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Denkrichting over de toekomst van de landelijke bibliotheek van de AVIN 

Notitie ten behoeve van de Open Avond op 16 maart 2017 

 

 

Situatieschets 

 

– Gespecialiseerd De landelijke bibliotheek is een gespecialiseerde bibliotheek met een uniek 

bestand van historische waarde en omvang. 

– Locatie  De locatie op ‘twee hoog achter’ is al lang een probleem. Door de locatie is 

de zichtbaarheid, toegankelijkheid en landelijke bekendheid niet goed. In 2006 is voor de AVIN een 

extern rapport over de bibliotheek geschreven en is overwogen te verhuizen naar Zeist/Driebergen. 

Er is verder onderzocht of de bibliotheek elders kan worden ondergebracht (bijv. Universiteit 

Utrecht). Het gebouw vertoont gebreken (bijv. met de internetverbinding) en er is geen lift. 

In 2016 is de AVIN in gesprek gegaan over de Riouwstraat; na de verbouwing in 2017 kan de 

locatie grotere betekenis en aantrekkingskracht en bekendheid krijgen. 

– Aantallen  Het aantal bezoekers en het aantal uitleningen zijn al vele jaren aan het dalen. 

In 2016 circa 25 bezoekers en ongeveer evenveel 25 uitleningen per week. Deze trend duurt al lang. 

– Openingstijden De openingstijden zijn door de jaren heen gaandeweg gedaald. In 2016 verder 

gedaald naar twee dagen per week. Er is de wens om vaker open te zijn.  

– Vrijwilligers  Er waren en zijn nog steeds trouwe vrijwilligers. Er is nu 1 vrijwilliger die 

ondersteunt aan de balie. Vrijwilligers komen en gaan. Er is behoefte aan meer ondersteuning. 

– Financiën  De totale kosten voor de bibliotheek stijgen jaarlijks licht, met name door de 

personeelskosten (28 uur per week). De exploitatie van de AVIN staat onder druk en vraagt eerder 

om verlaging van de kosten. 

– Maatschappelijk Bibliotheken verleggen hun doel; er ligt meer accent op sfeer, gezelligheid, 

ontdekken, leren, variatie, jeugd en computers. Voor gespecialiseerde bibliotheken ligt dat 

misschien minder voor de hand. De digitale informatie wordt overal beter toegankelijk gemaakt.  

 

Proces 

 

In 2015 is door Zunderdorp een notitie van uitgangspunten voor de toekomst gemaakt, door 

Boertien vervolgens een intern rapport opgesteld, in 2016 door Blomaard vervolgens een 

conceptvisie geformuleerd. Bestuur en bibliotheek zijn in proces en daarover in gesprek. Er is nog 

geen gezamenlijke gedragen visie. In 2016 is de bestuurlijke aandacht vooral uitgegaan naar de 

verwerving van het gebouw; met daarbij tegenslag in de toegankelijkheid van de website/adlib en 

de onbereikbaarheid van de online catalogus. 

 

Denkrichting 

 

Het bestuur ziet voor zich dat de bibliotheek zich verder ontwikkelt tot een informatiecentrum voor 

antroposofie. Een informatiecentrum richt zich naast boeken op andere informatiebronnen en richt 

zich op bepaalde doelgroepen. 

 

Van belang is dat daarnaast de gehele opgebouwde collectie toegankelijk blijft. We blijven ook 

gebruik maken van AdLib als digitale basis voor de bibliotheek. We richten de website voor de 

bibliotheek verder in die gekoppeld is aan de algemene portal voor antroposofie. We gaan de 

komende maanden een project starten om een database te bouwen voor verdere digitale ontsluiting 

(portalfunctie) van online (gratis) digitaal beschikbare informatie die we geordend aan willen 

bieden in een online platform.  
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We richten ons bij de bepaling van doelgroepen – in lijn met het beleid van de AVIN – meer op 

potentiële en jongere belangstellenden, in lijn met Antroposofie Magazine, die vaak (nog) geen lid 

zijn, vaak betrokkenheid voelen vanuit de werkgebieden, op zoek zijn naar gezichtspunten.  

 

De nieuwe richting is ook al ingezet door dvd’s (100) en met digitale verwijzingen naar digitale 

informatie. Adlib ondersteunt niet alle gewenste faciliteiten en daarom zal er een andere database 

moeten komen. 

 

Vacature  

In juli ontstaat door pensionering een vacature. Bestuur en bibliotheek willen de vacature voor 

hetzelfde aantal uren (10) invullen met iemand die zich richt op de digitale presentatie en 

ontsluiting van informatie op internet uit geschreven bronnen (Pdf), beeldende bronnen (dvd), 

verwijzingen naar digitale vindplaatsen, met (inter)nationale verbindingen naar andere instellingen 

en instanties (koepelorganisaties), met laagdrempelige verwijzing naar documentatie op internet. 

Iemand die als webmaster zich richt op de online omgeving en de presentatie en toegankelijkheid 

daarvan optimaliseert. Deze persoon zal in principe ook een beperkt aantal balietaken kunnen 

verrichten. Deze verschuiving van accent van baliewerkzaamheden naar online activiteiten zal als 

resultaat hebben dat de openingstijden onder druk komen tenzij nieuwe vrijwilligers worden 

gevonden. 

 

Mogelijke consequenties en vragen 

 

Voor lezers en leners van de papieren bronnen is het informatiecentrum (de bibliotheek) minder 

vaak open dan voorheen. De oude tijden komen niet terug. We hopen dat het aantal op te leiden 

vrijwilligers (en studenten) weer zal groeien door de te verwachten grotere toeloop en activiteit in 

het gebouw.  

 

Het accent op Duitse boeken en tijdschriften neemt af, hoewel alles van de Gesamtausgabe en alles 

wat primaire bronnen betreft voorrang blijft hebben. Er komt iets meer accent op Engels. 

 

Het is de vraag in welke mate dienstverlening aan auteurs en onderzoekers mogelijk blijft. 

 

Het informatiecentrum (voorheen de bibliotheek) wordt onderdeel van het antroposofische centrum 

Riouwstraat. Medewerkers zullen over en weer elkaar van dienst kunnen zijn. De openingsuren 

zullen mogelijk kunnen toenemen. Voor een groter accent op gezelligheid, laagdrempeligheid en 

toegankelijkheid gericht op een nieuwe (jonge) doelgroep die nog weinig van antroposofie weet 

maar daar wel interesse in heeft, is de begane grond belangrijk: een deel van de collectie en 

informatie kan al op de begane grond op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd worden.  

 

Vraag is hoe de huidige (boekgerichte) presentatie op de tweede verdieping ook meer bij de nieuwe 

doelgroep kan aansluiten. En verder speelt de vraag of het verplaatsen van (een deel van) het 

historisch archief c.q. magazijn binnen het gebouw voordeel biedt doordat er dan meer activiteiten 

op de tweede verdieping mogelijk worden. 

 

De structurele kosten voor het informatiecentrum zullen niet verder stijgen (vanuit het huidige 

perspectief eerder dalen). Dit staat los van incidentele investeringen. Vraag is of er ook meer 

inkomsten (gerichte schenkingen of meer boekverkopen?) gegenereerd kunnen worden.  

 

 

Annemieke Blöte en Pim Blomaard 


