
 

Productbegroting, ook voor de bibliotheek nuttig en nodig?  

Ja, want productbegroting is een middel voor bibliotheekdirecteuren om helder inzicht te verkrijgen 

in de besteding van de beschikbare middelen over de geleverde producten en diensten. Alleen al de 

discussie over de producten en diensten van de bibliotheek kan heel verhelderend zijn. 

Allereerst is de productbegroting interessant om te kunnen beoordelen of de eigen bedrijfsvoering 

strookt met het uitgestippelde beleid. Een voorbeeld: de digitale bibliotheek is een speerpunt van 

het beleid, maar hoeveel besteden we er nu eigenlijk aan? Pas als dit inzicht is verkregen kan er 

worden (bij) gestuurd. Pas als we weten wat een product kost, kunnen we gefundeerd iets zeggen 

over de wenselijkheid daarvan. Je kunt wel weten waar je naar toe wilt, maar als je niet weet waar je 

bent, kun je toch de route niet bepalen. Inzicht is daarom een voorwaarde. 

Ten tweede biedt het de mogelijkheid om als volwaardig gesprekspartner de subsidiegever tegemoet 

te treden, zeker in tijden van bezuinigingen. Vanuit gemeenten komt vaak de vraag naar de kosten 

van een bepaalde dienst of product. Als hierop snel en doeltreffend geantwoord kan worden is dat 

een positief signaal. Wanneer er tamelijk wilde ideeën bij de subsidiegever leven over te behalen 

bezuinigingen door het schrappen van een product of dienst, is het exact duidelijk te maken wat dat 

oplevert en waarom dat in de praktijk vaak tegenvalt.  

Ten derde is de productbegroting de basis waarop in het kader van Beleidsgestuurde 

Contractfinanciering (BCF) een heel concreet en degelijk onderbouwd “aanbod” aan de subsidiegever 

kan worden gedaan, gekoppeld aan een prestatieovereenkomst voor eerdere jaren.  

Uiteindelijk leidt de productbegroting tot antwoorden op vragen als: hoeveel kost een uitlening, 

hoeveel het beantwoorden van een informatievraag, hoeveel kost een lezing, hoeveel besteden we 

aan de digitale bibliotheek enz. enz. 

 

Waarvoor kunt u de productbegroting niet gebruiken? 

De productbegroting is niet bedoeld al stuurmiddel om tussentijds de operationele gang van zaken in 

de bibliotheek te sturen. Het is een beleidsmatig stuurmiddel en niet bedoeld en ook niet geschikt 

om periodiek te bekijken hoeveel van ieder product is geleverd tegen welke kosten. De bibliotheek is 

uitstekend financieel te sturen op basis van de indeling van het branche rekeningschema en 

operationeel op basis van een (te ontwikkelen) dashboard. Feitelijk is het geen “begroting” maar een 

kostprijsbepaling. Wel kunnen met behulp van de productbegroting financiële “what-if analyses” 

worden gemaakt. Wat betekent het als we de dienstverlening op een bepaald gebied willen 

uitbreiden, meer, of juist minder doen aan een bepaald product? Wat betekent het voor andere 

gemeenten als een gemeente moet bezuinigen? 

 

Inhoud van de productbegroting. 

Wij bouwen de productbegroting op vanuit herkenbare en door de bibliotheek vast te stellen 

productdefinities. Vervolgens wordt per vestiging in beeld gebracht wat deze producten kosten. Per 

gemeente en per basisbibliotheek kunnen vervolgens de gegevens van de vestigingen bij elkaar 

wordt geteld om tot inzichten op die niveaus te komen. Als de producten goed zijn gedefinieerd, is 

het mogelijk om de producten te aggregeren tot het niveau van dienstverlening met maatschappelijk 

toegevoegde waarde, zoals: lees- en taalbevordering, mediawijsheid, verblijf/ontmoeting. 



 

 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van mogelijke detailgrafieken o.b.v. een productbegroting: 

 
Figuur 1. Subsidie per product in % 

 
Figuur 2. Subsidie per product in € per inwoner  
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Op basis van de uitkomsten van de uitkomsten van de productbegroting is een vergelijking te maken 

tussen de bijdragen van de verschillende subsidiërende gemeenten: 

 
Figuur 3. Subsidie per gemeente t.o.v. "berekend" - oude situatie 

Daarmee kan de discussie over gelijke bijdrage aan backoffice en “centrale frontoffice” eenduidiger 

worden gevoerd. De gewenste situatie zier er als volgt uit: 

 

 
Figuur 4. Subsidie per gemeente t.o.v. "berekend" - nieuwe situatie 
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