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Pilotrapportage

Vestiging

Inleiding

Eind 2017 start een tweejarige pilot met
een bibliotheekvestiging op station
Rotterdam Centraal.

Daarin wordt geëxperimenteerd met een
geactualiseerd concept ten opzichte van dat van
de Bibliotheek op het station Haarlem die in
het najaar van 2011 opende. In deze rapportage
staan de belangrijkste resultaten van de
pilot, aangevuld met aanbevelingen voor
bibliotheken die belangstelling hebben voor
het inzetten van kleine, aantrekkelijke voorzieningen op plekken waar veel mensen komen.

Doel en
opzet van
de pilot

In 2011 opent de Bibliotheek op het
station Haarlem met de ambitie daarmee
een begin te maken met een keten van
onderling vergelijkbare en verbonden
bibliotheekvestigingen op stations.

Doel is om de dienstverlening van de bibliotheken op een aantrekkelijke manier te presenteren aan treinforensen, waarvan na onderzoek is
bevestigd dat zij veel lezen maar slechts voor
een klein deel gebruik maken van bibliotheken.
De crisis zorgt er echter voor dat de gewenste
keten niet wordt gevormd. Dat past niet in een
tijd waarin bestaande wijkfilialen onder druk
zijn komen te staan. Op verzoek van de NS
ontwikkelen enkele bibliotheken en Probiblio
een aangepast concept Stationsbibliotheek 2.0.
Dit kleinschaligere concept moet enerzijds de

realisatie van meer bibliotheekvestigingen op
stations stimuleren en anderzijds aansluiten bij
de transitie die de openbare bibliotheken op
dat moment doormaken.
In 2015 ontstaat er een mogelijkheid voor een
tweede Stationsbibliotheek, als onderdeel van
het nieuwe spreidingsplan van de Bibliotheek
Rotterdam. In dit plan wordt afstand gedaan
van een sterke concentratie van vestigingen en
moet een aantal wijken hun inmiddels opgeheven vestiging terugkrijgen. De Rotterdamse
Stationsbibliotheek moet ook zo’n witte vlek
gaan vullen en dat heeft invloed op het concept
en de beoogde resultaten van de vestiging. De
beoogde resultaten zijn vooraf in de vorm van
(kritische) prestatie-indicatoren geformuleerd.

Korte
beschrijving
van het
concept

De Bibliotheek op het station Rotterdam
Centraal is gebaseerd op het bovengenoemde concept 2.0 en de keuze om
de vestiging met name een functie voor
de bewoners van de wijken rondom het
station te geven.
Daarmee heeft de nieuwe vestiging in
vergelijking met de Bibliotheek op het station
Haarlem de volgende kenmerken:
• meer gericht op bestaande en voormalige
bibliotheekleden uit de buurt dan op
treinforensen die nog geen lid zijn;
• meer gericht op het promoten en aanbieden
van digitale dienstverlening dan op het
uitlenen van boeken;
• meer gericht op het ophalen van gereserveerde boeken en voor het inleveren van geleende
boeken dan op een aanwezige collectie;
• meer gericht op brede openingstelling
dan op toezicht en service door aanwezig
bibliotheekpersoneel.
De belangrijkste kenmerken van de Bibliotheek
op het station zijn ook in Rotterdam behouden
gebleven:
• gebruiksgemak (een centrale locatie in de
dagelijkse route en selfservice)
• kleine maar actuele, dynamische collectie

(geen titels ouder dan 2 jaar; afschrijfpercentage 50%).
De Rotterdamse Stationsbibliotheek in
gehuisvest in de StationsHuiskamer op de
eerste verdieping in de hal van het station. De
StationsKamer is een laagdrempelige, zeer goed
lopende verblijfsvoorziening voor afspreken,
werken en studeren. Twee dagen per week is
een medewerker van de Bibliotheek Rotterdam
gedurende 3 uur aanwezig, één (zater- of zon)
dag per week gedurende één uur. Daarnaast
houden medewerkers van de StationsHuiskamer toezicht op de bibliotheek en zorgen zij
ervoor dat de bibliotheek schoon en netjes is.
De Bibliotheek op het station Rotterdam
Centraal fungeert zoals gezegd in eerste
instantie als wijkvestiging en is niet ingericht
als onderdeel van een keten van onderling
verbonden bibliotheekvoorzieningen op
stations. Hierdoor heeft de collectie een andere
samenstelling en indeling en zijn de catalogi
en ledenadministraties van Rotterdam en
Haarlem niet aan elkaar gekoppeld.
Een gedetailleerde beschrijving van het concept
is als bijlage 1 toegevoegd.

Tussentijdse
aanpassingen

Gedurende de pilotperiode is er in het
concept een aantal aanpassingen
doorgevoerd:

• v ergroting van de collectie van 800 tot 1350
banden, vanwege de grotere belangstelling
voor het lenen van boeken dan verwacht
• nog sterkere focus op actualiteit door het
verwijderen van de niet-actuele boeken over
Rotterdam en strips
• meerdere aanpassingen van de presentatie en
signing van de boeken
• bijplaatsen van een tweede inleverbak, omdat
de eerst bak vaak vol raakte
• vanwege het tegenvallende gebruik van de
schermen (posting points) waarop de digitale
diensten worden gepresenteerd: het draaien
van de schermen zodat ze meer opvallen
bij binnenkomst van de bibliotheek, het
verwijderen van één van de drie schermen
en voortdurende kleine aanpassingen van de
interfaces op de schermen
• aanpassingen van de besturingssoftware
van de iPad waarop Muziekweb wordt
aangeboden, om de storingsgevoeligheid
te verminderen
• personele inzet:
- frontoffice: van vijf werkdagen in de week
à 2 uur (totaal 10 uur) via drie werkdagen
per week à 3 uur (totaal 9 uur) naar twee

werkdagen van 2 resp. 4 uur plus 1 à 1,5 uur
in het weekend in eigen tijd medewerker
(totaal 7 à 7,5 uur). Deze aanpassing is doorgevoerd, omdat medewerkers te weinig te
doen hebben op de dagen (maandag
en donderdag) dat er geen nieuwe en/of
gereserveerde boeken zijn gebracht.
De extra weekenddienst is nodig om de
inleverbak te legen.
- b
 ackoffice: algemeen 4 uur per week, plus
onbekend aantal uren programmering en
collectievorming als onderdeel van werk
voor andere filialen.
• o
 mdat de prestaties van de Stationsbibliotheek zeer goed zijn, is besloten geen nadere
marketingacties te ontwikkelen gericht op de
bezoekers van het station en de StationsHuiskamer. Daarmee maakt de Bibliotheek
Rotterdam bewust geen gebruik van de
mogelijkheid door aanwezigheid op het
station nieuwe klanten te trekken, zoals met
de Haarlemse Stationsbibliotheek wel is gebeurd. Hierbij speelt een belangrijke rol
dat er op het station weinig promotiemogelijkheden zijn tegen enigszins aanvaardbare kosten. Intussen ligt er een aanbod van
de NS om 4x per jaar gratis te flyeren in het
station. De Bibliotheek Rotterdam overweegt
hiervan gebruik te gaan maken.

Prestaties

Vooraf is een aantal (K)PI’s geformuleerd
om het succes aan te kunnen afmeten.
De belangrijkste conclusies die kunnen
worden getrokken uit de vergelijking van
die prestatie-indicatoren en de werkelijk
behaalde resultaten zijn:

• h
 ogere klanttevredenheid dan als minimum
beoogd (8.0 t.o.v. 7.5)
• veel meer bezoekers dan beoogd (70.000
in 2018 t.o.v. 14.400 per jaar; de telling van
het aantal bezoekers in 2019 is niet juist
gebleken)
• veel meer bestaande leden dat van de
vestiging gebruik maakt dan beoogd (2109
t.o.v. 220)
• veel meer uitleningen dan beoogd (14.779 t.o.v.
6000 per jaar)
• minder opgehaalde reserveringen dan beoogd
(5095 t.o.v. 6000 per jaar), met als opmerking

dat direct na het bepalen van het beoogde
aantal van 6000 opgehaalde reserveringen
werd vastgesteld dat dit een onrealistisch
doel was, dat dus uiteindelijk alsnog
benaderd is.
Van het aantal unieke leden van de Stationsbibliotheek (2109) komen er 1721 uit Rotterdam
en 388 van buiten Rotterdam (18%). Van de 1721
Rotterdammers komen er 502 uit de wijken rond
het station en de 1219 uit de rest van de stad.
Het algemene beeld is dat er veel meer gebruik
is gemaakt van de uitleenfunctie dan beoogd/
verwacht en veel minder van de mogelijkheid
om kennis te maken met de digitale diensten
van de Bibliotheek Rotterdam. Wat betreft dit
laatste is er gedurende de gehele looptijd van
de pilot gewerkt aan optimalisatie van de

manier waarop de digitale diensten worden
gepresenteerd. Dit geldt zowel voor (de opstelling van) het meubilair als voor de interface.
De conclusie is dat bezoekers pas interesse
hebben voor digitale diensten op het moment
dat ze een urgente vraag/behoefte hebben.
Er is wel goed gebruikt gemaakt van de
mogelijkheid muziek te luisteren via Muziekweb.
Aparte vermelding verdient de verrassende
omvang en kwaliteit van de landelijke
publiciteit rond de opening van de Rotterdamse
Stationsbibliotheek, met onder meer een item
in het NOS Achtuurjournaal en een groot artikel
in de NRC. Na de zeer ruime publiciteit rond de
opening van de eerste Stationsbibliotheek in
Haarlem in 2011 was daarop niet gerekend.
Ook in de regionale pers wist de vestiging op
Rotterdam Centraal publiciteit te genereren.
Ook de NS is zeer tevreden over de Bibliotheek
op het station. De bezoekers aan de StationsHuiskamer waarderen de combinatie van beide
voorzieningen op zo’n centrale plek op hun
dagelijkse route en gebruiken een bezoek
bijvoorbeeld om een boek én koffie voor
onderweg te halen.
De medewerkers van de StationsHuiskamer
ervaren de samenwerking met de medewerkers
van de Stationsbibliotheek als heel prettig en
de tijd die zij kwijt zijn aan het toezicht houden
op en het op orde houden van de bibliotheek
blijft binnen de verwachtingen.
Slechts af en toe leveren gebruikers van de
Stationsbibliotheken geleende boeken bij de
bar van de StationsHuiskamer in omdat de
inleverbak vol zit.

Financieel

Investerings- en exploitatiekosten van de
stationsbibliotheek (in euro’s).

Investering

Exploitatie

(excl. afschrijvingen)

Huisvesting:
Inrichting algemeen

17.062

Meubilair

38.947

Externe begeleiding (o.a. architect)

3.940

Huur & servicekosten
ICT/apparatuur

9.900
6.185

6.631

Collectie

17.500

7.827

Logistiek

Niet geregistreerd

1.333

Formatie

Niet geregistreerd

15.333

Publiciteit/opening

13.495

Totaal

79.667

41.024

Vervolg

Al na ruim een jaar na de start van de pilot
heeft de NS aangeboden het huurcontract om
te zetten van bepaalde – de duur van de pilotperiode – naar onbepaalde tijd. Daarmee liet de
NS zien de Stationsbibliotheek graag te willen
behouden.
In de zomer van 2019 heeft de Bibliotheek
Rotterdam op basis van de goede prestaties tot
dan toe besloten de Stationsbibliotheek na de
pilotperiode voort te zetten.
Op basis van de tegenvallende belangstelling

voor de digitale dienstverlening is niet
besloten om de posting points te verwijderen
en de ruimte anders te benutten. Het streven
blijft om een betere manier te vinden deze
dienstverlening onder de aandacht te brengen.
Het idee is nu om op het grote, zeer aanwezige
scherm in de Stationsbibliotheek promotie- en
instructiefilmpjes van de verschillende digitale
diensten te vertonen en zo te stimuleren dat
bezoekers de diensten ter plekke of – voor
zover van toepassing – thuis te gebruiken.

Stationscolleges
Stationscolleges

s,
Met inspirerende auteur
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ondernemers én weten

2019
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www.bibliotheek.rotterda

Om de Stationsbibliotheek te promoten onder
forensen en de bezoekers van de StationsHuiskamer zijn in 2018 en 2019 een serie van
respectievelijk vijf en zes colleges over
werkgerelateerde onderwerpen georganiseerd.

Business Contact gebruikte de colleges (deels)
om haar auteurs te laten oefenen met het
geven van een presentatie over de inhoud van
een nieuw boek. Ook het promoten van de
boeken was natuurlijk een doel.

Met Nyenrode Business Universiteit en
uitgeverij Business Contact is het programma
samengesteld en zij leverden de sprekers.
De colleges vonden plaats op de laatste donderdag van de maand van 17:30 tot 18:30 uur.
Deelname aan de colleges was gratis, op
nadrukkelijk verzoek van Nyenrode.
De samenwerkingspartijen hadden specifieke
motieven om aan de Stationscolleges mee te
doen. Nyenrode wilde iets doen aan het elitaire,
dure imago door kosteloos op een openbare
plek kennis van aan de universiteit verbonden
deskundigen ter beschikking te stellen.

De belangrijkste resultaten zijn als volgt:
• D
 e colleges werden gemiddeld door 16
personen bijgewoond, ondanks het
gemiddelde van 33 plaatsreserveringen.
• V
 an de deelnemers zou 82% de colleges
beslist (42%) of waarschijnlijk aanraden en
16% misschien.
• 5
 9% van de deelnemers was lid van de
Bibliotheek Rotterdam, 7% van een andere
bibliotheek; 41% was geen lid van een
bibliotheek.
• d
 e leeftijdsopbouw van de deelnemers:
12% jonger van 25 jaar, 32% tussen de 25 en

45 jaar, 49% tussen de 45 en 64 jaar en 7%
65 jaar en ouder.
• 82% van de deelnemers kwam uit Rotterdam.
• de deelnemers werden op de colleges
gewezen via de het scherm en de flyers in
de Stationsbibliotheek (28%), via een ander
persoon (19%), via social media (17%) en de
websites van de Bibliotheek Rotterdam en de
Bibliotheek op het station (14%).
De andere ingezette media scoorden 6% of
minder: nieuwsbrief van de Bibliotheek
Rotterdam, krant, radio, Uitagenda, poster
en flyers buiten de Stationsbibliotheek.
Opvallend: slechts 5% van de deelnemers
liet zich door de flyers op de tafels van de
StationsHuiskamer bewegen om de colleges
te bezoeken.
• 66% van de deelnemers beoordeelde
de setting van de colleges, eerst in de
StationsHuiskamer en daarna in de
Stationsbibliotheek, goed of zeer goed en
22% voldoende.
Positieve resultaten zijn dus:
• de goede beoordeling van de colleges
• een flink aandeel niet-bibliotheekleden
• een flink aandeel deelnemers jonger dan
45 jaar
• een goede beoordeling van de setting van de
colleges.
Negatief resultaat:
• het te lage aantal deelnemers: gemiddeld 16
in plaats van het beoogde aantal van 25, deels
het gevolg van een zeer hoge no-showscore.
Op basis hiervan is besloten om te stoppen
met de colleges over werkgerelateerde onderwerpen. Er komen ook geen andere colleges, uit
kostenoverwegingen en vanwege het geringe
aantal mensen dat de colleges kan bijwonen.
Ook de faciliteiten (stoelen, techniek e.d.) zijn te
matig van kwaliteit. Bovendien zijn de colleges
om de bekendheid en het gebruik van de
Stationsbibliotheek te promoten niet meer
noodzakelijk omdat de voorziening al goed
loopt.

Conclusies
en aanbevelingen

Op basis van de resultaten van de pilot kan het
volgende worden geconcludeerd en aanbevolen:
1
Ook in een tijd van teruglopende aantallen
leden en uitleningen, blijkt een bibliotheekvoorziening met een kleine, maar actuele
collectie en een goede aanvraagservice
rendabel en tot hoge klanttevredenheid te
kunnen leiden.
2
Het station is een zeer geschikte, centraal
gelegen en goed bereikbare plek voor een
bibliotheekvoorziening. Van de gebruikers van
de Stationsbibliotheek combineert ongeveer
de helft het bezoek met een reis met het OV.
3
Het is heel lastig om een manier te vinden om
bezoekers te stimuleren kennis te maken met
de digitale diensten van de bibliotheek. Het
centraal stellen hiervan leidt in ieder geval niet
tot een levensvatbare bibliotheekvoorziening.

4
Inrichting:
• z org voor een hippe, aantrekkelijke omgeving
• z org voor het minst kwetsbare meubilair
(geen stoffen bekleding!)
• g
 een losse snoeren/stekkertjes etc.
5
Een zeer actuele collectie die regelmatig wordt
aangevuld is essentieel. Deze moet niet
reserveerbaar voor andere vestigingen zijn.
6
Ook met colleges over werkgerelateerde
onderwerpen kan een hoge klantwaardering
worden gehaald en een volwassen publiek
worden aangespreken dat in relatief jong is en
vaak geen lid van een bibliotheek. Maar het is
niet eenvoudig om daarvoor voldoende publiek
te vinden, daarvoor is meer nodig dan tijdens
de pilot is geprobeerd. Daarnaast vragen de
colleges om betere faciliteiten dan in de
Stationsbibliotheek geboden konden worden.

Voor meer
informatie
Algemeen:
Dick van Tol (projectleider De Bibliotheek op het station Rotterdam)
dvtol@probiblio.nl
06 30 47 90 80
Stationsbibliotheek:
Cora König (teammanager District West)
c.konig@bibliotheek.rotterdam.nl
06 20 03 64 63
Stationscolleges:
Lydia Heesbeen (cultureel Programmeur Bibliotheek Delfshaven,
Hoek van Holland, Overschie, Schiebroek en de Stationsbibliotheek)
l.heesbeen@bibliotheek.rotterdam.nl
06 13 39 13 41
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Bijlage 1
Formulebeschrijving De Bibliotheek op het station
Rotterdam Centraal (2015)
0 Inleiding
Begin 2015 is een modulair opgebouwde formule
Stationsbibliotheek 2.0 geformuleerd, een actualisering van het 1.0-concept (2010) en bestaande uit de
volgende modules:
1. Digitale diensten en leestafel
2. Activiteiten
3. Uitlenen van boeken
4. Extra lokale activiteiten
5. Narrowcasting
1 Algemeen
In de Bibliotheek op het station Rotterdam gaat geëxperimenteerd worden met een bibliotheekvoorziening
waarbij de verblijfs- en digitale diensten centraal
staan: kranten en tijdschriften lezen, databestanden
raadplegen, muziek luisteren, e-books downloaden.
Het lenen van boeken, is secundair: er is een kleine
actuele collectie en de bibliotheek dient als ophaalen inleverpunt voor aangevraagde media die vanuit
andere bibliotheekvestigingen worden geleverd.
Het verblijf in de bibliotheek wordt gestimuleerd
en gefaciliteerd door een goede horecavoorziening,
namelijk de StationsHuiskamer.
2 Doelstellingen
Bibliotheek Rotterdam heeft de volgende doelstellingen voor de Bibliotheek op het station geformuleerd:
1.	Bekendheid en promotie van het aanbod, lidmaatschap en gebruik van de Bibliotheek Rotterdam
vergroten, gericht op de “Blauwe Wereld” ofwel
Rotterdammers die zelfredzaam zijn. Hierbinnen
richten we ons op de volgende drie subgroepen:
a.	Forensen die Rotterdam Centraal als begin of
eindstation gebruiken;
b. Mensen die de StationsHuiskamer al bezoeken;
c. Bewoners rondom Rotterdam Centraal.
2.	Experimenteren met innovatieve digitale
toepassingen zoals, aanbieden van digitale
collectie, andere presentatiewijzen van de fysieke
collectie en digital signage.
3.	Experimenteren met een nieuw, kostenvoordelig
exploitatiemodel: namelijk shop-in-shop. In dit
model worden ruime openingstijden mogelijk
gemaakt tegen lage kosten door gebruik te maken
van het toezicht door derden. In dit geval zorgt het
horecapersoneel van de StationsHuiskamer voor
toezicht.
4.	Experimenteren met programmering bijvoorbeeld

door en voor bezoekers/ZZP’ers. De bibliotheek in
combinatie met de StationsHuiskamer leent zich
uitstekend voor programmering. Idealiter kunnen
we het concept Open ochtend in de Bibliotheek op
het station Haarlem overnemen.
5.	Samenwerking tussen de verschillende
bibliotheken op het station. De focus ligt op
samenwerking op het gebied van marketing en
communicatie (en eventueel ook activiteiten), om
het sterke merk De Bibliotheek op het station nog
verder te versterken en te benutten.
6.	Extra inkomsten genereren door stijging van het
aantal bezoekers aan de StationsHuiskamer, stijging
van het aantal consumpties per bezoeker en
verhuur van de restruimte aan de Bibliotheek
Rotterdam.
7. Veraangenamen van de wachttijd van de reiziger.
8.	Businessmodel van de StationsHuiskamer
uitwerken.
9.	Leesplezier en leesbevordering (gesponsord
thema).
3 Partners
NS Stations
NS Stations is natuurlijk de belangrijkste partner bij
het opzetten van een Stationsbibliotheek. Zij geeft
aan op welke stations ruimte is om een bibliotheek
te openen. Tevens is zij eigenaar en beheerder van
de (meeste) gebouwen op de stations in Nederland
en prepareert zij de gebouwen voor het gebruik als
Stationsbibliotheek.
Contractgerelateerde zaken worden met de Business
Development Manager van NS Stations geregeld,
praktische zaken met de locatiemanager.
Tip: Maak goede afspraken over oplevering en
planning.
Tip: Betrek de Business Development Manager in een
heel vroeg stadium en steeds bij de plannen met
betrekking tot verbouwing.
Invorm
Invorm architecten is verantwoordelijk voor het
ontwerp van de Bibliotheek op het station Rotterdam.
Hun ontwerp bestaat uit losse flexibele componenten
die eenvoudig binnen de ruimte te verplaatsen zijn
of die op een andere locatie ingezet kunnen worden.
Ook hebben zij een “posting point” ontwikkeld om
juist het digitale aanbod van de bibliotheken onder
de aandacht van de klant te brengen, met een directe
mogelijkheid tot gebruik. Voor digital signage (of
narrowcasting) wordt samengewerkt met Gauddi.

ILGE Subscription Management
Voor de eerste vijf stationsbibliotheken (inclusief de
eerste vestiging in Haarlem) is sponsoring door ILGE
Subscription Management mogelijk. De sponsoring
betreft twee termijnen van 12 maanden, vanaf het
moment van opening, voor een bedrag van ca.
€ 1.300,- per jaar. Het betreft korting op de kosten van
kranten en tijdschriften.
Probiblio
Probiblio treedt graag op als vaste partner voor het
leveren van een aantal ondersteunende diensten,
waarmee tijdens de pilot al veel ervaring is opgedaan.
In de voorbereidende fase kan Probiblio adviseren
over de strategische aspecten van een Stationsbibliotheek. In de realisatiefase kan projectbegeleiding
worden geboden.
In de exploitatiefase gaat het om diensten t.a.v. collectievorming, financieel beheer, ICT en markering &
communicatie. Bij meerdere stationsbibliotheken is
het efficiënter deze diensten centraal uit te voeren.
Om de diensten te kunnen uitvoeren is een aantal
instrumenten ontwikkeld, waarvan de ontwikkelingskosten niet meer worden doorberekend.
Lokale instellingen
In afspraken met NS is vastgelegd dat binnen elke
Stationsbibliotheek ruimte gereserveerd wordt waar
de stad gepresenteerd wordt. Dit vereist een goede
samenwerking met lokale instellingen.
In Rotterdam wordt gekozen voor het tonen van
lokaal nieuws en beelden van de stad via de digital
signage oplossing. Daarnaast wordt een Rotterdamse
tooncollectie aangeschaft.
4 Doelgroepen
De Bibliotheek op het station richt zich op drie
doelgroepen:
1.	Forensen die Rotterdam Centraal als begin of
eindstation gebruiken
We richten ons hierbij expliciet op de forensen die
het station als start of eindpunt gebruiken, en niet
de forensen die alleen overstappen.
Zij kunnen een nieuw boek (of digitale krant/tijdschrift of gereserveerd materiaal) ophalen om te
lezen onderweg en/of een boek inleveren.
2.	Mensen die de StationsHuiskamer al bezoeken
Op het moment zijn dit vooral ZZPers, studenten en
individuele zakenmensen, dagjesmensen, senioren,
toeristen. Er komen veel tweetallen die samen een
gesprek hebben. Dit lijken veelal zakelijke gesprekken. Personen die alleen komen, zitten vaak te
werken met een laptop of papieren. De bezoekers
komen duidelijk met een reden naar de Huiskamer.
Bezoekers (leden en niet-leden) laten kennismaken
met diverse functies van de Bibliotheek op een ver-

rassende locatie. Voornamelijk ZZPers, studenten en
ouderen. Zij kunnen genieten van het lezen, muziek
luisteren en digitale informatie die de Bibliotheek
aanbiedt.
3.	Bewoners rondom Rotterdam Centraal
In de afgelopen jaren zijn meerdere vestigingen in
deze buurt gesloten, vooral ten noorden van het
station. Zij kunnen een nieuw (gereserveerd) boek
ophalen en/of een boek inleveren. Ook kunnen zij
kunnen genieten van het lezen, muziek luisteren en
digitale informatie die de Bibliotheek aanbiedt.
Binnen de doelgroep forensen kan nog een driedeling
gemaakt worden. Deze doelgroepen zijn gebruikt
voor de formule van de Bibliotheek op het station
Haarlem:
Primaire doelgroep
Forensen met een leeftijd van 25 tot 50 jaar die
meerdere keren per week met de trein reizen vanaf
of naar hetzelfde station en geen klant zijn van de
openbare bibliotheek
Secundaire doelgroep
Forensen met een leeftijd van 18 tot 25 jaar die meerdere keren per week met de trein reizen vanaf of naar
hetzelfde station en geen klant zijn van de openbare
bibliotheek
Tertiaire doelgroep
Forensen met een leeftijd van 50 jaar en ouder die
meerdere keren per week met de trein reizen vanaf
of naar hetzelfde station en geen klant zijn van de
openbare bibliotheek
5 Plaats
Locatie
De locatie is voor een Stationsbibliotheek van cruciaal belang. De bibliotheek dient zich liefst in het stationsgebouw maar in ieder geval binnen het directe
stationsgebied te bevinden en in de looproute van
zoveel mogelijk forensen.
De Bibliotheek op het station 2.0 wordt ondergebracht
bij een verblijfsvoorziening met horeca. De StationsHuiskamer is daarvoor zeer geschikt, vanwege haar
ongedwongen, openbare karakter. Maar ook combinaties met andere verblijfs-/horecavoorzieningen zijn
mogelijk. Toezicht is daarmee geregeld, zodat ruime
openingstijden mogelijk zijn zonder (veel) inzet van
bibliotheekmedewerkers.
Oppervlakte
De minimaal benodigde oppervlakte hangt af van al
dan niet de aanwezigheid van een rustruimte (zie
hieronder bij Ruimtes). Met rustruimte is minimaal
100m² nodig. Zonder rustruimte is het mogelijk om de

bibliotheek op minimaal 50m² te realiseren.
Voor de Stationsbibliotheek Rotterdam wordt 50m²
ingericht. De StationsHuiskamer kan gezien worden
als rustruimte.
6 Modules
6.1 Digitale diensten en leestafel
De Stationsbibliotheek is een herkenbare fysieke plek
in de StationsHuiskamer, bestaande uit enkele meubels. In de Stationsbibliotheek Rotterdam worden de
volgende digitale diensten aangeboden:
•	databanken raadplegen: een kleine selectie van
toegankelijke databanken wordt uitgelicht
•	muziek luisteren, via en gesponsord door
Muziekweb
•	e-books lezen en uitproberen. Het lenen van
e-books wordt zeer actief gepromoot, ook al
beantwoorden de aangeboden titels slechts deels
aan het actualiteitscriterium van de formule (niet
ouder dan twee jaar of nog opgenomen in
Bestseller 60). E-books ter plaatse downloaden is
helaas (nog) niet mogelijk in de Stationsbibliotheek
•	digitaal (internationale) kranten en tijdschriften
lezen via Pressreader
• catalogus raadplegen
• gratis wifi.
Daarnaast worden de tijdschriften op de leestafel in
de StationsHuiskamer verzorgd.
Voor het promoten van de digitale diensten worden
drie zuilen, zogenaamde posting points, in de
Stationsbibliotheek geplaatst waarop de digitale
diensten van de bibliotheek worden aangeboden.
Elke posting point is dubbelzijdig. Elke zijde bevat
een 32”-inch monitor met daarop informatie over het
onderwerp van het posting point. Op een iPad kan de
klant vervolgens zelf aan de slag: uitproberen, lezen,
luisteren of zoeken naar gelang het aanbod op het
posting point.
6.2 Activiteiten
In de Stationsbibliotheek Rotterdam zal worden geëxperimenteerd met programmering, bijvoorbeeld door
en voor bezoekers/ZZP’ers. De bibliotheek in combinatie met de StationsHuiskamer leent zich uitstekend
voor programmering. Idealiter wordt dit gebaseerd op
de zeer succesvolle Open ochtenden in de Haarlemse
Stationsbibliotheek kunnen NS-reizigers die voor hun
werk met de trein reizen op een aantal grotere stations
workshops, lezingen, presentaties etc. bijwonen. De
sprekers worden in toenemende mate geworven binnen de groep van deelnemers aan de activiteiten. De
activiteiten fungeren ook als netwerkbijeenkomsten.

6.3 Uitlenen van boeken
Er is een ter plaatse aanwezige kleinere collectie
actuele boeken (zoals in de Haarlemse Stationsbibliotheek) en de Stationsbibliotheek is een
ophaalpunt voor via de website bij Bibliotheek
Rotterdam bestelde boeken.
Collectie
•	Boeken zijn niet ouder dan twee jaar of staan nog
in de Bestseller 60.
•	Collectie is vanwege de hoog opgeleide klantengroep van hoger niveau dan in de reguliere
bibliotheek, zo bevat bijvoorbeeld de rubriek
‘Spanning’ voornamelijk literaire thrillers.
•	Boeken worden geleverd door Media Europe: niet
voorzien van etiketten, geen harde kaft. Het voordeel is dat de boeken sneller in de collectie komen,
lichter, kleiner en aantrekkelijker zijn voor de klant.
Indien blijkt dat dit niet werkt voor de klant, zal
gekeken hoe dit opgelost zal worden.
•	Op dit moment zal onderling leenverkeer nog
niet mogelijk zijn. Vanwege de technische en
organisatorische implicaties is besloten om te
wachten op gastlenen fase 2. Mocht we er toch een
boek worden ingeleverd, dan zullen we er wel voor
zorgen dat dit weer in de juiste Stationsbibliotheek
terecht komt.
Categorieën
• Bestseller 60 van CPNB (m.u.v. kinderboeken)
•	‘In de media’: boeken die recent in de media
behandeld zijn
•	Fictie: literatuur, spanning, romantiek, graphic
novels, Engelse romans, Dwarsliggers
•	Non-fictie in thema’s: Ik, Thuis, Wereld, Werk
•	Tijdschriften voor ter plaatse lezen, gericht op
cultuur, architectuur en kunst
•	Kranten en tijdschriften ter plaatse te lezen in de
rustruimte.
Indien de doelgroep een andere verdeling van
collectie vraagt, kan dit uiteraard aangepast worden.
Omvang
• Starten met minimaal 1.000 boeken en doorgroeien
naar een collectie van 1.500 boeken na één jaar.
Gebruik
•	Gemiddelde uitleenfrequentie hele collectie: 4
Ophaalpunt (pick-uppoint)
Het reserveren uit de grote collectie van Bibliotheek
Rotterdam wordt actief gepromoot. Klanten van de
Stationsbibliotheek Rotterdam kunnen hun gereserveerde boeken ophalen (en weer inleveren) in de
Stationsbibliotheek. Reserveringen worden 3 keer per
week gebracht.

6.4 Extra lokale activiteiten
In eerste instantie zal de focus liggen op de netwerkactiviteiten.
6.5 Narrowcasting
Via schermen in de Stationsbibliotheek is er informatievoorziening. De posting points bevatten kleine
schermen met specifieke informatie over het aanbod
op het posting point. Op een groot scherm wordt het
volgende getoond:
• (lokaal) nieuws
•	Informatie over (activiteiten van) de Stationsbibliotheek en de Bibliotheek Rotterdam
• Beelden van de stad
•	Het grote scherm is tevens te gebruiken voor
presentaties.
7 Lokale informatie
NS streeft naar een aantrekkelijk voorzieningenniveau
op de stations, wil het sponsorbeleid rondom lezen
versterken en het NS-imago een positieve impuls
geven. Bovendien wil NS stations profileren als
dynamische toegangspoort tot de stad. Met NS is
afgesproken dat de Bibliotheek op het station
daaraan bijdraagt door het aanbieden van:
• Regionaal nieuws
• Lokale informatie en/of activiteiten.
Op één of andere manier wordt een link gelegd met
de stad (zie ook hieronder bij ‘Lokale informatie’).
In het kader van verrijking en verbinding met de stad
wordt in de Stationsbibliotheek een Rotterdams
accent in de collectie aangebracht door:
•	Een Rotterdamcollectie bestaande uit
koffietafelboeken
•	in de aanschaf van de collectie rekening te
houden met Rotterdamse schrijvers en boeken
over Rotterdam.
8 Stijl van inrichting
Door de focus op de digitale componenten binnen
het bibliotheekaanbod wordt niet 100% gekozen voor
het retailconcept. Elementen van retail zullen wel
terugkomen in de inrichting. Denk hierbij aan een
hippe, frisse uitstraling en presentatie van boeken en
tijdschriften dusdanig dat men in één oogopslag ziet
waar men moet zijn en een snelle keuze kan maken.
Het inrichtingsontwerp is van Invorm.
Een andere afweging is de flexibiliteit die van de
inrichting wordt gevraagd. Naast dat het om een
Stationsbibliotheek gaat, maakt de Stationsbibliotheek ook deel uit van het Rotterdamse netwerk
van bibliotheken: de Stationsbibliotheek is een
vestiging van Bibliotheek Rotterdam. Dat betekent dat
de stijl en uitstraling zal aansluiten bij die van

onlangs gerestylede of nog te openen vestigingen.
Dit verhoogt de flexibiliteit en het principe van
duurzaamheid. Ook doordat in de Stationsbibliotheek
zal worden geëxperimenteerd en elementen die
bewezen zijn of op deze plek minder goed aansluiten,
in andere vestigingen kunnen worden hergebruikt.
Kernwoorden voor het inrichtingsconcept zijn gastvrij,
eigentijds, modern en Rotterdams, kosmopolitisch.
Ruimtes
De Stationsbibliotheek bestaat in de volledige variant
uit vijf zones. Elke zone hoort bij een maximale tijd
die een klant beschikbaar heeft om van diensten
gebruik te maken.
Er zijn twee soorten ruimtes:
Haastruimte
In de haastruimte is de klant in staat snel een
interessant boek of tijdschrift te vinden.
De boeken en andere media worden overzichtelijk
en (voornamelijk) frontaal gepresenteerd. Ook de
handelingen rond inleveren en meenemen zijn in
een paar seconden verricht. Personeel is direct
aanspreekbaar.
De haastruimte bestaat uit vier zones, die zijn ingedeeld op basis van de hoeveelheid beschikbare tijd
van de bezoeker. In de zone direct na de ingang is het
inleveren van gelezen media en meenemen van één
of enkele nieuwe boeken binnen een halve minuut
mogelijk.
De ruimte in Rotterdam is dusdanig klein en het lenen van materialen is secundair aan de overige functies. Vandaar dat ervoor is gekozen geen haastruimte
direct bij de ingang in te richten. In de haastruimte
vindt men de kast met gereserveerde en net teruggebrachte materialen. Ook alle apparatuur om transacties te doen (betalen, lenen, verlengen, reserveren,
zoeken) staat hier bij elkaar geplaatst.
Rustruimte
Dit is een ruimte – de vijfde zone – die men kan
inrichten wanneer de oppervlakte van de locatie het
toelaat. In de rustruimte kan de klant op comfortabele en nuttige wijze de wachttijd doorbrengen. Er is de
mogelijkheid om rustig zitten, een kop koffie of thee
te drinken, een krant of tijdschrift te lezen en gebruik
te maken van de internet-PC’s.
Deze ruimte bevindt zich voor het grootste gedeelte
in de StationsHuiskamer. Daarnaast worden er drie
verblijfsplekken gecreëerd om in een comfortabele
stoel muziek (aangeboden door Muziekweb) te
luisteren of kranten en tijdschriften te lezen via

Pressreader of een fysiek boek/tijdschrift te lezen.
Het digitale aanbod wordt aangeboden op zogenaamde posting points. Deze staan midden in de
ruimte tussen de Haastruimte en de Rustruimte en
zijn gericht op kort verblijf. De volgende onderwerpen
worden aangeboden: Muziek, Pressreader, E-books,
Catalogus en Databanken.
Openingstijden
De openingstijden zijn gelijk aan die van de StationsHuiskamer: maandag tot en met zondag van 8.00 tot
20.00.
Vanuit de StationsHuiskamer vindt toezicht plaats
op de Stationsbibliotheek. Het streven is het maximaliseren van de openstelling, zeker op de grootste
stations. Een combinatie met de StationsHuiskamer,
heeft als voordeel dat toezicht gehouden wordt als
er geen bibliotheekpersoneel aanwezig is.
Er zal slechts beperkt personeel aanwezig zijn,
ongeveer drie keer per week een aantal uur.
Presentatie
Tafels
Centraal in de ruimte worden op meubels en in
browsebakken ‘Top 60’ en ‘In de media’ gepresenteerd. Deze presentatie wisselt zeer regelmatig.
De Rotterdamcollectie wordt gepresenteerd op een
creatieve manier (hangend) en op een dressoir langs
een van de glazen wanden.
Kasten
De achterwand is een grote boekenkast. Hierin wordt
de gehele collectie gepresenteerd.
Meubilair voor lokale informatie
Er is geen meubilair voor het presenteren van de stad.
Dit wordt digitaal gedaan op het grote nieuwsscherm
op de achterwand van de ruimte.
Servicebalie
De servicebalie is gecombineerd met de zelfbedieningsbalie. Er is op vaste tijden een medewerker
aanwezig. Op de momenten dat er een medewerker
aanwezig is, kunnen klanten terecht voor hun
lidmaatschap en alle andere vragen. Op deze balie is
een personeelscomputer met toebehoren aanwezig.
Daarnaast wordt de medewerkersplek/servicebalie bij
afwezigheid van de medewerker mogelijk een tweede
zelfbedieningsbalie. De klant krijgt hiermee het gevoel
dat je nooit hoeft te wachten.
Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van de
ruimte en de apparatuur, ook bij afwezigheid van
de medewerker. Dit is momenteel in de testfase.

Zelfbedieningsbalies
Er is minimaal één zelfbedieningsbalie, mogelijk
uitgebreid tot twee (zie boven). Deze balie wordt gebruikt voor uitleen en inname.
Innamemeubel
Geretourneerde boeken zijn direct uitleenbaar. Om
het voor klanten gemakkelijk te maken is hier een
aparte kast voor ingericht die vlakbij de inname staat.
De net geretourneerde boeken worden hier neergezet
en kunnen direct weer uitgeleend worden.
Nieuwsschermen
In de ruimte komt een groot scherm als blikvanger
en zichtbaar vanuit de StationsHuiskamer. Daarnaast
bevat elke posting point aan twee zijden een kleinere
scherm dat de functie van de posting point toelicht
en de aandacht trekt. Bij wijze van pilot wordt een
nieuw contentmanagementsysteem (Gauddi) aangeschaft. Indien de pilot een succes is, wordt dit mogelijk ook uitgerold in andere vestigingen.
Rustruimte
• Leestafel en zitmeubilair (in de StationsHuiskamer)
• Laptopaansluitingen (in de StationsHuiskamer)
• 3 comfortabele stoelen in de Stationsbibliotheek
• Stopcontacten
Automatisering
• Zelfbedieningsapparatuur van NEDAP/Autocheck
• Bibliotheeksysteem bicatWise
•	Betalingen mogelijk via iDeal en betaalautomaat
(cashless bibliotheek)
• iPads
• wifi.
Huisstijl
Herkenbaarheid, zichtbaarheid en vindbaarheid zijn
heel belangrijk voor de reizende klant. Deze heeft
doorgaans weinig tijd om zich te oriënteren en moet
in één oogopslag kunnen vinden wat hij zoekt. Dit
vraagt om een zekere mate van standaardisatie, maar
met een lokale touch. Daarom is besloten aan te sluiten bij de landelijke huisstijl. Op dit moment wordt
een meer Rotterdamse vertaling van de landelijke
huisstijl gemaakt. Deze zal worden toegepast en nog
steeds herkenbaar zijn voor de klant.
9 Promotie (marketing & communicatie)
Voor het promoten van en informeren over de
Bibliotheek op het station worden de volgende
middelen ingezet.

Logo
De Bibliotheek op het station is te herkennen aan het
door het landelijke Merkteam goedgekeurde logo.
Als alternatief voor de lange, officiële naam mag in
beperkte mate ook de naam Stationsbibliotheek
worden gebruikt.
Buitensigning
Bewegwijzering naar de Stationsbibliotheek op het
station is helaas niet toegestaan. Als alternatief
behoort het in principe tot de mogelijkheden om de
ruiten van een ander, leegstaand pand op het
station te bestickeren met foto’s van het interieur
van de Stationsbibliotheek, aangevuld met een
aanduiding van de locatie van de bibliotheek.
De signing aan de buitenzijde van de bibliotheek
moet bescheiden zijn. De buitensigning bestaat uit
grote logo’s op de glaswanden aan de kant van
de Hal en aan de kant van spoor 1. Ontwerp nog in
ontwikkeling en wordt voorgelegd aan NS ter
goedkeuring.
Andere mogelijkheden zijn afhankelijk van de lokale
situatie en moeten zeker worden benut. Zo waren op
station Haarlem de ruiten van een leegstand winkelpand tijdelijk beplakt met foto’s van het interieur van
de Stationsbibliotheek – met een verwijzing naar de
plaats waar de bibliotheek zich bevindt – en staat er
in de fietsenkelder ook een verplaatsbaar reclamebord.
Promotie bij opening
Het marketing- & communicatieplan wordt opgesteld
door Bibliotheek Rotterdam in afstemming met
Probiblio en NS.
Veel aandacht voor een nieuwe Stationsbibliotheek
rond de opening is essentieel voor het succes van de
vestiging. De middelen die daarbij kunnen worden
ingezet zijn:
• free publicity in de lokale en regionale media
• abri’s op het station
•	uitdelen van flyers bij de in-/uitgangen van het
station
•	een actie om tegen aantrekkelijke voorwaarden een
bepaalde periode gebruik van de bibliotheek te
maken
•	het aanspreken van zoveel mogelijk bezoekers die
de eerste weken een kijkje in de Stationsbibliotheek
komen nemen
•	de website, Facebook-pagina, Twitter-account en
Pinterest-pagina van de Bibliotheek op het station
en alle communicatiekanalen van de lokale
exploiterende bibliotheekorganisatie
• SEA-campagne.

Beschikbare middelen:
• ontwerpen voor Abri-posters
• ontwerp voor flyer
• omschrijving van de kennismakingsactie
•	website (ook mobiele versie), Facebook-pagina,
Twitter-account en Pinterest-pagina van de
Bibliotheek op het station
• ondersteuning SEA-campagne.
Promotie doorlopend
• digitale nieuwsbrief
• SEA
•	website, mobiele website, Wise-app, Facebook,
Twitter, Pinterest
•	flyers in de bibliotheek met algemene informatie,
ingelijste posters ter promotie van speciale
mogelijkheden en acties
• geschenkbonnen
• wisselende promotieacties.
Beschikbare middelen:
•	format, berichten en technische infrastructuur
t.a.v. digitale nieuwsbrief
• ondersteuning SEA-campagne
•	website (ook mobiele versie), Wise-app,
Facebook-pagina, Twitter-account en Pinterestpagina van de Bibliotheek op het station
• ontwerp voor flyer
•	posters ter promotie van speciale mogelijkheden
en acties
• geschenkbonnen
•	opzet en materialen voor wisselende
promotieacties.
Marketingacties t.a.v. klantlevenscyclus
•	Welkomcampagne: klant ontvangt vanaf moment
van inschrijving automatisch drie mailberichten om
hem te stimuleren de Stationsbibliotheek al direct
te gaan bezoeken
•	Transactiecampagne: transactieleden krijgen per
mail de aanbieding om een jaarabonnement te
nemen als Onbeperkt lezen voor hen voordeliger is
geworden dan Lezen op saldo.
•	Retentiecampagne: activeren van slapende leden.
De ontwikkeling en uitvoering van een Winbackcampagne wordt niet zinvol geacht, omdat tot op heden
de reden voor een lid om zich uit te schrijven is dat
hij niet meer op het station komt vanwege een andere baan of verlies van werk.
Beschikbare middelen:
• Alle campagnes zijn technisch en inhoudelijk (teksten) ingericht.

Lid worden
In Rotterdam worden de tarieven van Bibliotheek
Rotterdam gehanteerd. Elk lid van Bibliotheek
Rotterdam is automatisch lid van de Bibliotheek op
het station in Rotterdam. Daarnaast kunnen leden van
andere bibliotheken voordelig lid worden via
Gastlenen. Zie www.bibliotheek.rotterdam.nl/lid-worden
voor actuele informatie.

In Haarlem worden twee abonnementstypen aangeboden:
•	Transactieabonnement (“Lezen op saldo”): de klant
betaalt per uitlening/transactie
•	Jaarabonnement (“Onbeperkt lezen”): de klant
betaalt een jaartarief, alle transacties zijn gratis
Het transactieabonnement wordt ingezet om mensen
over de drempel te krijgen die twijfelen of weinig
lezen. Zie www.bibliotheekophetstation.nl voor actuele
tarieven.
Vergelijking abonnementen:
10 Personeel en organisatie
Stationsbibliotheek

Rotterdam

Onbeperkt lezen
abonnement € 44,-

Basispas vanaf 21
€ 39,50

Lezen op saldo
abonnement:
• Kosten per uitlening:
€ 2,50 per boek
• Verlengen: € 2,50 per
boek
• Reserveren: € 1,- per
boek

Instappas € 12,50
• Gratis maximaal
10 materialen per jaar
lenen
• 3 weken leentermijn
• 3 keer verlengen
• Gratis maximaal 5
materialen reserveren

Organisatie
•	Exploitatie de Bibliotheek op het station: lokale
bibliotheekorganisatie
• Eigenaar formule: Probiblio
•	Beheer formule: Formuleraad, waarin openbare
bibliotheken die een Stationsbibliotheek (gaan)
exploiteren, vertegenwoordigd zijn. Deze raad bepaalt de aard en de ontwikkeling van de formule.
Personeel algemeen
•	Enkele bezetting op drie vaste dagen en tijden in de
week (in de eerste periode is een dubbele bezetting
aan te raden)
• Toezicht door derden (StationsHuiskamer)
•	Herkenbaar door de landelijke badge ‘de
Bibliotheek’
•	Er werkt in de Stationsbibliotheek een vast team
van twee à drie medewerkers, zodat zij de bezoekers, collectie en medewerkers van de StationsHuiskamer zo goed mogelijk leren kennen.

StationsHuiskamer
Beoogde taken voor medewerkers van de StationsHuiskamer voor de Bibliotheek op het station:
•	Gebruiksvragen van klanten over de bibliotheek en
over het gebruik van de apparaten/faciliteiten in de
bibliotheek op het station beantwoorden.
•	Voor andere vragen doorverwijzen naar de
bibliotheek (KCC).
•	De ruimte opgeruimd en netjes houden:
-C
 ontrole of de kasten er netjes bij staan, rondslingerende boeken en tijdschriften opruimen;
- Vervangen van de bonnenrollen/papier;
- Vervangen boekenbak indien deze vol is.
• Controle of alle technische apparaten werken.
• Eenvoudige problemen met apparatuur verhelpen.
• Storingsmeldingen doen bij de Bibliotheek.
Competenties voor medewerkers
Stationsbibliotheek:
• de Bibliotheek op het station runnen;
•	aanspreekpunt zijn voor de medewerkers van
de Stationshuiskamer en ander partners op het
station;
•	afstemming zoeken met verschillende afdelingen
zoals Informatie & Collectie, KCC, ICT, FAMA,
Marketing & Communicatie;
•	zorgdragen voor het beheer van de collectie
ter plekke; verwerken reserveringen, opruimen;
ingeleverde materialen, saneren, op orde brengen,
kastcontrole.
•	zorgdragen voor het verwerken van de vervoerskist
drie keer per week en op vaste tijden;
•	zorgdragen voor een aantrekkelijke uitstraling van
de collectie, door onderhouden en regelmatig
wisselen van de presentatie op het presentatiemeubel;
•	zorgdragen voor een aantrekkelijke presentatie van
het digitale aanbod door regelmatig wisselen,
actueel houden en onderhouden van de schermpresentaties;
•	aanspreekpunt voor klanten en bezoekers tijdens
drie vaste momenten per week;
•	begeleiden activiteiten van de bibliotheek en
partners;
•	mediawijs en affiniteit met het digitale aanbod van
de bibliotheek;
•	ondernemend ingesteld en vindt het leuk om
samen te werken met partners;
• kan helder communiceren.
Daarnaast:
•	vinden het werken in de Stationsbibliotheek leuk
en stralen dat uit;
•	zijn servicegericht (o.a. met elke bezoeker minimaal
één keer contact, bij voorkeur bij binnenkomst);
• kennen de collectie;

•	zijn op de hoogte van de actualiteit op de boekenmarkt;
•	kunnen klanten “lezen”: oog hebben voor wanneer
en waarmee klanten geholpen kunnen worden
(pro-actieve houding);
•	durven bezoekers aan te spreken, zeker als zij nog
geen lid zijn (met het oog op ledenwerving);
•	hebben gevoel voor wat het is om de bibliotheek op
elk moment op orde te hebben (schoon, netjes, alle
boeken strak op hun plek).
Training
De volgende trainingen moeten door de medewerkers
gevolgd zijn:
•	algemene instructie werken in de
Stationsbibliotheek
• displaytraining
• verkooptraining
•	instructie bibliotheeksysteem (selectiecriterium
vooraf).
11 Gebruik van de formule
Ervan uitgaande dat de reizende klant van de
Stationsbibliotheek wenst dat boeken in alle
vestigingen op stations kunnen worden geleend en
ingeleverd is het uitgangspunt van de formule een
keten van onderling verbonden vestigingen die
grotendeels op dezelfde manier zijn ingericht en op
dezelfde manier werken. De Bibliotheek op het station
wil echter geen harde formule zijn en ruimte geven
aan de specifieke doelen die een bibliotheekorganisatie heeft met aanwezigheid op het station. Over
de manier waarop dit gebeurt gaat Probiblio graag in
gesprek.
Probiblio kan naast de ondersteunende middelen
ook ondersteunende diensten leveren. In de
voorbereidende fase is dit (strategisch) advies, in
de implementatiefase project(bege)leiding en in de
exploitatiefase betreft het ondersteuning t.a.v.
• collectievorming
• financieel beheer
• ICT
• marketing en communicatie.

12 Financieel/cijfermatig (indicatief)
De investeringskosten van de Stationsbibliotheek
Rotterdam worden begroot op ca. € 90.000, uitgaande
van een vestiging van 50m².
De exploitatiekosten van de Stationsbibliotheek in
Rotterdam worden begroot op ca. € 60.000.
De formule van de Bibliotheek op het station is
ontwikkeld door Probiblio in samenwerking met de
Bibliotheek Zuid-Kennemerland, met bijdragen van
Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag, Bibliotheek
Rotterdam, Bibliotheek Gouda, Bibliotheek Schiedam
en Bibliotheek Zwolle. In een eerdere fase was de
Bibliotheek Hoorn betrokken.

