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

Provinciale	  steunorganisaties	  in	  het	  bestel	  
PSO’s	  zijn	  maatschappelijke	  ondernemingen	  zonder	  winstoogmerk.	  Ze	  werken	  vanuit	  een	  publieke	  opdracht	  en	  worden	  deels	  
bekostigd	  door	  één	  of	  meerdere	  provincies	  en	  voor	  een	  ander	  deel	  door	  de	  bibliotheken	  die	  ze	  ondersteunen.	  PSO’s	  stemmen	  
hun	  takenpakket	  af	  op	  het	  beleid	  van	  de	  provincie(s)	  en	  de	  vraag	  van	  de	  bibliotheken	  uit	  hun	  werkgebied.	  Daarnaast	  stemmen	  ze	  
in	  SPN	  verband	  onderling	  af	  en	  zoeken	  ze	  de	  afstemming	  met	  landelijke	  partijen.	  	  
In	  de	  Wet	  stelsel	  openbare	  bibliotheekvoorzieningen	  (WSOB)	  is	  voor	  de	  provinciale	  steunorganisaties	  een	  aantal	  algemene	  en	  
specifieke	  taken	  benoemd	  die	  in	  ieder	  geval	  uitgevoerd	  moeten	  worden.	  Daarnaast	  ondernemen	  PSO’s	  verschillende	  activiteiten	  
die	  in	  meer	  of	  mindere	  mate	  door	  de	  afnemers	  volledig	  moeten	  worden	  betaald.	  	  
De	  PSO	  activiteiten	  ten	  behoeve	  van	  het	  stelsel	  van	  openbare	  bibliotheken	  omvatten:	  
	  
1. Netwerkpartnerschap	  
PSO’s	  zijn	  onderdeel	  van	  het	  netwerk	  van	  openbare	  bibliotheken	  en	  vervullen	  een	  rol	  binnen	  het	  landelijke	  stelsel.	  Deze	  rol	  is	  
vastgelegd	  in	  de	  WSOB.	  	  PSO’s	  nemen	  als	  provinciale	  netwerklaag	  verantwoordelijkheid	  voor	  het	  stimuleren,	  faciliteren	  en	  
coördineren	  van	  het	  netwerk	  op	  provinciaal	  niveau.	  Ze	  doen	  dit	  in	  afstemming	  met	  de	  Koninklijke	  bibliotheek	  (KB),	  die	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  het	  landelijk	  netwerk.	  De	  PSO’s	  geven	  daarbij	  in	  overleg	  met	  de	  lokale	  bibliotheken	  en	  de	  KB	  invulling	  
aan	  de	  bepalingen	  over	  deelname	  aan	  het	  netwerk	  zoals	  verwoord	  in	  artikel	  8	  van	  de	  WSOB:	  	  

• maakt	  met	  de	  andere	  deelnemers	  gebruik	  van	  een	  gezamenlijke	  catalogus	  van	  beschikbare	  werken;	  	  
• is	  onderdeel	  van	  het	  interbibliothecaire	  leenverkeer,	  bedoeld	  in	  artikel	  15;	  
• voert	  zijn	  collectiebeleid	  overeenkomstig	  het	  gezamenlijk	  collectieplan,	  bedoeld	  in	  artikel	  10;	  
• maakt	  gebruik	  van	  een	  op	  de	  andere	  deelnemers	  afgestemde	  digitale	  infrastructuur;	  
• stemt	  zijn	  administratie	  van	  leden	  en	  zijn	  algemene	  voorwaarden	  af	  op	  de	  andere	  deelnemers;	  	  
• ondersteunt	  het	  onderwijs.	  

PSO’s	  stimuleren	  de	  netwerksamenwerking	  daarnaast	  door	  bibliotheken	  op	  het	  gebied	  van	  de	  bedrijfsvoering	  diensten	  aan	  te	  
bieden	  die	  het	  bedrijfsproces	  ondersteunen.	  Het	  betreft	  ICT,	  financiële	  administratie,	  personeels-‐	  en	  salarisadministratie	  en	  HRM.	  
Deze	  diensten	  vallen	  in	  alle	  provincies	  geheel	  of	  deels	  onder	  de	  diensten	  die	  door	  de	  bibliotheken	  moeten	  worden	  betaald.	  	  
Door	  hun	  positie	  als	  provinciaal	  beheerder	  van	  bibliotheekautomatiseringssystemen	  hebben	  PSO’s	  daarnaast	  een	  rol	  in	  de	  
implementatie	  en	  vraagafhandeling	  van	  de	  landelijke	  digitale	  infrastructuur.	  Deze	  laatste	  diensten	  vallen	  buiten	  de	  taken	  zoals	  
vastgelegd	  in	  de	  WSOB	  en	  moeten	  minimaal	  kostendekkend	  worden	  uitgevoerd.	  Hierbij	  treden	  de	  PSO’s	  veelal	  samen	  op	  in	  SPN-‐
verband	  om	  afspraken	  met	  landelijke	  partijen	  te	  maken.	  
	  
2. Ondersteuning	  interbibliothecair	  leenverkeer	  

• PSO’s	  dragen	  bij	  aan	  het	  landelijk	  collectiebeleid	  dat	  onder	  regie	  van	  de	  KB	  opgesteld	  wordt,	  	  vertalen	  het	  beleid	  in	  
overleg	  met	  de	  bibliotheken	  in	  provinciale	  collectieplannen	  en	  faciliteren	  de	  provinciale	  collectievorming;	  

• PSO’s	  verzorgen	  het	  vervoer	  van	  werken	  tussen	  bibliotheken	  in	  de	  provincies	  waardoor	  zij	  worden	  gesubsidieerd;	  
• De	  PSO’s	  verzorgen	  gezamenlijk	  het	  vervoer	  tussen	  provincies.	  

	  
3. Ontwikkelen	  van	  innovaties	  

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

	  


