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Een bibliotheek is méér dan alleen boeken. Het is een organisatie met een publieke taak die inspeelt 
op ontwikkelingen, onder meer op het gebied van digitalisering, zelfredzaamheid, participatie en per-
soonlijke ontwikkeling. Theek 5 is een maatschappelijke, actieve en betrokken bibliotheek in Noord-
Brabant die grotendeels wordt gesubsidieerd door gemeenten. Zij wil mensen inspireren en onder-
steunen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten.  
 
Tot 18 jaar is iedereen gratis lid van de bibliotheek. Voor leden van 18+ biedt Theek 5, net als andere 
bibliotheken, betaalde abonnementen aan. De afgelopen jaren is een duidelijke terugloop in het aantal 
betalende leden te zien. Theek 5 is sinds medio 2017 ‘boetevrij’. Een gratis basislidmaatschap wordt 
gezien als een logische vervolgstap. Het is volgens de directeur-bestuurder een middel om een brede, 
maatschappelijke bibliotheek te worden die voor iedereen van waarde is; zonder financiële drempels.   
 
Binnen Theek 5 is een praktijkgericht onderzoek opgezet met als doelstelling:  
‘Onderzoeken van de maatschappelijke meerwaarde van een gratis basislidmaatschap bij Theek 5 
voor haar klanten en de gemeenten in haar verzorgingsgebied.’ 
 
Met dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende centrale onderzoeksvraag:  
‘Welke maatschappelijke meerwaarde levert een gratis basislidmaatschap van Theek 5 op voor haar 
klanten en de gemeenten in haar verzorgingsgebied?’   
 
Er is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethodes om daarmee de betrouwbaarheid te 
waarborgen. Literatuuronderzoek is ingezet om begrippen als ‘gratis’, ‘maatschappelijke waarde’ en 
een mogelijke link hiertussen helder te krijgen. Hierbij zijn ook branchegerichte onderzoeken gebruikt. 
Verschillende stakeholders zijn geïnterviewd over hun visie op dit onderwerp: wethouders, Raad van 
Toezicht, directeur, medewerkers en andere bibliotheken met ervaring met een gratis lidmaatschap. 
Voorafgaand is deskresearch uitgevoerd. Verder is er een enquête gehouden onder de inwoners van 
het verzorgingsgebied van Theek. Het betrof een verkenning naar hun mening over een gratis basis-
lidmaatschap en de bijbehorende maatschappelijke waarde.  
 
Het gezamenlijk beeld van de stakeholders is dat Theek 5 toegang biedt tot betrouwbare kennis en 
informatie, en een plek is voor persoonlijke ontwikkeling, zodat iedereen zich betrokken voelt, waar-
devol kan zijn en mee kan en mag doen in de samenleving. Leesplezier staat voor de inwoners nog 
steeds voorop. De bibliotheek heeft volgens alle respondenten dan ook bestaansrecht. Uit de enquête 
onder de inwoners blijkt dat iedereen gebruik moeten kunnen maken van de bibliotheek. Alle stake-
holders zijn unaniem positief over Theek 5. Niet-bezoekers moeten de organisatie eerst leren kennen. 
De klant staat bij Theek 5 centraal en er is vertrouwen in de maatschappelijke waarde. Deze is wel 
nog onvoldoende inzichtelijk. Betrokkenheid in het lokale netwerk wordt ook gezien en gewaardeerd.  
 
Een gratis basislidmaatschap neemt volgens velen een (financiële) drempel voor bepaalde doelgroe-
pen weg. Dit is ook wat de inwoners zelf aangeven in de enquête. Cijfers van andere bibliotheken 
tonen aan dat extra bereik en gebruik beperkt en soms van korte duur blijkt te zijn, wanneer sec een 
gratis basislidmaatschap wordt ingevoerd. Het gaat ook om het bereiken van nieuwe doelgroepen, het 
creëren van ander aanbod en het toepassen van meer marketing door het gebruik van data. In de 
interviews is dit veelvuldig genoemd. De meeste gemeenten twijfelen nog of de bibliotheek voor 
iedereen gratis moet zijn – of alleen voor minder bedeelden. 
 
Conclusie: iedereen is positief over de invoering van een gratis basislidmaatschap. Voor Theek 5, 
inwoners, partners én gemeenten leidt het tot een win-win-situatie. Het geeft inwoners ook letterlijk 
toegang tot de bibliotheek. De gemeenten zijn er echter nog niet over uit of de bibliotheek voor 
iederéén gratis moet zijn. De stakeholders hebben een gezamenlijk beeld over de maatschappelijke 
waarde van Theek 5, waar een gratis basislidmaatschap een positief effect op heeft. Daarnaast is er 
voldoende basis voor waardecreatie in de vorm van betrokkenheid, legitimiteit en rendement. Er 
ontstaat dan ook zeker meer (zij het beperkt) extra bereik en waardering. Een grote toename in het 
aantal uitleningen moet zeker niet worden verwacht.  
  
Het enkel invoeren van een gratis basislidmaatschap is naar verwachting niet afdoende om voor de 
lange termijn tot meer maatschappelijke waarde te komen in de vorm van extra bereik, gebruik, effect 



en waardering. Hiervoor moet onder andere de klantbehoefte duidelijk zijn en moeten nieuwe doel-
groepen worden bereikt. Voor extra waardecreatie wordt aanbevolen om nog meer samenwerking en 
betrokkenheid te creëren bij de klant, gemeenten en partners.  
 
Voor een go/no go van een gratis basislidmaatschap wordt geadviseerd om een businesscase op te 
stellen met verschillende doelgroepen. En daarin ook verschillende invullingen van het gratis basis-
lidmaatschap te betrekken. Daarbij is de financiering van groot belang. Dit vergt nog een uitgebreid 
vervolgonderzoek naar de mogelijke financieringsregelingen, bereidheid van gemeenten en andere 
verdienmodellen. Ook de verwachte maatschappelijke effecten van een gratis basislidmaatschap 
moeten worden aangetoond. Hiervoor kan goed gebruik worden gemaakt van de resultaten uit dit 
onderzoek, maar ook van aanvullend wetenschappelijk onderzoek. Tot slot wordt een verdere uitwer-
king aanbevolen van het freemiummodel van Lukin door gebruik te maken van het Canvas Business 
Model.  

 


