 
De relevante artikelen uit de WSOB staan in bijlage 1. 
De Stichting Samenwerkende PSO's Nedertand (SPN) heeft de gevolgen voor de PSO's 
verwoord in een 'position paper' (bijlage 2). 

2.1 Provinciale kaders 
Aan de samenwerking van de twee Flevolandse bibliotheken en het SFB voorde periode 
2015-2017 liggen de volgende provinciale (beleidsmatige en financiële) kaders ten 
grondslag: 

• De provincie heeft het (provinciaal) openbaar bibliotheekwerk opgenomen in haar 
Cultuurnota 2013-2016. 

• De provincie wenst dat bibliotheken en SFB gezamenlijk invulling geven aan de 
uitvoering van het provinciaal bibliotheekwerk binnen de context van de nieuwe 
bibliotheekwet. 

• De provincie verwacht dat het SFB haar huidige taken voor de provinciale ICT-
infrastructuur uitertijk op 1 januari 2017 heeft overgedragen aan de bibliotheken. 

Het PDO wijst erop dat - op grond van de nieuwe bibliotheekwet^ - het SFB verantwoordelijk 
blijft voor de gegevenslevering ten behoeve van het landelijk interbibliothecair leenverkeer en 
voor de verzameling van managementinformatie door de KB. 
Met de provincie is overeengekomen dat 2014 geldt als overgangsjaar, waarin de 
planvorming wordt afgerond, waarna uitvoering volgt in 2015, 2016 en 2017. 

2.2 Transformatie SFB 
Het SFB zal als gevolg van de wijzigingen de komende jaren transformeren van PSO naar 
POI. De basis van de dienstvedening van het SFB blijft ongewijzigd: het SFB maakt deel uit 
van en draagt bij aan het provinciale en landelijke netwerk en vormt de schakel tussen beide 
netwerken. Daarnaast voert zij in beide netwerken specifieke taken uit. 

De bekostiging voor de uitvoering van de ICT-taken komt volgens de provinciale 
beleidskaders bij de bibliotheken te liggen. Voor de overheveling van de taken op het gebied 
van ICT zijn ondertussen voorbereidingen getroffen door de bibliotheken en het SFB. DNB 
neemt het voortouw. Praktisch gevolg is dat de lokale beheerorganisaties van de 
bibliotheken worden samengevoegd. In de nieuwe opzet blijven het bibliotheeksysteem en 
de kantooromgevingen centraal ondersteund. 
De kerntaken van de POI (innovatie en distributie) worden bij het SFB het meest belangrijk. 
De netwerktaken zijn nevengeschikt. Een aantal netwerktaken (onderwijs, educatie en 
collectiebeleid) gaan in de vorm van projecten uitgevoerd worden als onderdeel van het 
innovatieprogramma. In het innovatieprogramma is tevens ruimte voor de uitrol van projecten 
en programma's die landelijk zijn ontwikkeld. Het SFB volgt voortdurend ontwikkelingen op 
het gebied van nieuwe (digitale) dienstverleningsconcepten en onënteert zich doortopend op 
mogelijkheden voor samenwerking binnen en buiten de bibliotheekbranche. 

^ Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen, artikel 11. 
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2.3 Organisatie 
De transformatie van het SFB zal eind 2016 resulteren in een POI. Het SFB heeft dan de 
volgende kenmerken: 

Doelstelling 

Ondersteuning van het openbaar bibliotheekstelsel, met name in en voor Flevoland.  

Governance 
Het SFB is een zelfstandige instelling met een directeur/bestuurder en een raad van toezicht. 
De samenwerking en afstemming in het provinciale netwerk loopt via het Provinciaal 
Directieoverleg (PDO) van de beide basisbibliotheken en het SFB. 
Samenwerking 
Op basis van dit provinciaal bibliotheekplan wordt door het PDO jaartijks een werkplan 
opgesteld. Het plan wordt afgestemd op het beleid en de wensen van de Flevolandse 
bibliotheken en het provinciale (bibliotheek)beleid. Tevens wordt rekening gehouden met dë 
coördinerende taak van de KB met betrekking tot de ontwikkeling van innovaties. 

Innovatie 
Innovatie kan alleen resultaten opleveren als concrete, vernieuwende activiteiten binnen een 
ondenwerp worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van de werkzaamheden en projecten 
worden teams van medewerkers van bibliotheken en het SFB samengesteld. De teams 
functioneren onder de regie van het SFB en zullen zich de komende dne jaar op de volgende 
dne onderwerpen richten: 
• Collectie 
• Marketing 
• Educatie 
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Deze drie teams geven uitvoering aan de projecten die opgenomen zijn in het jaarlijkse 
projectenplan. Rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat ook op andere 
onderwerpen kansrijke innovaties zich kunnen aandienen. In dat geval zal het 
innovatieprogramma tussentijds worden aangepast. Het SFB verzorgt het 
projectmanagement. De bibliotheken en het SFB zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
resultaten. 

3. UITVOERING 
Het SFB zorgt voor de ondersteuning van de drie provinciale teams en ncht zich daarnaast 
op de aansluiting op de landelijke programma's (sleutelprojecten van de VOB, kennisdeling, 
contextualisenng, de Bibliotheek op school, strategische leesbevorderingsnetwerken en 
Boekstart). 

De teams worden organisatorisch en administratief ondersteund door het SFB. De 
uitvoenngskosten (inzet en budgetten) worden gedekt uit het provinciaal budget innovatie. 

Collectie 
Het team collectie zorgt voor het opstellen en uitvoeren van de jaarlijkse provinciale 
collectieplannen die betrekking hebben op a//e collecties. De inhoud van de 
vernieuwingsplannen wordt afgestemd op de kaders die de KB formuleert. 
Dit onderwerp raakt ook de wijze waarop de educatieve dienstvedening vorm en inhoud 
wordt gegeven. Onderdeel van de huidige educatieve dienstverlening is de inzet van de 
provinciale achtergrondcollectie. De beide bibliotheken maken daar verschillend gebruik van. 
Een mogelijke aanpassing van de inzet van de provinciale achtergrondcollectie vergt tijd, 
aangezien er sprake is van langlopende verplichtingen (personeel en huur). Door in 2015 
alvast aan de slag te gaan niet de collectie, kunnen voorbereidingen voor het doorvoeren 
van aanpassingen in 2017 tijdig worden gestart. Het vooronderzoek is al in 2014 van start 
gegaan. 
Start: 2015. 

Marketing 
Het team marketing zorgt voor de gezamenlijke uitvoering van promotionele activiteiten, 
marktonderzoek en de doorontwikkeling van (landelijke) retail concepten. 
Start: 2016. 

Educatie 
Het team educatie zorgt voor de gezamenlijke uitvoering van programma's op het gebied van 
leesbevordering, bestrijding van laaggeletterdheld, mediawijsheid en de dienstveriening aan 
scholen. 
Start: 2017. 

De onderwerpen worden niet allemaal tegelijk in uitvoering gebracht. In 2015 wordt 
begonnen met het onderwerp Collectie, omdat de urgentie op dit onderwerp het grootst is. 
De werkzaamheden richten zich op drie onderdelen: 1) de lokale collecties van de twee 
bibliotheken gaan vanuit provinciaal perspectief beheerd worden, 2) voorbereidingen worden 
getroffen voor de aansluiting op het landelijk collectiebeleid, 3) het gebruik van de provinciale 
achtergrondcollectie wordt opnieuw gedefinieerd en vervolgens in uitvoering gebracht. 
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3.1 Distributie 
Het SFB is verantwoordelijk voor de distributie van bibliotheekmaterialen tussen bibliotheken 
en instellingen in Flevoland. De praktische uitvoering is uitbesteed aan de firma Snelle Jelle. 
Het resultaat is dat de gebruikers tijdig en accuraat zijn voorzien van de gewenste 
materialen, met een leveringstijd van maximaal twee (werk)dagen; 

3.2 Gegevenslevering 
Het SFB verzorgt in samenwerking met de bibliotheken de levering en uitwisseling van 
gegevens aan andere (landelijke) bibliotheekorganisaties. Dit betreft enerzijds gegevens die 
betrekking hebben op het landelijke interbibliothecair leenverkeer (IBL) en anderzijds op het 
verstrekken van informatie aan de KB. Het resultaat is dat voor leden van een bibliotheek 
binnen en buiten Flevoland alle materialen van alle bibliotheken ter beschikking staan. 
Daarnaast levert het SFB de gewenste informatie aan het netwerk van bibliotheekinstellingen 
en geeft zij daarmee invulling aan de landelijke samenwerking. 
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4. FINANCIEEL KADER 
De huidige jaariijkse bijdrage van het SFB aan de ICT-infrastructuur bedraagt € 426.000,-
(begroting 2014). Het SFB bouwt iiaar bemoeienis met de provinciale ICT- infrastructuur 
geleidelijk af. 

De huidige uitgaven van het SFB zijn als volgt ingedeeld: 

Uitgaven 2014 Inkomsten 2014 
Projecten - innovatie 10.000 Subsidie provincie 863.000 
Projecten - personeel 100.000 Bijdragen bibliotheken 100.000 
Collectie 80.000 Bijdragen bibliotheken collectie 80.000 
Personeel Educatie: 
bibliothecaire diensten 161.000 Diensten aan derden 40.000 

Transport provinciaal 65.000 Distributie IBL 140.000 
ICT-infrastructuur 426.000 Mutatie Eigen vermogen 36.000 
Distributie IBL 140.000 
SPN 9.000 
Overhead (huisvesting, 
administratie, secretariaat, 
directie) 

270.000 

1.261.000 1.261.000 

De ICT-kosten die het SFB zelf maakt voor het gebruik van de interne automatisering 
worden vastgesteld op jaariijks 15.000 euro (onderdeel van de overhead). 
Daarnaast wordt iets meer dan een derde deel van de resterende ICT-kosten (€ 156.000,-) 
toegerekend aan infrastructurele aspecten: het IBL en de gegevenslevering. 
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Voor 2015 staat voor ICT een bedrag begroot van € 443.000,-. Per saldo resteert van het 
budget ICT een bedrag van (426.000 -/- 156.000) 270.000 euro voor de nieuwe taken. Dit 
bedrag wordt binnen een periode van drie jaar tijd overgetieveld naar het budget projecten. 
Gekozen is om een meerjarige planning van de financiële veranderingen te beperken tot de 
jaren 2015 en 2017. Afhankelijk van de resultaten in 2015 kan in 2016 nog gekozen worden 
voor het versnellen van de financiële transitie. 
In 2015 bedragen de kosten voor ICT/gegevenslevering €443.000,-. Daarvan wordt in 2015 
€ 90.000,- door de bibliotheken opgebracht (met als gevolg dat het SFB nog € 353.000,-
bijdraagt) en wordt voor hetzelfde bedrag van € 90.000,- het budget voor innovatie van de 
collectie verhoogd. Tevens wordt in 2015 vanuit het budget educatie € 20.000,- toegevoegd 
aan de innovatie van de collectie ten behoeve van het benodigde projectmanagement. 

Het budget voor innovatieve projecten wordt verdeeld over vier onderwerpen: landelijk, 
collectie, marketing en educatie. 

Begroting SFB 2014 2015 2017 
Innovatie Landelijk Budget 10.000 10.000 

Personeel 100.000 101.000 
Collectie 80.000 190.000 630.000 
Marketing 0 0 
Educatie 161.000 143.000 

Transport provinciaal 65.000 75.000 75.000 
Gegevenslevering 426.000 353.000 156.000 
Distributie IBL 140.000 140.000 140.000 
SPN 9.000 15.000 
Overhead (huisvesting, administratie, ICT, 
secretariaat, directie) 270.000 270.000 285.000 

1.261.000 1.297.000 1.301.000 
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BULAGE1 

Relevante artikelen WSOB 

De WSOB zegt in artikel 16 het volgende over de taken van de provinciale 
ondersteuningsinstellingen (POI's): 

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. 

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. 

Daarnaast zijn de artikelen 7 en 8 van belang: 

Artikel 7. Netwerk en deelnemers 
De lokale bibliotheken, de provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke 
Bibliotheek (...) vormen één netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen (...). 

Artikel 8. Functioneren van het netiverk 
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 1 5; 
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. 
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BULAGE 2 

Position paper Provinciale Serviceorgansiaties 

Inleiding 
Het stelsel van openbare bibliotheken in Nedertand is opgebouwd uit drie lagen. Een 
landelijke, provinciale en gemeentelijke laag. De provinciale laag wordt ingevuld door 
Provinciale steunorganisaties (PSO's) die een rol vervullen in de afstemming tussen het 
landelijke en gemeentelijke niveau, het stimuleren en faciliteren van het provinciale netwerk, 
het aanjagen van lokale innovaties en het bovenlokaal organiseren van activiteiten die baat 
hebben bij sciiaalgrootte. Hun schaalomvang maakt dat de PSO's voor bibliotheken 
daarnaast een cumulatiepunt van kennis zijn en een platform voor deskundigheid en 
kennisdeling. 

Provinciale steunorganisaties in het bestel 
PSO's zijn maatschappelijke ondernemingen zonder winstoogmerk. Ze werken vanuit een 
publieke opdracht en worden deels bekostigd door één of meerdere provincies en voor een 
ander deel door de bibliotheken die ze ondersteunen. PSO's stemmen hun takenpakket af 
op het beleid van de provincie(s) en de vraag van de bibliotheken uit hun werkgebied. 
Daarnaast stemmen ze in SPN verband onderiing af en zoeken ze de afstemming met 
landelijke partijen. In de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (WSOB) is voor de 
provinciale steunorganisaties een aantal algemene en specifieke taken iDenoemd die in ieder 
geval uitgevoerd moéten worden. Daarnaast ondernemen PSO's verschillende activiteiten 
die in meer of mindere mate door de afnemers volledig moeten worden betaald. De PSO 
activiteiten ten behoeve van het stelsel van openbare bibliotheken omvatten: 

1. Netwerkpartnerschap PSO's zijn onderdeel van het netwerk van openbare bibliotheken en 
vervullen een rol binnen het landelijke stelsel. Deze rol is vastgelegd in de WSOB. PSO's 
nemen als provinciale netwerklaag verantwoordelijkheid voor het stimuleren, faciliteren en 
coördineren van het netwerk op provinciaal niveau. Ze doen dit in afstemming met de 
Koninklijke bibliotheek (KB), die verantwoordelijk is voor het landelijk netwerk. De PSO's 
geven daarbij in overieg met de lokale bibliotheken en de KB invulling aan de bepalingen 
over deelname aan het netwerk zoals verwoord in artikel 8 van de WSOB: 

maakt met de andere deelnemers gebruik van een gezamenlijke catalogus van 
beschikbare werken; 
is onderdeel van het interbibliothecaire leenverkeer, bedoeld in artikel 15; 

• voert zijn collectiebeleid overeenkomstig het gezamenlijk collectieplan, bedoeld in artikel 
10; 
maakt gebruik van een op de andere deelnemers afgestemde digitale infrastructuur; 
stemt zijn administratie van leden en zijn algemene voorwaarden af op de andere 
deelnemers; 
ondersteunt het onderwijs. 

PSO's stimuleren de netwerksamenwerking daarnaast door bibliotheken op het gebied van 
de bedrijfsvoering diensten aan te bieden die het bedrijfsproces ondersteunen. Het betreft 
ICT, financiële administratie, personeels- en salarisadministratie en HRM. Deze diensten 
vallen in alle provincies geheel of deels onder de diensten die door de bibliotheken moeten 
worden betaald. Door hun positie als provinciaal beheerder van 
bibliotheekautomatiseringssystemen hebben PSO's daarnaast een rol in de implementatie 
en vraagafhandeling van de landelijke digitale infrastructuur. Deze laatste diensten vallen 
buiten de taken zoals vastgelegd in de WSOB en moeten minimaal kostendekkend worden 
uitgevoerd. Hierbij treden de PSO's veelal samen op in SPN- verband om afspraken met 
landelijke partijen te maken. 
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2. Ondersteuning interbibliothecair leenverkeer 
• PSO's dragen bij aan het landelijk collectiebeleid dat onder regie van de KB opgesteld 
wordt, vertalen het beleid in overieg met de bibliotheken in provinciale collectieplannen en 
faciliteren de provinciale collectievorming; 
• PSO's verzorgen het vervoer van werken tussen bibliotheken in de provincies waardoor zij 
worden gesubsidieerd; 
• De PSO's verzorgen gezamenlijk het vervoer tussen provincies. 

3. Ontwikkelen van innovaties 
PSO's ontwikkelen innovatieve dienstverieningsconcepten ten behoeve van de lokale 
bibliotheken. Ze stemmen hun innovatieplannen af met elkaar en met landelijke partijen 
waaronder de VOB, BNL en de KB. Ze werken in dat kader mee aan de implementatie van 
de strategische agenda van de branche (De bibliotheek levert waarde - 2012). 
Hiermee geven PSO's invulling aan hun wettelijke innovatieve taak. Het doel is om lokale 
bibliotheken te ondersteunen in de noodzakelijke transitie naar een knooppunt voor kennis, 
contact en cultuur {rapport commissie Cohen: Bibliotheek van de toekomst - 2014). De 
innovaties richten zich met name op het ontwikkelen en implementeren van dienstverlening 
op de functies van de bibliotheek: lezen, leren, informeren, ontmoeting en debat en 
kennismaking met kunst en cultuur. 
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