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VEEL LEESPLEZIER!
Dit is een speciale editie in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek, in het kader
van Meten van Maatschappelijke Opbrengst, een project van Marjolein Oomes.
DURF! is het e-zine voor bibliotheken en andere ondernemende organisaties die een
stap verder willen. We verzamelen vernieuwende praktijken, sprekers en thema’s
om onze volgers uit te dagen en te inspireren.
Stuur een mail aan durf@cubiss.nl en je ontvangt DURF! automatisch in je mailbox.
Op de hoogte blijven? Volg @DURFzine op Twitter

DURF! is een interactief magazine in pdf. De interactiviteit
komt het beste tot zijn recht als deze pdf gelezen wordt op
een laptop of computer. Voor het lezen van deze pdf op een
iPad, raden we de app GoodReader aan.
DURF! is met zorg samengesteld. Mochten er toch fouten
in zijn geslopen, laat het ons dan alsjeblieft weten via
E: durf@cubiss.nl. |→|
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Marjolein Oomes is adviseur en onderzoeker bij
de Koninklijke Bibliotheek, en gastredacteur van
deze speciale editie. Marianne Hermans is adviseur
onderzoek en hoofdredacteur van DURF!

De bibliotheek levert waarde.
Lange tijd was dat zo
vanzelfsprekend dat we het
niet hoefden toe te lichten.
Maar het fundament brokkelt
langzaam af. De bibliotheek
moet haar waarde bewijzen,
maar voor wie dan precies?
Welke waarde is dat en hoe
breng je die in beeld?

Een stevig én onderbouwd verhaal over de maatschappelijke waarde van
cultuur blijkt nog lastig te verkopen. Af en toe suist er een buitenstaander
langs de ruiten van de bibliotheek en werpt een blik naar binnen.
Niet altijd met het gewenste resultaat: het beeld van boeken, vroeger
en doodse stilte doet het goed bij futurologen en grappige-stukjes
schrijvers.
In columns en blogs worden dappere pogingen gedaan de buitenwereld
te overtuigen van het tegendeel. Onze waarheid wordt niet zonder
meer voor waar aangenomen. Er poppen her en der onderzoeken op die
effecten, waarde en return on investment pogen te meten. Want als je
waarde niet meer vanzelfsprekend is, rest je niets anders dan met harde
bewijzen te komen.
Om kaf van koren te scheiden, organiseerde de Koninklijke
Bibliotheek in maart een bijeenkomst waar het meten en weten van
bibliotheekopbrengsten centraal stond. Met de opbrengsten van die dag
maakten we deze uitgave. In korte artikelen geven we een impressie
van de instrumenten en overwegingen die een rol spelen bij het meten
van maatschappelijke waarde. Over de impact daarvan mag de lezer zelf
oordelen.
Marianne Hermans & Marjolein Oomes
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SROI en laaggeletterdheid

VIJF KEER
WOORDWAARDE
Hoe belangrijk ben je nou helemaal als bibliotheek? De meeste
gemeenteambtenaren hebben geen flauw benul van de werkelijke waarde,
wel van de prijs. Mooie woorden die aan dovemansoren gericht zijn? Laat
je inspireren door vijf voorbeelden van toegepast waardeonderzoek.

Heb jij ook een tip voor de lezers van DURF!?,
laat het weten via durf@cubiss.nl. |→| .

Maatschappelijke
Kosten-batenanalyse
Directeur Eric de Haan (Bibliotheek AVV) liet een
maatschappelijke kosten-batenanalyse berekenen
van zijn bibliotheek. Eerst liet de bibliotheek een
maatschappelijke effectmeting uitvoeren, en daaraan
gekoppeld een waardemeting. Een reeks aan
positieve effecten van de bibliotheek werd uitgedrukt
in een geldwaarde. De conclusie? De bibliotheek
levert een return on investment van 1:2,5.
Dit betekent dat elke geïnvesteerde euro zich meer
dan dubbel terugbetaalt. De belangrijkste bijdrage is
de verbetering van de taalvaardigheid van de jeugd.
Belangrijker nog dan de exacte uitkomst was de
verandering in denkwijze: de bibliotheek schrijft
haar producten nu toe op maatschappelijke waarde.

Hoe ‘verkoop’ je het verhaal
van je bibliotheek aan je
gemeenteraad? Met een
pakkende slogan! Directeur
Gerard Huis in ’t Veld (de
Graafschap Bibliotheken) liet
een SROI maken en overtuigde
het gemeentebestuur in
Lochem en Zutphen met
uitspraken over burgers
die door toedoen van de
bibliotheek beter leerden
lezen.
Daardoor nam hun zelf
vertrouwen toe, en gingen ze
‘rechter op’ lopen. Daar kwam
ongetwijfeld geen liniaal aan
te pas, maar overtuigend is de
boodschap wel.

Want daar rekent de gemeente ze ook op af. Als
intern instrument is de MKBA dus te gebruiken voor
een verschuiving van middelen naar activiteiten.
Als extern instrument leidde het tot een hernieuwde
relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
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Biebtobieb | → |

SROI | → |

Ken uw
Doelgroep

Waardebepaling
Bibliotheekwerk
In een zoektocht naar de waarde van de bibliotheek liet Margriet Wolterbeek,
directeur van bibliotheek ZOUT een waardebepaling uitvoeren door
adviesbureau Biblioconsult. Bezoekers, politiek en maatschappelijke
organisaties beantwoordden online vragen over de ervaren en ingeschatte
effecten van de bibliotheek. Doel van de meting was: een beter gesprek met
de gemeente, bewustwording onder medewerkers en doorontwikkeling van
producten en diensten.
“De resultaten over de maatschappelijke bijdrage van de bibliotheek en
de effecten op sociale cohesie zijn opgenomen in het jaarverslag 2012.
Dit jaarverslag heb ik met alle fracties van de 4 gemeenten besproken.
Dit had tot gevolg, samen met de gebruikelijke productbeschrijvingen in ons
productenboek, dat raadsleden precies wisten en weten wat de bieb doet
en welk beleidsdoel daarmee gediend is. Dat maakt de bibliotheek tot een
gezamenlijke verantwoordelijkheid, waar ook overheden trots op zijn.”
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Om te meten wat jouw
bibliotheek betekent,
moet je weten voor wie
je het doet. Wie is je
doelgroep en waar zitten
zij? Ken uw doelgroep
biedt een analyse van
het werkgebied gericht
op het signaleren
van laaggeletterdheid
en maatschappelijke
kwetsbaarheid.
Bibliotheken gebruiken
Ken uw Doelgroep
bijvoorbeeld om samen
met de gemeente
doelstellingen vast
te leggen in het
beleidsplan. De analyses
maken duidelijk hoe
laaggeletterdheid
samenvalt met andere
sociale problematiek.
De uitsplitsing per
wijk helpt bij het
onderbouwen van een
wijkgerichte aanpak.

Doelgroepen | → |

Opbrengsten Monitor Klik & Tik
Het SIOB liet in 2012 een monitor ontwikkelen waarmee
bibliotheken de effecten van het mediawijsheidprogramma
Klik & Tik kunnen meten. Hoewel de losse effecten niet
bijzonder groot lijken, durven de meeste deelnemers nu wel
met internet om te gaan en krijgen zij daar ook meer zin in.
Zonder de bibliotheek waren veel deelnemers nooit gaan
oefenen.
Een greep uit de bevindingen:
- mensen gaan meer zelf oefenen, gebruiken vaker het 		
internet en de bibliotheek;
- het bedienen van een internetbrowser of zoekmachine 		
lukt beter;
- de angst voor privacy en virussen op de computer neemt 		
niet of nauwelijks af;
- het zelfvertrouwen in het omgaan met internet neemt
licht toe.

Klik & Tik monitor | → |

Antwoorden en nieuwe vragen
uit landelijk onderzoek
Uit landelijk onderzoek naar nut en waarde van
de bibliotheek blijkt dat de fun factor prevaleert.

Fun en
Tekst: Marjolein Oomes

verder?

Meer dan 70% van het publiek ervaart leesplezier
als één van de belangrijkste voordelen van de
bibliotheek. Andere gebieden waarop veel mensen
profiteren van de bibliotheek zijn hobby’s en
vakantie en reizen en toerisme. Op emotioneel
vlak ervaart een grote groep ontspanning,
rust en plezier.
Persoonlijk profijt van de bibliotheek vinden mensen
dus vooral op het affectieve aspect, veel meer dan
op economisch, sociaal en cultureel vlak. Ook in
internationaal perspectief scoren Nederlandse
bibliotheken laag als het gaat om andere zaken dan
leesplezier. Een vergelijking met Finland, ZuidKorea en de VS laat zien dat bibliotheekbezoekers
in deze landen (en in mindere mate Noorwegen)
een veel breder palet aan opbrengsten ervaren
dan in Nederland. Bijvoorbeeld op het gebied van
educatie, culturele activiteiten en hulp bij het
vinden van werk.
Kennelijk heeft het publiek een vrij eenzijdige
opvatting van het profijt dat bibliotheken dienen.
Een bevinding die twee belangrijke discussiepunten
blootlegt: is de waarde van de bibliotheek werkelijk
zo eenzijdig, of speelt een imagoprobleem
haar parten? En wat betekent het voor het
legitimiteitsvraagstuk dat bibliotheken met name
een affectief en recreatief doel lijken te dienen?
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de bibliotheek
is veel meer
dan boeken
Imagoprobleem?
Op basis van de onderzoeksresultaten kun je
je afvragen of Nederlandse bibliotheken zich
misschien te veel geconcentreerd hebben op de
uitleenfunctie, waardoor zij zich slecht hebben
ontwikkeld op breder maatschappelijk terrein.
“Niet waar”, zal menig bibliotheekdirecteur daar
op antwoorden, “de bibliotheek is veel meer dan
boeken”. Maar door burgers wordt dit kennelijk
nog altijd niet gezien. Dat wordt bevestigd in
verschillende (markt)onderzoeken die laten zien
dat het beeld van de bibliotheek dat overheerst,
nog altijd berust op de perceptie van traditionele
boekenfabriek:
- Het lenen van boeken is veruit de belangrijkste
reden om de bibliotheek te bezoeken (en men
verwacht dat dit ook over 10 jaar nog zo zal zijn)
of om dit juist niet te doen (omdat mensen niet
van lezen houden of via andere wegen aan boeken
komen);
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- De eerste associatie met de bibliotheek is
boeken, lezen en lenen;
- Leesbevordering en het uitlenen van boeken
zien velen als de kerntaken van de bibliotheek;
- Veel andere diensten zijn onbekend, met name
bij niet-gebruikers.
Ondanks de verbreding van taken en pogingen
tot bredere maatschappelijke profilering
en positionering, lijkt het boekige imago de
bibliotheek te weerhouden van betekenisgeving
op breed maatschappelijk vlak. Moeten we
niet veel meer doen aan het imagoprobleem dan
krampachtig proberen opbrengsten aan te tonen
met onderzoek?
Legitimering
Het gebruik van bibliotheken op recreatief
en affectief vlak roept principiële vragen op.
De huidige nadruk ligt op verantwoording van
publieke bestedingen en aandacht voor het nut

en de waarde van kunst en cultuur. Daardoor kan
een spanningsveld ontstaan tussen de vraag van het
publiek en het aanbod dat de bibliotheek vanuit haar
kernfuncties geacht wordt te leveren.
De bibliotheek is een leuke vrijetijdsbesteding en
dient primair een recreatief doel. Althans, volgens
de bezoekers zelf. Ook buitenlandse onderzoeken
bevestigen dit beeld: een plezierige ervaring en een
omgeving voor ontspanning en vermaak worden
hoog gewaardeerd. En binnen het vrijetijdsdomein
ondersteunen bibliotheken een breed palet aan
interesses en hobby’s. Dergelijke bevindingen
kunnen leiden tot de vraag wat we publiekelijk
willen financieren en wat op conto
van de bibliotheek of de gebruiker zelf moet komen.
Hoe legitiem is het om ontspanning en plezier vanuit
publieke middelen te financieren?
Meetbare opbrengsten
Bij die vraag moeten we echter niet uit het oog
verliezen waar het in deze DURF! uiteindelijk om
draait: de meetbaarheid van opbrengsten. Het lenen
van een boek in de bibliotheek kan óók positieve
opbrengsten teweegbrengen binnen het sociale,
culturele, economische en educatieve domein.
De wetenschappelijke literatuur brengt lezen
bijvoorbeeld in verband met verbeeldingskracht,
stressreductie, (zelf-)reflectie, empathisch
vermogen en wederzijds begrip.
De bibliotheek speelt een belangrijke rol in
het toegankelijk maken van leesmateriaal, de
attendering op onverwachte verhalen en de
verbreding en verdieping van de literaire smaak.
Van dergelijke brede opbrengsten van lezen
en lenen zal echter niet elke lener zich bewust
zijn, waardoor de kans groot is dat ze in
vragenlijstonderzoek onderbelicht blijven.
We voegen dan ook graag een vraag van meer
methodologische aard toe: hoe brengen we in kaart
in hoeverre de recreatieve functie andere opbrengsten
teweeg brengt?

tegenlicht > column

Peter Scholten is directeur van Scholten&Partners, een adviesbureau
in de sociale en culturele sector op het gebied van ondernemerschap en
financierings-strategieën. Hij bedacht o.a. methoden als Social Return on
Investment en ValueGame. Hij is mede-auteur van het Handboek Cultureel
Ondernemen in Nederland.

De plaatselijke bibliotheek wil
weten wat ze waard is en organiseert
een gesprek met een tiental
leerkrachten van scholen in de
omgeving. Op een zeker moment stelt
men de hypothetische vraag ‘Wat zou
je doen met een gift van € 5000,voor het lezen op school?’
Er volgt een opsomming van zaken:
een nieuwe kast, boeken, nieuwe
inrichting, kleinere groepen, zelf
digitale prentenboeken maken, ….
Wat valt op?

Hoe belangrijk ek
is die bibliothe
nou helemaal?!
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Nog een voorbeeld:
Stel: je krijgt de kans van je leven
en mag op gesprek komen voor een
echte topbaan. Met je haar strak in
de lak, schoenen gepoetst en tiptop
voorbereid tuk je je autootje precies
op tijd op de laatste vrije plek. Maar
dan. Net als je wilt uitstappen barst er
een ongekende hoosbui los. Wat nu?
Je moet nog een paar honderd meter
lopen. Te laat komen is geen optie; als
een verzopen kat aankomen ook niet.
Dan stopt er een auto naast je, en
op de achterbank zie je een paraplu
liggen. Die moet je hebben!
Je vraagt of je hem kunt lenen, maar
de eigenaar moet weer weg en biedt
de paraplu te koop aan.
Wat heb je ervoor over?

Scholten en Partners | → |

Inmiddels heb ik veel bibliotheken
gesproken, zij kunnen goed uitleggen
waarom ze zo onmisbaar zijn.
Maar het zijn wel de verhalen van
de bibliotheek zelf. Het heeft iets
van een geloof: er zijn allerlei
aannames en het bestaan ervan is zo
vanzelfsprekend dat het nauwelijks
uitleg behoeft.
Het antwoord op de vraag of je waarde
toevoegt moet echter niet van de
bibliothéék-professionals komen,
maar van de doelgroep! Wat is jouw
dienstverlening hen waard? In het
eerste – waargebeurde – voorbeeld
noemde niemand het inschakelen
van de bibliotheek, of het inhuren
van extra ondersteuning door
professionals. Hoe kan dat?
De waarde van de oplossing is voor
een goed deel afhankelijk van de
urgentie van het probleem. Denk aan
het tweede voorbeeld. Die paraplu
van vijf euro is je op dat moment het
veelvoudige waard. Maar als de zon
zou schijnen, had je ‘m nog niet gratis
willen hebben.
Prestatiemeting gaat over voor
welke mensen lever je hoeveel
waarde? En dat is meetbaar, zonder
bureaucratische poespas. Sterker; het
is juist heel leuk en leerzaam om met
je klanten dit gesprek aan te gaan! Als
je als bibliotheek niet je meerwaarde
kunt meten en presenteren maar blijft
vasthouden aan je eigen geloof, kijk
dan niet raar op als je financier er een
keer mee stopt.

e n i e l K Kleine
, s r e z e l lezers,
s t o o r g groots
t c e f f e effect
In de dagelijkse praktijk zullen bibliotheken geen ruimte,
geld, of expertise hebben om onderzoek te doen volgens de
wetenschappelijke methode. Maar ze kunnen wel gebruik maken
van de uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek om hun
verhaal mee te ondersteunen.
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Sinds 2008 voeren de bibliotheken in
samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek
en Stichting Lezen het programma Kunst van
Lezen uit. Onder Kunst van Lezen vallen drie
programmalijnen: Boekstart, de Bibliotheek
op school, en Leesbevorderingsnetwerken.

BEWIJSVOERING
Bij het meten van opbrengsten lopen verschillende
soorten bewijsvoering soms door elkaar. De
wetenschappelijke methode zou zijn om een
experiment uit te voeren, met leerlingen als
proefkonijnen in het lab.
Wat heb je daarvoor nodig?
- een interventie: boeken lezen via de Bibliotheek
op school
- een controlegroep en een experimentele groep:
zij die wél en zij die niet lezen via de Bibliotheek
op school
- een groep leerlingen die in tweeën gesplitst
wordt en willekeurig toegewezen aan een van
beide condities.
En verder moeten de omstandigheden voor
beide groepen exact hetzelfde zijn: met dezelfde
docenten, dezelfde lesmethodes, dezelfde
gemiddelde beginsituatie. Voordat je begint,
houd je een nulmeting. Na enige tijd doe je een
of meerdere vervolgmetingen en als je het netjes
hebt gedaan, kun je de groeiscores van beide
groepen met elkaar vergelijken. Meetinstrumenten
zijn bijvoorbeeld een woordenschattoets en een
leesattitudeschaal.
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Voordat
je begint,
houd
je een
nulmeting
Vroeg beginnen
Met lezen kun je niet vroeg genoeg beginnen, juíst
nu. Vandaar de inzet van grootschalige programma’s
om het lezen onder de jeugd te stimuleren. Of deze
programma’s succesvol zijn, is afhankelijk van
de definitie van succes. Wat telt als bewijs: een
aantoonbare groei in het aantal jeugdleden? Of een
gemiddelde stijging in leesscores die hoger is dan
verwacht? Recent is er wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar Boekstart en naar de Bibliotheek
op School (dBoS). We duiken er wat dieper in en
vragen de onderzoekers om een toelichting.
Boekstartbaby’s babbelen beter
Begin maar zo vroeg mogelijk met voorlezen. Uit
onderzoek van Heleen van den Berg en Adriana
Bus van de Universiteit van Leiden blijkt dat
ouders die onder invloed van BoekStart hun baby
al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen,

Er is een positieve
relatie tussen leesgedrag
en taal-/leesvaardigheid.
kinderen hebben die hoger scoren op taal. Met een
test die internationaal wordt gebruikt om bij heel
jonge kinderen woordenschat te meten, stelden
zij vast dat positieve effecten op de woordenschat
al zichtbaar zijn als de kinderen 15 maanden oud
zijn. Het positieve effect duurt voort naarmate
de kinderen ouder worden. We vroegen Heleen
of uit het onderzoek ook blijkt welke unieke
waarde bibliotheken toevoegen met Boekstart?
De bibliotheek is integraal deel van het project,
BoekStart ouders zijn frequente bezoekers van de
bibliotheek. Zonder bibliotheek geen BoekStart dus.
De Bibliotheek op school:
meer lezen, meer plezier?
Veel lezen en plezier in lezen gaan vaak samen,
maar níet altijd! Adriana Bus en Thijs Nielen van de
Universiteit Leiden vergeleken de leesvaardigheid,
leesmotivatie en leesfrequentie van leerlingen
uit groep 6 en 7 van dBoS-scholen met die van
leerlingen van niet-dBoS-scholen. Door de toename
van het lezen op school, gaat de leesvaardigheid van
bijna alle leerlingen op dBoS-scholen sterk vooruit.
Opvallend is de bevinding dat dBoS bij jongens wel
effect heeft op leesvaardigheid, maar niet op hun
leesmotivatie en bekendheid met boeken. Jongens
gaan dus méér lezen door dBoS, maar ze gaan het
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niet leuker vinden. Meisjes gaan lezen ook leuker
vinden. Hoe kan dat? Misschien dat het aanbod van
dBoS beter afgestemd is op meisjes dan op jongens.
Meer informatieve boeken bijvoorbeeld kunnen de
interesse van jongens aanwakkeren.
Niet-westerse migrantenkinderen
Ellen Kleijnen en Frank Huysmans doen aan
de Universiteit van Amsterdam vergelijkbaar
onderzoek, waarbij ze zich richten op niet-westerse
migrantenkinderen in een achterstandswijk in
Gouda. Drie jaar lang volgen zij de ontwikkeling
van de leesattitude, de taal- en leesvaardigheid en
het leesgedrag van kinderen op twee vergelijkbare
scholen, een mét en een zonder dBoS. Helaas
kunnen zij nog niets zeggen over de resultaten
bij deze specifieke groep. Wel hebben Kleijnen
en Huysmans een literatuuronderzoek afgerond
naar lezen en schoolbibliotheken in Nederland
en buitenland. Er is een positieve relatie
tussen leesgedrag en taal-/leesvaardigheid.
Schoolbibliotheken kunnen bijdragen aan
de leesfrequentie, de leesattitude en de
schoolprestaties. Of dat ook geldt voor een groep
die te maken heeft met flinke taalachterstanden en
een beperkte leescultuur thuis, zal het onderzoek
naar niet-westerse migrantenkinderen uitwijzen.

MEER INFORMATIE
dBoS: Nielen & Bus
dBos in Gouda:
Kleijnen en Huysmans
Boekstart maakt baby’s slimmer:
Van den Berg & Bus

##

De Stelling

#######

‘DE MAATSCHAPPELIJKE WAARDE
VAN BIBLIOTHEKEN IS NIET IN
GELD UIT TE DRUKKEN’

############
Zingeving is niet te vatten in economische kaders.
Heel veel andere dingen zijn dat wel. Dat is een
ultrakorte samenvatting van het rapport De waarde
van cultuur dat een mooi overzicht biedt én een flinke
kanttekening plaatst bij de meetbare effecten van
cultuur.
Maar toch. Economen kijken naar de
welvaartseffecten van cultuur. Wat blijkt? De
belastingbetaler kan weer gerust gaan slapen:
cultuur brengt meer op dan het kost, zo berekende
econoom Joost Poort* samen met Gerard Marlet al
in 2011. Cultuur brengt genot en geluk, toerisme en
productiviteit, gezondheid en leefbaarheid. Aan al die
waarden zijn financiële maten te koppelen.
Handig, want voor economische argumenten zijn
onze beleidsmakers vast te porren. Maar lopen we
dan niet het risico dat we iets essentieels uit het oog
verliezen? Om te citeren uit De waarde van cultuur:
“Moeten we de maatschappelijke impact niet juist
zoeken in het bijzondere, het unieke, het singuliere
van wat cultuur teweegbrengt?
Het, wel ja, onmeetbare.”
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We vragen het aan de deskundigen zelf.
Wat vinden zij van de stelling?
Quirijn van den Hoogen* die meewerkte aan
De waarde van cultuur stelt:
“Als socioloog ben ik niet tegen dit soort
berekeningen. Ze bieden de ruimte om waarden uit
te drukken in een economische maat. En daarbij:
berekeningen hebben politieke overtuigingskracht.
Ze vatten snel samen wat de betekenis van een
publieke voorziening is, of liever: ze lijken dat te
doen. Geschikt voor een oneliner in een politiek
debat of voor een tweet.
Maar als we het beleid van bibliotheken volledig
afstemmen op de berekende waarde, dan zou het
logisch zijn de uitleenfunctie alleen op hogere
inkomens te richten. Uitgaande van economische
benaderingen van waarde telt de tijd die zij aan
lezen besteden immers dubbel, omdat hun bestede
uren duurder zijn. Maar eigenlijk gaat het om de
leeservaring zelf, ongeacht wie het boek mee naar
huis neemt.

De waarde van cultuur | → |

En hoe tel je het gevoel van eigenwaarde van een
baanzoekende die zich via de bibliotheek op de
arbeidsmarkt oriënteert? Dat is waarde los van een
succesvolle sollicitatie. Door het debat alleen op
basis van cijfers te voeren, valt de bibliotheek in
een valkuil: dan plaatst ze zich in een economisch
kader dat de fundamentele betekenis van haar
activiteiten niet kan vangen. Waarde kun je niet
tweeten, hooguit ervaren.”
Joost Poort* denkt daar anders over…
“Het economische welvaartskader is breder dan de
rinkelende kassa’s van toeristen die geld uitgeven
om de Nachtwacht te zien, of de bijdrage van de
hippe industrie op ons bruto nationaal product.
Belangrijker is bijvoorbeeld het effect van erfgoed
op de aantrekkelijkheid van de stad als woonplaats.
Of het vormende effect van literatuur, of het plezier
dat bezoekers van een theaterstuk eraan ontlenen.
De kracht van het welvaartskader is dat het al deze
effecten onder één noemer brengt en uitdrukt in
euro’s. Daarmee hebben we een maat waarmee het
mogelijk is om heel diverse effecten te meten en
op te tellen en de uitkomsten te vergelijken met de
kosten.
Hoe mooi en sympathiek cultuur en erfgoed
ook zijn, hetzelfde geldt voor goede scholen,
ouderenzorg, openbare zwembaden, sportclubs,
parken en bedreigde diersoorten. Maar de publieke
middelen zijn beperkt en er moeten keuzes
worden gemaakt. Die keuzes kunnen beter worden
gebaseerd op feiten en effectmetingen – ook al zijn
die niet perfect – dan op het dogma dat de waarde
van cultuur onmeetbaar is en alles van waarde
weerloos.”
Lees de volledige reactie en discussieer mee | → |
* Dr. Joost Poort is werkzaam als onderzoeker
bij het Instituut voor informatierecht (UvA) en de
Atlas voor Gemeenten * Dr. Quirijn van den Hoogen
is universitair docent aan de Rijksuniversiteit
Groningen

De waarde van cultuur in cijfers | → |

In ‘Uit de la’ nemen we jullie
mee in een aantal belangrijke
ontwikkelingen. We zetten
ons vergrootglas op diverse
(markt)onderzoeken, trends
en statistieken.
In juni publiceert de
Koninklijke Bibliotheek
binnen het onderzoeksprogramma “Meten
Maatschappelijke Opbrengst”
een rapport met resultaten
uit een grootschalig enquêteonderzoek.
De studie biedt inzicht
in de waarde en effecten
van bibliotheekbezoek op
vijf terreinen, voor zowel
individuele gebruikers als voor
als de samenleving als geheel.
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sociaal

educatief

• 41% onder de mensen

&

• 43% nieuwe dingen leren

&

• 16% voelt zich “erbij horen”

&

• 35% persoonlijke ontwikkeling

&

• 20% verbonden met de maatschappij

&

• 28% zelfstudie

&

• 11% sociale contacten

&

• 14% formele educatie afronden

&

• 3% discussie en debat

&

♥

affectief

economisch

&

• 55% geld besparen

&

• 13% betere werkprestaties

&

• 5% professionele vaardigheden

&

&
&
&

• 3% werktaken

&
&

• 61% leesplezier
• 28% reizen en vakanties
• 2% hobby’s
• 63% ontspanning
• 53% rust

cultureel

&
&

• 39% verbonden met kunst en cultuur

&

• 29% nieuwe ideeën en meningen

&

• 11% deelname culturele activiteiten

• 38% kennis over landen, culturen en
levensstijlen

waargemaakt, juist tot legitimatieverlies kunnen
leiden. Het streven naar meer draagvlak voor het
cultuurbeleid kan zo eindigen in het omgekeerde.

Voorzichtigheid
geboden

Risicomijdend gedrag
Te veel nadruk op meetbare effecten kan leiden
tot strategisch gedrag: makkelijk aantoonbare
resultaten verdringen de minder meetbare, maar
niet minder belangrijke, naar de achtergrond.
Onzekerheden en risico’s gaat men uit de weg.
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Kip of ei?
Zijn bibliotheekbezoekers meer cultureel
geïnteresseerd geraakt door de bibliotheek? Of was
het hun culturele interesse die hen naar de bibliotheek
lokte? Vraag je af of je resultaat oorzaak is of gevolg.
Of is er misschien helemaal geen sprake van een
causaal verband?

Substitutie
Soms zijn de benoemde doelen ietwat vergezocht,
terwijl een andere oplossing veel meer voor de hand
ligt. Wat nu als het gewenste resultaat met andere
middelen zelfs sneller, beter of goedkoper te behalen
is? Bestrijden we een dip met het lezen van een boek,
of kiezen we voor het slikken van anti-depressiva?

Moeilijk meetbare effecten
Onderzoek kan effecten overschatten of juist
onderbelicht laten, omdat deze moeilijk of niet
meetbaar zijn:
- Het doorrekenen van indirecte effecten leunt vaak op
aannames en ruwe schattingen. Denk aan de afname
van werkloosheid of de toename in productiviteit
door grotere taalvaardigheid als gevolg van
bibliotheekgebruik;
- Niet alle effect is meetbaar, denk aan immateriële
waarden, beleving en zingeving. Wat niet meetbaar is,
is natuurlijk niet per definitie zonder waarde;
- Veel onderzoek berust op de inschatting van het
eigen gedrag. Niet iedereen kan dat goed onder
woorden brengen. Sterker nog, soms zijn mensen zich
niet eens bewust van een verandering in gedrag of
houding. Oppassen dus met ontastbare waarden als
‘empowerment’ of ‘verrijking’.

Overvraging
Met het zoeken naar steeds nieuwe legitimaties
loopt de culturele sector het risico van overvraging.
Overvraging door beleid werkt stijgende
verwachtingen in de hand die, als ze niet worden

Kortom: staar je niet blind op mooie uitkomsten
alleen, maar wees je bewust van de risico’s en
bezwaren op methodisch en principieel vlak.
Dan blijft het interpreteren en uitvoeren van outcome
en impactonderzoek de moeite waard.

Cultuur moet haar waarde bewijzen, dat is de tendens. De Wetenschappelijke Raad voor de Regering pleit
in haar advies Cultuur Herwaarderen voor een herwaardering van het ‘culturele’ binnen het cultuurbeleid:
laat inhoudelijke ontwikkelingen binnen de cultuursector het zwaartepunt vormen. Maar, zegt de Raad, wees
terughoudend in het sturen op effecten en waarde, want je kunt het tegendeel bereiken van wat je wenst.
Voor de goede verstaander bevat onderzoeksliteratuur over het meten van opbrengsten
waardevolle aanwijzingen om bij het aantonen van
effect en waarde niet uit de bocht te vliegen. Een
gewaarschuwd lezer telt voor twee, dus kijk even
mee:

Je rijk rekenen
Wie het eigen rendement te hoog inschat rekent zich
ten onrechte rijk. Let daarom op het volgende:
- Negatieve effecten van een interventie. Neem dit
mee in je effectmeting of waardebepaling;
- Effecten die ook zonder bibliotheek zouden optreden
(deadweight);
- Effecten die niet puur en alleen te danken zijn aan de
bibliotheek (attributie);
- Effecten blijven niet altijd voortduren (uitdoving);

Cultuur herwaarderen | → |

Aan
de
slag

Dus, je hebt subsidie ontvangen en nu wil je
laten zien wat voor moois daaruit voortkomt.
Een droge berekening van euro’s in / euro’s uit
doet geen recht aan je prachtige resultaten.
Wat doe je dan? Hans Veen, partner bij ACTA
advies, geeft nuttige tips om maandag te starten
met outcome-gericht werken in de openbare
bibliotheek.
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1.
Begin met de
Theory of Change
Maak vóór je een activiteit gaat ontwikkelen concreet
welk probleem je oplost en hoe je dat gaat doen.
Onderstaande vragen helpen bij je eigen begrip en in
de dialoog met je gemeente.
Is er een probleem?
Van wie is dat probleem?
Hoe groot is dat probleem? En hoe urgent?
Wie werken daar al aan?
Hoe definieert de doelgroep het probleem?
Wat is de gewenste verbetering?
Wat kan de bibliotheek doen?
En met welke outcome, ofwel:
welke waarde voeg je toe?

2.
Ga omgekeerd
ontwerpen
Veel bibliotheken denken vanuit hun bestaande
activiteiten en proberen deze te verbinden aan
nieuwe doelen. Dat leidt al snel tot ‘sales’ en het
verhaal dat van alles en nog wat goed is voor de
sociale cohesie en de ontmoeting. Draai het eens om.
Begin bij de doelgroep en de gewenste verandering,
onderzoek de meetbaarheid hiervan, vertaal dit in
activiteiten en benodigde middelen.

Aan
de
slag

3.
Maak
de gemeente
medeverantwoordelijk

5.
Contracteer
niet op
maatschappelijk
effect

Data over beginsituatie zijn essentieel maar
niet altijd direct voorhanden. Maak de gemeente
medeverantwoordelijk voor je analyses. Gemeenten
beschikken over gegevens die relevant zijn voor het
ontwerp van de activiteiten, de bepaling van
de doelgroep en de omvang van het
maatschappelijk probleem.

Gemeenten en bibliotheken maken gewoonlijk
afspraken over subsidie en prestaties. Het gaat dan
meestal over cijfers die de omvang en het bereik
van activiteiten meten, zoals het aantal leden of
openingstijden. De vraag is: wat levert dat op aan
maatschappelijk effect, verandering en outcome?
Pretenderen dat de bibliotheek dé partij is die de
geletterdheid een flinke boost zal geven is een
grove overschatting van de eigen inzet. Veel andere
factoren zijn van invloed op het uiteindelijke effect.
Maak daarom geen afrekenbare afspraken met de
gemeente over het realiseren van deze effecten.

4.
Maak gebruik
van meetinstrumenten
die de gemeente
zelf gebruikt

Gemeenten maken gebruik van beleidsinformatie uit
een brede reeks van instrumenten en rapportages.
Vraag daarnaar en maak er zelf ook gebruik
van. Een bruikbare publicatie is het Overzicht
meetinstrumenten en monitoren sociaal domein van
Movisie en Transitiebureau WMO (mei 2014)
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4. Overzicht meetinstrumenten | → |

6.
Rapporteer
door ‘tellen en
vertellen’

Blijf rapporteren over de kengetallen van de telbare
output. Het gaat immers ook om de relatie tussen
de hoogte van de subsidie en het volume of bereik
van de activiteiten. Rapporteer over de outcome met
verwijzing naar deze metingen, aangevuld met de
verhalen van deelnemers en met wetenschappelijk
onderzoek dat een onderbouwing geeft van het
effect van bepaalde activiteiten.

7.
Wees
concreet

Beleidsplannen staan bol van beleidsbegrippen
zoals participatie, zelfredzaamheid, actief
burgerschap en sociale cohesie. Dergelijke
begrippen worden algemeen maar vrij achteloos
gebruikt. Wanneer is iemand bijvoorbeeld
zelfredzaam? In de zorg: als je nog zelf kunt
douchen. En hoe draagt de bibliotheek precies bij
aan zelfredzaamheid? Voorkom verwarring en stel
jezelf voortdurend de vraag ‘waar hebben we het
precies over’ en ‘hanteert mijn gesprekspartner
dezelfde definitie’. Houvast vind je in de
instrumenten en publicaties die begrippen
helder en strak definiëren

8.
Maak optimaal
gebruik van
bestaande
rapporten en
onderzoeken

Maak je vertrouwd met bestaand onderzoek en houd
de actualiteit bij. De KB en de VOB liggen voor de
hand als bron. Het moet een tweede natuur worden:
op de hoogte zijn van relevant onderzoek naar
de effecten

7. Zelfredzaamheidsmatrix | → |

Onderzoek is een goudmijn. Je hoeft niet diep te spitten om heel veel informatie te vinden, als
je maar weet hoe je die op waarde moet schatten. Om je op weg te helpen, zetten we enkele
bronnen op een rij. Taaie kost of liever wat luchtiger leesvoer? Je vindt het in deze rubriek.
En een compleet overzicht vind je in deze complete literatuurlijst | → | .
OPENBARE BIBLIOTHEKEN
Uitkomsten van recente peilingen uit het
onderzoeksprogramma Meten Maatschappelijke
Opbrengsten van de Koninklijke Bibliotheek.
Onderzoek naar de persoonlijke en
maatschappelijke waarde van Nederlandse
bibliotheken.

z
z
z
z
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Wat bibliotheken waard zijn
Persoonlijke en maatschappelijke waarde
Voor wie is de bibliotheek van waarde?
Vergelijking met bibliotheken in Finland
en Noorwegen.

ANDERE SECTOREN
Onderzoek naar waarde en opbrengsten in andere
sectoren: van taal- en basisvaardigheden, zorg &
welzijn tot sport en musea.

TOOLKITS & HANDLEIDINGEN
WAAR te beginnen, met welke instrument om je
waarde te bepalen? Instrumenten en toolkits vanuit
overheden, bibliotheken en andere sectoren

z

De waarde van zorg en welzijn
Onderzoek van de MO-groep naar de waarde
van zorg en welzijn

z

z
z
z

De maatschappelijke waarde van sport

MKBA
Een kennismaking met de maatschappelijke
kosten-batenanalyse. Handreiking van de
Rijksoverheid

z

SROI
Handleiding voor het uitvoeren van een social
return on investment-onderzoek.

z

Generic Learning Outcomes
Framework en richtlijnen dat musea,
bibliotheken en archieven helpt bij het
identificeren en vastleggen van
leeropbrengsten

z

De Effectenarena
Een instrument gericht op het gezamenlijk
doordenken en doorleven van de essentie van
een project.

z

LibValue Toolkit
Verzameling van methoden en instrumenten
om op verschillende vlakken waarde te meten
voor academische bibliotheken

z

ERS
Economic Impact Toolkits for Archives,
Libraries and Museums

De maatschappelijke betekenis van musea
De economische waarde en impact van het
nieuwe Rijksmuseum

OVER DE GRENS
Onderzoek uit andere landen naar de impact van
openbare bibliotheken
LAAGGELETTERDEN EN LAAGOPGELEIDEN
Uitkomsten van de monitor Laaggeletterdheid en
onderzoek naar taal- en basisvaardigheden voor
laagopgeleiden.

z
z

Monitor Laaggeletterdheid
Leren in verschillende contexten

CULTUUR
In de culturele sector neemt onderzoek naar waarde
een hoge vlucht. Het betreft zowel economisch
onderzoek als algemene verkenningen van waarde.
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z

De waarde van cultuur
Overzicht van onderzoek naar waarde en 		
waarden van cultuur

z

De waarde van cultuur in cijfers
Economisch onderzoek naar de waarde
van cultuur

z

In Afrika
De perceptie van bibliotheken in zes Afrikaanse
landen door publiek en stakeholders

z
z
z
z
z

Italië
De impact van openbare bibliotheken in Italië
Verenigde Staten
Impact studie naar bibliotheken in de VS
The British Library
Letland
Schotland, Wales en Noord-Ierland

Meer weten? Meepraten? Kennis delen? Biebtobieb! |→| .
Het E-magazine DURF! voortaan automatisch
ontvangen? Stuur een mail naar durf@cubiss.nl. |→| .
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