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BELEID

Scenario-analyse  
verkent de toekomst
Door bezuinigingen en digitale ontwikkelingen worden bibliotheken weer 

geconfronteerd met de vraag naar hun bestaansrecht. Nieuwe inzichten 

kunnen ontstaan door het loskomen van bestaande beleidsplannen of  

strategisch marketingplannen. Het uitvoeren van een scenario-analyse kan 

daarbij helpen.

Wat als iedereen alleen nog maar e-books leest? Wat als steeds 
meer klanten boeken vanuit huis bestellen? Wat als de bibliotheek 
geen subsidie meer krijgt? Wat als er geen geld meer is voor activi- 
teiten en vestigingen moeten worden gesloten? De beleidsmakers 
in de bibliotheken moeten een antwoord op deze veranderingen 
zien te vinden. De Bibliotheek Midden-Brabant besloot daartoe 
een scenario-analyse uit te voeren. Directeur Henriëtte de Kok: 
‘Scenario-analyse is een krachtige onderbouwing van de beleids- 
ontwikkeling. Juist in een tijd dat de buitenwereld verandert, is het 
belangrijk los te komen van vertrouwde patronen.’ 

Onzekerheid
Over de toekomst van de openbare bibliotheek is één ding duide- 
lijk: er is veel onzekerheid. Eind twintigste eeuw heerste de moraal 
dat cultuur voor het hele volk was, dat kunst de burger verheft en 
dat cultuur mensen bij elkaar brengt. De bibliotheek paste perfect 
in dit beleid, want lezen is cultuur voor iedereen. Daarom waren 
subsidies vanzelfsprekend. Maar subsidies worden minder in 
tijden van crisis en het cultuurlandschap verandert. 
Bibliotheken worden hard geraakt door de bezuinigingen, het 
hardst van alle culturele instellingen. Bijna een derde van alle 
vestigingen zou kunnen verdwijnen. Ook in Noord-Brabant is dat 
aan de orde. De Bibliotheek Midden-Brabant stelde daarom in mei 
2010 een speciale werkgroep bezuinigingen in, waarin de educa- 
tiemedewerker, literatuurspecialist, webmanager, beleidscoör- 
dinator, marketeer en directeur bijeenkwamen om aan de hand 
van scenario’s de bezuinigingsopties te bespreken. De drie brain- 
stormsessies gingen echter niet over financiën of subsidie, maar 
er werd een scenario-analyse uitgevoerd aan de hand van vragen 
als: Waarom bestaan wij? En wat is onze core business over twintig 
jaar? Om de analyse goed uit te voeren, moet research worden 
gedaan naar ontwikkelingen die zich buiten (en binnen) de 
bibliotheek afspelen. Zo stelde de bibliotheek een PEST-analyse 
op van politieke, economische, sociologische en technologische 
factoren. De invloed daarvan op de langere termijn werd 
uitgebreid besproken. Trends als digitalisering en vergrijzing 
werden aangemerkt als trends met grote invloed.
De scenario-analyse is gebaseerd op de onzekerheid van de 
toekomst (zie kader). Daarom benoemde de Bibliotheek 

Midden-Brabant eerst twee belangrijke onzekere factoren:  
1. het belang dat aan cultuur wordt gehecht en 2. de samen- 
werking in de bibliotheekbranche. De eerste vanwege de bezui- 
nigingsdrift: hoe belangrijk vindt het rijk cultuur? Maar het kan 
ook bezien worden vanuit de klant: hoe belangrijk vindt die 
cultuur in de bibliotheek? De tweede onzekerheid speelt in op 
de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Om bij te 
blijven op technologisch gebied is samenwerken een must. 

Vier scenario’s
De twee kernonzekerheden werden vervolgens in een assen- 
stelsel tegen elkaar afgezet. Door het belang van cultuur met 
samenwerken in de branche te combineren - positief en negatief 
benaderd - ontstonden vier toekomstscenario’s: 1. NRC Next,  
2. De Volkskrant, 3. Brabants Dagblad en 4. De losse verkoop. 
In de analyse van de Bibliotheek Midden-Brabant worden deze 
scenario’s als volgt omschreven:
1. ‘NRC Next etaleert het nieuws. De krant publiceert groot 
beeld, maar geeft ook achtergrond. In dit scenario vormt de 
bibliotheek een schakel in het digitale tijdperk. Als basis bieden 
we boeken en informatie aan. Voor de bezoeker die meer wil, is 
er de digitale bibliotheek die veel te bieden heeft.’ 
2. De Volkskrant: ‘In de bibliotheek duik je de diepte in. Wie de 
Volkskrant leest, wil meer dan een blik op nu.nl. Naast het 
belang van lezen, geeft de bibliotheek betekenis aan de 
literatuur en infor matie.’
3. Brabants Dagblad: ‘Bibliotheek Midden-Brabant is een meer- 
waarde voor de regio. Net als de krant, vormt de bibliotheek een 
spil in de regio. Er worden samenwerkingsverbanden bewerk- 
stelligd met andere culturele organisaties om lezen en cultuur 
op de kaart te zetten.’
4. De losse verkoop: ‘What you see is what you get! De kiosk 
kan je verleiden een krant te kopen met een indruk wekkende 
foto. Belangrijk is dat je ervoor kiest naar de kiosk te gaan, je zit 
er niet aan vast. En de kiosk blijft bestaan, of je er nu vier keer 
per jaar heen gaat of iedere week.’
In ieder scenario wordt uitgebreid omschreven wat de gevolgen 
voor de klant en medewerkers zijn. Maar ook factoren als  
sub- sidiegever, politiek, leiding en communicatie worden 

belicht. Daarnaast zijn de producten en diensten in ieder verhaal 
verschillend. 

Proces belangrijk
In het NRC Next-scenario is cultuur minder belangrijk. ‘Geen cultu- 
rele activiteiten, exposities of debatten: de bibliotheek voorziet in 
een basisvoor ziening: informatie en literatuur. De politiek ziet in 
dat er subsidies nodig zijn om het leesbe lang hoog te houden’, 
staat in dit scenario. De bibliotheek richt zich meer op haar core 
business. Betekent dat een afkalving van het werk van de 
bibliotheekmedewerker? 
In het Volkskrant-scenario is de landelijke samenwerking, net als 
in het NRC Next-scenario, van groot belang om de vraag naar digi- 
talisering te beantwoorden. Maar dit scenario biedt meer op het 
gebied van cultuur. De fysieke ontmoeting wordt meer opgezocht, 
omdat de organisatie meer middelen heeft om nieuwe initiatieven 
op te zetten. Er zijn prachtige voorbeelden van zulke ‘Volkskrant-
bibliotheken’: denk aan de toekomstige bibliotheek van Birming- 
ham met een concertzaal in het midden. Of dichter bij huis: de 
Bibliotheek Amsterdam. Daar is het altijd druk. Steeds meer 
bibliotheken worden cultureel centrum. Verdieping, inhoud, veel 
cultuur en vooruitstrevend op het gebied van digitalisering. Het 
walhalla voor de nieuwe bibliothecaris? 

De Kok: ‘De discussie over de verschillende scenario’s heeft ons 
nieuwe inzichten gegeven. Dat was bijzonder.’ Zo maakte juist 
het NRC Next-scenario de medewerkers enthousiast. ‘Tijdens de 
brainstormsessie was een soort van opluchting voelbaar. Ieder- 
een voelde namelijk de noodzaak om te focussen. Dit kwam terug 
in het NRC Next-scenario.’ Ongeacht de plannen die voortkomen 
uit de scenario-analyse is hiermee al een belangrijk doel bereikt: 
het betrekken van medewerkers bij de totstandkoming van het 
beleid. De methode veronderstelt dat het proces zelf al de helft 
van het nut is. 
Het losse verkoop-scenario gaat nog een stap verder: een trans- 
parante organisatie waarin duidelijk is: what you see is what you 
get. Dit toekomstbeeld wordt werkelijkheid als de bezuinigingen 
doorgaan en samenwerkingsverbanden als Bibliotheek.nl geen 
vruchten afwerpen. De sporadische bezoeker heeft geen behoef- 
te aan een duur abonnement, maar kan met een rittenkaart voor- 
delig enkele keren per jaar een boek lenen. Er zijn geen middelen 
om in te spelen op de veranderende tijd. Het lijkt een horror- 
scenario voor de bibliothecaris.

Klantonderzoek
‘Wat wil de klant?’ vraagt Paul Vogelezang, directeur van Edu-art 
in Arnhem, zich af. In 2001 ontwikkelde hij namens Cultuurnet- 
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werk een scenario-analyse voor de amateurkunst en sindsdien 
heeft hij de methode met regelmaat toegepast. Omdat ieder 
scenario waardevrij is, kun je volgens hem niet van een horror- 
scenario spreken. In een goede scenario-analyse moet de 
medewerker zelfs zijn eigen baan op het spel durven te zetten! 
Vogelezang: ‘Een scenario-analyse is goed om consequent 
beleid uit te voeren. Je dwingt een visie af.’ Hij gelooft in de 
methode, juist in een tijd dat subsidies niet vanzelfsprekend 
zijn. ‘Je wordt gedwongen na te denken over gesubsidieerde 
activiteiten: waarom organiseren we een bepaalde activiteit? Je 
weet dat er een andere politieke wind waait, cultuur wordt op 
een andere manier gezien. Dan moet de bibliotheek zich 
afvragen wat de core business van de organisatie is, iets 
waarvoor de politiek te allen tijde geld over heeft.’ 
Waar de Bibliotheek Midden-Brabant bezig was een institutio- 
nele vraag te beantwoorden, probeert Vogelezang aan de hand 
van de scenario’s klantpakketten samen te stellen. ‘Medewer- 
kers van een bibliotheek zijn vooral gewend om te vertellen 
wat goed voor de burger is. Ze werken zendingsgericht. En 
medewerkers van een culturele instelling gaan altijd voor een 
negen, terwijl de klant tevreden is met een zeven.’ Bij ieder 
scenario kunnen casussen bedacht worden. ‘Je kiest nooit voor 
één scenario. Bejaarden willen het scenario met veel service, 
terwijl jonge volwassen bezoekers snel op vrijdagavond een 
boek lenen zonder dat daar een medewerker aan te pas hoeft 
te komen.’ Vogelezang: ‘Aan de hand van de scenario-analyse 
kan de bibliotheek haar klantonderzoek ontwikkelen. Vraag 
gewoon aan de klant of hij bereid is te betalen voor het 
Volkskrant-scenario.’

Gemeentepolitiek
‘De scenario-analyse gaat niet alleen over geld, het gaat over 
de legitimatievraag. Wat voor functie heb je als bibliotheek? 
Het gaat niet over de vraag of we over tien jaar tien of twintig 
vestigingen hebben’, aldus De Kok. Ze presenteerde de 
scenario’s aan de wethouders in Tilburg. ‘Die gaven te kennen 
via het Volkskrant-scenario naar het NRC Next-scenario te 
willen gaan.’ Ze ziet daarin een argument voor het nut van de 
methode: ‘De input die de wethouders gaven, kunnen we mee- 
nemen in het strategisch beleidsplan. Zo geef je bestuurders 
de kans mee te denken met het beleid.’
Vogelezang zou de gemeente vragen welk imago de biblio- 
theek moet hebben. ‘Als er vestigingen in wijken moeten 
sluiten, is de bibliotheek geen basisvoorziening meer, maar 
een deelvoorziening. Kan de gemeente leven met dit  

nieuwe imago? Zo niet, dan moet er meer subsidie komen.’
Wat als het illegaal downloaden van boeken doorzet? Of als er 
zoveel wordt bezuinigd dat de bibliotheek alleen nog maar uit- 
leenfabriek kan zijn? De minder aantrekkelijke scenario’s zijn 
immers net zo plausibel. De Bibliotheek Midden-Brabant heeft 
zich deze toekomst ingebeeld en dat creëert kansen. 
Scenario-analyse vormt een goede voorbereiding op het 
opstellen van een beleidsplan en levert een krachtige onder- 
bouwing daarvan op, al wordt er niet gekozen voor een 
bepaald scenario. De Kok: ‘Ik kan me heel goed voorstellen, 
dat meerdere scenario’s in samenhang worden gerealiseerd, 
maar dat zal afhangen van de lokale omstandigheden. Bijvoor- 
beeld de losse verkoop in een retailconcept in nauwe relatie 
met een Volkskrant-bibliotheek in een grotere kern of stad.’ 

Tekst: Joset van der Hoeven
Tekening: Roel Seidell

Klaar om te wenden
‘Scenariodenken is een steeds populairdere methode om 
naar de toekomst te kijken. Het vergt een andere manier 
van denken. Je moet beseffen dat je met onzekerheden te 
maken hebt. Door in scenario’s te denken, tien, twintig of 
zelfs dertig jaar vooruit, maak je die bespreekbaar.’ Dat 
zegt Saskia Stolk, researcher bij het strategisch advies- 
bureau De Ruijter. In februari verscheen het boek Klaar om 
te wenden, waar zij co-auteur van is. Daarin staat uitge- 
breid beschreven hoe organisaties zich klaar moeten 
maken voor ontwikkelingen uit de buitenwereld. De 
methode veronderstelt dat je kernonzekerheden als onder- 
werp kiest en van daaruit de scenario’s gaat invullen. In 
Klaar om te wenden wordt dit als volgt verwoord: 
‘Kernonzekerheden zijn de trend- of invloedclusters die de 
grootste invloed op de toekomstige ontwikkelingen en 
gebeurtenissen zullen hebben wanneer ze zich voordoen, 
maar die tegelijkertijd het meest onzeker zijn’.
Waarom is het zo belangrijk om ver vooruit te kijken? Daar 
heeft Stolk een aantal pasklare antwoorden op. De 
methode die vooral in het bedrijfsleven gebruikt wordt, is 
bekend geworden in de jaren 70 bij Shell. Het olieconcern 
zette de methode in en werd minder hard getroffen door 
de oliecrisis. Een recenter voorbeeld is de Rabobank, die 
anticipeerde op een mogelijke kredietcrisis. Stolk: ‘Door 
na te denken over onzekerheid en open te staan voor meer 
mogelijke scenario’s hebben deze bedrijven zich beter op 
de toekomst voorbereid. Juist omdat ze niet voorspellen, 
maar zich situaties voorstellen.’
Een goed verhaal draagt bij aan dit voorstellingsvermogen: 
‘Het is erg belangrijk dat de medewerkers van een organi- 
satie zich kunnen inleven in de scenario’s. Een goed 
gekozen beeld, analogie of metafoor helpt hierbij. Door elk 
scenario uit te schrijven tot een verhaal met een begin, een 
middenstuk en een eindbeeld, worden de scenario’s meer 
dan een beschrijving van één bepaald moment: ze schet- 
sen het pad van nu naar een eindbeeld.’ 
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