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VOORAF
Deze whitepaper is het afsluitende document
van het co-creatief proces van de Bèta Bieb dat
Probiblio van 2016 tot 2019 heeft doorlopen met
drie Zuid-Hollandse bibliotheken: de Bibliotheek
Hoeksche Waard, DOK Delft en de Bibliotheek AanZet. Centraal staan digitalisering en technologische
ontwikkelingen die op de samenleving en dus de
bibliotheken afkomen. We schetsen hoe bibliotheken hierin een vlucht naar voren kunnen nemen
en het digitale domein kunnen claimen. Zelf de
regie nemen, en niet afwachten tot anderen de bibliotheek een bepaalde rol opleggen. De inspiratie
hiervoor is opgedaan door het afnemen van twaalf
interviews binnen en buiten de bibliotheeksector.
We kozen de term ‘Bèta Bieb’ als verzamelnaam
voor alle acties die bibliotheken ondernemen
op digitaal en technologisch gebied. Zoals makerplaatsen, E-Labs, techniekeducatie, lessen
21e-eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid.
De bibliotheek is tegenwoordig namelijk niet alleen
van de boeken (‘alfa’), maar brengt ook op een
laagdrempelige manier techniek, mediawijsheid en
maakeducatie (‘bèta’) dichter bij de burger.

LEESWIJZER
De whitepaper begint met een overzicht van de
huidige digitale en technologische ontwikkelingen
en de impact hiervan op bibliotheken. Het tweede
hoofdstuk geeft een overzicht van wat er op dit
moment al gebeurt in de bibliotheeksector en wat
de belangrijkste uitdagingen zijn in het claimen
van het digitale en technologische domein. Vervolgens introduceren we de ‘Bèta Bieb’ als manier
voor bibliotheken om zich te ontwikkelen binnen
het digitale en technologische domein. We sluiten
af met enkele conclusies en aanbevelingen voor
overkoepelende instanties zoals provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en de Koninklijke
Bibliotheek (KB) over hoe de sector deze transitie
het beste kan faciliteren.
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MANAGEMENTSAMENVATTING
Bibliotheken in Nederland geven tegenwoordig
stevig invulling aan de vijf kernfuncties (lezen,
leren, informeren, kunst & cultuur en ontmoeting
& debat), allen op een eigen manier. Een belangrijke vervolgstap hierin is het positioneren van de
bibliotheek in het bèta-domein, het domein van digitalisering en techniek. Bibliotheken zijn vanwege
hun laagdrempelige karakter en fijnmazige distributienetwerk uitstekend in staat om een belangrijke rol te spelen in de maatschappelijke behoefte
om van jong tot oud kennis te laten maken met, te
enthousiasmeren voor en te bekwamen in digitale
en technologische ontwikkelingen. Het gaat in dit
kader niet om de vraag ‘of’ bibliotheken erop in
moeten zetten, maar om de vraag ‘hoe’ ze dat gaan
doen; de digitalisering ‘rolt’ over de bibliotheek
heen. De uitdaging voor de bibliotheek is daarom
welke rol zij gaan spelen in het technologisch profiel van hun gemeentelijke context en hoe zij die
rol concreet gaan invullen.

In deze whitepaper geven we een omschrijving van
de ontwikkeling van een ’Bèta Bieb’ waarmee de
bibliotheeksector het digitale en technologische
domein nog verder naar zich toe kan trekken, kan
claimen als het ware. We hanteren daarbij de vier
hoofdlijnen van het Businessmodelwiel: Doelgroep
& Relatie, Aanbod & Kanalen, Bronnen & Partners
en het Verdienmodel van de Bèta Bieb. In het onderdeel Aanbod & Kanalen stellen we drie verschijningsvormen van de toekomstige Bèta Bieb voor:
In de Pop-Up Space stellen bibliotheekvestigingen een bestaande ruimte of digitale Biebbus
beschikbaar voor bèta-activiteiten en gebruiken
materialen die verstrekt worden via andere vestigingen of de provinciale ondersteuningsinstelling.
Deze vorm kan met een bescheiden budget en
weinig personeel worden uitgevoerd.
De Shop in Bieb is interessant voor grotere
bibliotheken met meer financiële en personele
slagkracht. Er is een ruimte permanent ingericht
met hardware die bezoekers vrijuit kunnen gebruiken. Een medewerker is verantwoordelijk voor
het wegwijs maken van klanten en verzorgt de
programmering.
De Bèta Hub, tenslotte, is een locatie buiten de
bibliotheek opgezet in samenwerking met externe
partners, waar wordt geëxperimenteerd op het
bèta-domein.
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Hoe het businessmodel uiteindelijk wordt ingekleurd en voor welke verschijningsvariant van de
Bèta Bieb ook wordt gekozen, aan een aantal factoren moet zijn gewerkt wil de Bèta Bieb een succes
worden. De belangrijkste succesfactoren zijn:
Bouw aan een goed partnernetwerk. Een goed
en breed partnernetwerk helpt in het rondkrijgen
van de exploitatie van makerplaats of E-lab. Het
betreft hier vaak voor de bibliotheek nieuwe partnerschappen in het bedrijfsleven, in het bijzonder
de technologische (maak)sector.
Zorg voor gedegen financiering. Voor een
sluitend verdienmodel van de Bèta Bieb is het essentieel dat een meerjarenbegroting op strategisch
niveau is vastgesteld. Het verdienmodel bestaat uit
de onderdelen partnerfinanciering, subsidies en
fondsen, eigen middelen en gebruikersbijdragen.

Creëer een aanjaagfunctie in de sector. Een succesvolle groei en bloei van Bèta Biebs in Nederland
kan pas echt tot stand komen wanneer binnen de
sector een overkoepelende, centrale partij de aanjaagfunctie op zich neemt. Dat is een entiteit die
op basis van een gedeelde visie op digitalisering
en openbare bibliotheekwerk uitvoerende partijen
aanstuurt, afstemt, overlap wegneemt en lobbyt
voor een nieuw curriculum richting de relevante
ministeries.
Deze succesfactoren en ambities brengen de bibliotheek verder in de ontwikkeling van Nederland
als een vooroplopend digitaliserings- en technologieland en versterken de positionering van de
bibliotheek daarbinnen.

Investeer in goed opgeleid personeel. Als je een
makerplaats/E-lab op wilt zetten en draaiende wilt
houden, moet je investeren in professioneel, tech
savvy personeel dat de vakkennis heeft om verder
te ontwikkelen en in staat is om les te geven. Ook
het wervingsbeleid van betaalde krachten en het
vrijwilligersbeleid moet hierop aansluiten.
Onderscheid je van het onderwijs, maar wees
wel ontwikkelpartner. Bibliotheken zouden meer
moeten optrekken met het onderwijs in het ontwikkelen van digitaal en technologisch aanbod.
De bibliotheek kan met haar dienstverlening een
duidelijke toegevoegde waarde leveren. Beide partijen worden bovendien gezien als opleiders van
de ‘toekomst van de samenleving’, en investeringen
kunnen worden gedeeld.
Integreer online met offline aanbod. Op dit
moment vinden de bèta-activiteiten van de bibliotheek alleen nog plaats in de fysieke ruimte. Bij
een volwaardige Bèta Bieb past een levendig online platform en community, een logisch verlengde
van de fysieke bijeenkomsten. In deze open leeromgeving delen gebruikers hun ervaringen en stelt
de bibliotheek met partners ontwikkelde leerlijnen
ter beschikking.
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1.
DE IMPACT VAN DIGITALISERING
EN TECHNOLOGISCHE
ONTWIKKELINGEN
We leven in een samenleving die in rap tempo
digitaliseert. Het aantal digitale toepassingen blijft
groeien: van belastingaangifte tot gemeentelijke
administratie, van digitalisering op de werkplek
tot social mediagebruik. Digitalisering zorgt voor
fundamentele ontwikkelingen die versnelling en
verbetering brengen. Disruptieve of ontwrichtende
technologieën als Artificial Intelligence (AI), het
Internet of Things (IoT) en blockchaintechnologie
(zoals de Bitcoin) zullen grote gevolgen hebben
voor de maatschappij en beïnvloeden ook burgerschap, grondrechten en privacy. Een bredere,
maatschappelijke koppeling van digitalisering aan
deze thema’s moet echter nog plaatsvinden, aldus
Arie van Bellen, directeur van ECP, Platform voor de
InformatieSamenleving.
Meer en meer zullen ook emoties hun intrede doen
in de technologie en zal technologie het (mee)
denken van ons overnemen. Vooral de mobiele
telefoon zal het device bij uitstek worden, mobile
first, wat onherroepelijk de life style van de mens
zal veranderen. Volgens Rob Adams, directeur-eigenaar van innovatiebureau Six Fingers, zullen door
zulke ingrijpende technologische ontwikkelingen
traditionele maatschappelijke thema’s moeten
worden herwaardeerd.
Geen enkele sector lijkt te ontkomen aan de noodzaak tot digitale transformatie. Alle verschillende
sectoren en domeinen raken onderworpen aan
dezelfde universele digitale principes. Dit gaat ook
dwars door de lagen van de overheid heen, van
lokaal tot internationaal, en overstijgt de verschillende beleidsterreinen. Maurits Kreijveld, oprichter
van Wisdomofthecrowd.nl pleit er daarom voor dat
door een nieuwe ‘digitale bril’ wordt gekeken naar
de overheid, de publieke taken en de besturing
(governance) ervan: de overheid als platform.

De overheid gaat er teveel vanuit dat burgers
zelfredzaam zijn, ook te midden van al deze technologische vernieuwingen. Er is een behoorlijk
verschil tussen wat van burgers wordt verwacht en
wat zij daadwerkelijk aan kunnen. Zelfredzaamheid
is daarbij niet alleen een probleem voor laagopgeleiden. Ook burgers met een hoge opleiding
en een goede maatschappelijke positie zijn soms
minder zelfredzaam dan de overheid verwacht.
Zeker als het leven tegenzit, bijvoorbeeld rondom
een scheiding, ontslag of faillissement (bron: WRR).
Er dreigt een digitale tweedeling in Nederland te
ontstaan door alle lagen van de samenleving heen.
Mee kunnen komen in digitale geletterdheid is een
voortdurende uitdaging waarin verschillende maatschappelijke organisaties ondersteuning proberen
te bieden.
Van alle maatschappelijke sectoren lijkt de
grootste uitdaging bij het onderwijs te liggen. Er
is maatschappijbreed een schreeuw om technologisch geschoolde arbeid. Tegelijkertijd zien we
dat de gevestigde onderwijsinstellingen worstelen
om aan deze vraag te voldoen. Deels vanwege
beperkte beschikbare gelden vanuit de overheid,
deels vanwege het feit dat nog niet bekend is hoe
de bestaande curricula hier het beste op kunnen
worden aangepast. Niet alleen de manier van onderwijs geven verandert door de toenemende digitalisering van de samenleving, ook de lesinhoud.
Kinderen moeten steeds meer worden opgeleid tot
21e eeuwse burgers met kennis van de rol van ICT
in hun leven. Remco Pijpers, strategisch adviseur
Kennisnet: “Hierbij draait het om het bijbrengen
van digitale vaardigheden en kennis over hoe deze
vaardigheden zich verhouden tot de digitale revolutie.”
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Digitale geletterdheid is een combinatie van een
aantal digitale vaardigheden:
Basis ICT-vaardigheden: basiskennis van de werking van computers en veilig ICT-gebruik;
Mediawijsheid: kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief
om te kunnen gaan met media;
Informatievaardigheden: het kunnen zoeken,
vinden en verwerken van digitale informatie;
Computational thinking: het kunnen nadenken
over de vraag hoe met een computer problemen
opgelost kunnen worden.

Hoe kan de bibliotheeksector adequaat reageren
op al deze technologische en maatschappelijke
veranderingen? Binnen de taken en werkzaamheden van de bibliotheek ligt het voor de hand
activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid aan te bieden. Nagenoeg alle bibliotheken
in Nederland hebben vragenuren en trainingen
voor digitale vaardigheden opgenomen in hun
activiteitenprogramma’s. De vraag is echter of deze
activiteiten voldoende zijn in deze tijd van digitale
transformatie en de opkomst van disruptieve
technologieën. Liggen er niet nog veel meer kansen
voor de bibliotheeksector?

Naast deze digitale vaardigheden zijn er nog
andere 21e eeuwse vaardigheden belangrijk. De
beroepen voor de toekomst zijn nog niet bekend.
Daarom is het essentieel dat kinderen niet alleen
op digitaal vlak de juiste kennis en kunde opdoen.
Onderwijs moet zich ook focussen op taalvaardigheid, kritisch en creatief denken, sociale vaardigheden, samenwerken en problemen oplossen.
Nu focust het onderwijsaanbod zich voornamelijk
op jeugd en kwetsbaren, terwijl ook nagedacht
moet worden over hoe het leven er in 2030 voor
de zelfredzamen (bijvoorbeeld werkenden) uit zal
zien. Welke digitale competenties moeten zij dan
hebben en welke acties zijn daar nu voor nodig?
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De digitale snelweg
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2.
WAT DOEN BIBLIOTHEKEN NU AL
OP BÈTA-GEBIED EN WAAR LOPEN
ZE TEGENAAN?
Het aanbod aan digitaliseringsactiviteiten in de
bibliotheek is op verschillende manieren terug te
zien. In vrijwel iedere bibliotheek in Nederland
worden op basisniveau cursussen en lessen aangeboden voor het aanleren van de digitale basisvaardigheden. Zo wordt er in veel bibliotheken Digisterker en Klik & Tik aangeboden om burgers te leren
omgaan met digitale apparaten en toepassingen.
Deze zogeheten digitale zelfredzaamheid is vooral
gericht op kwetsbare doelgroepen: laaggeletterden,
mensen met een niet-Nederlandse afkomst en
achtergebleven groepen, vooral ouderen. Denk aan
een oma die een mailtje aan haar kleinkind wil
versturen of een oudere man die online zijn belastingaangifte wil doen.
De bibliotheek zet op dit moment dus vooral in
op het bijscholen van mensen die achterlopen op
digitaal gebied en minder op het digitaal vaardig
maken van de jeugd. Vaak wordt er vanuit gegaan
dat de jeugd al voldoende om kan gaan met digitale apparaten. Maar hoewel zij geen ‘knoppenangst’
hebben, ontbreekt het hen aan vaardigheden om
de toepassingen slim en weloverwogen in te zetten.
De bibliotheek wil zich daarom ook wat betreft digitale vaardigheden meer gaan richten op de jeugd.
Om hen, preventief, te trainen in de 21e eeuwse
vaardigheden die voor hen nu en in de toekomst
belangrijk zijn. De digitale activiteiten voor de
jeugd vormen op dit moment nog maar een klein
deel van wat de bibliotheek aanbiedt. Toch zijn er
al eerste resultaten te zien, zoals makerplaatsen en
E-labs voor kinderen en jongeren.

Makerplaatsen en E-Labs

Makerplaatsen, bijvoorbeeld FabLabs, zijn fysieke
plekken in de bibliotheek waar het fysiek maken,
creëren en ontdekken van nieuwe dingen centraal staat en waar samenwerken en kennisdelen
belangrijke uitgangspunten vormen. Jonge bibliotheekbezoekers kunnen hier bijvoorbeeld 3D-prin-

ters, lasersnijders en vinylsnijders gebruiken.
In E-labs staan de nieuwste ICT-ontwikkelingen
centraal. Denk aan een Coderlab, een CoderDojo,
programmeren en robotics, alles rond de nieuwste
elektronica, media, gaming en muziek. Bij zowel de
makerplaatsen als de E-labs toont de bibliotheek
zich als dé plek waar de jeugd hun 21e eeuwse
vaardigheden kan ontwikkelen.
Scholen zien dit ook in. Zelf kunnen zij hun leerlingen deze ervaring onvoldoende bieden en ze
maken daarom graag gebruik van de faciliteiten
van de bibliotheek. In sommige gevallen zijn deze
makerplaatsen/E-labs gekoppeld aan leerlijnen,
meestal gaat het om losse programmering. Verschillende bibliotheken zijn gestart met het ontwikkelen van aanbod in makerplaatsen en E-labs
en deze worden gretig afgenomen door scholen
die geen eigen lessen over digitale vaardigheden
geven. Ook worden er door bibliotheken leskisten
ontwikkeld die docenten in de klas kunnen gebruiken. Probiblio heeft ook een leskist ontwikkeld, Lab
out of the Box. De populariteit van deze leskisten
is groot: scholen hoeven niet zelf materiaal aan te
schaffen, wat veel kosten en moeite scheelt.
Bibliotheek Westland is een mooi voorbeeld van
wat er allemaal aangeboden kan worden in de
bibliotheek (zie het kader). Ook andere bibliotheken hebben een goedlopende makerplaats of
E-lab waarmee ze de scholen faciliteren. De vraag
is of deze plekken zich kunnen ontwikkelen tot
een structureel aanbod van bibliotheken – binnen
de bibliotheekvestiging of daarbuiten – of dat ze
langdurig een pilot blijven of als een nachtkaars
uitgaan.
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Renske van Kooij,
directeur-bestuurder, over
bèta-activiteiten in Bibliotheek
Westland
“Op dit moment heeft Bibliotheek Westland
in elk geval een basisaanbod digitale
vaardigheden. In de basisvaardigheden
bieden we bijvoorbeeld Digisterker aan,
een bekend concept waarin deelnemers
cursussen Werken met de e-overheid of Excel kunnen volgen. Dan is er een innovatief
deel, dit zijn programma’s voor scholen over
taal, digitalisering en mediawijsheid. Voor
digitalisering zijn er op dit moment zo’n tien
producten. Sommige leskisten gaan direct
naar de school, bij andere leskisten geeft
een van onze medewerkers de eerste les om
de school op gang te helpen. Dit zijn allemaal po-scholen, voor kinderen van 4 tot 12
jaar. Elke leskist bevat ongeveer vier lessen.
Daarnaast biedt de bibliotheek excursies
aan in het Bieblab waar ze opdrachten moeten uitvoeren met de aanwezige materialen.
Er is ook samenwerking met het ISW, een
middelbare vwo-school (een Technasium)
met een groot techlab. In dit lab worden
CoderDojos gegeven die door de bibliotheek
en het ISW samen zijn ontwikkeld. Ook
workshops zoals lasersnijden vinden daar
plaats. Omgekeerd gaan de leerlingen van
het ISW naar het Bieblab waar ze workshops
ontwikkelen voor een jongere doelgroep.
Deze workshops of cursussen mogen de
leerlingen, van rond de 16 jaar, zelf aan de
jongere kinderen geven. Tenslotte heeft
de bibliotheek een samenwerking met een
stichting voor autistische mensen waar we
een drone-workshop mee doen.”

Uitdagingen in het opzetten
van digitaal aanbod

Het uitbreiden van het digitale aanbod in de bibliotheek, bijvoorbeeld door middel van het opzetten
van makerplaatsen of E-Labs, is een behoorlijk uitdagend proces. Als het al begint met een weloverwogen strategische keuze in het managementteam,
loopt de bibliotheek toch vaak tegen verschillende
moeilijkheden en uitdagingen aan.

Opzetten van een partnernetwerk
De eerste hobbel die de bibliotheek moet nemen
is het opzetten van een partnernetwerk voor opzet en exploitatie van een makerplaats of E-Lab.
Het vinden van duurzame partners is voor een
bibliotheek vaak lastig. Er moeten andersoortige,
strategische partners worden gezocht die zich voor
een lange periode in willen zitten voor een Bèta
Bieb. De bibliotheek heeft nog vaak het imago oud
en stoffig te zijn, waardoor potentiële partners niet
altijd inzien wat structurele samenwerking met de
bibliotheek op bèta-gebied hen kan opleveren.
Financiering
Daarnaast blijkt het vinden van voldoende (structurele) financiering een van de grootste problemen.
De gemeente financiert vaak geen makerplaatsen
of E-Labs en het subsidiegeld dat de bibliotheek al
krijgt is niet voldoende. Andere partijen voor financiering, uit het bedrijfsleven of het onderwijsveld,
zijn er weinig. Scholen hebben beperkt geld en bedrijven stappen liever pas in een initiatief als het al
staat en niet om het vanaf de grond op te richten.
Het is niet erg aantrekkelijk om een makerplaats of
E-Lab  te financieren, omdat tot nu toe geen van de
initiatieven een sluitend verdienmodel heeft.
Bibliotheken die al een makerplaats of E-Lab hebben, financieren deze vanuit de eigen middelen.
Maar in de praktijk wordt dit helaas onvoldoende
financieel-zakelijk ingestoken, zit er geen ‘boter bij
de vis’ en is de continuïteit van de activiteiten in
gevaar.
Personele bezetting
Een andere uitdaging waar bibliotheken met een
makerplaats of E-Lab mee worden geconfronteerd,
is de personele bezetting en het ontwikkelen van
de juiste competenties van de medewerkers. Als
je een makerplaats of E-Lab op wilt zetten en
draaiende wilt houden, moet je investeren in professioneel, ‘bèta savvy’ personeel. Medewerkers die
de kennis in huis hebben om het aanbod verder te
ontwikkelen en in staat zijn om zelf les te geven.
Vooral voor de medewerkers die al langer bij de
bibliotheek werken, is dat een grote overstap. Zij
zijn gewend aan de traditionelere bibliotheektaken
en moeten nog veel leren over de nieuwe digitale
mogelijkheden. Vaak gaat de eerste uitbreiding
van het digitale en technologische aanbod nog
goed, omdat een aantal toegewijde medewerkers
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affiniteit met het onderwerp heeft en een specifiek
project op zich neemt. Groeit in een latere fase het
digitale en technologische aanbod, dan moeten
uiteindelijk alle medewerkers voldoende kennis
hebben om bezoekers te kunnen ondersteunen.
Het is daarom belangrijk samenwerking te creëren
tussen nieuwe, vaak jongere medewerkers en collega’s die al langer bij de bibliotheek werken. Naarmate de digitalisering in de bibliotheek toeneemt,
zijn er steeds meer mensen nodig om de projecten
in stand te houden en wordt het moeilijker voor
bibliotheken om voldoende geschikt personeel te
vinden.
Ook de inzet van vrijwilligers wordt dan belangrijker. De uitdaging in het vrijwilligers(wervings)
beleid ligt in het verbinden van medewerkers en
vrijwilligers met specifieke expertise, affiniteiten
en competenties. De technologische ontwikkelingen zullen voor bepaalde doelgroepen van de
bibliotheek overigens minder snel gaan, waardoor
(vrijwillige) bibliotheekmedewerkers makkelijker
een voorsprong kunnen behouden.
Samenwerking met het onderwijs
Het is ook de vraag wat in de toekomst het aanbod
van bibliotheken richting het onderwijs is en moet
zijn. Op dit moment bieden bibliotheken hun aanbod aan zonder te weten of dit goed aansluit op de
behoefte van het onderwijs. Bibliotheken moeten
veel meer in overleg met de scholen relevant aanbod ontwikkelen dat toegevoegde waarde heeft.

Een aantal personen in de bibliotheekbranche
heeft wel een urgentiegevoel op dit gebied, ze
willen de boot niet missen en volop actief zijn
in het bèta-domein. Het is alleen lastig in welke
mate, want het is voor hen onduidelijk wat de
digitale transformatie precies inhoudt en hoe de
bibliotheek hierop in kan springen. Tegelijkertijd
weten burgers niet welk probleem er opgelost kan
worden met alle digitale mogelijkheden en bij welk
vraagstuk de bibliotheek hen kan helpen. Ook een
makerplaats of E-Lab bedient niet alle onderdelen
van de 21e eeuwse vaardigheden, dus waar helpt
het – in relatie tot het aanbod vanuit het onderwijs
– dan wel bij?
Offline versus online aanbod
De laatste uitdaging voor bibliotheken is de integratie van online en offline aanbod. Op dit moment
vinden veel ontwikkelingen van de makerplaatsen
en E-Labs nog plaats in de fysieke bibliotheek. Aan
de ene kant is dit slim gebruik maken van de kracht
van de bibliotheek, aan de andere kant is dit nog
wel denken in de oude vorm. Bij een echte Bèta
Bieb (zie hiervoor ook het volgende hoofdstuk)
passen een levendig online platform en community, waarbij online activiteiten een logisch verlengde
zijn van fysieke bijeenkomsten.

Dat bibliotheken kinderen ondersteunen in het
ontwikkelen van digitale (basis)vaardigheden,
betekent dat scholen dit zelf niet kunnen en dus
eigenlijk tekortschieten, hun onderwijs op dit
gebied niet op orde hebben. De ouders van de kinderen kijken beide instanties aan: wie ontwikkelt
onze ‘toekomst van de samenleving’ verder in dit
verwarrende digitale spectrum? De vragen voor
de bibliotheek zijn daarom: Moeten we dit soort
activiteiten wel op gaan zetten? Horen deze activiteiten en programma’s wel bij het domein en de
missie van de bibliotheek? Waar zit de pijn die de
bibliotheeksector kan en moet verzachten?
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De Bèta Bieb en de inhoudelijk
relatie met de commissie-Cohen
Paul Rutten, programmadirecteur Kenniscentrum010 van de Hogeschool Rotterdam,
is één van de vijf auteurs van hét sleuteldocument binnen de bibliotheeksector;
‘Bibliotheek van de toekomst, knooppunt
voor kennis, contact en cultuur’ (2014).
Hierin werd bepaald op welke vijf bibliotheekfuncties de bibliotheek moet scoren.
De vraag is nu of ‘digitalisering’ niet een
zesde functie had moeten zijn? Het antwoord van Rutten en zijn collega, lector
Peter Troxler, is nee. “Digitalisering zit in
alle vijf bibliotheekfuncties.”
Paul Rutten vervolgt: “Laat in de digitaliseringsagenda ook het ‘bildungs-principe’, de emancipatie, en het spannende,
de discussie, doorschijnen. De bibliotheek
zien we vooral als publieke instantie die de
luiken van de maatschappij open zet voor
de gewone burgerij, die de samenleving
openbaart en voor iedereen ontsluit. Die
mensen verlicht en de ‘ontmondiging’ van
Facebook tegengaat. De bibliotheek met een
publieke functie en breed perspectief, zoals
ook de Publieke Omroep. De digitalisering
in de bibliotheek moet de ramen in die zin
openen, niet sluiten. Het moet een veilige,
toegankelijke plek zijn voor gebruikers; een
dwangvrije ruimte, de nieuwe public space.
We zijn nog niet ver genoeg om de digitale
technologie als zesde functie van de bibliotheek te zien. We zijn qua digitalisering nu
op het niveau van de jaren ‘80, net voor de
PC er was, in een transitiefase dus. Maar de
impact wordt wel groter en groter. Makerplaatsen en E-Labs verworden meer en meer
tot Personal Manufacturing Places. Let ook
op de administraties en systemen en de
interactie met anderen. De technologische
ontwikkelingen leiden tot nieuwe kennisvragen die samen opgepakt kunnen worden in
de ‘kennisketen’ of gemeentebreed. Vooral
door steden die een Smart City zijn en op
het gebied van digitalisering iets te bewijzen
hebben.”

Kansen en uitdagingen van de Bèta Bieb
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3.
DE GEBOORTE VAN EEN BÈTA BIEB

Het doel van elke bibliotheek is en blijft op haar
eigen manier invulling te geven aan de vijf kernfuncties (lezen, leren, informeren, kunst & cultuur
en ontmoeting & debat). Een belangrijke vervolgstap in de digitale ontwikkeling is het claimen van
het bèta-domein. Veel bibliotheken zijn hier al op
ingesprongen door een activiteitenaanbod op het
gebied van digitale vaardigheden aan te bieden
en makerplaatsen en E-Labs in te richten. Als een
bibliotheek zich vervolgens wil transformeren naar
een volwaardige ‘Bèta Bieb’ moeten de uitdagingen uit het vorige hoofdstuk worden opgepakt.
Conform een goed businessmodel moet de focus
volledig zijn gericht op het invullen van de rol als
laagdrempelig kennis- en inspiratiecentrum op
het gebied van digitalisering en technologische
ontwikkelingen. In de Bèta Bieb staat het kennismaken, ontdekken, delen en experimenteren
(oftewel de experience) centraal en spelen boeken
een ondersteunende bijrol.
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Hieronder bespreken we de hoofdlijnen van het
businessmodel voor de Bèta Bieb van de nabije
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De 4 onderdelen van het
Businessmodelwiel (bron: ICSB)
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toekomst. Dit doen we aan de hand van de vier
onderdelen van het Businessmodelwiel: Doelgroep
& Relatie, Aanbod & Kanalen, Bronnen & Partners
en het Verdienmodel. In het onderdeel Aanbod &
Kanalen beschrijven we drie mogelijke verschijningsvormen van de toekomstige Bèta Bieb.

Bèta Bieb - Doelgroep & Relatie

Er zijn in een Bèta Bieb grofweg drie doelgroepen
te onderscheiden; de kwetsbaren, de jongeren en
de middenlaag. De doelgroep kwetsbaren bestaat
uit personen die door hun sociale situatie of leeftijd extra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen
met beperkte computervaardigheden. Voor hen is
er nu al veel aanbod binnen en buiten de muren
van de bibliotheek. Zo is er Seniorweb dat zich
volledig richt op het digitaal vaardig maken van
ouderen en bieden veel bibliotheken Digisterker of
Klik & Tik aan.
Jongeren, van 0 tot 18 jaar, zijn misschien wel de
meest cruciale doelgroep voor een Bèta Bieb. Het
digitaal vaardig maken van de maatschappij moet
immers bij hen beginnen. In de toekomst heeft
bijna elke baan een ICT-component en ook daarom
is het belangrijk dat we bij de jongeren beginnen
met het bijbrengen van de digitale vaardigheden
en competenties. Om de jongeren te bereiken, zijn
er drie ingangen, namelijk via de jongeren zelf, hun
ouders en de scholen. Jongeren zelf, met name
die het voortgezet onderwijs volgen, zijn over het
algemeen voor de bibliotheek lastiger te bereiken;
deze jongeren zien de bibliotheek niet automatisch
als the place to be om bepaalde kennis op te doen.
Vaak komen de ouders met vragen naar het leren
met en over digitale middelen voor hun kinderen.
Zij zien in dat dit steeds belangrijker wordt in de
maatschappij en willen niet dat hun kind achterblijft. Hier kan de bibliotheek op inspringen door
laagdrempelige, informele leerlijnen aan te bieden
waar jongeren in de bibliotheek mee aan de slag
kunnen.
Kansen en uitdagingen van de Bèta Bieb
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Scholen zijn misschien wel de meest geëigende ingang om de jongeren te bereiken. Scholen springen
steeds beter in op de digitalisering doordat onder
andere programmeren in het curriculum wordt
opgenomen. De bibliotheek kan hierop aansluiten
door informele leerlijnen die ze heeft ontwikkeld
aan te bieden aan de scholen. Dit neemt een last
weg bij de scholen, terwijl de bibliotheek haar
doelgroep bereikt. Een succesvolle Bèta Bieb zal
meer en meer in staat zijn om het digitale aanbod
bij de scholen af te zetten en daardoor te groeien
op dit gebied.
De middenlaag (ouders, volwassenen) is de laatste
doelgroep en over het algemeen ook de laatste
focus van bibliotheken. De beste manier om deze
groep te bereiken is via hun (klein)kinderen. Een
aantal bibliotheken is al bezig met zo’n concept.
Ze laten kinderen een les volgen in een FabLab en
laten hen dit aan het eind presenteren aan hun
ouders, waardoor deze ook betrokken raken. Er
zijn ook voorbeelden van bibliotheken die lessen

Dorinde Witsel (manager
Bibliotheek Hilversum) over
de Bèta Bieb en scholen
“Scholen zelf hebben geen voorzieningen
en kunnen deze diensten niet aanbieden.
Daarom heeft de bibliotheek de doorlopende leerlijn, van kleuters tot en met het
voortgezet onderwijs. Inmiddels is dit een
doorlopende leerlijn in programmeren,
robotica, mediawijsheid en ontwerpen,
ontwikkeld en aangeboden door onze
bibliotheek. Deze leerlijnen worden op
twee manieren uitgevoerd. De bibliotheek
heeft een bus overgekocht en ingericht met
wat de leerlijnen nodig hebben, zoals een
3D-printer. Daarmee gaan we naar scholen
en Open dagen. Scholen kunnen ook naar
de bibliotheek komen, dit gebeurt vooral
met lessen in programmeren. Hiervoor is
een speciaal leslokaal ingericht.”

aanbieden die ouders en kinderen samen kunnen
doen. Bijvoorbeeld een vader-zoon- of moederdochterdag in het FabLab, waar ze samen bezig
gaan met robots.
Een bibliotheek kan er ook voor kiezen doelgroepen te onderscheiden op het ambitieniveau dat
een bibliotheek probeert te bereiken: hoe hoog
legt de bibliotheek de lat qua competenties en
vaardigheden die de doelgroepen eigen kunnen
maken? We onderscheiden er drie:
Ontdekken van technologie: zien, ervaren
(‘ontdekken’)
Begrijpen van technologie: maken, aanleren,
verdiepen (‘accelereren’)
Ontwerpen van technologie: verzinnen,
experimenteren, uitvinden (‘excelleren’)
Het merendeel van de bibliotheken beoogt het
‘ontdekken’ en ‘accelereren’ van technologie te
realiseren, voor het ‘excelleren’ wordt – indien dat
al wordt gestimuleerd – doorverwezen naar Technische Universiteiten, hightech bedrijven, etcetera.

Bèta Bieb – Aanbod & kanalen

Het aanbod van de Bèta Bieb moet liggen in het
laagdrempelig en informeel laten kennis maken
met techniek en digitalisering. Bibliotheken zijn
door hun fijnmazige distributienetwerk als geen
ander in staat om digitale en technologische activiteiten lokaal aan te bieden. Dit is precies de niche
waar de bibliotheek in kan springen, juist vanwege
het laagdrempelige karakter. Zo kan elke doelgroep
van dichtbij kennis maken met digitalisering, wetenschap en techniek.
Als we dit willen aanbieden aan de cruciale doelgroep jongeren, moet je onderwerpen of thema’s vinden waar hun interesse ligt. Dit soort thema’s kunnen
bijvoorbeeld zijn; het maken en posten van een vlog,
een eigen website of webshop bouwen, 3D-filmpjes
maken of robots programmeren. Er zit wel een grens
aan wat de Bèta Bieb zelf kan doen, in veel gevallen
bieden externe partijen de content aan.  

Kansen en uitdagingen van de Bèta Bieb
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de Pop-Up Space
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Het feit dat bibliotheken kennis laagdrempelig en
informeel aanbieden, betekent ook dat het aanbod
op het gebied van technologie en digitalisering
voor gevorderden beter past bij bestaande expertisecentra als hogescholen, universiteiten en/of gespecialiseerde musea (zoals de TU-Delft en NEMO).
De Bèta Biebs en de expertisecentra kunnen wel
goed in elkaars verlengde opereren.
We onderscheiden drie verschillende fysieke verschijningsvormen van de Bèta Bieb.
Fysieke verschijningsvorm 1: de Pop-Up Space
De naar verwachting meest voorkomende verschijningsvorm van de Bèta Bieb is de zogenaamde
‘Pop-Up Space’. De Pop-Up Space biedt bibliotheken de mogelijkheid op een eerste ervaring met
het nieuwe domein. Het betreft hier vaak middelgrote of kleinere bibliotheekvestigingen waar
onvoldoende bemensing of financiën beschikbaar
zijn om een volwaardige makerplaats te huisvesten. Deze vestigingen stellen een bestaande,
multifunctionele ruimte beschikbaar en gebruiken
materialen die verstrekt worden via de centrale of
grotere vestigingen en/of de provinciale ondersteuningsinstelling. Als de bibliotheek geen vaste
of multifunctionele ruimte ter beschikking heeft,
is een alternatief om een omgetoverde Biebbus in
te zetten. Vanuit het oogpunt van de Bèta Bieb lijkt
deze invulling wellicht weinig ambitieus, maar voor
een bibliotheek kan dit al uitdagend genoeg zijn
qua investering, ruimte-invulling (als ‘concurrent’
van boeken en boekenkasten), planning en deskundigheidsbevordering van personeel.

Een voorbeeld van een bibliotheek met een PopUp Space is Bibliotheek de Plantaan in Maassluis
en Bibliotheek VANnU in Roosendaal, waar algemene (studie)ruimtes periodiek worden ingezet voor
informele workshops CoderDojo en makerplaatsen/E-labs.
Fysieke verschijningsvorm 2: de Shop in Bieb
De tweede fysieke verschijningsvorm is de ‘Shop
in Bieb’. Dit is in veel gevallen een grotere bibliotheekvestiging waar een aparte ruimte is ingericht
als makerplaats of E-Lab (of een combinatie
hiervan), met hardware zoals een green screen, VR
brillen, 3D-printers en lasersnijders die klanten
kunnen gebruiken. Anders dan de Pop-Up Space
kent de Shop in Bieb zijn eigen positionering en
label. De ruimte wordt gehost door een facilitator,
een medewerker van de bibliotheek of een externe
partij, die de bezoekers wegwijs kan maken in alle
mogelijke activiteiten zoals het programmeren van
Nano robots, 3D filmpjes maken, website bouwen
en gamen.
In vergelijking met de Pop-Up Space kent de Shop
in Bieb ook een veel breder aanbod aan activiteiten en beschikbare hardware. In de Shop in de Bieb
worden idealiter dagelijks workshops gegeven en
kunnen mensen ook zelf aan de slag. Hiervoor is
wel een substantiële investering nodig: het kost
veel geld, er is veel personeel nodig om op gang te
houden en het overige personeel, betaald dan wel
vrijwillig, moet voldoende betrokken zijn. De Shop
in Bieb is daarom vooral interessant voor de grotere of centrale vestigingen van de bibliotheek.
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De verschijningsvorm Shop in Bieb kent verschillende invullingen en groottes. In de tijdelijke
centrale vestiging in Alphen aan de Rijn heeft de
bibliotheek bijvoorbeeld de uitvoering aantrekkelijk maar beperkt gehouden. In Forum Zoetermeer
heeft de Bibliotheek Zoetermeer de bèta-invulling
steviger aangepakt: een externe partij voert de activiteiten uit en draagt tegelijk het financiële risico.
Andere voorbeelden van bibliotheken die de Bèta
Bieb invullen met een Shop in Bieb, zijn de bibliotheek in Ede en de imposante CODA in Apeldoorn
(Cultuurhuis Apeldoorn). Hoewel de laatste de
uitstraling en impact heeft van de Bèta Hub (zie
hieronder).
Fysieke verschijningsvorm 3: de Bèta Hub
De hiervoor genoemde twee verschijningsvormen
van de Bèta Bieb zijn al de realiteit bij verschillende bibliotheken in het land. Dit is niet of nauwelijks het geval voor de laatste verschijningsvorm,
de Bèta Hub. De Bèta Hub is een nieuwe locatie
buiten de bibliotheek, speciaal opgezet en ingericht als flagshipstore of expertisecentrum van
een bibliotheek binnen het bèta-domein. Deze
plek moet inspirerend genoeg zijn om mensen
tot nieuwe ideeën te laten komen. Hier kan men
elkaar ontmoeten, samen dingen maken, brainstormen, cross overs zoeken in het totaalaanbod
en met materialen experimenteren. Ook kunnen
de materialen mee naar huis worden genomen om
er thuis aan verder te werken. Door de ervaringen
terug te koppelen tijdens een volgende workshop
bij de Bèta Hub, kunnen gebruikers nieuwe informatie delen en laten zien wat ze geleerd hebben.
Hierdoor maakt de bibliotheek verbinding met
nieuwe (doel)groepen die nieuwe vaardigheden en
competenties fundamenteel, deskundig en professioneel eigen kunnen maken. Het opzetten van een
Bèta Hub zal altijd in samenwerking met externe
partners zijn. Dit kunnen partners zijn op cultureel
of educatief gebied of uit het lokale bedrijfsleven.
De bibliotheek kan binnen de Bèta Hub verschillende rollen aannemen. Als ze zelf met het idee
komt, de plek opzet en een leidende functie heeft,
is ze de hoofdaannemer van de Bèta Hub. De
bibliotheek kan ook de rol van onderaannemer
aannemen. Ze is dan niet de leidende partij, maar
heeft wel veel inbreng in het project. Het is bij de
Bèta Hub in elk geval essentieel dat de bibliotheek
de samenwerking aangaat met andere partijen. De
Bèta Hub moet dan ook niet meer als bibliotheek

gezien worden, het dient andere doelen; het ontdekken van en experimenteren met technologie en
het ontmoeten van andere gelijkgestemden in een
unieke, bijzondere omgeving. Deze doelen passen
bij de rol van ‘verheffing’ van de bibliotheek, maar
staat zo los van het traditionele beeld van de bibliotheek dat een onderscheidende positionering
van een Bèta Hub noodzakelijk is.
Een mooi voorbeeld van een Bèta Hub is het
Ontdekstation013 in Tilburg. Deze hub is vooral
het initiatief van private initiatiefnemers waarmee
de lokale bibliotheek samenwerkt. In beperkte
mate samenwerkt omdat de hoofvestiging zelf
ook bèta-activiteiten, vooral E-Lab activiteiten,
aanbiedt. Een ander voorbeeld is de maakclub
van Bibliotheek Eindhoven in het Warehouse of
Innovation in de oude V&D in het centrum van
Eindhoven. Hier etaleren onder andere de TU/e,
Fontys Hogescholen, het ministerie van Defensie,
de Design Academy, startende ondernemers en de
High Tech Campus hun innovaties en publieksactiviteiten in aantrekkelijke informatie-, beleef- en
maakplekken.
Kansen en uitdagingen van de Bèta Bieb
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InnovationQuarter creëert
digitale, technologische hubs
in de provincie Zuid-Holland
In Nederland ontspruiten steeds meer verschillende ‘bedrijfshubs’, plekken waar meerdere
organisaties zijn gevestigd die door samen te
werken meerwaarde creëren. In Zuid-Holland
worden dergelijke ‘magneet’-projecten en hotspots aangejaagd en gestimuleerd vanuit het
provinciale InnovationQuarter. InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij
van de provincie die de samenwerking tussen
innovatieve ondernemers, kennisinstellingen
en overheid ondersteunt, om samen diverse
economische clusters vooruit te helpen. Eén van
die clusters is de Next Economy, waarbinnen
een bibliotheek zou kunnen experimenteren met
haar dienstverlening.
Gerbert van der Wal, Hoofd Business Development InnovationQuarter: “We investeren binnen
de provincie vanuit het kader van de Roadmap
Next Economy in transities als Next Education,
Next Society en Smart Digital Delta (digitalisering). Het doel is onder andere een inclusieve
samenleving te bereiken en in te zetten op een

Leven Lang Ontwikkelen. Een bibliotheek is met
haar dienstverlening een welkome aanvulling
om de verbinding met de burger en het publiek
te maken. Dit kan met bibliotheekactiviteiten
bij een relevant bedrijf of nieuwe partner
in een hub. Denk bijvoorbeeld aan de
Dutch Innovation Factory in gemeente
Zoetermeer, de RDM Campus in Rotterdam
en YES!Delft in Delft en Den Haag.”
Samenwerken met de hoogtechnologische
bedrijven en innovatieve organisaties in deze
hubs biedt de bibliotheek de kans om de lijn
van ‘ontdekken’ en ‘accelereren’ door te zetten
naar ‘excelleren’. Al is het alleen maar om meer
expertvrijwilligers aan de bibliotheek te verbinden, laaggeletterden in traditionele industrieën
te kunnen bijscholen of de bibliotheek als
ontmoetings- en leerplek aan te bieden. Van der
Wal: “We kijken altijd vol bewondering naar de
ontwikkelingen in de provincie Zeeland waar de
Bibliotheek van Zeeland participeert in het Huis
van de Techniek. Voor de provincie Zuid-Holland
zou ik me zo’n samenwerking ook levendig kunnen voorstellen.”

De online en fysieke verschijningsvormen van de Bèta Bieb (bron: ICSB)

online

fysiek
Beta HUB
- Los van traditionele bibliotheekgebouw
- Kracht in de nabijheid van partners
- Bibliotheek als hoofd- of onderaannemer
- Ontdekken, experimenteren en ontmoeten
Shop in bieb
- Multifunctionele ruimte zonder vaste
aanwezige hardware
- Aparte positionering
- Vast en uitgebreid aanbod van beta
activiteiten
- Continue besetting / begeleiding

Digitaal platform
-O
 nline databank van cursussen,
leerprogramma’s
-C
 ommunity functie voor gebruikers
-V
 ervolg (of voorbereiding op)
fysieke bijeenkomsten

Pop up space
- Multifunctionele ruimte zonder vaste
aanwezige hardware
- Roulerend aanbod van beta activiteiten
- Geen continue bezetting
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Digitaal platform
Een Bèta Bieb bestaat niet alleen uit fysieke
verschijningsvormen. Een even zo belangrijk
onderdeel is de opzet van een digitaal platform.
Online zichtbaarheid van de Bèta Bieb is niet enkel
cruciaal om gebruikers kennis over te brengen en
te laten ontwikkelen, maar is ook nodig voor een
brede profilering om zo het bèta-domein écht te
claimen.
Belangrijk onderdeel van een digitaal platform is
een online databank waarop Bèta Biebs en hun
gebruikers informatie kunnen uitwisselen. Denk
aan het delen van content voor leerprogramma’s
met scholen of deelnemers aan workshops die
thuis verder kunnen experimenteren met de opgedane kennis en hun bevindingen weer delen met
anderen.
Tijdens de gehouden interviews viel op dat nagenoeg alle bibliotheken zelf bezig zijn met het
ontwikkelen van leerprogramma’s. Iedereen lijkt
zijn eigen wiel uit te vinden, ook al doet een POI
zijn best om bibliotheken in dat proces bij te staan
en op samenwerking te sturen. In slechts beperkte
mate deelt de bibliotheek de opgedane kennis en
content met andere bibliotheken, terwijl de uitdagingen vaak op dezelfde vlakken liggen. In sommige gevallen wordt de bibliotheken verzocht mee te
delen in de investeringskosten van programmering
en wordt content tegen betaling aangeboden.

Chantal Trigallez (directeurbestuurder Westfriese
Bibliotheken) over hun online
databank in het bèta-domein
“Er worden in de bibliotheek al veel digitale lessen ontwikkeld en de Westfriese
Bibliotheken willen met de online databank
een platform creëren waar we samen met
scholen lessen gaan ontwikkelen. We willen
niet de functie van uitgever overnemen,
maar het lesmateriaal van scholen via het
platform beschikbaar stellen, in eerste
instantie voor de lokale scholen. Zo kunnen
docenten zelf uiteindelijk ook lessen gaan
maken en deze delen op het platform.” Juist
hiervan denkt ze dat het een essentiële stap
is voor de bibliotheek: “De bibliotheken
moeten zich meer opstellen als partner dan
als leverancier van het onderwijs. Nu zijn
de bibliotheken nog steeds aanbod over de
schutting aan het gooien, maar de scholen
weten zelf het beste wat zij nodig hebben.”
“Het doel van onze databank is dat de docenten van de basisscholen het idee gaan
omarmen en er mee gaan werken. Dit zou
leiden tot meer bezoek aan bijvoorbeeld het
mobiele lab en dus meer bibliotheekbezoek.
Hierdoor worden hopelijk ook jongeren ertoe aangezet om vaker naar de bibliotheek
te gaan. Het ideaalplaatje zou zijn om deze
databank landelijk te maken, toegankelijk
voor iedereen.”
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Bèta Bieb – Bronnen & Partners

De bibliotheek is van oudsher een knooppunt van
allerlei vormen van kennis en informatie die op
uiteenlopende manieren beschikbaar zijn en aan
elkaar worden verbonden. Om dit ook mogelijk te
maken voor de Bèta Bieb zijn bevoegde en bevlogen medewerkers onmisbaar. Hierbij komt echter
wel een nieuwe uitdaging om de hoek kijken. Veel
medewerkers van de bibliotheek hebben altijd gewerkt in een bibliotheek waarin de uitleenfunctie
de primaire functie is. Zij zijn zelf weinig bezig met
digitalisering, hebben lang niet altijd up-to-date
kennis van zaken en soms ontbreekt simpelweg de
interesse in deze nieuwe activiteiten van de bibliotheek. Als de digitalisering in de bibliotheek doorzet (kortom: wanneer de bibliotheek expliciet kiest
voor een duidelijk digitaal profiel), is het belangrijk
dat de medewerkers het benodigde kennisniveau
hebben en heeft dit gevolgen voor het HR-beleid.
Op dit moment is het vaak nog niet nodig omdat
veel digitale en technologische workshops door
externe kennisleveranciers of een enkele gespecialiseerde medewerker in de bibliotheek verzorgd
worden. Echter, als er meer bèta-activiteiten in
de bibliotheek gaan plaatsvinden, moeten alle
front-office medewerkers voldoende kennis hebben over de workshops die worden gegeven.
De meeste bibliotheken voeren hun makerplaats
of E-Lab in samenwerking met lokale partners
uit. Het meeste wordt er samengewerkt met het
basisonderwijs (29%), maar ook het voortgezet
onderwijs (24%) en het beroepsonderwijs (21%)
worden gebruikt als partners voor de makerplaats.
Samenwerking met het onderwijs wordt gezien
als de meest logische stap, aangezien je je wilt
richten op de jongeren. Van belang is wel dat de
bibliotheek bij de samenwerking met het onderwijs
haar core business niet uit het oog verliest. Met
partners van buiten het onderwijs staat structureel
samenwerking rond de Bèta-activiteiten nog in de
kinderschoenen. Terwijl juist de kruisbestuiving
met het bedrijfsleven, en dan met name technologische bedrijven, de Bèta Bieb zowel inhoudelijk
als financieel kan versterken.  

Bèta Bieb – Verdienmodel

Het laagdrempelig houden van het aanbod is een
belangrijke randvoorwaarde voor het succes van
een Bèta Bieb. Zo voorkom je mensen buiten te
sluiten die simpelweg het geld niet hebben om
zich bijvoorbeeld een activiteit in een commerciële
FabLab te veroorloven. Dit betekent helaas wel
dat de bibliotheek potentiële inkomsten misloopt.
Zoals al eerder benoemd, heeft tot nu toe nog
geen enkele makerplaats of E-Lab een sluitend
verdienmodel. Het is dus nu aan de bibliotheken
om zowel de kosten zo laag mogelijk te houden
als structurele externe financiering aan te trekken.
Neemt de bibliotheek de strategische beslissing
om actief te worden met een makerplaats/E-lab,
dan dient het initiatief ook voor circa drie jaar te
worden gefinancierd om daadwerkelijk verschil te
maken en impact te realiseren.
De grootste winst in een efficiëntere exploitatie is
te behalen als bibliotheken op meerdere vlakken
de krachten bundelen. Het advies is: stoppen met
ieder eigen programmalijnen op te zetten en in
plaats daarvan gezamenlijk een gestandaardiseerd
aanbod ontwikkelen.
Een belangrijke bron van financiering van de Bèta
Bieb activiteiten is het schuiven met posten op de
lopende begroting. Elke bibliotheek heeft een budget voor de collectie van de bibliotheek. Deze kan
een bibliotheek voor een deel ook gebruiken om
de materialen in een makerplaats te financieren.  
Daarnaast zal een Bèta Bieb nieuwe externe
financiering moeten aanboren. Nu al wordt er aan
scholen geld gevraagd voor de leslijnen die ze bij
bibliotheken afnemen, maar de vraag is of dit altijd
volledig kostendekkend is. Bibliotheken kunnen
ook onderling elkaar bedienen (en dus beconcurreren). Er ontstaat dan een inkomstenstroom
naar de bibliotheek die in eerdere instantie in
bèta-activiteiten heeft geïnvesteerd. Wanneer dat
schappelijke bedragen zijn en het gezamenlijke van
het netwerk in stand blijft, is dat een begrijpelijke
zet en dus een goede manier om het verdienmodel
in te richten.
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Bedrijven die willen financieren in bèta-activiteiten in bibliotheken zijn er wel, maar stellen vaak
slechts eenmalige middelen beschikbaar voor
vooral zichtbare producten en materialen. Over het
algemeen is dit niet genoeg om een makerplaats
of E-Lab duurzaam staande te houden. Dan is er
nog de mogelijkheid voor financiering vanuit de
gemeente. Het is echter maar de vraag of de gemeente ook daadwerkelijk extra financiering voor
dit type activiteiten uit wil geven. De bibliotheek
moet goed onderbouwen waarom de Bèta Bieb tot
de taak van de bibliotheek behoort. Vandaar dat
veel bibliotheken allerlei subsidiewegen bewandelen om zoveel mogelijk bèta-initiatieven te laten
ontstaan en gaten in de lopende begroting van de
digitale en technologische activiteiten te dichten.
Dit is echter geen structurele oplossing, zeker niet
wanneer de Bèta Bieb haar activiteiten verder
uitbreidt.
Aangeraden wordt om binnen de begroting van de
bibliotheek ook aparte budgetten beschikbaar te
stellen voor digitale innovatie, zodat investeringen
kunnen worden gedaan en op kansen in dit domein
kan worden ingespeeld. Daarnaast is het aan te
bevelen om op het niveau van de raad van toezicht
iemand binnen de gelederen te hebben die affiniteit heeft met digitalisering. Deze persoon fungeert
als klankbord en medestander richting de directeur(-bestuurder) bij het nemen van beslissingen
binnen het digitale domein en kan voor de bibliotheek interessante partnernetwerken aanboren.
Dan resteert nog het lobbyen voor een structurele
investering vanuit de regionale of landelijke overheid. De Nederlandse overheid wil dat burgers zich
op bèta-gebied verder ontwikkelen, daar hoort ook
structurele programmafinanciering bij. Een sectorbreed, landelijk programma-aanbod zou de kracht
van bibliotheken, het laagdrempelig kennis opdoen
en experimenteren in het bèta-domein maximaal
kunnen benutten. Dit betekent dat de hiervoor
beschreven verschijningsvormen van de Bèta Bieb
inclusief het digitale platform veel zichtbaarder
moeten worden dan nu het geval is. Het vereist
ook dat bibliotheken de activiteiten tussen Bèta
Biebs verder stroomlijnen en structureel kennis
en ervaringen gaan uitwisselen. Het wordt tijd de
voordelen te plukken van samenwerking en verder
te kijken dan alleen de eigen organisatie.

Model van een verdienmodel
Bèta Bieb
Het realiseren van een Bèta Bieb in of buiten
de bibliotheek kan op verschillende manieren en dus met verschillend budget. Maak
daarbij onderscheid in incidentele/eenmalige kosten en structurele exploitaties. Stel
aan de voorkant een meerjarenbegroting op
van minimaal drie jaar. Denk aan kosten en
budget voor de inrichting van de locatie, de
aanschaf (en afschrijving) van materialen
en apparaten, de omvorming en deskundigheidsbevordering van bestaande dan
wel aanstelling van nieuwe medewerkers
en vrijwilligers, de relatie met de collectie,
structurele exploitatiekosten zoals hout en
rubber. Een bèta-initiatief kan oplopen tot
bijvoorbeeld €200.000 incidenteel, terwijl
dat voor een FabLab €75.000 en voor een
MediaLab €10.000 zou zijn.
Kosten kunnen laag gehouden worden door
de inzet van vrijwilligers, bijdragen van
donateurs, scherp/gezamenlijk inkopen van
inventaris en materialen, gezamenlijke aanstelling van professionals door meerdere
bibliotheken en het aansluiten bij bestaande lokale initiatieven voor multifunctionele
faciliteiten.
Financiële dekking van de kosten kan gehaald worden uit het Eigen Vermogen van
de bibliotheek, door het aanboren van subsidies en sponsorgelden, door bescheiden
kosten door te berekenen per gebruiker/
deelnemer en door ontwikkelkosten van een
programma te laten vergoeden door afnemende collega-bibliotheken.
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4.
HOE KUNNEN WE SECTORBREED
DE BÈTA BIEB OPTIMAAL
ONDERSTEUNEN?
Uit het voorgaande blijkt dat er al veel gebeurt
binnen de bibliotheek op het bèta-domein, maar
dat dit op dit moment nog erg afhankelijk is van
de lokale context. Op sommige plekken zijn bibliotheken al ver op dit vlak en op andere plekken
juist helemaal niet. In de ene bibliotheek heeft
de directie de ontwikkeling van bèta-activiteiten
tot speerpunt van beleid gemaakt. In een andere
bibliotheek is een enkele medewerker enthousiast
aan de slag gegaan met digitale of technologische
ontwikkelingen.
De uitwisseling van ervaringen tussen bibliotheken
vindt (met behulp van POI’s zoals Probiblio) wel
plaats, maar er is sprake van grote verschillen
in kennis. De ‘koplopers’ hebben het idee dat ze
alleen maar informatie geven en weinig van andere
bibliotheken leren. Met als gevolg dat de uitwisseling van informatie en ervaring niet structureel van
de grond komt en bibliotheken hun eigen bèta-activiteiten op gaan zetten. Dit heeft twee negatieve
gevolgen. Als bibliotheek ben je het wiel aan het
uitvinden en ontneem je jezelf daardoor de mogelijkheid om van anderen te leren. Daarnaast ben

je kwetsbaar, afhankelijk van de desbetreffende
medewerker(s) die verantwoordelijk is (zijn) voor
de bèta-activiteiten. Als deze persoon wegvalt, valt
ook de basis voor het activiteitenprogramma voor
een groot deel weg.
Alles bij elkaar genomen, moet er qua gezamenlijke
ontwikkeling van bèta-activiteiten in de bibliotheeksector nog een grote slag worden geslagen.
Terwijl externe kennisleveranciers zoals de POI’s
hun aanbod aan bèta-diensten al wel vanuit een
overkoepelende visie aanbieden. Dit hoeft geen
probleem te zijn, maar de vraag rijst wel of de
bibliotheken niet zelf veel meer de regie in handen
willen hebben binnen de ontwikkeling van het
bèta-domein.
Hieronder geven we ter inspiratie voor de sector
twee voorbeelden van externe partijen, Seniorweb
en iXperium, die vanuit hun eigen missie al flink
wat stappen hebben gezet in een bredere uitrol
van hun digitale en technologische activiteiten.

Seniorweb

Seniorweb heeft jaarlijks zo’n 5.000 cursisten, die
in de afgelopen twintig jaar zo’n 800.000 workshops hebben gevolgd. De missie van Seniorweb is
het helpen van alle senioren in hun digitale zelfredzaamheid. De uitvoer van de workshops draait
vrijwel volledig op vrijwilligers. Seniorweb geeft
cursussen voor senioren die gericht zijn op digitale
vaardigheden, zoals online computercursussen,
hulp bij het omgaan met computers en computerlessen in de buurt, waaroner in de bibliotheek.
Seniorweb werkt samen met 105 verschillende bibliotheken, ze heeft zelf 400 leslocaties en daarvan
dus minstens 100 in bibliotheken.
Deze leslocaties zijn volledig autonoom, maar
Seniorweb ondersteunt ze wel in bijvoorbeeld de
pr, het geven van cursussen, het enthousiasmeren
van mensen, het aankopen van lesmaterialen, het
houden van inspiratiebijeenkomsten en advies
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over bijvoorbeeld het werven van vrijwilligers of
bestuursleden. Elke pagina van de leslocatie is ingebed in de eigen website van Seniorweb, hierdoor
is het makkelijk om te vinden via Google. Als er
gezocht wordt naar computercursus is Seniorweb
één van de eerste resultaten die naar boven komt,
met daaraan gelinkt de leslocatie in de buurt van
de zoeker. Doordat de leslocaties en de vrijwilligers
daarbinnen autonoom opereren, gebeurt het overigens wel eens dat de kwaliteit en betrouwbaarheid
van de vrijwilligers, in de ogen van de bibliotheek,
te wensen overlaat.

E-Labs en de landelijke uitrol ervan. Seniorweb
doet ook veel moeite om het vrijwilligersnetwerk
goed te onderhouden. Zo bieden ze de vrijwilligers
allerlei trainingen aan, zowel over de inhoud van
de cursussen die ze geven als op persoonlijk vlak,
bijvoorbeeld over klantvriendelijkheid. Hierdoor
blijft de kwaliteit van de cursussen gegeven door
Seniorweb erg goed, ondanks het feit dat alle leslocaties autonoom zijn. Daarnaast wordt ook volop
aandacht besteed aan community building van
de vrijwilligers, zodat ze elkaar makkelijk kunnen
vinden en het samen leuk hebben.

Leerpunten van Seniorweb
De bibliotheek kan op verschillende manieren leren van Seniorweb. Als eerste heeft Seniorweb een
duidelijke afbakening van de doelgroep en weet
ze daardoor precies op wie ze zich moet richten.
Bij de bibliotheek is dit niet zo duidelijk, zoals
eerder genoemd heeft de Bèta Bieb drie potentiële
doelgroepen en niet één waar ze zich volledig op
focust. Dit is ook niet mogelijk voor de bibliotheek,
iedereen is immers welkom, maar maakt het wel
lastig. Juist door de brede focus is het voor de buitenwereld niet altijd duidelijk waar de bibliotheek
op bèta-gebied nu eigenlijk voor is.
Doordat de leslocaties van Seniorweb volledig
autonoom zijn en onderling kunnen verschillen,
krijgen ze wel allemaal dezelfde faciliteiten aangeboden. Dit zou ook goed werken voor verschillende
makerplaatsen of E-Labs in de Bèta Biebs. Er is dan
een overkoepelende organisatie die niet alleen
inhoudelijk materiaal aanbiedt, zoals nu ook al
gebeurt met Digisterker en Klik & Tik, maar ook ondersteunt in een professionele exploitatie van de
activiteiten. Dus in het trainen van medewerkers,
in het vervullen van een vraagbaakfunctie en in het
landelijk of regionaal promoten van de activiteiten.
Zo kunnen alle enthousiaste bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers bezig blijven met hun lokale
uitvoering, terwijl ze worden gesteund door een
overkoepelende organisatie die helpt in de werving
en verdere professionalisering van de activiteiten.
Een enorme kracht van Seniorweb is het netwerk
aan vrijwilligers die een kostenefficiënte exploitatie mogelijk maakt. Deze vrijwilligers zijn allemaal
erg enthousiast over de missie van Seniorweb en
dragen dit ook uit. Als de Bèta Biebs ook zo’n netwerk weten op te zetten, zou dit enorm de kosten
drukken van bijvoorbeeld de makerplaatsen of

iXperium

Het iXperium/CoE is een netwerkorganisatie op
het gebied van leren en lesgeven met ICT. Het is
een initiatief van het Lectoraat Leren met ICT, de
lerarenopleidingen van de HAN en schoolbesturen
in de regio Gelderland. In de visie van iXperium is
het leren van morgen een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde
sociale leeromgeving.
De doelgroepen van iXperium zijn aanstaande
leraren, zittende leraren in het werkveld, opleiders
van leraren en leidinggevenden, zowel in het werkveld als op de lerarenopleiding. Al het werk van
iXperium vindt plaats in de driehoek lerarenopleiding, onderwijswerkveld en onderzoek. Er worden
onderwijskundige vraagstukken behandeld over
het gepersonaliseerd leren die van belang zijn voor
de school en samen wordt er gezocht naar een
oplossing.
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Er worden ook gezamenlijk publicaties geschreven,
vooral over de professionalisering van leraren
op ICT-gebied, en deze worden gedeeld op een
online platform. Bijvoorbeeld een publicatie over
competenties binnen het lesgeven over ICT met de
indicatoren van gedrag op verschillende niveaus.
De documenten zijn door gezamenlijk onderzoek
tot stand gekomen, gebruikmakend van bestaande
literatuur en in overleg met het werkveld en de
lerarenopleiding.
Leerpunten van iXperium
Ook van iXperium kunnen de Bèta Biebs veel leren.
Zoals eerder gezegd, maakt iXperium gebruik van
de driehoek van stakeholders; de onderzoekwereld, het onderwijs en opleidingscentra/docenten
in opleiding. Een dergelijke driehoek van stakeholders kunnen de Bèta Biebs ook opzetten. Het
schoolbestuur moet willen meewerken in de opzet
van leerprogramma’s, de docent zelf en niet in de
laatste plaats de gemeente. De gemeente moet er
van overtuigd raken dat een Bèta Bieb zowel een
efficiënte als een professionele organisatie is die
scholieren laagdrempelig kennis kan laten maken
met en enthousiasmeren voor digitale en technologische ontwikkelingen. Net als iXperium, kan een
nieuwe lokale samenwerking pas van start gaan als
er groen licht is van alle stakeholders, zodat zeker
is dat het project gedragen wordt.
iXperium heeft, net als Seniorweb, een afgebakende doelgroep gekozen en focust zich daar op.
De organisatie zit dicht bij de kennisbron en in de
haarvaten van het onderwijs, waardoor ze een hele
krachtige positie heeft en hun dienstverlening op-

timaal kan afstemmen. De Bèta Bieb kan heel goed
op deze manier een aanvullend aanbod gericht op
leerlingen tot stand brengen.
Als laatste heeft iXperium zelf al een groot aantal
producten en publicaties, te vinden op de eigen
website. Zij maken dus al gebruik van een digitaal
platform om kennis en informatie te delen, ook
voor de Bèta Biebs een cruciaal middel voor een
effectieve uitvoering van activiteiten en stevige
profilering.  
Waar het bibliotheekwezen in af lijkt te wijken van
deze twee cases, is dat een aantal bibliotheken al
flinke stappen gezet heeft in het ontwikkelen van
een Bèta Bieb-model en andere bibliotheken nog
aan de start staan. Door deze grote verschillen in
kennis en ontwikkeling vormen zich drie verschillende groepen; de koplopers, een middenlaag en
de achterlopers. Dit maakt het structureel delen
van kennis lastig. Een oplossing kan zijn om per
groep samen een plan te ontwikkelen, zoals bij
het Probiblio-project Cyclisch innoveren voor koplopers gebeurt. Zo heeft elke Bèta Bieb zowel de
lusten als de lasten van de samenwerking. Kijkend
naar de lessen die we kunnen leren van Seniorweb
en iXperium zal dit niet vanzelf ontstaan. Een dergelijke groepsvorming of ontwikkelrichting moet
gevoed worden door een landelijk overkoepelende
organisatie. Deze organisatie is de aanjager van
duurzame samenwerking, zet structurele kennisontwikkeling, -innovatie en -deling op de agenda
en verzorgt de centrale deskundigheidsbevordering
van medewerkers.
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5.
CONCLUSIES & MEER
Bibliotheken zijn vanwege hun laagdrempelige karakter en verfijnde distributienetwerk de
maatschappelijke partij bij uitstek om jong en oud
kennis te laten maken met, te enthousiasmeren
voor en te bekwamen in digitale en technologische
ontwikkelingen. Het gaat daarom niet om de vraag
of bibliotheken hierop in moeten zetten maar hoe
ze dit gaan doen; de roldefinitie van de bibliotheek
en de specifieke invulling van haar technologisch
profiel. We zien gelukkig dat bijna alle bibliotheken
hier nu al stappen in zetten, hoewel de onderlinge
verschillen tussen bibliotheken erg groot zijn. Niet
onbegrijpelijk gezien het feit dat bibliotheken zelfstandige organisaties zijn en sterk afhankelijk zijn
van de gemeentelijke context.  
In deze whitepaper hebben we een omschrijving
gegeven van de ’Bèta Bieb’, een manier waarop de
bibliotheeksector het digitale en technologische
domein verder naar zich toe kan trekken. Een
belangrijke succesfactor voor de Bèta Bieb is de
opzet van een breed partnernetwerk. Voor de opzet
en exploitatie van bijvoorbeeld een makerplaats
zijn vaak andere partnerschappen nodig dan voor
samenwerking op andere domeinen waarop de
bibliotheek actief is. Zo zal het bedrijfsleven, en
de technologische (maak)sector in het bijzonder,
actief betrokken moeten worden.
Een andere wezenlijke uitdaging voor de Bèta Bieb
is de financiering. Iedereen valt in de media over
elkaar heen om te verkondigen hoe belangrijk
bèta-ontwikkeling en -onderwijs wel niet zijn, maar
dit wordt lang niet altijd gevolgd met bijpassende
financiering om dit mogelijk te maken. Ook het
aantrekken en vasthouden van medewerkers en
vrijwilligers met goed passende competenties in
het bèta-domein blijft een punt van zorg, zeker als
de activiteitenprogramma’s zich verder uitbreiden.
Tot slot is de ontwikkeling van een bijpassend
digitaal platform voor een Bèta Bieb nu nog
braakliggend terrein. Ook een aantal aansprekende
en succesvolle ‘Bèta Hubs’ zijn noodzakelijk voor
de beeldvorming dat de bibliotheek de juiste
plaats is om kennis te maken met en je verder te

bekwamen op het digitale en technologische vlak.
Voor de ontwikkeling van een Bèta Bieb binnen de
bibliotheekorganisatie kan het Businessmodelwiel uitkomst bieden, waarbij de vier onderdelen
Doelgroep & Relatie, Aanbod & Kanalen, Bronnen &
Partners en het Verdienmodel invulling krijgen.
Een succesvolle groei en bloei van Bèta Biebs in
Nederland zal pas echt tot stand komen wanneer
er een overkoepelende aanjager in het leven wordt
geroepen. Voor het claimen van het voor bibliotheken nieuwe bèta-domein, is centrale aansturing
en onderlinge afstemming cruciaal. Deze aanjagende rol zouden de Koninklijke Bibliotheek en
de Samenwerkende POI’s in Nederland samen of
individueel kunnen oppakken. Het wordt hun taak
om met de relevante ministeries – op basis van een
gedeelde visie op digitalisering en de Openbare
Bibliotheek – tot een nieuw curriculum en een
digitaliseringsagenda voor bibliotheken te komen.
De digitaal-technologische innovatieagenda zit
stevig bij de POI’s verankerd, deze dienen daarom
vanuit hun rol als kennisdeler stevig hierin te
investeren. Centraal dan wel op een aantal makkelijk bereikbare plekken in Nederland zouden
ook ‘kraamkamers’ kunnen worden ingericht die
als etalage dienen om bibliotheken te laten zien
wat voor de sector de nieuwste ontwikkelingen en
innovaties zijn op digitaal-technologisch gebied.
Deze centrale plekken kunnen dienen als opleidingscentra voor Bèta Bieb-medewerkers uit de bibliotheek (zowel betaalde krachten als vrijwilligers)
en voor de ontwikkeling van leerlijnen binnen de
ambities van ‘ontdekken’ en ‘accelereren’.
Partijen die het goede voorbeeld geven voor
centrale samenwerking zijn Seniorweb en iXperium.
Zij laten zien hoe je structureel, landelijk en vanuit
een professionele organisatie bouwt aan een uitgebreid netwerk van vrijwilligers en stakeholders,
met kennisdeling en scholing. Deze organisaties
laten zien hoe bibliotheken een belangrijke stap
kunnen zetten in de verdere ontwikkeling van
Nederland als een vooroplopend digitaliseringsen technologieland.
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