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Samenvatting

InLEIDIng

De Brabantse netwerkbibliotheek (BnB) werkt aan het project 
‘Innovatie van de logistiek’. Het doel van dit project is om in 2014 
een vernieuwd logistiek model te kunnen implementeren, dat 
goedkoop, efficiënt en klantgericht is. Een belangrijk onderdeel van 
dit project was het uitvoeren van de trendanalyse die in dit rapport 
beschreven wordt. Deze trendanalyse biedt inzicht in relevante 
trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het logistieke 
vraagstuk van de bibliotheek. De analyse maakt het mogelijk om bij 
het ontwerpen van het nieuwe logistieke model, al te anticiperen op 
toekomstige ontwikkelingen. Er ligt een belangrijke uitdaging in het 
vinden van de balans tussen de uiteenlopende wensen van de klant 
en het hebben van een  financieel dekkende logistieke organisatie.

TrEnDS OP HOOfDLIjnEn

Uit de analyse komt een aantal trends en ontwikkelingen naar 
voren, die allemaal direct of indirect van invloed zijn op de logistiek 
van de Brabantse Bibliotheken. 

De vergrijzing onder de nederlandse bevolking zet druk op de 
arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat zoals we die vandaag de dag 
kennen. Tegelijkertijd groeit het aantal eenpersoonshuishoudens. 

nederlanders hebben het enorm druk. We willen steeds meer 
in hetzelfde tijdsbestek en stellen ook steeds hogere eisen aan 
onze activiteiten. De ontwikkeling van apparaten zoals tablets en 
smartphones biedt mogelijkheden om onafhankelijk van plaats en 
tijd zaken te regelen. Onder meer door deze ‘personal devices’ en 
de daarmee verkregen flexibiliteit verwacht de consument ook een 
persoonlijke en flexibele toenadering van de producent. Doordat 
bedrijven meer en meer gebruik maken van de enorme hoeveelheid 
consumenteninformatie die verkrijgbaar is op het internet (big 
data), kunnen zij hun producten en diensten ook daadwerkelijk 
specifieker afstemmen op de wensen van de klant. Die bieden zij 
niet alleen digitaal of fysiek aan, maar veelal in een combinatie van 
beide.

In nederland is de crisis nog niet voorbij. De met bezuinigingen ge-
paard gaande decentralisaties zetten gemeenten onder grote druk. 
gemeenten korten of hebben plannen om te korten; met name op 
subsidies voor culturele instellingen. Daarnaast stellen overheden 
tegenwoordig strengere eisen aan de subsidies en verwachten ze 
dat instellingen ook zelf inkomsten genereren. Een financierings-
methode die terrein wint is crowdfunding. Het bovenstaande is in 
lijn met de bottom-up initiatieven die her en der ontstaan. Waar 
overheden een terugtrekkende beweging maken, komen burgers 
zelf met alternatieven. Deze veelal lokale initiatieven zouden oplos-
singen kunnen bieden voor krimpregio’s, waar voorzieningen als 
een supermarkt, school of bibliotheek verdwijnen.
 
De bewustwording van de negatieve effecten van de huidige 
 consumptiemaatschappij groeit, zowel bij overheden als burgers. 

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen proberen 
overheden en bedrijven de negatieve effecten op maatschappij, 
ecologie en economie te minimaliseren. Hiervoor zetten ze onder 
meer  soc iaal zwakkeren (via sociale werkplaatsen) in. Consumenten 
worden (milieu)bewuster en ze verlangen dit ook van organisaties, 
die dit op hun beurt ook weer van de consument verlangen.

De consument van nu vindt het minder belangrijk om zaken te be-
zitten. Auto’s, maar ook bijvoorbeeld film en fotomateriaal worden 
vaker gedeeld door consumenten. Nieuwe online technologieën 
als de opkomst van the cloud, versnellen de groei van dit delen. 
 Tegelijkertijd winnen digitale muziek, teksten en films steeds meer 
terrein op het fysieke format. 

De bibliotheeksector heeft te maken met een aantal ont  wik-
kelingen, die in meer of mindere mate verband houdt met eerder 
genoemde trends en ontwikkelingen. Zo zien we een krimp in de 
omvang van de fysieke collectie. Tegelijkertijd stijgt het aanbod 
en gebruik van e-books. De verwachting is dat e-books op termijn 
de boventoon zullen voeren. De vraag is welke rol de bibliotheek 
daarin kan spelen. Op dit moment ontwikkelt de sector zijn digitale 
dienstverlening, bijvoorbeeld de nationale Bibliotheek Catalogus, 
waardoor het collectieaanbod beter en efficiënter afgestemd wordt 
op de klant. Hiermee samenhangend zien we dat bibliotheken, 
vooral op regionaal niveau, met achtergrondcollecties hun collectie 
efficiënter wil inzetten. 

Vanwege de bezuinigingen stoot het merendeel van de biblio theken 
de eigen gebouwen af. Ze brengen de bibliotheekvoorziening onder 
in scholen, wijkcentra en verzorgingshuizen. De bibliotheek werkt 
steeds vaker met andere partijen samen, met name met het onder-
wijs. Ook zien we dat de subsidiënt (gemeente) andersoortige eisen 
stelt, bijvoorbeeld dat de bibliotheek gebruik maakt van de sociale 
werkplaats.

Het aantal leden en uitleningen in de bibliotheekbranche is 
 dalende. Wel is er een stijging in het aantal Brabantse reser veringen 
waarneembaar. De bibliotheek biedt steeds meer alternatieve 
 locaties voor inleveren en ophalen, zoals een Bieb2go. Thuis-
bezorgen zou een mogelijk alternatief kunnen zijn, maar zowel 
onderzoek als pilots laten zien dat de hedendaagse klant deze 
dienstverlening weinig gebruikt.

LOgISTIEKE gEVOLgEn

De macro-, meso- en microtrends hebben ieder op een andere 
manier invloed op de logistiek. Soms direct, soms indirect. Wat we 
in ieder geval zien, is dat de consument sterk gebaat is bij flexibele 
 logistiek. Zowel sociale, economische als technologische trends 
wijzen hierop. Denk aan onder andere: meer business to consu-
mer logistiek en een sterkere regie op het bezorgproces door de 
consument. Logistieke stromen worden hierdoor complexer en er 
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komen meer logistieke bewegingen. Aan de andere kant zijn er ook 
implicaties voor minder logistieke bewegingen, bijvoorbeeld door 
de opkomst van e-books en andere digitale producten. Doordat 
consumenten steeds meer delen en veel zich in the cloud bevindt, 
lijkt fysieke logistiek hier minder van belang te worden. Ook andere 
logistieke aspecten zijn onderhevig aan trends. De vraag naar 
duurzaamheid dwingt bijvoorbeeld om te kijken naar alternatieve 
brandstoffen. Soms worden deze alternatieven zelfs gesubsidieerd. 
In het kader van duurzaamheid, maar ook vanuit bezuinigings-
noodzaak, zal de logistiek moeten kijken naar samenwerking met 
vrijwilligers en sociale werkplaatsen. Burgerinitiatieven kunnen 
die samenwerking vergemakkelijken. Maar ook samenwerking met 
commerciële partijen, aan haken bij alternatieve goederenstromen 
of uitbesteding behoort tot de mogelijkheden om het hoofd boven 
water te houden en een efficiënte logistieke dienstverlening te 
behouden. 

1. Inleiding

De logistieke sector is sterk in beweging. Nieuwe technologieën 
zorgen voor veranderingen in het logistieke model en de logistieke 
systemen. Ook de klantvraag transformeert: door veranderende 
wensen en behoeften, maar ook door nieuwe ontwikkelingen 
en mogelijkheden. Dit geldt evenzeer voor de aanbodkant en de 
 (logistieke) spelers die in deze markt opereren. De bibliotheek 
streeft naar een kwalitatief hoge dienstverlening, ook al heeft ze te 
maken met bezuinigingen. Om op alle veranderingen in te kunnen 
spelen en toekomstbestendig te zijn, is het voor de bibliotheek van 
belang om blijvend aan de vraag te kunnen voldoen en de logistieke 
dienst verlening te vernieuwen.

1.1. ACHTErgrOnD VAn HET PrOjECT
Doelstelling project ‘Innovatie van de logistiek’ 2015

Om logistieke vernieuwing te realiseren heeft de Brabantse 
netwerkbibliotheek (BnB) het project  ‘Innovatie van de logistiek’ 
opgezet. Innovatie en ondernemerschap zijn niet voor niets de kern-
begrippen van het huidige meerjarenbeleidsplan van BnB (Van der 
Lecq & Middelkoop, 2013). Het doel van dit project is om in 2014 een 
logistiek model te kunnen implementeren dat goedkoop, efficiënt 
en klantgericht is. Een model dat bestaande bibliotheekklanten 
tevreden houdt, en tegelijkertijd nieuwe klanten aantrekt.

In de periode 2013-2014 wordt er stapsgewijs naar dit doel toe 
 gewerkt. Een belangrijke stap in dit proces is het verkrijgen van 
inzicht in de logistieke ontwikkelingen op het gebied van (onder 
andere) technologie, en vraag en aanbod. Daarom hebben we deze 
trendanalyse gemaakt. De analyse brengt onder meer in beeld 
 welke veranderende klantvragen, nieuwe technologieën en markt-
partijen (aanbod) van invloed zijn op de logistieke dienstverlening 
in de nabije toekomst.

naast deze trendanalyse worden in 2013 binnen het project 
 ‘Innovatie van de logistiek’ nog de volgende resultaten opgeleverd:

1. Nulmeting rapportage van de huidige logistieke dienstverlening 
van BNB/Cubiss
2. Quick wins (kansrijke ideeën voortvloeiend uit de nulme ting die 
snel en eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden);
3. Eén afgeronde kansrijke logistieke pilot;
4. Document ”Scenario’s voor de doorontwikkeling van de logistieke 
dienstverlening” 
5. Een netwerkbijeenkomst met presentatie van voorlopige resul-
taten en mogelijkheden voor de planning 2014-2015;
6. Het Projectplan 2014 voor deze projectlijn.

Doelstelling trendanalyse 2013

Dit rapport geeft antwoord op de vraag ‘Welke trends en ontwik-
kelingen zijn er en wat is hun invloed op de logistieke dienst-
verlening van de Brabantse netwerk Bibliotheek?’. Een helder beeld 
van trends, ontwikkelingen en innovaties in de logistieke sector 
biedt handvatten om gericht in te kunnen spelen op de verande-
rende logistieke vraag van bibliotheken en hun eindgebruikers. 
Deze trendanalyse is een hulpmiddel bij het bepalen van de beste 
strategie om meer efficiency (in tijd en geld) te bereiken.

Trendanalyse in relatie tot andere deelprojecten

a) Eén afgeronde kansrijke logistieke pilot: Hoewel de opzet en 
uitvoering van de pilot de trendanalyse niet chronologisch opvolgt, 
kan er bij de ontwikkeling van de pilot inspiratie worden geput uit 
de tot dan toe opgehaalde beelden uit de trendanalyse.

b) Document ”Scenario’s voor de doorontwikkeling van de logis-
tieke dienstverlening”: naast de eerder genoemde input, geeft de 
trendanalyse richting aan de te ontwikkelen scenario’s voor de 
doorontwikkeling van de logistiek. Waar de trendanalyse trends op 
een algemeen niveau schetst, worden binnen de scenario’s deze 
algemene trends vertaald naar en toegespitst op de BnB-situatie.

c) netwerkbijeenkomst: De beelden die voortvloeien uit de trend-
analyse worden tijdens deze gelegenheid gedeeld met de achter-
ban. Dit vormt een belangrijk moment om te klankborden en te 
 voeden: zijn de resultaten herkenbaar, is er meer verdieping nodig 
op bepaalde punten en waar ziet de achterban kansen? 
Het klankbordproces wordt overigens niet beperkt tot de netwerk-
bijeenkomst. gedurende het gehele proces wordt de stuurgroep op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

d) Het Projectplan 2014 voor deze projectlijn: Samen met alle andere 
deelresultaten (nulmeting, quick wins, scenario’s) ontstaat gaan-
deweg het proces een compleet beeld van de huidige en mogelijke 
toekomstige logistiek voor de Brabantse netwerkbibliotheek.

1.2. LEESWIjZEr

na deze inleiding, volgt een hoofdstuk met de onderzoeksopzet. 
Hoofdstuk 3 schetst vervolgens de belangrijkste trends, onder-
verdeeld in een aantal hoofdthema’s. Hoofdstuk 4 beschrijft het 
huidige en toekomstige bibliotheekbeleid.
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2. Onderzoeksopzet

2.1. DOEL En PrOBLEEMSTELLIng

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de trendanalyse is opgezet. Tijdens de 
zogeheten ‘Project Start-up’ 1 (PSU) op 6 december 2012 zijn de  kaders 
voor de trendanalyse geschetst. Wat zijn facetten die aan bod 
 moeten komen, welke richting kiezen we? In de PSU werd de opzet 
van het onderzoek vertaald in concrete stappen. Welke methodie-
ken geven het beste antwoord op de vraag? Wie en wat gaan we 
onderzoeken? Wat zijn de randvoorwoorden, wat hebben we ervoor 
nodig om het onderzoek suc cesvol te volbrengen?

De volgende probleemstelling staat centraal in de trendanalyse:

Welke trends en ontwikkelingen 

zijn er en wat is hun invloed op de 

logistieke dienstverlening van de 

Brabantse Netwerk Bibliotheek?

Methodieken

Het doel van de trendanalyse is input te genereren voor het ant-
woord op de vraag welke strategie het beste gevolgd kan worden 
om meer efficiëntie in de logistiek te bereiken. Het biedt handvatten 
en richting om beter in te kunnen spelen op de veranderende logis-
tieke vraag van bibliotheken en hun eindgebruikers.

2.2. TrEnDAnALySE

De projectgroep koos voor een trendanalyse, maar wat is een 
trend analyse? Wat zijn trends? ‘Trend’ is een breed begrip. Het 
woordenboek legt het uit als een ontwikkelingslijn; een neiging 
of richting. Het heeft dus betrekking op ontwikkelingen over de 
tijd. Veel trends zijn meetbaar of cijfermatig. Denk bijvoorbeeld 
aan sociaal- demografische trends. Deze gegevens komen onder 
andere uit statistieken en registers. De stijging van geboortecijfers 
in een gemeente is een voorbeeld hiervan. Maar denk ook aan de 
stijging van de gemiddelde leeftijd (ontgroening en vergrijzing) in 
nederland. Veel trends voltrekken zich echter ook op een minder 
makkelijk meetbaar of voorspelbaar vlak. Denk hierbij aan mode 
en subculturen (lifestyle). Ook meningen en behoeften van mensen 
vallen hieronder. 

Er zijn verschillende niveaus van trends. Zo zijn er de ‘hypes’ die snel 
komen, maar ook snel gaan. Of juist langdurige maatschappelijke 
trends, zoals de vergrijzing. Er zijn ook markt- en consumenten-
trends. Die zijn vaak van kortere duur dan maatschappelijke trends. 

Ook kunnen de trendniveaus elkaar beïnvloeden: een maatschap-
pelijke trend (vergrijzing) kan bijvoorbeeld invloed hebben op een 
consumententrend (meer behoefte aan e-bikes). 

In deze trendanalyse is er gebruik gemaakt van de zogeheten PEST 
(STEP) analyse. PEST staat voor politieke, economische, sociale en 
technologische ontwikkelingen. Deze macro ontwikkelingen/trends 
worden in het rapport eerst in hoofdlijnen omschreven. Vervolgens 
wordt gekeken op welke wijze deze van invloed zijn op het logist ieke 
werkveld. Tot slot komen de specifieke bibliotheek ontwikkelingen 
en consumententrends aan bod (meso-/micro-niveau). Deze staan 
uiteraard niet geheel op zichzelf en houden verband met één of 
meerdere macro-trends. 

Trendwatchers kijken graag vooruit. De trendanalyse wordt dan ook 
opgevolgd door een (apart opgeleverd) scenario document. 
Dit scenario document vertaalt de huidige trends uit de trend-
analyse naar de toekomst voor de Brabantse bibliotheeklogistiek. 
Zoals Trendwatching.com (2013) het zelf zegt: “geen van de trends 
zal voor alle consumenten opgaan en niet alles is direct toepasbaar. 
En dat is precies waar het interessant wordt, want trendwatchen 
draait om toepassen. (…) Ze dienen te inspireren en te helpen 
 innoveren”. 

2.3. AAnPAK

Er zijn twee onderzoekstechnieken ingezet om trends op te halen. 
Om te beginnen deskresearch (bronnenonderzoek), waarbij trends 
worden gedestilleerd uit bestaande data. Daarnaast is er face-to- 
face geïnterviewd. Deskresearch schetst een vrij algemeen beeld; de 
gesprekken bieden mogelijkheden om dieper in te gaan op concrete 
ontwikkelingen, zoals de Bibliotheek op school. Tevens kunnen in 
gesprekken visies en verwachtingen worden uitgesproken. 
De interviews richtten zich op zowel logistieke experts uit het veld, 
als op sleutelfiguren binnen het Brabantse bibliotheeknetwerk. 
Hoewel een van de uiteindelijke doelen van het project ‘Innovatie 
van de Logistiek’ is om (potentiële) eindgebruikers (leden/niet-leden) 
beter te kunnen bedienen, wordt deze groep niet direct bevraagd 
binnen dit onderzoek, maar indirect via bestaande bronnen. 
De input uit het onderzoek is in eerste instantie van nut voor de 
bibliotheken en hun logistieke dienstverlening, die daar vervolgens 
zelf de (potentiële) klant mee kunnen helpen. 

Deskresearch

Het signaleren van relevante trends is een complexe aangelegen-
heid. Welke algemene trends en ontwikkelingen kunnen we onder-
scheiden? Hoe houden deze verband met de logistiek? Er is gekozen 
voor een brede insteek, waarbij het toetsingskader was: op welke 

1. Een Project Start-Up (PSU) is een bijeenkomst  waarin alle projectonderdelen uitvoerig worden besproken en uitgewerkt, alvorens het project van start 
gaat.  Bron: Bos, J., Harting, E. & Hesselink, M. (2011) PMC Compact. Projectmatig creëren binnen handbereik. Schiedam: Scriptum
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Dinalog: 
Dutch Institute for Advanced Logistics

Dinalog staat voor ‘Dutch Institute for Advanced Logistics’. 
Samen met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen 
werkt het instituut aan innovatieve logistieke projecten, 
waarvan een aantal zijn gerelateerd aan de bibliotheek

logistiek in Nederland. Het Sectorinstituut voor Open
bare Bibliotheken (SIOB) (samen met de Vereniging 

voor Openbare Bibliotheken) is dan ook een 
 belangrijkere partner en subsidiënt voor deze 

logistieke deelprojecten (Dinalog, 2012). 
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wijze beïnvloedt het de (bibliotheek)logistiek. Hierbij is  gebruik 
gemaakt van publicaties van gerenommeerde trendwatchers en 
van cijfermateriaal, onderzoeken en artikelen van instituten als 
het  Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel 
Plan bureau. Ook is er gekeken naar beschikbare trendanalyses en 
onderzoeken binnen de sector.

Interviews

Hoewel een goed interview leidt tot diepgaande, interessante 
resultaten, heeft het ook beperkingen. Zo zijn interviews relatief 
kostbaar en vergen ze een behoorlijke tijdsinvestering. Daarom is 
er een selectie gemaakt van te interviewen personen, die hieronder 
kort worden beschreven. 

Om een beeld te krijgen van hoe de commerciële logistiek in de 
 huidige omstandigheden werkt en hoe deze sector naar de toekomst 
kijkt, is een afgevaardigde van Post.NL geïnterviewd. 
Dit interview was ook bedoeld om zicht te krijgen op wat in de 
 inleiding ‘het veranderend aanbod’ wordt genoemd. Daarnaast 
is de oprichter van het Huis van de Logistiek/Midpoint Brabant 
 geïnterviewd. Midpoint Brabant is een belangrijke logistieke ‘hub’ in 
Midden-Brabant, waarbij ruim 60 bedrijven, overheden en onder-
wijsinstellingen betrokken zijn, waaronder negen gemeenten, de 
provincie Noord-Brabant en Tilburg University.

Op het gebied van landelijke bibliotheeklogistiek is een expert vanuit 
het Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB) gesproken. Dit in 
verband met haar bijdrage aan Collectie Nederland/Digitale Collectie. 
Daarnaast is de landelijke coördinator uitvoering Interbibliothecair 
Leenverkeer geïnterviewd. In het kader van de logistiek rondom de 
Bibliotheek op school is een educatiespecialist die betrokken is bij dit 
landelijke project gesproken.

Op regionaal bibliotheeklogistiekniveau is gesproken met de voor-
malige projectleider Collectiebeleid van de Brabantse Netwerk-
bibliotheek. Daarnaast is gesproken met de logistieke coördinator van 
de Brabantse Netwerkbibliotheek.

Het Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics) jaarcongres 
2013 is bezocht (zie kader). Via SIOB is de bibliotheekbranche expliciet 
betrokken in Dinalogs logistieke onderzoeken.
Naast deze logistieke experts zijn er ook BNB-sleutelfiguren 
 (directeuren) geïnterviewd. Op die manier is een directer beeld 
opgehaald van de toekomstvisie op logistiek, vanuit de beleving en 
ervaring van de bibliotheek zelf. Ook hier is een selectie gemaakt van 
respondenten. Daarbij is rekening gehouden met een zo representatief 
mogelijke vertegenwoordiging uit het veld. Het betreft hier dan ook 
een landelijke en een stedelijke bibliotheek: Bibliotheek De Kempen en 
Bibliotheek ’s-Hertogenbosch. 

Trechter

Om de juiste ijkpunten en richtlijnen voor de deskresearch en 
interviews met experts en sleutelfiguren te generen, heeft allereerst 
een kort interview plaatsgevonden met de coördinator logistiek van 
de Brabantse netwerkbibliotheek. Zo is meer inzicht verkregen in de 
logistieke processen in het Brabantse netwerk. Ook is kort gespro-
ken met een extern logistiek adviseur, betrokken bij de projectgroep. 
Deze input is verwerkt in een zogeheten ‘topiclist’ 2 die is gebruikt 
voor de verdere interviews en analyse van documenten.
In feite is er – projectbreed – gezien sprake van een trechtermodel in 
de opzet (zie afbeelding 2.3.1.).

Afbeelding 2.3.1. Trechtermodel trendanalyse

2.4. AnALySE En rAPPOrTAgE

Voor de deskresearch zijn diverse bronnen aangeboord. Vervolgens 
zijn de bronnen gelezen en geselecteerd op relevantie voor het 
project. De interviews zijn schriftelijk vastgelegd. Analyse van de 
data vond plaats door alle stukken en bevindingen uitgebreid te 
lezen en hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Vervolgens is alles 
 gestruc tureerd en gesystematiseerd op micro ,meso en macro 
niveau. De resultaten uit de bronnen en de resultaten uit de 
interviews zijn vervlochten tot één geïntegreerd beeld, dat in het 
volgende hoofdstuk geschetst wordt.

                       

2. Zie bijlage 1 voor de topiclist
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3. Trends en ontwikkelingen in de samenleving

3.1 SOCIAAL
Sociaal-demografische ontwikkelingen

Grijze druk 
Een bekende sociaal-demografische trend is de vergrijzing. Het CBS 
registreert al tien jaar op rij een toename van het aantal 65-plus-
sers onder de nederlandse bevolking (CBS, 2012). Waar in 2010 nog 
slechts vijftien procent van de nederlandse bevolking 65 jaar of 
ouder was, zal dit percentage in 2040 opgelopen zijn tot ruim 25 
procent (Raymakers, 2013). De grijze druk is volgens Bert Mulder 
(Lector Informatie, technologie & samenleving Haagse school en 
voormalig informatieadviseur Tweede Kamer) van grote invloed op 
de toekomstige arbeidsmarkt. na 2020 krijgen we volgens Mulder 
te maken met een tekort aan professionals. Dit heeft niet alleen 
vergaande economische gevolgen (arbeidsmarkt), maar ook de nu al 
onder druk staande verzorgingsstaat wordt daardoor onhoudbaar 
(Cubiss, 2013).

Groei eenpersoonshuishoudens
Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt verder toe (CBS, 2011; 
GfK, 2012). De individualisering is volgens het Sociaal Cultureel 
Planbureau een historisch, sociaal en cultureel proces dat meerdere 
decennia beslaat (Cubiss, 2013). Op dit moment telt nederland ruim 
2,6 miljoen alleenwonenden. De verwachting is dat dit aantal per 
jaar met 37.000 personen groeit, waardoor er in 2030 ongeveer 
3,4 miljoen zijn. Dit hangt ook deels samen met de vergrijzing, 
bij voorbeeld doordat de partner overlijdt of naar een verpleeghuis 
gaat. Ook het groeiende aantal scheidingen beïnvloedt deze ont-
wikkeling (CBS, 2011). 

Logistieke gevolgen
Een mogelijk scenario voor de logistiek, is dat de behoefte aan 
thuisbezorgen en -ophalen voor deze groepen toeneemt. Men heeft 
bijvoorbeeld fysiek minder bewegingsvrijheid (vergrijzing) of men 
kan zich minder flexibel opstellen (eenpersoonshuishoudens). 

Tijdsbesteding

‘Druk, druk, druk’ 
nederlanders hebben steeds minder vrije tijd, met name gezinnen 
met kinderen. Verschillende onderzoeken, waaronder die van het 
Sociaal Cultureel Planbureau tonen dat aan (de Haan & Verbeek, 2011). 
We hebben het met z’n allen ‘druk druk druk’. 

Op de lange termijn zien bepaalde trendwatchers echter ook een 
tegenbeweging aankomen: na een periode van ‘druk druk druk’ en 
‘meer, sneller, beter’ komt er weer meer behoefte aan teruggaan 
naar de essentie (Trendslator, 2013). Dergelijke tegenbewegingen 
manifesteren zich gaandeweg via  fenomenen als slowfood en slow-
cooking. 

Logistieke gevolgen
Werk, studie, relatie, kinderen, zorg en vrije tijd: alle ballen moeten 
in de lucht gehouden worden. Er is minder tijd om thuis te zijn voor 
het aannemen van een pakketje. De consument wil daarom graag 
zelf bepalen wanneer en waar iets geleverd moet worden. 
Dit maatwerk vraagt de nodige flexibiliteit van de logistiek (Dinalog, 
2011). Het zal de drukbezette consument waarschijnlijk aanspreken 
om materialen thuis te laten bezorgen in zelfgekozen tijdsblokken, 
of materialen op te halen bij een pick-up point (samen met de 
boodschappen). 

Bottom-up versus T op-down

Burger neemt initiatief
De overheid trekt zich terug en doet steeds meer een beroep op de 
burger en zijn eigen verantwoordelijkheid (Veldheer, Jonker & van 
Noije, 2012;  Van Laar & de Groot, 2012). Burgerparticipatie is in deze 
context een veelgebruikte term. Door de bezuinigingen vallen voor-
zieningen weg. Als er aan die voorzieningen wel behoefte is, rest 
burgers soms niets anders dan zelf het heft in handen te nemen. 
Zij gaan zichzelf dus anders organiseren en er komt meer gedeelde 
verantwoordelijkheid (Trendslator, 2013).

Logistieke gevolgen
In (logistieke) organisaties komen vrijwilligers (nóg) meer in beeld. 
niet alleen vanuit economische motieven (bezuinigingen), maar 
ook vanuit maatschappelijke motieven. Of juist vanwege de bij-
zondere expertise van vrijwilligers. Er ontstaan echter ook initiat-
ieven buiten de vleugels van organisaties om (bottom-up).   
Een bekend voorbeeld is ‘Leeszaal Rotterdam West’ in rotterdam. 
Ook als er een logistieke dienst wegvalt, zouden burgers op lokaal 
niveau een eigen dienstverlening kunnen opzetten.

Duurzaamheid

Bewuster consumeren
De paragraaf ‘Bottom-up versus Top-down’ beschreef de groei ende 
behoefte van mensen om ‘iets terug te geven’. De samenleving wordt 
zich steeds meer bewust van de negatieve gevolgen van onze con-
sumptiemaatschappij. Zo dringt het besef van de eindigheid van de 
fossiele grondstoffen steeds beter door. Het verduurzamen van onze 
samenleving geldt dan ook als belangrijke trend. Volgens trend-
watchers gaat dat twee kanten op. Aan de ene kant ver wachten 
klanten van bedrijven dat ze verantwoord handelen. Maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen3 blijft daarmee een  onderwerp dat de 
aandacht verdient. Aan de andere kant gebeurt het ook andersom: 
bedrijven verwachten (steeds meer) van hun klanten dat ze milieu-
bewust handelen (Trendwatching, 2013). Bij consumenten groeit de 
behoefte aan transparantie bij organisaties en bedrijven. Die zullen 
zich dus meer moeten bewijzen (Trend watching, 2013).

3. Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een bepaalde wijze van besturen, uitvoeren en dus ondernemen. Het doel dat MVO nastreeft 
is de bedrijfsvoering als geheel in kwaliteit te verbeteren en de kosten te laten dalen, zonder de effecten op mens, milieu en bedrijfsvoering uit het oog te 
verliezen. De verbetering van de bedrijfsprocessen gebeurt in samenwerking met onder andere de leveranciers, klanten, maatschappij en personeel.
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Logistieke gevolgen
Waar transport is, is milieuvervuiling. En in het wegtransport zijn er 
vertragende en vervuilende files. Er wordt met een steeds kritischer 
blik naar dit aspect van logistiek gekeken. Logistieke organisaties 
innoveren dan ook steeds meer in de richting van duurzaamheid.

Een logistiek voorbeeld waarbij een bedrijf ook van de klant 
verwacht dat ze milieubewust handelt, is de CO2-compensatie bij 
reizen. Via de website ‘Greenseat’ (http://greenseat.nl/) 
berekent de klant zijn CO2 uitstoot per vervoermiddel, zodat hij het 
milieu vriendelijkste vervoermiddel kan kiezen. Ook kan hij ter CO2- 
compensatie geld overmaken naar greenseat. 
greenseat investeert dit geld in de ontwikkeling van duurzame 
energie in ont wikkelingslanden. Een ander logistiek voorbeeld zijn 
de ‘groene’ taxi’s, die  rijden op biogas 75 (http://www.groenetaxi.
nl/). Op hun website  laten ze via infographics zien hoeveel bomen 
ze ‘gered’ hebben. naast biogas zijn er ook veel vervoersinitiatieven 
op elektriciteit. 

Krimpregio’s en leefbaarheid

Verdwijning voorzieningen
Sommige nederlandse gemeenten hebben te maken met krimp. 
De woonplaats loopt leeg doordat er geen of weinig kinderen 
worden geboren en inwoners naar (grotere) steden verhuizen 
(Rijksoverheid, 2012). naast bezuinigingen en economische crisis, is dit 
ook een oorzaak van de verschraling van het voorzieningenniveau. 
Door het verdwijnen van voorzieningen, waaronder bibliotheken, 
neemt de leefbaarheid in deze gemeenten af. Hierdoor wordt het 
ook economisch minder aantrekkelijk voor bedrijven en mensen om 
zich te vestigingen. 

Logistieke gevolgen
Men bedenkt (logistieke) oplossingen om de leefbaarheid en het 
voorzieningenniveau in krimpregio’s op peil te houden. Hier ligt 
ook een logistieke uitdaging, waar Dinalog (Dutch Institute for 
 Advanced Logistics) mee aan de slag is gegaan. Zo combineert 
Dinalog (2013) in haar onderzoeksproject ‘Cargo hitching’   goederen-
stromen om bepaalde voorzieningen zoveel mogelijk overeind te 
houden. Bijvoorbeeld een bus of taxi die een bibliotheekboek mee 
vervoert. Een lagere file druk en minder luchtverontreiniging zijn 
twee andere voordelen van cargohitching (Dinalog, 2013).

3.2. TECHnOLOgISCH
Ontwikkeling apparatuur

Apparaten bieden de consument  steeds meer
Er komen steeds meer devices, die vervolgens stuk voor stuk door 
evolueren. Men multitaskt niet op apparaten, men hypertaskt er 
op (Trendwatching, 2013): smartphone in de hand, vingers op de 
tablet en ogen gericht op de TV. Alles tegelijk bedienen en bekijken. 
Trendwatchers spreken ook wel van een ‘(second) screen cultuur’. 
nederlanders maken steeds meer gebruik van mobiele apparatuur. 
Zo gebruikte twee derde van alle huishoudens in 2011 laptops voor 
activiteiten op het internet (CBS, 2011). Dit is een verdubbeling ten 
opzichte van 2005. Ook het internetten via mobiele telefoon neemt 

razendsnel toe. Op ieder moment, alles bij de hand hebben is een 
belangrijk credo (Trendwatching, 2013). 

Digitalisering

Digitalisering data en content 
De digitalisering van data neemt een enorme vlucht. 
De verwachting is dat er in 2020 tussen de 35-40 zettabytes (10 tot 
de 21ste macht bytes) aan data opgeslagen zal zijn. Hiervan is 90 
procent niet gestructureerd (Cubiss, 2013; Raymakers, 2012). Door de 
digitalisering is steeds meer big data beschikbaar. We spreken van 
big data als er zoveel data zijn dat ze niet meer in een systeem te 
vatten zijn. Big data gegevens geven inzicht in hoe men beter op 
de klant in kan spelen (zie ook    § 3.3 ‘Economisch’). Ook genereert het 
meer klantinzicht in een sector als de logistiek. 

Tegelijkertijd zien we dat vrijwel alle tijdschriften, boeken en krant-
en in digitale vorm worden aangeboden. Meer dan de helft van de 
internetgebruikers downloadde of las in 2010 kranten of nieuws-
bladen via het internet (CBS, 2011). Volgens Van der Weel (2011) gaat 
de digitalisering van tekst snel. Deze veronderstelling blijkt ook uit 
recente cijfers van de boekenbranche. Zo verkocht Amazon voor elke 
100 gedrukte boeken 105 e-books voor de Kindle e-reader. 
Ook Stichting Marktonderzoek Boekenvak en marktonderzoeker 
gfK constateerden een enorme groei. Waar in 2010 nog ongeveer 
350.000 e-books werden verkocht, was dit aantal in 2011 verdubbeld 
(KVB, 2012). Auteurs als Stieg Larsson, Charlaine Harris, Stephanie 
Meyer, james Patterson en nora roberts verkochten in 2010 ieder 
meer dan 500.000 Kindle boeken wereldwijd (Loebbecke, 2010). 
 Volgens vele experts zal het aandeel e-books de komende jaren 
alleen maar stijgen (Jager, 2012; Gelevert, 2011; Van der Weel, 2011; 
Vermond, 2012).

Logistieke gevolgen
De technologische ontwikkelingen kunnen op verschillende 
 man ieren van invloed zijn op de logistiek. Ten eerste zou appa-
ratuur als een tablet of smartphone het consumeren kunnen 
 vereenvoudigen. Terwijl je wacht op de bus, kan je de nieuwste kle-
ding bestellen. De stap om een folder te bekijken en naar een winkel 
te gaan, is niet meer tijd- en plaatsgebonden. Ook kan apparatuur 
de logistiek helpen om efficiëntie te behalen, door bij voorbeeld te 
werken met een routeregistratiesysteem van TomTom. Dit geeft 
onder meer inzicht in de gereden kilometers, aantal minuten 
stilstand en aangedane plaatsen. Deze tool kan benut worden voor 
analyse (0-, 1-, 2- metingen, vergelijkingen over de tijd, signaleren 
van knelpunten etc.). Ten tweede kan het product een digitale vorm 
krijgen. De film die je wilt zien hoeft niet meer op een dvd te wor-
den geleverd, maar kan ook digitaal worden geleverd, zónder inzet 
van een fysiek logistiek vervoersmiddel.  

Van bezit naar toegang 

Technologie bevordert het delen 
Het bezit van (fysieke) zaken daalt ten faveure van de (digitale) 
toegang tot dezelfde zaken. Dit is niet louter een technologische 
ontwikkeling, maar ook een sociale ontwikkeling. Zo blijkt uit 
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onderzoek van Motivaction (Lampert & Röhling, 2013) dat 59 procent 
van de nederlanders aangeeft spullen niet te hoeven bezitten, als 
ze deze op een andere manier toch kunnen gebruiken. Er ontstaan 
zelfs mini-economieën, constateert Aarts (2012). Zo bestaan er 
ruilgemeenschappen waarbinnen een vers gekookte maaltijd wordt 
geruild met een reparatieklus aan huis. De technologie biedt daar 
veel mogelijkheden voor, zoals youtube, Spotify en andere software. 
Ook als het gaat om lezen. De website Ownshelf.com is een platform 
waarop e-books gratis kunnen worden uitgewisseld. De cloud is al 
niet meer weg te denken in deze context. Maar denk ook aan ‘auto 
sharen’, je huis beschikbaar stellen als ‘hotelkamer’ en ‘TED talks’ 
(Lampert & Röhling, 2013). Het gaat namelijk niet alleen om spul-
len, maar ook om kennis en informatie. De functies van meerdere 
apparaten worden, zoals eerder genoemd, ook steeds meer in één 
apparaat geïntegreerd. Zolang er maar internettoegang is, kan men 
in principe overal waar men wil bij (De Groof, Havermans, Louwen, 
Hoogesteijn, Bode, Moeskops, Cox, Willems & Houben, 2012). Deze ontwik-
keling zal mede door de technologische mogelijkheden alleen maar 
verder doorzetten (Lampert & Wijffels, 2012).

Logistieke gevolgen
In eerste instantie lijkt deze ontwikkeling nauw samen te hangen 
met digitalisering. Hoe meer er digitaal wordt afgenomen, hoe 
minder er vervoerd hoeft te worden. Maar indien er wel sprake is 
van fysieke objecten, dan dient de gebruiker of het object te worden 
vervoerd. In dit geval zal het niet zozeer leiden tot een reductie van 
het logistieke vraagstuk, als wel een continuering. Alleen dan niet 
business to consumer maar consumer to consumer. De gekookte 
maaltijd moet immers wel bij de klussers terechtkomen en de klus-
ser moet naar de kok om de reparatie te doen.

3.3. ECOnOMISCH
Economische crisis

Nederlandse economie krimpt verder
De financiële crisis is nog niet voorbij. In tegenstelling tot eerdere 
prognoses kromp de economie in 2012 met 1 procent. Huishoudens 
consumeerden minder dan het jaar ervoor en er werd minder 
 geïnvesteerd. Ondanks de bezuinigingen liep in 2012 de overheids-
schuld verder op (CBS, 2013; rijksbegroting, 2012). 
gezien het  sombere perspectief kondigde het kabinet in september 
2013 opnieuw bezuinigingen aan.

Crowdfunding 
Tegenwoordig verstrekken banken, mede door de crisis, minder snel 
bedrijfskredieten. Een alternatief waar steeds meer partijen gebruik 
van maken, is crowdfunding. Partijen lenen daarbij rechtstreeks 
van particuliere spaarders en beleggers. In het verleden werd deze 
financieringsmogelijkheid alleen gebruikt door kleine organisaties, 
maar tegenwoordig maken ook semi-overheidsinstellingen gebruik 
van deze mogelijkheid. In de Volkskrant berichtte men op 23 juli 
2013: “Analisten voorspellen dat het midden- en kleinbedrijf in 2015 
een totaalbedrag van 255 miljoen euro uit ‘de menigte’ zal ophalen.” 
(Volkskrant, 2013).

Doorontwikkeling e-commerce

Online winkelen is booming, dat weten we allemaal. Organisaties 
investeren daarom in deze vorm van e-commerce. Het biedt nieuwe 
en/of aanvullende mogelijkheden om de klanten te bereiken. 
De bijbehorende strategieën hangen sterk samen. Met elkaar, en 
ook met maatschappelijke ontwikkelingen en klantbehoeften. 
De drie hierna beschreven ontwikkelingen vormen een samen-
hangend geheel, met klantwerving/-behoud en gebruiksgemak als 
gemene delers.

Klantbenadering
Het afgelopen decennium zijn producten en diensten mede dankzij 
technologische toepassingen steeds persoonlijker geworden. 
Hoewel we ons in veel opzichten nog als massa gedragen, onder-
scheiden we ons maar wat graag als individu. Persoonlijke zielen-
roerselen op Twitter, gepersonaliseerde profielen bij online-winkels 
en binnenkort zelfs geheel zelfontworpen meubels, thuis uit de 
printer. 

De sociale media faciliteren deze personalisering, en organisaties 
maken er dankbaar gebruik van. Dat is volop te zien op de  soc iale 
media, en ook op websites (denk aan ‘cookies’). Marktpartijen 
proberen met klantgegevens zo gericht mogelijk de consument 
te verleiden. Op basis van individueel zoek-, leen of koopgedrag 
bieden organisaties diensten op maat. Big data  bieden specifiekere  
inzichten in de consument. Zo sluiten organisaties beter aan op de 
persoonlijke wens van de klant. Er wordt ingespeeld op de beleving 
en de emotie van de consument. “Impress me and I’ll fall in love”, 
citeert Aarts (2012) dan ook in zijn trendanalyse voor Bibliotheek 
’s-Hertogenbosch. Er komen ook meer zintuigprikkelende producten 
en diensten op de markt, zoals google glass (Aarts, 2012). Bedrijven 
willen daarnaast meer interactie tussen hun product of dienst en 
de consument en er wordt meer aandacht besteed aan de waarde 
ervan voor de consument en de maatschappij (De Groof et al, 2012; 
Trendwatching.com 2013).

Meer flexibiliteit en snelheid
De consument van nu wenst directe voldoening (De Groof et al, 
2012, p. 171). Met één druk op de knop heeft hij toegang tot muziek, 
online shopping, boeken, tv enzovoorts. De markt speelt in op deze 
behoefte aan directe voldoening alsook aan flexibiliteit. Er is sprake 
van een wisselwerking: de wens voor voldoening komt vanuit de 
consument, maar wordt ook gevoed door wat de markt hem aan-
biedt. Denk hierbij aan smart-tv’s en andere ‘on demand’ dienst-
verleningen (De Groof et al., 2012, p. 37). De service en mogelijkheden 
bij marktpartijen nemen verder toe. Hierdoor kan steeds meer aan 
de wensen worden voldaan. Dit is overigens in lijn met de trend 
van de persoonlijke benadering. Logistieke organisaties  bezorgen 
hun pakketten in door de consumenten gekozen tijdblokken, 
 desgewenst op een andere locatie. Ook qua snelheid is er steeds 
meer mogelijk. je kunt tot laat in de avond bestellen en de vol gende 
dag heb je het in huis. Een trend die nauw samenhangt met de 
trend van de veranderde tijdsbesteding.
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Digitaal shopgemak in de praktijk

Er vindt een ontwikkeling plaats van losse webwin-
kels naar virtuele winkelstraten. fonq is een bekend online 

warenhuis en ook Bol.com breidt steeds verder uit met onder meer 
een woon- en outdoor sectie. Ook veel losstaande online shopadressen 
zoeken steeds meer verbinding met elkaar.  Zo is Dutch Institute for 
Advanced Logistics, (Logistics research, 2013) bezig met de ontwikke-
ling van één digitale winkelwagen voor meerdere webshops. Logistiek 
gezien wordt hier veel efficiency mee bereikt: geen aparte bestellingen 

en leveringen vanuit verschillende aanbieders, maar gecombineerd 
en geconcentreerd  (Logistics Research, 2013). naast één winkelwagen 

voor meerdere shops, bestaan er ook virtuele winkelstraten in de 
letterlijke zin van het woord. Een voorbeeld is giftavenue.nl 

(LaComm Media, 2013). Er is ‘gamification’ toegevoegd aan 
het winkelprincipe: je kunt lopen door driedimen-

sionale straten, winkels binnentreden en een 
digitale  gastvrouw aanspreken.
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Multichannel strategieën
Aan de winkelstraten is te zien dat de online verkoop almaar aan 
belang toeneemt. Sommige aanbieders vervangen ‘bricks’ door 
‘clicks’, met winkelleegstand tot gevolg. Toch wordt vaak voor multi-
channel strategieën gekozen: zowel fysieke als digitale verkoop. 
De keuze voor multichannel strategieën sluit aan bij de trend om in 
te spelen op beleving en de persoonlijke wensen en behoeften van 
de klant.

Toch worden er tegenwoordig nog steeds fysieke winkels geopend. 
In bepaalde branches, zoals de elektronicabranche, krijgen deze 
fysieke winkels echter een andere rol. Te Lindert (2013) belicht in zijn 
artikel het verhaal van hoogleraar Van Hillegersberg en benadrukt 
de kracht van de mix van digitaal en fysiek. De consument beleeft 
de ervaring fysiek (Te Lindert, 2013) en doet de aankoop online. 
De fysieke winkel als experiencecentre in plaats van verkoopplek 
past bij de trend om meer op de emotie van de klant in te spelen. 
De bibliotheek heeft deze mix ook. Haar vestigingen zijn óók een 
experiencecentres. De ‘snuffelende’ leden kunnen inspiratie opdoen 
tijdens hun bezoek op de fysieke locatie. Via onder andere retail 
probeert zij de klant ook te verleiden. De gerichte zoeker zoekt zijn 
boek in de online catalogus en gebruikt de bibliotheek alleen om 
het product op te halen.

Logistieke gevolgen 
Vanuit de consument bekeken biedt afstemming van een product 
of dienst op de persoonlijke situatie gemak. Een win-win situatie, 
als het voor het bedrijf ook omzet genereert. Deze persoonlijke 
benadering past in het hedendaagse logistieke bestel, waarin meer 
wordt en moet worden ingespeeld op de wensen van de klant. Dat 
de klant zelf een tijdstip en locatie voor levering kan uitkiezen is 
daarbij vanzelfsprekend. Het betekent ook dat het bezorgen een 
sterkere 24/7 benadering behoeft. Het product ontwikkelt zich 
steeds meer tot een serviceconcept, aldus Dinalog op haar website 
(2013). Het fenomeen ‘service logistiek’ slaat dan ook niet alleen op 
het logistieke proces zelf, maar ook op het proces daarna, aldus het 
onderzoeksinstituut. Als voorbeeld noemen zij de levering van een 
kopieerapparaat, waarbij het niet alleen om de levering draait maar 
ook de nazorg (onderhoud).
 
Waar het gaat om multichannel strategieën is er een verschil 
tussen winkel- en weblogistiek. In de winkellogistiek is er (achter de 
schermen) meer sprake van een business-to-business stroom. Het 
logistieke proces voltrekt zich dan bijvoorbeeld tussen distributie-
centrum en fysieke winkel. In het geval van business-to-consumer 
voltrekt dit proces zich van distributiecentrum/webshop naar de 
consument thuis. Volgens Dinalog (2011) is de laatste logistieke 
stroom een stuk complexer: kleine bestellingen (hoge frequentie), 
verspreid over vele plaatsen, inclusief retourbewegingen. 

3.4. POLITIEK
Decentralisatie

Verantwoordelijkheden verschuiven 
De afgelopen jaren zijn er veel rijksoverheidstaken overgeheveld 
naar de provincie of gemeente. Deze decentralisatie kreeg vooral in 

2007-2008 veel bestuurlijke aandacht. Decentralisatie vindt plaats 
vanuit de gedachte dat lokale overheden de belangrijkste actor zijn 
om de huidige maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In het 
beleidskader van de gemeentelijke herindeling staat ”Beleid kan het 
beste dicht bij de burger uitgevoerd worden.” (Rijksoverheid, 2013).   
Het biedt de overheid mogelijkheden efficiënter en slagvaardiger 
op te treden (Schilder et al., 2008). Het idee achter de gemeent elijke 
 herindeling die minister Plasterk momenteel nastreeft, is dat 
gemeenten bestuurlijk sterker zullen staan en beter in staat zijn de 
nieuwe taken (vooral in het sociale domein) uit te voeren (Gemeen-
te.nu, 2013). Het decentralisatieproces zal de komende jaren naar 
 verwachting verder worden doorgevoerd.

Duurzaam beleid

Op de politieke agenda
na het Brundtland rapport, rio 92 summit en Al gores Inconvenient 
Truth komt duurzaamheid ook steeds vaker op nederlands poli-
tieke agenda te staan, bijvoorbeeld via de Kabinetsbrede Aanpak 
Duurzame Ontwikkeling (KADO). Hierbij gaat het niet alleen om het 
ecologische of ‘groene’ aspect, maar komen ook de economische en 
maatschappelijke aspecten aan de orde (Grontmij, 2010). Een manier 
om duurzaam te ondernemen die steeds verder terrein wint binnen 
nederland, is het zogeheten Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen (Raymakers, 2012). 

Bezuinigingen

Gesubsidieerde cultuurinstellingen
Het overheidstekort loopt door de aanhoudende economische crisis 
steeds verder op. Om deze binnen de perken te houden zijn er bin-
nen de drie overheidslagen (rijk, provincies en gemeenten) diverse 
bezuinigingen doorgevoerd. Ook het ministerie van OCW voerde 
diverse bezuinigingen door of droeg taken over aan gemeenten. 
En juist de gemeenten zijn de voornaamste subsidiegever van de 
openbare bibliotheken (Ministerie OCW, 2012). Het rijk bezuinigde in 
2011 €48 miljoen op de cultuurbegroting. De verwachting is dat dit 
bedrag oploopt tot €205 miljoen in 2014. Bijna 70 procent van de 
provincies en gemeenten in nederland geeft aan tussen 2010 en 
2016 te bezuinigen op Kunst en Cultuur. Hierbij bezuinigen zij met 
name op de bibliotheek, maar ook cultuureducatie, amateurkunst, 
musea, podia en podiumkunsten ontkomen niet aan bezuinigin-
gen (Ministerie OCW, 2012). In 2012 bleven zaken als monumenten, 
archeologie en omroepen buiten schot, maar vanaf 2013 liggen ook 
de publieke omroepen onder vuur (Kasperkovitz, 2012).
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Figuur 3.4.1. Aantal gesubsidieerde cultuurinstellingen (Rijksoverheid, 2013).

Kwaliteit en doelmatigheid

Zelfredzamer door ondernemerschap
Overheden stellen steeds meer eisen aan de subsidies die ze ver-
strekken. Subsidies zijn niet meer onvoorwaardelijk. Steeds vaker 
hebben ze een projectmatig karakter. Dit alles om de maatschap-
pelijke gelden zo zinvol en efficiënt mogelijk in te zetten 
(Ministerie OCW, Trends in Beeld, 2012). Dit geldt voor zowel lokale als 
rijks subsidies. De gemeente Heusden verwoordt het als volgt: “Met 
subsidie wil de gemeente Heusden organisaties en instellingen in 
staat stellen activiteiten te ondernemen die bijdragen aan de verwe-
zenlijking van de beleidsdoelen.” (Gemeente Heusden, 2013). 
In de context van doelmatigheid spreken overheden ook vaak over 
ondernemerschap en gezonde bedrijfsvoering, omdat ze de produc-
tiviteit en  effectiviteit vergroten en tegelijkertijd de subsidieafhan-
kelijkheid van de cultuur- en mediasector beperken. 
Cultureel- maatschappelijke instellingen, zoals musea en biblio-
theken krijgen de opdracht van overheden om meer eigen inkom-
sten te generen. Zo heeft de raad voor Cultuur percentages eigen 
inkomsten vastgesteld voor de door hen gesubsidieerde instellingen 
(Raymakers, 2012). Bas Holland van Boostlogix, Midpoint Brabant en 
lecturer van de nHTV in Breda, ziet de bezuinigingen toenemen en 
overheden die niet meer zo maar geld verstrekken. Het is tegen-
woordig een vereiste dat initiatieven binnen een kort tijdsbestek 
hun eigen inkomsten kunnen genereren. Er moet uiteindelijk een 
duurzaam concept komen te staan. Marko van Keulen, Business 
Development Manager Logistics bij PostnL, bevestigt deze ont-
wikkeling. Het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 
speelt een steeds belangrijkere rol, ook binnen PostnL. Behalve het 
reduceren van CO2 uitstoot, werkt PostnL ook steeds vaker samen 
met sociale werkplaatsen. Zij nemen sociale werkplaatsen zoals die 
van Valid Expres (een koeriersdienst met zieken en fysiek gehandi-
capten) over, maar laten de organisatie vaak in grote lijnen bestaan.
 
Logistieke gevolgen
Ook logistieke bedrijven moeten (straks) hun eigen broek ophouden. 
Daarom gaan of moeten ze zelfs op zoek naar alternatieve finan-
cieringen en alternatieve werkmodellen. Er worden ook steeds meer 

eisen aan de logistieke dienstverlening gesteld, bijvoorbeeld in het 
kader van MVO. Zo kan een gemeente een organisatie stimuleren of 
zelfs ‘dwingen’ tot het gebruik van een sociale werkplaats. 

Het gebruik van ‘goede’ brandstof is één onderdeel van duurzaam-
heid. Misschien leidt dit zelfs tot nieuwe geldstromen.  
Sommige gemeentes subsidiëren het gebruik van duurzame 
alternatieven. Denk hierbij aan de inzet van zonnepanelen en alter-
natieve brandstoffen. Soms reiken de ambities zelfs verder. 
Zo streven de gemeenten van de Waddeneilanden ernaar om in 
2020 volledig zelfvoorzienend te zijn waar het gaat om duurzame 
energievoorziening (Texel.nl).

4. Trends en ontwikkelingen in de (Brabantse) 

bibliotheeklogistiek

naast de macrotrends uit het vorige hoofdstuk, is er ook een aantal 
ontwikkelingen te onderscheiden specifiek voor de bibliotheek-
sector. Deze bibliotheekontwikkelingen zijn uiteraard gerelateerd 
aan trends zoals de digitalisering, maar hebben specifieke 
uit werkingen. Ze  zijn onderverdeeld in de collectie, de consument 
en het bibliotheekbeleid. Al deze trends zijn van invloed op het 
logis tieke proces van de bibliotheek.
 

4.1. COLLECTIE En COnTEnT

De collectie is een sleutelfactor in het logistieke proces van biblio-
theken. Boeken en andere materialen worden vervoerd van, 
naar en tussen bibliotheken, bibliotheekvestigingen en logistieke 
hubs. ‘De collectie’ is een breed begrip, met verschillende aspecten 
en ontwikkelingen die elk op hun eigen manier van invloed zijn op 
de bibliotheeklogistiek. Ze worden hierna stuk voor stuk beschreven.

Inhoud van de collectie

De collectie krimpt
Bezuinigingen leiden onder meer tot een efficiencyslag binnen 
de bibliotheeksector. Met minder boeken moeten de klanten nog 
beter bediend worden. net als in de rest van nederland, krimpt de 
col lectieomvang van de bibliotheken in noord-Brabant al jaren. 
Zo kromp de collectie in 2011 met vijf procent ten opzicht van 2010 
(Kerncijfers, 2013). Maar de collectie verandert ook inhoudelijk.  
Zowel in scholen, instellingen als de bibliotheekvestigingen zelf 
werkt men steeds vaker met themagerichte collecties. 
Tegelijkertijd groeit de Bibliotheek op school en Boekstart (voor-
schoolse educatie). Deze groei vraagt logischerwijs om een grotere 
kind-/jeugd collectie. Er zijn ook collectieonderdelen die verder 
teruglopen en naar verwachting de komende jaren in zijn geheel 
zullen verdwijnen.  
De cd- en dvd-collectie van de bibliotheek zal naar verwachting 
teruglopen. Ook de verhouding fictie- en non-fictie materialen 
verschuift. Vroeger was de verhouding geleende fictie- en 
 non- fictiematerialen 60% -40%. Nu ligt die verhouding eerder op 
70% - 30%. Een van de verklaringen hiervoor ligt in het feit dat men 
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non-fictie informatie tegenwoordig veel meer online haalt. In retail 
bibliotheken ligt de verhouding zelfs op 80% - 20%.

Verschijnings- en presentatievorm van collectieonderdelen

Toename e-books 
De verkoop van e-books stijgt de laatste jaren enorm (zie figuur 3.5.1.). 
Dit in tegenstelling tot de gedrukte boeken die te maken hebben 
met een dalende verkoop. Toch ligt de verhouding 1:81 nog ruim in 
het voordeel van het fysieke boek (Leesmonitor, 2013). Volgens vele 
 experts zal het aandeel e-books de komende jaren alleen maar ver-
der doorgroeien (Jager, 2012; Gelevert, 2011; Van der Weel, 2011; Vermond, 
2012). TnO en Van der Weel schetsen beide een aantal toekomst-
scenario’s voor het e-book.

Figuur 3.5.1. (Leesmonitor.nu, 2013)

Ondanks dat men in de scenario’s ook rekening houdt met een stag-
nerende groei, ziet Van der Weel (2011) eigenlijk geen reden waar-
om de ontwikkeling van het digitale medium zou stagneren. Ook 
Anneke Schellens, directrice bij Bibliotheek De Kempen, verwacht 
een kleiner wordende fysieke collectie. Maar wanneer de e-books 
daadwerkelijk de boventoon zullen voeren is nog onbekend. Volgens 
Van der Weel komt dit doordat er tot op heden nog geen waardige 
digitale vervanger is voor de gedrukte tekst, maar dit is slechts een 
kwestie van tijd (Van der Weel, 2010). Ook Marko van Keulen (PostNL) 
stelt dat het fysieke boek en de vorm van de bibliotheek zoals die 
nu is, eindig is. De bibliotheek moet afwegen of het interessant is 
om te investeren, ook in het licht van de actuele ontwikkelingen. 
Zo berichtte HP/De Tijd 13 augustus j.l. dat twee van de grootste 
uitgeversgroepen uit nederland en Vlaanderen een onderneming 
hebben opgericht die moet gaan fungeren als een soort Spotify voor 
e-books (Poorthuis, 2013).

Digitale ontsluiting  
Een belangrijke trend die verband houdt met de digitaliserings-
trend, is de (door)ontwikkeling van de digitale bibliotheek. In de 
nieuwe bibliotheekwet, die ingaat in 2015, wordt de scheiding 
tussen de digitale bibliotheek en de fysieke bibliotheek  benadrukt. 
De digitale bibliotheek wordt vanuit een landelijk pers pectief 
 benaderd, terwijl voor de fysieke bibliotheek een lokale rol 
 benadrukt wordt (Zijlstra, 2011). Bibliotheek.nl (BnL) heeft in het 
eerstgenoemde een belangrijke rol. 
Maar wat is de digitale bibliotheek precies? Ten eerste is dit de 
 gezamenlijke digitale infrastructuur (zie paragraaf infrastructuur). 
Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een digitale bibliotheek-

collectie, met name door de Koninklijke Bibliotheek (KB). norma 
Verheijen (Coördinerend adviseur Beleid, Kennis en Innovatie, SIOB) 
verwacht dat de integratie tussen het SIOB (Sectorinstituut 
Openbare Bibliotheken) en de KB op dit vlak nieuwe mogelijkheden 
biedt. 

Logistieke gevolgen
De digitalisering van content is van grote invloed op de logistiek. 
Enerzijds zou een digitale infrastructuur het bibliotheekklanten 
eenvoudiger kunnen maken om fysieke boeken te reserveren of om 
informatie over boeken te vinden. Dit zou kortom de ontsluiting 
van fysieke materialen kunnen verbeteren, waardoor het transport 
van de materialen zou groeien. Anderzijds leidt de toename van het 
aantal e-books naar alle waarschijnlijkheid tot een afname in het 
aantal leningen van fysieke boeken en dus in de logistiek. 

Infrastructuur 

Digitale dienstverlening 
De digitale bibliotheekinfrastructuur wordt steeds verder ont-
wikkeld. Er is meer mogelijk en het wordt steeds gebruiks-
vriendelijker. Bibliotheek.nl (BnL) is het instituut dat zich vooral 
bezighoudt met een gezamenlijke infrastructuur voor biblio-
theken, contentdiensten en marketingdiensten (Bibliotheek.nl, 2013). 
 Voorbeelden zijn een datawarehouse, apps, en websites in een 
gezamenlijke en herkenbare huisstijl. Dit gaat voor een groot deel 
over ontwikkelingen aan de achterkant, ter verbetering van de voor-
kant. Van de voorkant bezien werken bibliotheken eigenlijk al jaren 
met een soort ‘webshop’ voor de klant. Hiervan wordt veel gebruik 
gemaakt, zo blijkt uit klantonderzoeken van Cubiss (Cubiss, 2012). 
De meerderheid van de bibliotheekklanten reserveert en verlengt 
boeken online. Met name online verlengen is een populair feno-
meen. Boeken zijn vooralsnog de meest gebruikte materialen. 
Cd’s en dvd’s zijn minder populair in de online aanvraag. Klanten 
vinden online reserveren en verlengen, met name voor boeken, een 
belangrijke vorm van dienstverlening.

Ontwikkeling Nationale Bibliotheek Catalogus 
De ontwikkeling van de nationale bibliotheekcatalogus past in de 
lijn van de ontwikkeling van de digitale infrastructuur. De nationale 
bibliotheekcatalogus (nBC) bevat alle materialen van alle neder-
landse bibliotheken.  Bibliotheekleden hebben zo toegang tot nóg 
meer bronnen, allemaal op te vragen op één digitale plek (Biblio-
theek.nl, 2013). Volgens ronald Spanier (directeur Servicecentrum fle-
volandse Bibliotheken en Coördinator uitvoering Interbibliothecair 
Leenverkeer) zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de nBC 
leiden tot een korte toename van het gebruik van collecties over de 
provinciegrenzen. Eén van de problemen die zich op dit moment 
voordoen is dat men via zeven verschillende schermen moet klikken 
om een boek buiten de eigen provincie te bestellen. Dit zal in de 
nabije toekomst worden aangepast. Hierdoor verwacht Spanier dat 
het onderling leenverkeer zal toenemen.
 
Via de landelijke functie ‘Aanvragen’, die wordt aangeboden via 
websites van lokale bibliotheken,  vragen bibliotheekleden een 
materiaal aan dat niet in hun eigen bibliotheek te vinden is. 
‘Aanvragen’ is nu nog geen onderdeel van de nBC, maar wordt dat 
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wel. Momenteel werkt het systeem via koppelingen tussen het 
interbibliothecair leenverkeer (IBL) en lokale bibliotheeksystemen 
(Bibliotheek.nl, 2013). Het materiaal wordt na de aanvraag naar een 
beschikbare afhaallocatie gebracht.

Logistieke gevolgen
Verheijen (SIOB) constateert dat ondanks de digitale ontwik-
kelingen, in de branche nog steeds een accent ligt op de fysieke 
 collectie. Daarmee samenhangend dus ook de logistieke verplaat-
sing van fysieke materialen van A naar B. De bibliotheeklogistiek 
staat daarmee voor een dilemma; de ontwikkeling van de nBC 
(nationale Bibliotheekcatalogus) vergroot de logistieke vraag. 
Meer mensen zullen boeken reserveren van de nederlandse col-
lectie in plaats van de plaatselijke bibliotheekcollectie. 
Tegelijkertijd moet men zich afvragen hoe lang deze opleving gaat 
duren, gezien de toename van de vraag naar het digitale aanbod. 
Momenteel ‘kost’ een stop voor het afleveren van materialen in 
Brabant circa 19 euro. Dit is gebaseerd op het aantal minuten dat 
gestopt moet worden bij een vestiging om alles af te leveren. 
In hoeverre is de 19 euro transportkosten voor een stop in de 
 Brabantse bibliotheeklogistiek op lange termijn nog houdbaar? 

Of de materialen nu fysiek moeten worden geleverd of  digitaal 
 worden gedownload, de online stap heeft de bibliotheek al  binnen. 
nu nog de logistieke volgende stap die bij webshops hoort. 
 Momenteel geldt bij online reserveren en ophalen de bibliotheek 
als afhaalpunt. Lokaal zijn er al diverse logistieke alternatieve 
afhaalpunten en thuisbezorgdiensten. Een voorbeeld daarvan is een 
boekenautomaat. De vraag is: wat wil de klant (in het licht van de 
ontwikkelingen als digitalisering, on demand)? En mogelijk krijgen 
deze alternatieven dan een stevige voet aan de grond?

Plaats

De bibliotheekcollecties kunnen op een aantal plaatsen staan 
opgeslagen, maar ook weer op andere plaatsen worden opgehaald. 
Hier liggen zowel technologische als economische ontwikkelingen 
aan ten grondslag. De laatste jaren vindt er mede op dit gebied door 
bezuinigingen een efficiencyslag plaats binnen de bibliotheeksector. 
norma Verheijen van het SIOB geeft aan dat de collecties van de 
nederlandse Openbare bibliotheken steeds meer worden samen-
gevoegd. De in 2015 in werking tredende nieuwe Bibliotheekwet 
stimuleert de ontwikkeling van de centralisatie van de digitale 
infrastructuur en collectie verder. Verheijen schetst het volgen-
de scenario: “Met de nieuwe Bibliotheekwet zal er zowel voor de 
digitale infrastructuur als voor de collectie van de digitale bibliotheek 
structureel geld beschikbaar komen. Dit zal gevolgen hebben voor 
de Collectievorming op lokaal en regionaal niveau.” Ook daarom 
maken bibliotheekvestigingen steeds vaker gebruik van elkaars 
collectie, zodat de lener kan putten uit een grote collectie zonder 
dat iedere vestiging dit apart hoeft aan te schaffen. Deze werkwijze 
voert men eigenlijk op twee verschillende wijzen uit, namelijk door 
achtergrondcollecties en de zogeheten floating collections. Laatst-
genoemde is momenteel geen hot item in de branche. Bij floating 
collections maakt de klant als het ware deels zijn eigen collectie 
omdat materialen daar blijven waar ze worden geleend. Ze gaan 
bijvoorbeeld niet terug naar de bibliotheek

(vestiging) waar het materiaal is aangevraagd. 
floating col  lec tions dringt het onderling leenverkeer terug en 
zorgt daarmee voor minder logistieke beweging. Toch is het geen 
hot item omdat het technisch gezien ingewikkeld is doordat 
 verschillende systemen aan elkaar moeten worden  gekoppeld. Ook 
vindt niet  iedere bibliotheek het prettig dat de door haar bekostigde 
 mater ialen niet meer bij haar terugkomen. 

Regionale achtergrondcollecties
Via een achtergrondcollectie biedt de bibliotheek haar klanten een 
grotere collectie dan de collectie die in de vestiging opgesteld staat. 
Een achtergrondcollectie staat opgeslagen  in een apart depot. 
Zo vormen materialen die zelden worden geleend (long tail) toch 
onderdeel van de collectie die wordt aangeboden aan de klant, en 
worden ze niet afgeschreven. Dit geldt ook wanneer de bibliotheek 
beperkte ruimte heeft voor het opstellen van materialen. 
Bibliotheek De Kempen benut een magazijn voor haar achtergrond-
collectie, met daarachter een eigen georganiseerde logistiek (Biblio-
theek De Kempen, 2013). In het magazijn staan de minder gebruikte 
materialen; de ‘long tail’ producten. Deze achtergrondcollecties 
worden in eerste instantie regionaal gevormd, maar voor bepaalde 
specifieke collectieonderdelen zoals cd’s gaat dit landelijk. 
Het ontstaan van dergelijke collecties is een interessant gegeven 
tegen het licht dat een centrale Brabantse collectie (nog) niet van de 
grond is gekomen. 

Het meerjarenbeleidsplan van BnB (Van der Lecq & Middelkoop, 2013) 
benadrukt de regionale afstemming van (achtergrond)collecties. 
Maar er zijn ook ontwikkelingen richting een landelijke achter-
grondcollectie. Volgens jose Peijen (Adviseur Educatie bij Cubiss) 
heeft een aantal bibliotheken geprobeerd samen te werken om een 
jeugddepot te realiseren. Maar de pilot voor een jeugddepot dat 
actief is in meerdere regio’s (Heerlen, rotterdam, roosendaal) heeft 
(nog) geen vervolg gekregen in die vorm, aldus Peijen. 
Wel kunnen bibliotheken desgewenst aanhaken op het jeugddepot 
van Bibliotheek rotterdam.  

Ook Bibliotheek De Kempen heeft plannen om de rode Draad 
 collectie te centraliseren, zodat  ze beter aan kan sluiten op de 
wensen van de scholen. Uiteindelijk zal er volgens Anneke Schellens 
(directrice van Bibliotheek De Kempen) een steeds groter wordende 
achtergrondcollectie worden opgezet in panden op industriege-
bieden van waaruit bibliotheken op een slimme manier de boeken 
kunnen distribueren. Ook op dit gebied zal men nauw samen-
werken met andere bibliotheken. Doorlopende bezuinigingen 
zullen ertoe leiden dat deze collecties steeds vaker worden samen-
gevoegd.

Logistieke gevolgen
Dinalog constateert dat er meer efficiëntie kan worden behaald met 
een goede achtergrondcollectie en doet hier momenteel  onderzoek 
naar (Steffens, 2012; Dinalog, 2011). Waar de Brabantse netwerk-
bibliotheek spreekt over regionale afstemming, spreekt Dinalog 
over een landelijke achtergrondcollectie. Zij constateert namelijk 
dat de collectie, samen met het personeel en de huisvesting, 
grote kostenposten zijn voor de bibliotheek. Een landelijke achter-
grondcollectie bespaart geld doordat er minder exemplaren hoeven 
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te worden aangeschaft. Dit betekent echter wel een toename in 
het vervoer, omdat het materiaal in veel gevallen meer logistieke 
kilometers aflegt.

Bibliotheek De Kempen (2013) stelt naar aanleiding van de 
 ervaringen met de achtergrondcollectie vast dat een gezamenlijk 
provinciaal collectiebeleid van groot belang is voor het beheer van 
achtergrondcollecties. Door goede samenwerkingen kunnen er 
(logistieke) kosten worden bespaard en wordt de klant beter 
 bediend.

4.2. COnSUMEnT: VrAAg En AAnBOD

Waar collectieonderdelen zijn, zijn ook consumenten die ze 
 gebruiken. Bibliotheken bezitten klantgegevens (uitleen gegevens, 
klantonderzoeken etc.), die inzichtelijk maken wat klanten 
 gebruiken en waar belangrijke klantvragen liggen. Dit biedt 
 aanknopingspunten voor de innovatie van de logistiek.

Achtergrondinformatie van de klant

Ledenkrimp zet voort
Landelijk zien we dat in de periode 1999 en 2011 het ledenaantal 
schommelt rond de vier miljoen leden. In eerste instantie lijkt het 
aantal leden stabiel te zijn, maar waar het aantal jeugdleden stijgt, 
zien we in die zelfde periode een continue daling van het aantal 
volwassen leden (SIOB, 2013). Deze trend is ook waarneembaar in 
noord-Brabant, al is hier het ledenverlies onder volwassenen een 
stuk kleiner (Cubiss, 2013).

Figuur 4.2.1. Ledental bibliotheken over de tijd (CBS Statline, 2013)

Bibliotheekleden lenen steeds minder
Behalve dat het aantal volwassen leden krimpt, zien we dat het 
aantal uitleningen sinds eind jaren ’90 van de vorige eeuw sterk 
 terugloopt (+/- 180 miljoen uitleningen tijdens de jaren ’90 tegen-
over 100 miljoen uitleningen in 2011). natuurlijk houdt de krimp van 
het aantal leden verband met het aantal uitleningen. 
Toch laten de cijfers zien dat deze terugloop niet rechtstreeks 
 gelieerd is aan het aantal leden, omdat de daling in het aantal 
 leningen eerder terugloopt dan het aantal leden. Het SIOB (2013) 
geeft als een mogelijke verklaring voor de daling in het aantal 
uitleningen de veranderingen in tijdsbesteding. Daarmee hangt het 
samen met andere trends op gebied van technologie (o.a. digital-
isering) en op sociaal en economisch gebied (tijdsbesteding). 
Zo nam het aantal uren dat mensen van twaalf jaar en ouder aan 
het lezen van boeken besteedden af met zestien procent (SIOB 
Bibliotheekmonitor, 2013). In Brabant loopt het aantal uitleningen ook 
gestaag terug, zoals onderstaande tabel illustreert. Al zijn er indivi-
duele basisbibliotheken waar deze trend niet geldt (Cubiss, 2013).

Tabel 4.2.2. Gemiddeld aantal uitleningen per jaar in  Noord-Brabant 
(Cubiss, 2013)

Een stijging in het aantal Brabantse reserveringen
Wellicht in het verlengde van bovenstaande trend en de steeds 
kleiner wordende collectie, zien we de afgelopen jaren binnen 
noord-Brabant een stijging in het aantal reserveringen. Waar in 
2009 nog gemiddeld één boek per lid werd gereserveerd, was dit 
in 2011 ongeveer anderhalve reservering per bibliotheeklid (Cubiss, 
2013). gezien de gemaksbehoefte bij consumenten, is dit geen 
 verrassende uitkomst. Maar mogelijk ligt de Brabantse toename ook 
in het feit dat het aandeel fysieke bibliotheekmaterialen afneemt. 
Dit heeft dan zijn weerslag op de ratio reservering – materialen. 

Tabel 4.2.3. Gemiddeld aantal reserveringen per jaar in Noord-Brabant 
(Cubiss, 2013)

Landelijk gezien speelt er een andere ontwikkeling, daar is op jaar-
basis een dalende trend te constateren in het aantal reserveringen 
(circa 17.000).

Logistieke gevolgen
Het is al eerder benoemd, de bibliotheek krijgt andere uitdagingen: 
er wordt minder gelezen en de vraag neemt af (Steffens, 2012). 

Gemiddeld aantal uitleningen
2011 2010 2009

602617 607954 636420
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Alternatieve 
 ophaal- en terugbreng locaties 

als (commerciële) kans

ronald Spanier signaleert het fenomeen waarbij 
 commerciële bedrijven zich richten op de markt van 

afhaallocaties. Waar het afhalen voor een supermarkt of 
Kiala-punt nog als een neven functie fungeert,  is afhalen 

voor dit soort bedrijven ‘corebusiness’. Partijen als De Buren 
(www.deburen.nl) en BPack 24/7 uit België  exploiteren onbeman-

de ophaalpunten (en wegbrengpunten) voor (online) aankopen. 
Het grote voordeel voor de consument is dat deze voorzienin-
gen altijd bereikbaar zijn, in tegenstelling tot postkantoor 
en supermarkt die met openingstijden te maken 
hebben.

(Bron afbeelding: 
http://www.bpost.be/site/nl/residential/
parcels/pickup/bpack247.html , 2013)
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Automatiek 

Ook op (lokaal) bibliotheek niveau 
wordt actief ingespeeld op aan sluiting bij 

de klant. Zo werkt Bibliotheek  ’s-Hertogenbosch 
met de zogeheten ‘BIEBbox’ , een automatiek 

waar  materialen van de bibliotheek  kunnen  worden 
opgehaald en ingeleverd. De auto matiek, die fun-
geert als een soort kluisje, wordt bediend met een 

 bibliotheekpas. Materialen worden gereserveerd via 
de  bibliotheekcatalogus of telefonisch. Men wordt 

bericht   wanneer het materiaal klaarligt. (Bron: 
Website Bibliotheek 

’s-Hertogen-
bosch4, 
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En als er minder materiaal wordt geleend, is er ook minder vervoer 
nodig. Maar de toename van het aantal  reserveringen in Brabant, 
zou juist weer kunnen leiden tot een lichte groei van het vervoer.

Klantvraag en bibliotheekaanbod

Zoekmethoden van leden medebepalend
De plek waar de klant zijn materiaal uitzoekt, bepaalt mede het 
 logistieke proces. Online een materiaal aanklikken (‘clicks’) of 
op de locatie zelf snuffelen en kiezen (‘bricks’). Uit benchmark-
gegevens van Brabants klantonderzoek (Cubiss, 2011; 2012), blijkt dat 
er  verschillende manieren zijn voor het zoeken van materialen, 
 afhankelijk van de situatie en wens van de klant. In de meeste 
gevallen stapt men niet naar een bibliotheekmedewerker, maar 
vindt men het prettig om rond te lopen, te snuffelen en ter plekke te 
kijken wat er aanspreekt. Maar ook wat gerichter zoeken is populair; 
bijvoorbeeld zoeken in de kast bij een bepaald genre of bepaalde 
auteur. 

Logistieke gevolgen
Met de trends op het gebied van gemak, tijdsbesteding en digitali-
sering groeit zoals reeds benoemd het online ‘koopgedrag’. Bij deze 
e-commercetrend hoort onvermijdelijk het thuis of op een aflever-
punt laten bezorgen van materialen.

De bibliotheekklant omarmt gemak
Het beeld is al geschetst: levens zijn drukker geworden en mensen 
combineren werk met zorg en vrije tijd. In bibliotheekland visua-
liseert het bibliotheekklantsegment ‘Dynamische gezinnen’ (VOB/
Meijjer, 2008) dit beeld: gezinnen in het spitsuur van hun leven, die 
werk combineren met hobby’s, zorg en ambities (VOB/Meijjer, 2008). 
Uit het marktonderzoek van Cubiss (2013) blijkt dat dertien procent 
van de Brabanders de bibliotheek niet gebruikt wegens tijdgebrek. 
Ook uit afhakersonderzoek (Cubiss, 2013), staat tijdgebrek in de 
top vijf als reden voor het opzeggen van het bibliotheekabonne-
ment. niet voor niets zoeken mensen manieren om hun leven te 
 vergemakkelijken. Ook uit (Brabants) bibliotheekonderzoek (Cubiss, 
2012) blijkt dat er behoefte is aan gemak en gemaksdiensten onder 
(potentiële) klanten. Dit is ook nodig in het kader van ledenbehoud 
en ledenwerving. 

De bibliotheek zou meer gemak kunnen bieden door het open-
stellen van meer ophaal- en terugbrengmogelijkheden, die passen 
bij het leven van de consument. De vraag is in hoeverre de be-
staande bibliotheekklant klaar of voldoende ingesteld is op die 
flexibiliteit. Uit klantonderzoeken van Cubiss (2012, 2013) blijkt dat 
bibliotheekklanten (als het gaat om alternatieven voor de eigen 
bibliotheekvestiging) een voorkeur hebben voor het ophalen en 
inleveren van materialen bij een alternatieve bibliotheekvestiging 
in de buurt. Ook het ophalen bij de ene vestiging en inleveren bij 
de andere vestiging is tamelijk populair. Ondanks dat in klant-
onderzoeken ook andere (niet-bibliotheek gerelateerde) opties 
worden aangeboden, zoals inleveren op het station, de supermarkt 
en bij een boekenautomaat of zelfs thuisbezorgen. Een deel van 
de bibliotheekbezoekers hoeft zelfs geen alternatieven. Dit wil 

niet  zeggen dat de klanten een alternatieve afhaal- en/of terug-
breng locatie onbelangrijk vinden, integendeel. Maar als ze mogen 
kiezen uit een lijst met opties, dan neigen veel huidige bibliotheek-
bezoekers dus (vooralsnog), naar het bekende. En dus naar hetgeen 
gerelateerd is aan de bibliotheek(vestiging). Of deze klantwens 
nog steeds hetzelfde blijft als er daadwerkelijk vestigingen in de 
 (directe) omgeving sluiten en men gedwongen wordt naar alterna-
tieve locaties te gaan, is de vraag. Ook zijn bovengenoemde beelden 
gebaseerd op bestaande bibliotheekklanten. 
Wat potentiële klanten en doelgroepen willen kan daarvan 
 verschillen. Nieuwe doel groepen kunnen namelijk flink verschillen 
van bestaande doelgroepen: qua persoonlijke kenmerken, lifestyle 
en dus ook qua behoeften.

Anneke Schellens voorziet dat de collectiepunten worden uit-
gebreid. Dit zou in lijn zijn met in de vorige alinea geschetste wens 
van huidige gebruikers om toch gebruik te blijven maken van 
bibliotheek(gerelateerde) locaties. Schellens zegt dat het niet zozeer 
in omvang wordt uitgebreid, maar wel in locaties of bibliotheek-
punten. De collectie in de bibliotheken zelf worden kleiner. 
Maar ook de Bieb2go heeft slechts kleine (themagerichte) collecties 
die wordt bevoorraad vanuit de achtergrondcollectie.

Een andere vorm van 
een alternatieve afhaal- 

en terugbrenglocatie is het 
fenomeen ‘Gastlenen’. gastlenen is 

lang niet bij alle mensen bekend en wordt 
in beperkte mate gebruikt (Cubiss, 2013). Er is echter in de  afgelopen 
periode beperkte ruchtbaarheid aan het fenomeen gegeven, wat 
gebruikersaantallen vertekend. Marieke Hezemans, Adviseur Marke-
ting en Communicatie bij Cubiss: “Het is een fenomeen met potentie, 

 4. http://www.bibliotheekdenbosch.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=54
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Gastlenen: 
grenzeloos leengemak

gastlenen is een ‘gemaks-
dienst’ voor bibliotheekleden. 
Via gastlenen kunnen leden 
met hun bibliotheekpas ook bij 

(aangesloten) andere bibliotheken (in vier provin-
cies) materialen lenen. Hiermee hebben ze dus toegang tot 

nog meer materialen. Daarnaast is men niet meer gebonden 
aan de openingstijden of locatie van de ‘eigen’ bibliotheek. 
(Bron: http://www.bnbibliotheek.nl/themas/marketing/
gastlenen). De materialen van gastlenen worden 

via landelijk transport vervoerd. 

(Bron afbeelding: 
www.markiezaatsbibliotheken.nl )
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zo blijkt ook uit de resultaten van het klantonderzoek en uit de vraag 
vanuit bibliotheken. Zo wil een collega-PSO haar werkgebied graag 
op het systeem aansluiten”. Hoe gastlenen zich in de toekomst gaat 
ontwikkelen is op voorhand nog niet te voorspellen.
Een grotere logistieke uitdaging (business tot consumer), maar wel 
het ultieme gemak voor sommigen, is thuisbezorgen.
In de e-commerce is thuisbezorgen een vanzelfsprekende service.   
Voor de bibliotheek ligt dit gecompliceerder, onder andere vanwege 
de kosten die eraan verbonden zijn en ieder materiaal gegaran-
deerd retour moet. En dat ondanks dat er online gereserveerd 
en verlengd kan worden. Hans Derks, directeur bij Bibliotheek 
 ’s-Hertogenbosch, constateert dat de afname van boeken die men 
bestelt en thuis af laat leveren, zeer beperkt is. In 2013 heeft Cubiss 
een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar oud-leden (‘afhakers’) 
van Brabantse bibliotheken. De meeste afhakers zeggen dat ze 
( ongeacht de reden van afhaken) een logistieke gemaksdienst waar-
bij materialen voor € 1,95 per keer zouden worden thuisbezorgd, 
niet zouden hebben gebruikt (Cubiss, 2013). Ook uit een peiling van 
ronald Spanier (Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken, 2013) onder 
afnemers van de bibliotheeklogistiek  blijkt dat levering aan huis 
(nog) niet per se nodig is voor de klant. Tegenover al deze ontwik-
kelingen moet wel de kanttekening geplaatst worden dat thuis-
bezorgen niet overal de promotie krijgt die het verdient. Dit tekent 
zich af in de gebruikersaantallen.

Snelheid is een relatief begrip
Bol.com wordt vaak als voorbeeld genoemd. Maar volgens veel 
bibliotheekdirecteuren is het bibliotheekpubliek niet zozeer gebaat 
bij een snelle dienst zoals die van Bol.com, maar is het  vooral van 
belang dat de klanten weten wanneer ze de boeken ontvangen. 
Dit hoeft niet zozeer binnen vierentwintig uur en mag best drie 
dagen duren, als men het maar weet. Uit een peiling van ronald 
Spanier (2013) blijkt dat de bibliotheekklanten een doorlooptijd (tijd 
voordat een aangevraagd boek in de bibliotheek klaar ligt) van acht 
dagen prima vinden. Track & trace is een dienstverlening waarbij 
klanten hun pakketje kunnen volgen van distributiecentrum tot 
bezorgpunt. Volgens het onderzoek van Spanier is deze dienst-
verlening geen must voor klanten. 

Logistieke gevolgen
Een nadere blik op de gemaksdiensten leert dat zich daarbinnen 
een aantal verschillen ontvouwd. Zo is er een verschil tussen het 
aanbod van de bibliotheek en de vraag van de klant. Tevens is er een 
mogelijk verschil tussen wat de huidige klant wil en wat potentiële 
nieuwe klanten en doelgroepen verlangen op dit gebied. Bijvoor-
beeld: de hedendaagse consument (waaronder potentiële biblio-
theekklanten) heeft behoefte aan thuisbezorgen en afhaalpunten, 
terwijl bibliotheekklanten nog met veel plezier de traditionele 
kanalen gebruiken. Bij de aanbodkant zien we dat de markt aansluit 
bij de klantvraag en steeds meer nieuwe bezorgpunten creëert, 
terwijl bibliotheken nog relatief dicht bij hun ‘leest’ blijven waar 
het om alternatieven gaat. Voor de bibliotheeklogistiek zou dat 
kunnen betekenen dat (nieuwe) logistieke stromen zoals business 
to consumer nog niet zo hard zullen lopen. Maar geldt dit scenario 
ook als de bibliotheek (via slimme logistiek) nieuwe doelgroepen 
aan gaat boren? Hoe dan ook, met trends als digitalisering, een 
drukkere levensstijl en on demand behoeften, wil de klant meer 

regie op het logistieke proces van bestelling en bezorging. En ook 
de bibliotheeklogistiek zal meer in moeten spelen op beleving en 
persoonlijke benadering. Het inspelen op de wensen van de klant 
hoeft echter niet per se de meest efficiënte logistieke weg te zijn. 
In het onderzoek van Moeke en Verkooijen (2010) naar de zorglo-
gistiek blijkt dat de klantwens gericht is op flexibiliteit, betrouw-
baarheid en snelheid. De klant wil graag invloed (‘in control’) maar 
het (logistieke) zorgproces is ook afhankelijk van professionele 
kennis en de bedrijfsstrategie, aldus Moeke en Verkooijen (2010). De 
bibliotheeklogistiek zal in de toekomst, net als de zorglogistiek, voor 
de uitdaging staan om een juiste balans te vinden  tussen klantge-
richtheid en efficiëntie.

4.3. Bibliotheekbeleid en -omgeving

De nieuwe bibliotheekwet (2015)

Zoals eerder is benoemd, gaan we toe naar een nieuwe bibliotheek-
wetgeving. Een van de peilers daarin is de ontwikkeling van een 
centrale digitale infrastructuur voor de collectieonderdelen. Dit zal 
zich ook aftekenen in de bibliotheekpraktijk: een decentrale fysieke 
collectie en een centrale digitale bibliotheek waar zowel digitale als 
fysieke materialen gereserveerd kunnen worden.

Bibliotheekvestigingen: landelijke en stedelijke verschillen

Bibliotheekbezuinigingen raken vestigingsbeleid
In 2010 hadden bibliotheken nog te maken met een lichte stijging 
van het subsidiegeld (gemiddeld 0,9%). In 2011 daalde de subsidie 
gemiddeld met 1,4 procent, waarbij de grootste uitschieter 20 pro-
cent was (Kasperkovitz, 2011). De bezuinigingen hadden voornamelijk 
effect op de hoeveelheid personeel in de front-office, de omvang 
van de collectie en op de openingsuren. Daarnaast verhoogden 
bibliotheken in 2010-2011 hun tarieven. Eigenlijk zijn er twee basis-
strategieën te onderscheiden in hoe bibliotheken omgaan met de 
bezuinigingen. Enerzijds probeert men een hoogwaardige centrale 
vestiging intact te houden waarbij er de komende jaren een aantal 
(neven)vestigingen wordt gesloten. Anderzijds probeert men zoveel 
mogelijk vestigingen open te houden voor zo een breed mogelijke 
spreiding. De meerderheid van de bibliotheken stoot zijn eigen 
gebouwen af en brengt de bibliotheekvoorziening onder in scholen, 
wijkcentra en verzorgingshuizen. Ook maken bibliotheken steeds 
vaker gebruik van zelfbedieningsbibliotheken (Kasperkovitz, 2012).

Leidt de Bibliotheek op school tot meer logistieke stops?
Daar waar in landelijke gebieden hard wordt gevochten om zoveel 
mogelijk vestigingen overeind te houden vanwege hun gemeen-
schapsfunctie, zien we dat met name stadsbibliotheken meer en 
meer over gaan op de Bibliotheek op school (dBos). Door op scholen 
minibibliotheken in te richten, neemt het aantal bibliotheekvesti-
gingen toe (Neefs, 2012). De Brabantse bibliotheken zelf verwachten 
om die reden meer logistieke ‘stops’ op jaarbasis (Neefs, 2012). Stops 
in reguliere vestigingen worden naar verwachting minder. Hoewel 
een inschatting nog geen feit is, lijkt de toekomst zich toch in de 
geschetste richting af te tekenen, gezien de ontwikkelingen bij 
Bibliotheek ’s-Hertogenbosch en recent ook Bibliotheek Eindhoven. 
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Een nuance is echter wel op zijn plaats. Een toename van dBos 
vestigingen, hoeft namelijk niet per se een toename in logistieke 
stops te betekenen wanneer  er  geen interbibliothecair leen verkeer 
en onderling leenverkeer plaatsvindt tussen de scholen en de 
bibliotheek. Dit geldt ook voor het vernieuwen van de collectie. Als 
één keer per jaar tien procent van de boeken vervangen wordt, is 
slechts één stop nodig. De logistieke consequenties lijken daarmee 
vooralsnog mee te vallen.

Logistieke gevolgen
Het onderling leenverkeer (OLV) en het interbibliothecair leen-
verkeer (IBL) zijn distributievormen die terugkomen in vormen als 
Aanvragen en Achtergrondcollecties. De trend van bezuinigingen 
kan invloed hebben op deze distributievormen, met name voor het 
onderling leenverkeer. Door subsidieafname sluiten er zoals gezegd 
vestigingen en komen er nieuwe soorten vestigingen bij. Dit maakt 
de toekomst van het OLV en dus ook hoe je hier meer (logistieke) 
efficiëntie in bereikt, onzeker (Coenen, 2011). In de hoofdvestiging van 
een bibliotheek blijft de situatie tot nu toe meestal ongewijzigd. 
Om die reden voorziet Coenen (2011) bijvoorbeeld in zijn onderzoek 
naar de logistiek bij Limburgse bibliotheken vooralsnog nog geen 
logistieke onzekerheid in het IBL.

Waar het gaat om de Bibliotheek op school vestigingen, lijken 
de logistieke gevolgen vooralsnog niet bovenmaats. Maar dat is 
nog niet met zekerheid te stellen, want het hangt samen met de 
keuze voor wel of geen digitaal portaal en de mate van OLV en IBL 
tussen de dBos-vestigingen. josé Peijen van Cubiss ziet dat biblio-
theken worstelen met de dBos aanpak. Vaak kiest men nog een 
tussenweg tussen vestigingen en Bibliotheken op school. Hierdoor 
vallen de kosten nog steeds hoog uit. Het digitaal reserveren wordt 
vaak niet volledig uitgerold vanwege de hoge kosten die er mee 
 gepaard gaan. Bibliotheken zijn terughoudend om langere termijn 
 investeringen te doen. Wanneer er wel voor een digitaal portaal 
wordt gekozen, worden de logistieke consequenties groter. Hetzelf-
de geldt voor Boekstart, de collecties die bij kinderopvang gestald 
worden. Ook hier zijn de logistieke consequenties vooralsnog klein. 
Andere materialen dan boeken worden slechts incidenteel vervoerd. 
De rode Draad wordt door de bibliotheek zelf vervoerd.

Samenwerking met partners

Bibliotheken zoeken steeds vaker de verbinding met andere 
 organisaties. Samenwerken is ‘hot’, zo blijkt ook uit de BnB- 
projecten ‘Samenwerking BNB’ en ‘Strategische allianties’. 

Samenwerken: praktisch en inhoudelijk
Scholen (primair onderwijs) zijn al bekende partners, maar ook met 
verzorgingstehuizen en buurthuizen wordt steeds vaker samen-
gewerkt. Eén van de drijfveren achter het zoeken van verbindingen, 
is de bezuinigingen. Om slagkracht te behouden en te vergroten, 
worden de handen ineengeslagen met andere partijen. 
De verbinding wordt op verschillende manieren gezocht. 
Inhoudelijk, maar vaak ook praktisch. Ook Anneke Schellens ziet 
de beweging waarin samenwerking gericht is op inhoud. “In de 
nabije toekomst zullen de bibliotheekactiviteiten zich vooral richten 
op het stimuleren van lezen en zullen er vaker verbindingen worden 

gelegd met de maatschappij. Actuele gebeurtenissen worden vertaald 
naar thema gerichte collecties.” Bibliotheek De Kempen wil zich ook 
toeleggen op vergaande samenwerking met andere bibliotheken. 
Bijvoorbeeld door samen te werken rondom de collectie met Biblio-
theek De Lage Beemden en bij het inhuren van leesconsulenten. 
Ook gaat Bibliotheek De Kempen in de nabije toekomst gebruik 
maken van de webportal van BiblioPlus in verband met de grote 
letterboeken collectie.

naast inhoudelijke samenwerking ontstaat er veel praktische 
samenwerking met andere partijen. Er worden dan ook steeds meer 
servicepunten gevestigd op locaties van andere partijen. 
De bibliotheek in Veghel heeft bijvoorbeeld veel vestigingen in 
 kleine dorpen ondergebracht in buurthuizen, aldus josé Peijen. 
Hoe de bibliotheken dit logistiek oppakken is volgens haar zeer 
 uiteenlopend. De rol van de plattelandsbibliotheek zou verband 
kunnen houden met een tweetal trends die Anneke Schellens tij-
dens het gesprek benoemt. De trend met betrekking tot krimp heeft 
tot gevolg dat de scholen in dorpen vaak nog de enige  openbare 
voorzieningen zijn. En ook de kleine dorpsscholen staan op dit 
moment onder druk. Deze veranderingen houden uiteraard nauw 
verband met de collectie en dus de logistiek. Een reactie op het 
verdwijnen van sociale voorzieningen vormen de burgerinitiatieven. 
Deze trend van burgerparticipatie (‘civil society’) is volgens Anneke 
Schellens een mogelijk antwoord op het leefbaar houden van 
 dorpen waar de sociale voorzieningen verdwijnen.

Logistieke gevolgen
De gevolgen van deze ontwikkeling zijn dat er veranderingen zullen 
plaatsvinden in het logistieke bestek. naar alle waarschijnlijkheid 
zal het aantal ‘stops’ toenemen. Of de frequentie toe- of afneemt 
is een vraag die nauw samenhangt met afspraken met en de vraag 
van zorgcentra en scholen. Dit is vergelijkbaar met de dBos situatie.

Op het gebied van de praktische uitvoering ligt er voor de biblio-
theeklogistiek wellicht ook een mogelijkheid in het aansluiten bij 
commerciële partijen. Ronald Spanier noemt als voorbeeld dat 
Dinalog samenwerking zoekt met bijvoorbeeld Wehkamp of TnT. 
Deze organisaties creëren een aantal hubs die het logistiek steeds 
aantrekkelijker maken. “Door het integreren van transportnetwerken 
kan namelijk vaak kostenreductie gerealiseerd worden. De bibliotheek 
zou hier wellicht bij kunnen aansluiten, zodat TNT ook boeken mee-
neemt in het transport.”

Uitbesteden van de logistieke dienstverlening?
Hoewel er situaties zijn waarin de bibliotheeklogistiek wordt 
 uit besteed (bijvoorbeeld in de provincie flevoland), is de 
bibliotheek logistiek bij veel bibliotheken, bibliotheeknetwerken en 
provinciale serviceorganisaties voornamelijk nog in eigen beheer 
geregeld. In het licht van de beschreven trends is het een legitieme 
vraag in hoeverre en op welke manier dit systeem nog houdbaar 
is. Er zijn ontwikkelingen gaande waarbij provinciale serviceorga-
nisaties (PSO’s) het uitbestedingsterrein verkennen. Vooralsnog 
heeft dit nog niet tot uitbesteding van taken geleid. Zo heeft Mulder 
(2009) voor Cubiss bekeken in hoeverre koeriersdiensten tot meer 
efficiëntie en betere bediening van de klant kunnen leiden. Hoewel 
het scheelt in de kosten en dergelijke bedrijven specialist zijn op 
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dit gebied, ziet hij ook dat de PSO’s een hoge servicegraad bieden, 
evenals aanvullende diensten  specifiek voor de bibliotheek. 
Dit maakt uitbesteding lastig. In Limburg is in 2011 eveneens 
 geïnventariseerd of uitbesteding een voordelig alternatief is voor de 
Limburgse bibliotheeklogistiek (Coenen, 2011). Hierbij is gekeken naar 
uitbesteding aan studenten en aan een sociale werkplaats. 
In bibliotheekland wordt op kleine schaal gebruik gemaakt van 
 sociale werkplaats-voorzieningen. De bibliotheek houdt zich 
 hiermee niet alleen bezig met Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen, ook reduceert het kosten. Een voorbeeld van een Brabantse 
bibliotheek die samenwerkt met een sociale werkplaats is Biblio-
theek ’s-Hertogenbosch. Cubiss verzorgt de logistiek van materialen 
naar de hoofdvestiging toe, ten behoeve van het IBL. 
De logistiek naar de eigen vestigingen toe organiseert de biblio-
theek zelf, met behulp van de sociale werkplaats. Coenen (2011) 
constateert dat de inzet van zowel studenten als van medewerkers 
van sociale werkplaatsen zorgt voor een kostenreductie. Een nadeel 
is dat deze mensen meer aansturing nodig hebben. Tevens dragen 
ze een grote verantwoordelijkheid bij het uitoefenen van de biblio-
theeklogistiek én het bijbehorende servicelevel. Zoals ook Mulder 
(2009) constateert, bieden de PSO-chauffeurs namelijk extra service 
en gaat het werk verder dan een pakketdienst.

Logistieke gevolgen
We zien steeds meer samenwerking met andere partijen, alsook 
meer uitbesteding. De bibliotheeklogistiek wordt daarin (mogelijk) 
door andere partijen opgepakt en er worden (mogelijk) andere 
combinaties van samenwerking gemaakt. Het regionaal vervoer kan 
bijvoorbeeld in handen komen van een regionaal vervoersbedrijf of 
sociale werkplaats, terwijl de hoofdtaken door de bibliotheek en/of 
PSO’s worden georganiseerd.  Het kan daarmee ook betekenen dat 
er nieuwe logistieke modellen moeten komen.
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Bijlage

BIjLAgE 1. 
TOPICLIST ExPErTgESPrEKKEn

Doel gesprekken: T oekomstbeeld, visie ophalen, wat zijn belangrijke 
thema’s/ontwikkelingen?

Experts
• Merkbare trends/toekomstontwikkelingen in de logistiek?
• Wat is hun visie hierop?
• In hoeverre sluit het huidige aanbod nog aan op deze ontwikke-
lingen?
• Beschrijf de logistiek over 20 jaar…….(wat gaat er enorm verande-
ren?)

Mogelijke topics:

• PESTEL
 - Political, Economical, Social, Technological, Environ  -
 mental, Legislation
• Distributieproces: bestelling tot levering
 - Bestelling (digitaal, catalogus, telefonisch, fysiek etc.)
 - Transport (systemen, organisatie achter de schermen,   
 routes, voertuigen, personeel etc.)
 - Levering (pick-up point, aan huis etc.)
 - nazorg (retourconcept, evaluaties etc.)
• Digitaal
 - Bestellingen, reserveringen
• Technologie
• Klantperspectief (wensen, behoeften, veranderd gedrag etc.)

Bibliotheek
• Merkbare trends/ontwikkelingen in de bibliotheeklogistiek
• In hoeverre ‘matcht’ het huidige aanbod op gebied van biblio-
theeklogistiek met de huidige ontwikkelingen (wensen/behoeften)?

Mogelijk topics:

• PESTEL
 - Political, Economical, Social, Technological, Environ-   
 mental, Legislation
• Lokale ontwikkelingen, o.a.
 - Stedelijk – niet stedelijk 
 - filialen open/gesloten
 - Meer/minder stops
 - dBos ja/nee
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