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Aan de totstandkoming van het  beleidsplan 
2006-2009 ligt een uitgebreid besluitvormings-
proces ten grondslag, waarbij zowel de interne 
organisatie als externe belanghebbenden betrokken 
zijn geweest.
In het voorjaar van 2005 gaf de directie het start-
sein voor een omgevingsverkenning. Die resulteerde 
in een eerste oriëntatie op de strategische keuzes 
waar de  de komende periode voor staat. Deze 
zijn in de zomer nader uitgewerkt door verschillende 
afdelingen in de vorm van inputnotities op speci-
fi eke beleidsthema’s. De notities hebben de basis 
gevormd voor dit document, dat daarom ook breed 
gedragen wordt in de organisatie.
Vervolgens heeft de  haar visie getoetst aan 
externe deskundigen en samenwerkingspartners. 
De hoofdlijnen van het voorgenomen beleid zijn 
voorgelegd aan de externe evaluatiecommissie 
van internationale deskundigen die in augustus 
2005 de  bezocht. Begin 2006 is het concept-
beleidsplan voorgelegd aan belangrijke partners 
in een externe consultatieronde. Met  is het 
document meermalen onderwerp geweest van 
ambtelijk overleg alvorens het beleidsplan in 
defi nitieve vorm is aangeboden aan de Minister.

Evaluatie vorige beleidsperiodes  
De  bouwt in haar strategische keuzes voort 
op hetgeen zij de afgelopen jaren tot stand heeft 
gebracht, op eigen kracht en in samenwerking met 
anderen. De kaders van dit beleidsplan worden 
enerzijds gevormd door de resultaten uit de vorige 
beleidsperiodes, anderzijds door de ontwikkelingen 
in de wereld waarin de  zich beweegt. De  
kiest voor een gezonde balans tussen vernieuwing 
en continuïteit.
In de zomer van 2005 heeft een externe commissie 
van internationale deskundigen de resultaten van 
de afgelopen twee beleidsperiodes, 1998-2001 en 
2002-2005, geëvalueerd.
In haar eindrapport beschreef de commissie de  
als een goedlopende organisatie, met ver beel dings-
kracht en durf. De commissie stelde vast dat de 
nationale en internationale invloed van de  zeer 
groot is in verhouding tot de relatief kleine omvang 
van de organisatie. Met veel waardering sprak de 
commissie ook over de voorhoedepositie van de  
bij research & development naar duurzaam behoud 
van elektronische publicaties in het e-Depot en 
naar digitalisering. De commissie toonde zich 

Inleiding
 • • • • • • • • • • • • • • • •

In dit beleidsplan beschrijft de Koninklijke Biblio-
theek haar strategie voor de periode 2006-2009. 
De  voldoet op deze wijze aan haar wettelijke 
verplichting om eens in de vier jaar een meer-
jarenplan op te stellen ( 2.2a, lid 1). Hiermee 
wordt de taak van de , zoals die in de wet is 
vastgelegd, concreet vormgegeven ( 1.5). Het 
beleidsplan vervult een centrale rol in de bestuur-
lijke en ambtelijke dialoog met het Ministerie 
van . De steun die  in de loop der jaren 
aan de initiatieven van de  heeft gegeven, is 
zeer waardevol gebleken voor het behalen van 
de gestelde beleidsdoelen. Daarnaast heeft het 
beleidsplan een belangrijke interne functie. Het 
geeft de koers aan voor de jaarplannen van de 
afdelingen en stelt het kader waarbinnen de  
publiekelijk verantwoording afl egt via prestatie-
indicatoren en het jaarverslag. In de samen werking 
met andere instellingen fungeert het beleidsplan 
als richtinggevend document. Het beleidsplan is 
integraal te raadplegen via de -website, zodat 
ook onze klanten kunnen zien wat ze van hun 
nationale bibliotheek mogen verwachten.
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onder de indruk van de internationale oriëntatie 
van de  en van haar actieve rol binnen inter-
nationale samenwerkingsverbanden. Daarnaast 
deed de commissie ook aanbevelingen. De missie 
van de  moest aangepast worden aan de ge-
groeide internationale positie van de organisatie. 
Voorts waren er aanbevelingen met betrekking 
tot het e-Depot en risicomanagement. De  
heeft deze aanbevelingen overgenomen en verwerkt 
in dit beleidsplan. Het rapport van de evaluatie-
commissie is, met de reactie van de , integraal 
opgenomen als bijlagen bij dit document.

Omgeving 
In de totstandkoming van dit beleidsplan zijn ook 
de relevante trends in de omgeving van de  be-
trokken. Hiervoor is gebruik gemaakt van diverse 
beleidsplannen, verkenningen, rapporten en zowel 
schriftelijke als mondelinge adviezen voor zover 
deze betrekking hadden op de koers van de .
De ontwikkelingen op het gebied van weten-
schappelijke communicatie maken het werkveld 
van de  diffuser. De interdisciplinariteit van 
onderzoek neemt toe en levert nieuwe soorten 
publicaties op, niet alleen in de vorm van tekst 
maar ook in die van websites, beeld, geluid, 
databases en combinaties hiervan. Wetenschappers 
archiveren in toenemende mate zelf hun intellec-
tuele output in institutionele ‘repositories’ (Open 
Archiving) en er ontstaan nieuwe businessmodellen 
voor het publiceren van wetenschappelijke 
informatie (Open Access). Hierdoor ligt de rol-
verdeling in de informatiesector minder vast. 
Dit vraagt van bibliotheken een alerte en open 
houding in de ontwikkeling van hun digitale 
dienstverlening.
In deze context is voor de  het Wetenschaps-
budget een kaderstellend document. Zoals hierin 
is verwoord, veronderstelt de toegankelijkheid 
van wetenschappelijke informatie tevens een 
duurzaam behoud daarvan. Hierbij gaat het zowel 
om de conservering van papieren materiaal als om 
digitale duurzaamheid. De papieren bijzondere 
collecties in Nederland vormen een belangrijke 
bron voor veel alfa-onderzoek. Toegankelijkheid 
en behoud van deze collecties, evenals van het 
digitale materiaal, is een zaak van nationaal belang. 
Op grond daarvan worden de  additionele 
middelen verstrekt.

Daarnaast heeft de  ook een internationale rol. 
Naar aanleiding van de Europese doelstelling 
om Europa de meest competitieve en dynamische 
kenniseconomie in de wereld te laten worden voor 
2010, heeft de Nederlandse overheid herhaaldelijk 
de ambitie uitgesproken om binnen deze kennis-
economie een koppositie in te nemen. In 2006 
start het zevende Europese kaderprogramma voor 
Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en 
Demonstratie, dat doorloopt tot 2013 en waarin 
ideeën (research & development), mensen (mense-
lijk kapitaal en mobiliteit) en mogelijkheden 
(infrastructuur en samenwerking) centraal staan. 
De -inspanningen van de  op het gebied 
van digitale duurzaamheid kunnen uitsluitend 
succesvol plaatsvinden binnen deze vormen van 
internationale samenwerking.
Behalve research & development op technologisch 
gebied is kennis van gebruikerswensen in toe-
nemende mate een drijvende kracht achter het 
ontwikkelen van voorzieningen en diensten. 
Natuurlijke interactie en bedieningsgemak worden 
steeds belangrijker. De persoonlijke betrokkenheid 
van mensen bij informatievoorziening blijkt uit 
het ontstaan van communities rond bepaalde 
onderwerpen, met een eigen dynamiek die losstaat 
van instellingen of bedrijven. Deze trend heeft 
echter ook zijn keerzijde. Zowel de rechten van 
de auteurs als de privacy van de bezoekers dienen 
ook in de virtuele wereld beschermd te worden. 
De toenemende digitalisering leidt ertoe dat er 
nieuwe juridische kwesties ontstaan. Digital Rights 
Management en Identity Management zijn in hoog 
tempo kernactiviteiten aan het worden in het 
informatieveld. Voor aanbieders van betaalde 
informatie, zoals uitgevers, wordt beveiliging steeds 
belangrijker. Ook voor de  als houder van het 
e-Depot, vormen veiligheid en authenticiteit van 
elektronische data een belangrijk aandachtspunt. 
De  staat met vertrouwen in deze veranderende 
omgeving. In wezen doen de ontwikkelingen een 
beroep op een voor de  bekende taak: betrouw-
bare en duurzame toegang geven tot het weten-
schappelijke en culturele erfgoed van ons land.
www.kb.nl
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De KB is de nationale bibliotheek van Nederland
• Wij geven onderzoekers en studenten toegang tot wetenschappelijke informatie

• Wij laten iedereen delen in de rijkdom van ons cultureel erfgoed

• Wij stimuleren de nationale infrastructuur voor wetenschappelijke informatie

• Wij bevorderen duurzame toegang tot digitale informatie in internationaal verband

Missie
 • • • • • • • • • • • • • • • •
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Beleidsthema’s
 • • • • • • • • • • • • • • • •
De doelstellingen voor de komende beleidsperiode 
sluiten direct aan op de missie:
1. Herpositionering van de (digitale) bibliotheek
2. Versterking nationale wetenschappelijke 
 informatie-infrastructuur
3. Versterking van de internationale positie.

De snelle ontwikkelingen binnen de wetenschap-
pelijke informatievoorziening vragen om een 
herpositionering van de bibliotheek. Enerzijds 
maken digitalisering en internet de geografi sche 
plaats van collecties en diensten steeds minder 
relevant, anderzijds is er juist behoefte aan struc-
tuur binnen dit overweldigende aanbod. De  
herdefi nieert daarom haar positie. Voorop staat 
het bevorderen van onderzoek en onderwijs door 
toegang te geven tot wetenschappelijke informatie, 
zowel op basis van eigen diensten en collecties 
als die van anderen. Onderzoekers en studenten 
kunnen profi teren van betrouwbare digitale 
bronnen gepaard aan een toenemend gebruiks-
gemak. Daarnaast heeft de  als nationale 
bibliotheek een specifi eke taak als hoeder van ge-
drukte en geschreven publicaties van en over 
Nederland. Door de fysieke bibliotheek te moder-
niseren en haar digitale diensten te vernieuwen stelt 
de  zich open voor de groeiende maatschappelijke 
interesse in de Nederlandse geschiedenis en 
identiteit. De  prikkelt de interesse van een steeds 
grotere groep digitale bezoekers met webexposities 
en elektronische dossiers over actuele onderwerpen.
In de organisatie van de nationale wetenschappe-
lijke informatie-infrastructuur vervult de  
een actieve rol. Om de groeiende hoeveelheid 
wetenschappelijke publicaties en onderzoeksdata 
duurzaam toegankelijk te houden zoekt de  
samenwerking in een Nationale Coalitie voor 
Digitale Duurzaamheid (). Binnen de geestes-
wetenschappen streeft de  naar een nationaal 
programma voor massadigitalisering van grote 
tekstcorpora voor wetenschappelijk onderzoek. 

Managementsamenvatting
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In dit kader voert de  twee grote nieuwe digi-
taliseringsprojecten uit: de Handelingen der 
Staten-Generaal (1814-1995) en de Databank 
Digitale Dagbladen (vanaf 1618). Als nationale 
bibliotheek speelt de  een voortrekkersrol bij 
de nationale programma’s Metamorfoze en Het 
Geheugen van Nederland voor respectievelijk 
de conservering en digitalisering van het weten-
schappelijke en culturele erfgoed.
Voor de  is een sterke internationale positie van 
groot belang en zij legt haar ambities hoog. Een 
vraagstuk dat alleen in krachtige internationale 
verbanden kan worden aangepakt, is digitale 
duurzaamheid. Op dit terrein heeft de  een 
toonaangevende rol vanwege haar internationale 
e-Depot. De  maakt deel uit van een uitgebreid 
netwerk van samenwerkingspartners, zowel op 
Europees als mondiaal niveau.
Hieronder worden de bovenstaande thema’s kort 
toegelicht.

1 Herpositionering van de (digitale) bibliotheek  
De  is een hybride bibliotheek bij uitstek: een 
rijke collectie van en over Nederland en een breed 
pakket aan digitale diensten, in de eerste plaats 
voor wetenschappers maar ook voor een breder 
publiek van cultureel geïnteresseerden. De her-
positionering richt zich zowel op de inhoud als de 
vorm, zowel op de fysieke bibliotheek als de digitale.
Sinds de oprichting van het Depot van Neder-
landse Publicaties in 1974 heeft de  zich geleide-
lijk ontwikkeld van een algemene humaniora-
bibliotheek tot het centrum voor publicaties van 
en over Nederland. Hiermee onderscheidt de  
zich van andere wetenschappelijke bibliotheken 
in Nederland. Het inhoudelijk profi el, zoals 
vastgelegd in het Collectieplan 2006-2009, is nog 
duidelijker dan voorheen gericht op Nederlandse 
geschiedenis, cultuur en samenleving, binnen een 
welomschreven internationale context. Dit profi el 
brengt de  op programmatische wijze onder de 
aandacht van haar twee belangrijkste doelgroepen: 
wetenschappers en studenten, en het bredere 
publiek. Het wetenschappelijk programma, waar-
in de  activiteiten bundelt die tot doel hebben 
de banden met de wetenschap verder aan te halen, 
wordt uitgebreid. Het grootste culturele evenement 
dat de  de komende beleidsperiode zal orga-
niseren, is van eind 2006 tot begin 2007 de 
tentoonstelling Magazine! over publiekstijdschriften.

Het inhoudelijke profi el krijgt gestalte in de 
fysieke bibliotheek door de nieuwe inrichting 
van de drie leeszalen, waarbij voor de Leeszaal 
van Nederland een geheel nieuw concept wordt 
gehanteerd. Voorts komt het tot uitdrukking 
in het digitale dienstenpakket, met name in de 
presentatie van diensten op de website voor 
specif ieke klantgroepen. Voor onderzoekers 
en studenten ontwikkelt en onderhoudt de  
geavanceerde kennisdiensten, voor een breder 
publiek toont de  haar rijke collecties via digitale 
dossiers en webexposities.

2 Versterking nationale wetenschappelijke 
informatie-infrastructuur
De  zet zich in voor de nationale infrastructuur 
voor wetenschappelijke informatie in brede zin: 
door cohesie te bevorderen in voorzieningen en 
kennisverspreiding, door grote hoeveelheden 
bronnen te digitaliseren voor wetenschappelijk 
onderzoek en door andere instituten in de sector te 
stimuleren deel te nemen aan conserverings- en 
digitaliseringsprojecten.
Zowel de wetenschap als de erfgoedsector krijgen 
in toenemende mate te maken met materiaal in 
digitale vorm dat duurzaam moet worden bewaard 
en voor de lange termijn toegankelijk moet blijven: 
elektronische publicaties, gedigitaliseerde afbeel-
dingen, audiovisueel materiaal, digitale weten-
schappelijke data en websites. Om dit materiaal 
duurzaam toegankelijk te houden zoekt de  
samenwerking in een Nationale Coalitie voor 
Digitale Duurzaamheid ().
Voorts zet de  in de komende beleidsperiode 
in op het digitaliseren van grote tekstcorpora ten 
dienste van studie en onderzoek in de geestes weten-
schappen. Al in de vorige beleidsperiode startte een 
project om de Handelingen en Kamer stukken van 
de Staten-Generaal integraal online beschikbaar te 
stellen. Met een omvang van ¤ 10 en 2,5 miljoen 
pagina’s gaat het om digitalisering op een in Neder-
land tot dusver ongekende schaal. Begin 2006 
werd bekend dat de  een tweede project voor 
massadigitalisering kan gaan uitvoeren, met sub-
sidie uit het nationale programma Investeringen in 
Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. Het project 
Databank Digitale Dagbladen heeft tot doel om 
de Nederlandse kranten vanaf 1618 te digitaliseren 
en online beschikbaar te stellen ten dienste van een 
breed scala aan onderzoeksgebieden.
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Daarnaast zet de  de inmiddels vertrouwde en 
succesvol gebleken nationale programma’s voort. 
Via Metamorfoze (conservering) en Het Geheugen 
van Nederland (digitalisering) spant de  zich in 
om het nationale wetenschappelijke en culturele 
erfgoed te bewaren en toegankelijk te maken. 
Dankzij extra fi nanciering van  kan in Meta-
morfoze de conservering van bibliotheekcollecties 
worden versneld en breidt het programma uit in 
de archiefsector. Daarbij werkt de  samen met 
het Nationaal Archief en het Instituut Collectie 
Nederland op het terrein van duurzaam behoud. 
Voorts heeft de  businessmodellen verkend voor 
duurzame opslag van afbeeldingen in een -
archief. Op verzoek van  zal een dergelijke 
faciliteit in het kader van Het Geheugen van 
Nederland worden ontwikkeld.

3 Versterking van de internationale positie
De  vervult een voortrekkersrol op het gebied 
van duurzame toegang tot digitale wetenschap-
pelijke informatie in internationaal verband. 
Sinds 2002 heeft de  de beschikking over een 
operationeel e-Depotsysteem dat wordt gebruikt 
om elektronische publicaties duurzaam te bewaren. 
Vanwege de internationale positie van een aantal 
grote Nederlandse wetenschappelijke uitgeverijen, 
en omdat wetenschappelijke e-journals door 
hun aard geen duidelijke geografi sche herkomst 
hebben, heeft het e-Depot op natuurlijke wijze 
een internationaal karakter gekregen. De  zet 
haar strategie om archiving agreements te sluiten 
met grote internationale uitgevers voort.
De  is wereldwijd momenteel één van de weinige 
organisaties die internationale uitgevers een 
voorziening voor grootschalige opslag en duur-
zame toegankelijkheid van digitale publicaties 
aanbieden. Duurzame bewaring en toegankelijk-
heid stellen zulke hoge eisen wat betreft kennis 
en structurele middelen, dat het onvermijdelijk 
lijkt dat een beperkt aantal organisaties, verspreid 
over de wereld, de verantwoordelijkheid neemt 
voor de duurzame toegankelijkheid van de weten-
schappelijke literatuur van deze grote uitgevers. 
De  wil dit safe places-model de komende 
jaren nadrukkelijk onder de aandacht van uitgevers 
en bibliotheken blijven brengen en de samen-
werking met internationale partners versterken.

Samenwerking in nationaal en internationaal 
verband is een vanzelfsprekende voorwaarde om 
methoden en technieken voor duurzame toegang 
te ontwikkelen die uitwisselbaar zijn en tot 
standaardisatie kunnen leiden. De  was samen 
met de British Library initiatiefnemer voor de 
oprichting van een Task Force Permanent Access. 
Deelnemers aan de Task Force zijn, naast de  en 
de British Library, onder meer grote onderzoeks-
instellingen als de European Space Agency en de 
Max Planck Gesellschaft en de -uitgevers. 
De Task Force heeft een voorstel gedaan voor een 
-programma voor digitale duurzaamheid in 
het zevende  Kaderprogramma en werkt aan de 
oprichting van een Alliance for Permanent Access 
to the Digital Records of Science.
Tevens is de  deelnemer aan het grote Europese 
-project, dat een raamwerk creëert waar-
binnen instrumenten voor het kiezen, plannen 
en uitvoeren van activiteiten gericht op digitale 
duurzaamheid zullen worden ontwikkeld. Eveneens 
in Europees verband heeft de  een actieve rol in 
The European Library (), waarvan het bureau 
deel uitmaakt van de -organisatie. T maakt 
de digitale en papieren collecties van de Europese 
nationale bibliotheken integraal vindbaar en door-
zoekbaar en kan de opmaat vormen voor een pan-
Europese digitale bibliotheek.
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Bedrijfsvoering
• • • • • • • • • • • • • • • •
Om de beleidsvoornemens te kunnen realiseren 
is een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering 
een kritische succesfactor. Het fi nancieel per-
spectief van de  voor de periode 2006-2009 
geeft een passende dekking voor de genoemde 
voornemens. In de eerste plaats tonen de structurele 
middelen in de meerjarenbegroting een stijgende 
lijn. Deze additionele middelen zijn geoormerkt 
voor de verbreding van de nationale programma’s 
en het onderzoeksprogramma voor digitale duur-
zaamheid. In de tweede plaats blijft de  kritisch 
ten aanzien van de eigen bedrijfsprocessen. Via 
reallocatie van middelen schrijdt de transitie van 
gedrukt naar digitaal materiaal voort en kunnen 
nieuwe projecten worden gestart. In de derde plaats 
is de  zeer actief in het verwerven van middelen 
in de derdegeldstroom, zowel op nationaal niveau 
als in Europees verband.
De ambities van de  stellen hoge eisen aan de 
medewerkers en de organisatie. De snelle ont-
wikkelingen vragen om hoogopgeleid en fl exibel 
personeel. Het -beleid van de  richt zich op 
de bevordering van de mobiliteit van het personeel, 
zowel binnen als buiten de organisatie. Voor 
het verwerven van voor de organisatie belangrijke 
kennis en de invulling van strategische posities 
op het gebied van ,  en management wordt 
de arbeidsmarktcommunicatie geïntensiveerd.

De ligging van de  in het centrum van Den Haag 
tussen ministeries, het grote aantal instellingen in 
het -gebouw en de vele bezoekers vereisen een 
intensief veiligheidsbeleid, dat onderdeel vormt van 
een breder opgezet risicomanagement. Dit strekt 
zich uit van het voorkomen van incidenten in de 
fysieke omgeving tot de beheersing van risico’s 
in de immateriële zin, zoals de bescherming van 
de reputatie van de . Het risicomanagement 
concentreert zich op vier aandachtsgebieden: 
mensen, collecties, gebouw en -voorzieningen.

Een informatiegerichte organisatie als de  is 
in hoge mate afhankelijk van een betrouwbare 
-infrastructuur. De doelstelling voor de komende 
beleidsperiode is om de -organisatie en tech-
nische infrastructuur zo in te richten dat deze 
is toegerust voor de verwachte verdere groei 
van diensten, opslag en projecten. Het Digital 
Information Archiving System, dat de  en  
samen hebben ontwikkeld voor duurzame opslag, 
zal de komende jaren verder worden verbeterd 
en uitgebreid. Voorts vernieuwt de  de gegevens-
architectuur die ten grondslag ligt aan de pre-
sentatie van digitale diensten. Dit resulteert in 
een toekomstvaste en schaalbare service oriented 
architecture; de uitvoering hiervan loopt door tot 
in 2007.

Ook voor het gebouw staat een aantal grote 
projecten op stapel. In 2005 werd de vernieuwde 
tentoonstellingsruimte geopend die de  deelt 
met het Nationaal Archief. In 2007 zullen de 
nieuw ingerichte leeszalen open gaan voor het 
publiek. In 2006 wordt het nieuwe magazijn 
opgeleverd, dat met een omvang van 5.000 m2 
bruto vloeroppervlak ruimte biedt aan vijftien 
jaar collectiegroei. Daarom zal voor 2009 al de 
voorbereiding starten van een tweede fase van 
uitbreiding. Daarnaast continueert de  de in-
spanningen om het ruimtegebruik in het gebouw 
verder te optimaliseren. Tot slot is de  betrokken 
bij omvangrijke bouwprojecten in de omgeving. 
Bij de ontwikkeling van het Anna van Buerenplein 
is een nieuw gebouw voorzien, grenzend aan het 
-gebouw. Van dit nieuwe gebouw zal de  
een deel in gebruik nemen. De congresfaciliteiten 
worden uitgebreid en er zal een additionele entree 
worden gerealiseerd.
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De  herdefi nieert de komende beleidsperiode 
haar positie als bibliotheek onder invloed van de 
snelle ontwikkelingen binnen de wetenschappe-
lijke informatievoorziening. Enerzijds maken 
digitalisering en internet de geografi sche plaats 
van collecties en diensten steeds minder relevant, 
anderzijds is er juist behoefte aan structuur binnen 
het overweldigende aanbod.
In de eerste plaats is vanwege de sterke groei van 
digitale en gedrukte informatie een strengere 
selectie noodzakelijk. De komende beleids periode 
is het profi el nog sterker dan voorheen gericht op 
Nederlandse geschiedenis, cultuur en samenleving, 
binnen een welomschreven inter nationale context. 
Dit komt tot uiting in de collectie vorming, wordt 
zichtbaar in de fysieke bibliotheek door een 
herinrichting van de lees zalen en blijkt uit een 
vernieuwing van de digitale diensten op de website.
In de tweede plaats wordt de vraag van klanten 
naar structuur in het overweldigende informatie-
aanbod steeds pregnanter. Jaarlijks laat de  een 
klantenonderzoek uitvoeren om systematisch de 
behoeften en klanttevredenheid te peilen. Haar 
twee belangrijkste doelgroepen benadert de  
op programmatische wijze. Het wetenschappelijk 
programma, waarin de  activiteiten bundelt die 
tot doel hebben de banden met de wetenschap 
verder aan te halen, wordt uitgebreid. De samen-
werkingsovereenkomst met het Museum Meer-
manno wordt vernieuwd en het is de intentie van 
de  deze samenwerking te intensiveren. Het 
grootste evenement in het culturele programma is 
van eind 2006 tot begin 2007 de ten  toon stelling 
Magazine! over publiekstijdschriften.

Thema I: 
Herpositionering van de (digitale) bibliotheek



1 Sterkere profilering op het gebied van 
Nederlandse geschiedenis, cultuur en 
samenleving  
De  wil zich de komende jaren nog sterker pro-
fi leren als de nationale bibliotheek van Nederland. 
Het inhoudelijk profi el is meer dan voorheen 
gericht op Nederlandse geschiedenis, cultuur en 
samenleving, binnen een welomschreven inter-
nationale context. In het Collectieplan 2006-2009 
wordt deze beleidsrichting uitgewerkt. De hoofd-
indeling van de collecties bestaat uit de Nederland-
Collectie, Bijzondere Collecties en Referentie-
collectie. Een omvangrijk en landelijk uniek 
onderdeel van de Nederland-Collectie vormt het 
Depot van Nederlandse gedrukte en elektronische 
publicaties. Hiermee heeft de  materiaal onder 
haar hoede dat in andere openbare verzamelingen 
niet of nauwelijks voorkomt, en daar zeker niet 
duurzaam bewaard wordt. Het Depot heeft een 
brede dekking door de goede samenwerking met 
de uitgevers en vormt een belangrijke bron voor 
wetenschappelijk onderzoek.
De relatie van het inhoudelijk profi el met de nieuwe 
inrichting van de leeszalen wordt in het voorjaar 
van 2007 gerealiseerd. Alle publieke studieruimten 
worden verbouwd en opnieuw ingericht, tegelijk 
met groot onderhoud aan de technische installaties. 
De  richt drie leeszalen in met elk een eigen 
karakter: de Leeszaal van Nederland, de Leeszaal 
Bijzondere Collecties en de Algemene Leeszaal. 
De Leeszaal van Nederland, met ruimte voor uit-
eindelijk zestigduizend titels, fungeert als afspiege-
ling van het collectioneringsprofi el. Er is een open 
opstelling van de Nederlandse geschiedenis in 
chronologische volgorde, aangevuld met thema-
collecties. De herinrichting van de Leeszaal 
Bijzondere Collecties heeft primair tot doel de 
voorzieningen voor behoud en beveiliging van 
het kostbare en kwetsbare materiaal up-to-date 
te houden. In de vernieuwde Algemene Leeszaal 
worden naslagwerken zoveel mogelijk digitaal 
aangeboden.

11Beleidsplan 2006-2009

Tot slot worden de digitale diensten vernieuwd, 
op basis van het aangescherpte profiel en in 
overeenstemming met de technologische ontwik-
kelingen. Dit betreft met name de functionaliteit 
en de presentatie van diensten op de website voor 
specifi eke klantgroepen. Voor onderzoekers en 
studenten ontwikkelt en onderhoudt de  
geavanceerde kennisdiensten. Voor hen ontwikkelt 
de  in de komende beleidsperiode een centrale 
toegang tot digitale bronnen op het gebied van 
Nederlandse geschiedenis, cultuur en samenleving. 
Voor een breder cultureel geïnteresseerd publiek 
toont de  haar rijke collecties via digitale dossiers 
en webexposities.

 Voornemens 2006-2009

1 Sterkere profi lering op het gebied van 
Nederlandse geschiedenis, cultuur en 
samenleving

 • Implementatie van het profi el conform het 
Collectieplan 2006-2009

 • Herinrichting van de leeszalen: de nieuwe 
Leeszaal van Nederland, Leeszaal Bijzondere 
Collecties en Algemene Leeszaal openen in 
april 2007.

2 Systematische benadering van klant en markt
 • Jaarlijks herhaald klantenonderzoek door een 

onafhankelijk bureau
 • Verdere uitbouw van het wetenschappelijk 

programma: in 2006-2009 verstrekt de  
vier research fellowships

 • Versterking van het cultureel programma: 
de tentoonstelling Magazine! opent op 
1 november 2006 en trekt in vier maanden 
minimaal 60.000 bezoekers.

3 Ontwikkeling en vernieuwing van digitale 
diensten

 • Herprofi lering digitale diensten conform 
het Collectieplan 2006-2009

 • Vorming van een centrale digitale toegang 
op het gebied van Nederlandse geschiedenis, 
cultuur en samenleving voor wetenschappers

 • Versnelde afronding van de Short Title 
Catalogue, Netherlands: in 2009 is de Neder-
landse bibliografi e tot 1800 gecompleteerd.



2 Systematische benadering van klant en markt  
De  kent verschillende groepen klanten, zowel 
individuele als institutionele. De eerste groep 
bestaat primair uit wetenschappelijk onderzoekers 
en studenten, daarnaast bedient de  een snel 
groeiend cultureel geïnteresseerd publiek. De 
tweede, gevarieerde, groep omvat institutionele 
klanten: bibliotheken, erfgoedinstellingen en 
andere informatieaanbieders. Zij nemen deel aan 
landelijke programma’s, participeren in projecten 
of gebruiken de  als vraagbaak. In het digitale 
tijdperk veranderen de verwachtingen van klanten 
sneller dan voorheen. Hetzelfde geldt voor markten; 
de markt van de informatiedienstverlening waar-
op de  een actieve speler is en wil blijven, is 
voortdurend in beweging. Aangezien de  ook 
in het digitale tijdperk voor haar klanten betrouw-
bare en hoogwaardige diensten wil leveren, zal 
met grotere regelmaat informatie verzameld worden 
over klant en markt. Begin 2006 zijn de – over het 
geheel genomen positieve – uitkomsten van het 
door /Nipo uitgevoerde klanttevredenheids-
onderzoek nader geanalyseerd. Dit onderzoek zal 
jaarlijks worden herhaald.
Specifi ek gericht op onderzoekers en studenten 
biedt de  een wetenschappelijk programma om 
de banden met de wetenschap te versterken. 
Door goed de behoeftes binnen het wetenschap-
pelijk onderzoek te monitoren, stimuleert de  
de bekendheid en het gebruik van haar collecties 
binnen onderzoekslijnen en -programma’s op het 
profi el Nederlandse geschiedenis, cultuur en samen-
leving. Een belangrijk initiatief in dit verband 
waaraan de  haar medewerking wil verlenen is 
het programma Culturele Dynamiek van .
Een eerder initiatief om de band met actueel 
onderzoek te versterken, het -fellowship, heeft 
een uitstekende start gemaakt. Hierbij werkt de 
 samen met het Netherlands Institute for 
Advanced Study in the Humanities and Social 
Sciences (, Wassenaar). De komende jaren zet 
de  het fellowship voort om de wisselwerking 
tussen collecties en lopend onderzoek te bevorderen 
in internationaal verband. De participatie in twee 
bijzondere leerstoelen – Wetenschap van het 
Handschrift aan de Universiteit van Amsterdam 
en Typografi sche Vormgeving aan de Universiteit 
Leiden – leidt eveneens tot een hechtere band met 
de wetenschap. De komende periode blijft de  
medewerking verlenen aan de Masteropleiding 

Book & Byte van de Universiteit Leiden. De  
zet de uitbouw van het wetenschappelijk pro-
gramma voort en speelt daarbij zoveel mogelijk 
in op de onderzoekslijnen van -projecten, de 
landelijke onderzoeksscholen en de universitaire 
leerstoelgroepen op het terrein van Nederlandse 
geschiedenis, cultuur en samenleving.
Activiteiten gericht op cultuurbeleving en bestemd 
voor een breed publiek, brengt de  samen in 
het cultureel programma. Sinds de jubileum-
tentoonstelling in De Nieuwe Kerk in Amsterdam 
in 1998 heeft de  steeds meer initiatieven ont-
plooid om haar culturele ambitie inhoud te geven. 
Verreweg het grootste culturele evenement dat de 
komende beleidsperiode georganiseerd zal worden, 
is van eind 2006 tot begin 2007 de tentoonstelling 
Magazine! over publiekstijdschriften. De expositie 
is te bezichtigen in het nieuwe magazijn, kort 
voordat de ruimte haar defi nitieve bestemming 
krijgt. Er worden in vier maanden zestigduizend 
bezoekers verwacht. In de eigen tentoonstellings-
ruimte in het -gebouw, De Verdieping van 
Nederland, kan iedereen gratis binnenlopen om 
kennis te nemen van een innovatieve presentatie 
van topstukken uit de Koninklijke Bibliotheek 
en het Nationaal Archief. Met het Museum 
Meermanno werkt de  regelmatig samen bij 
tentoonstellingen en vindt er uitwisseling plaats 
van deskundigheid op de zwaartepunten in beide 
collecties. De goede samenwerking tussen beide 
instellingen zal in de komende jaren worden 
voortgezet en waar mogelijk uitgebreid op basis 
van de samenwerkingsovereenkomst die in 2006 
wordt vernieuwd.
Naast de fysieke tentoonstellingen biedt het web 
een eigentijdse en passende omgeving om een 
breder publiek te bereiken. Digitalisering van 
interessante delen uit de collecties – waarbij het 
Collectieplan ook richtinggevend is – brengt grote 
aantallen virtuele bezoekers de  binnen.
Als nieuw initiatief voor de komende periode stelt 
de  een cultureel fellowship in, analoog aan het 
fellowship in het wetenschappelijk program ma. 
Jaarlijks zal een (beginnend) kunstenaar de uit-
nodiging krijgen om met de -collecties als 
uitgangspunt een presentatie te verzorgen, bij-
voorbeeld met een website, tentoonstelling of 
theaterstuk.
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3 Ontwikkeling en vernieuwing van digitale 
diensten  
De digitale diensten van de  zijn de afgelopen 
jaren sterk gegroeid, in aantal, omvang en vooral 
gebruik. De resultaten van projecten uit het 
Beleidsplan 2002-2005 zijn hierin duidelijk zicht-
baar. Het huidige dienstenpakket – zowel de 
informatiedienstverlening als de kennisdiensten 
– is vrijwel geheel via de website toegankelijk. 
De grootste dienst is de -catalogus die 3,5 miljoen 
beschrijvingen van boeken, tijdschriften, kranten 
en elektronische publicaties bevat. Daarnaast biedt 
de  gespecialiseerde online bestanden voor 
welomschreven wetenschappelijke doelgroepen, 
op het gebied van boekwetenschap, geschiedenis, 
literatuur en taalkunde.
Na de vorige beleidsperiode van sterke groei is 
er behoefte aan consolidatie om de samenhang 
in het dienstenpakket te behouden en duidelijk 
te presenteren aan de klant. De  streeft naar 
een nieuwe clustering van het digitale diensten-
pakket in een centrale toegang voor Nederlandse 
geschiedenis, cultuur en samenleving op het web. 
Dit is een voortzetting van het voornemen uit 
de vorige beleidsperiode om een zogeheten kennis-
domein te vormen, met drie innovatieve compo-
nenten: inhoud, techniek en platformfunctie. 
Centraal staat de inhoud, die geselecteerd zal 
worden door de gebiedsdeskundigen van de  
in afstemming met het wetenschappelijk veld. 
Naast de -collecties kan men hierbij denken aan 
de bronnen uit Het Geheugen van Nederland, 
maar ook aan de Digitale Bibliotheek Nederlandse 
Letteren en andere hoogwaardige digitale initia-
tieven. Zo is de klant verzekerd van een betrouw-
bare toegang tot bronnen van en over Nederland 
van hoge kwaliteit. De  wacht daarbij niet af 
tot de bezoekers naar de  komen, maar spant 
zich in om de diensten daar aan te bieden waar de 
klant er behoefte aan heeft: via de eigen digitale 
(leer)omgeving en via attendering op maat. Zo wil 
de  haar bereik binnen de potentiële weten-
schappelijke doelgroepen vergroten. De  streeft 
ernaar dat in 2009 een substantieel deel van deze 
onderzoekers en studenten de kennisdiensten 
rechtstreeks benadert vanuit de eigen bookmarks 
of persoonlijke digitale (leer)omgeving. Via Google 
en andere zoekmachines wordt de catalogus van 
de  direct doorzoekbaar. Naast deze diensten 
voor wetenschap en onderzoek blijft de  zich 

inzetten om via de digitale dossiers en andere 
vormen van webexposities haar collecties online 
toegankelijk te maken voor een breed publiek.
Bij de vernieuwing van digitale diensten houdt 
de  een open oog voor nieuwe technieken en 
actuele ontwikkelingen op het web, om hiermee 
te experimenteren en om deze –indien van toe-
passing– te integreren in het dienstenpakket. Een 
onderwerp dat de komende periode de aandacht 
heeft van de  is het toepassen van innovatieve 
vormen van taaltechnologie en onderwerpsont-
sluiting. De kennis daarvoor put zij onder meer 
uit een internationale literatuurstudie die in haar 
opdracht is uitgevoerd. De  werkt hierbij nauw 
samen met andere Nederlandse wetenschappelijke 
bibliotheken verenigd in , en deelt met hen 
het landelijk systeem voor Gemeenschappelijke 
Onderwerpsontsluiting (). De  levert de 
landelijk coördinator, de secretaris van de 
Stuurgroep  en beheert in opdracht van de 
Stuurgroep de gemeenschappelijke trefwoorden-
thesaurus. Voorts is de  betrokken bij het 
-project: SemanTic Interoperability To 
access Cultural Heritage. Dit is een onderdeel 
van het -programma Continuous Access 
To Cultural Heritage ().
Tot slot zal de  een belangrijke digitale dienst 
op projectmatige wijze versneld afronden: de 
Nederlandse bibliografi e tot 1800, de Short Title 
Catalogue, Netherlands (). Al sinds 1982 
beschrijft de  gedrukte publicaties tot 1800 
zowel uit eigen bezit als uit andere collecties in 
binnen- en buitenland. De  zet extra capaciteit 
in om deze bibliografi e gereed te hebben in 2009 
– ruim vijftien jaar eerder dan bij normale inzet 
gepland was. Hiervoor worden 250.000 oude 
drukken beschreven. De  is een belangrijk 
hulpmiddel voor veel historische wetenschappen 
en een uniek instrument om oude gedrukte 
bronnen te vinden op elk mogelijk interessegebied. 
Aan een belangrijke vraag vanuit één van haar 
wetenschappelijke doelgroepen komt de  zo 
tegemoet.
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Als nationale bibliotheek stimuleert de  de 
nationale infrastructuur voor wetenschappelijke 
informatie. Dit gebeurt in afstemming en samen-
werking met organisaties als ,  ,  
en de universiteitsbibliotheken in , die ieder 
vanuit hun expertise een actieve rol vervullen 
binnen dit veld.
De doelstellingen voor de komende beleidsperiode 
zijn drieledig. In de eerste plaats vervult de  
een actieve rol in de organisatie van voorzieningen 
op het gebied van wetenschappelijke informatie in 
Nederland. De  levert de voorzitter van de 
adviesraad Landelijke Informatie-Infrastructuur 
(), die adviseert aan  , en speelt een 
coördinerende rol in het interbibliothecair leen-
verkeer. Om wetenschappelijke publicaties en 
onderzoeksdata duurzaam toegankelijk te houden 
neemt de  het initiatief tot de oprichting van 
een Nationale Coalitie voor Digitale Duurzaam-
heid (). Tot en met 2006 coördineert de  
het project Bibliotheekvoorziening Geestesweten-
schappen: een initiatief met steun van  om de 
collecties op dit gebied op peil te brengen. De  
zal de situatie de komende jaren blijven monitoren.
Voorts zullen twee grote projecten deel uit gaan 
maken van een breder initiatief om te komen tot 
een nationaal programma voor massadigitalisering 
van bronnen voor geesteswetenschappelijk onder-
zoek. Al in de vorige beleidsperiode startte een 
project om de Handelingen van de Staten-Generaal 
integraal online beschikbaar te stellen. Met een 
omvang van ¤ 10,5 en 2,5 miljoen pagina’s gaat het 
om digitalisering op een in Nederland tot dusver 
ongekende schaal. Begin 2006 werd bekend dat 
de  een tweede project voor massadigitalisering 
kan gaan uitvoeren, met subsidie uit het nationale 
programma Investeringen in Grootschalige 
Onderzoek-faciliteiten. Het project Databank 
Digitale Dagbladen (¤ 13) heeft tot doel om de 
Nederlandse kranten vanaf 1618 te digitaliseren en 
online beschikbaar te stellen ten dienste van een 
breed scala aan onderzoeksgebieden.

Thema II: 
Versterking nationale wetenschappelijke informatie-infrastructuur
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1 Versterking organisatie van de nationale 
wetenschappelijke infrastructuur  
Zowel de wetenschap als de erfgoedsector krijgt 
in toenemende mate te maken met materiaal in 
digitale vorm dat duurzaam moet worden bewaard 
en voor de lange termijn toegankelijk blijven: 
elektronische publicaties, gedigitaliseerde af-
beeldingen, audiovisueel materiaal, digitale 
wetenschappelijke data en websites. De aanpak van 
de digitale duurzaamheid in Nederland zou zeer 
gebaat zijn bij intensievere, landelijk gecoördineerde 
samenwerking. De  zal het initiatief nemen voor 
de oprichting van een Nationale Coalitie voor 
Digitale Duurzaamheid (), waarvoor samen-
werking is gezocht met  en . Deze coalitie 
zal zich richten op kennisverspreiding rond digitale 
duurzaamheid, gericht op de permanente toe-
gankelijkheid van de records of science en digitale 
objecten uit de erfgoedsector in Nederland, zowel 
in de vorm van ruwe data als in de vorm van 
gepubliceerde onderzoeksresultaten. Nationale 
samenwerking richt zich daarbij niet alleen op de 
wetenschap en de erfgoedsector, maar ook op de 
industrie en onderzoeksinstellingen op -terrein. 
Tevens kan de  zorgdragen voor de profi lering 
van Nederland als expertisecentrum op het gebied 
van digitale duurzaamheid, en de internationale 
samenwerking op dit terrein bevorderen.

Wetenschappers archiveren respectievelijk publi-
ceren in toenemende mate zelf hun intellectuele 
output in institutionele ‘repositories’ (Open 
Archiving). Om deze ontwikkeling te onder-
steunen is in het kader van  het programma 
 opgezet. D is een gezamenlijk initiatief 
van alle Nederlandse universiteiten samen met 
de ,  en , met het doel alle onderzoeks-
resultaten digitaal op te slaan en toegankelijk te 
maken met behulp van een netwerk van repo-
sitories. De  en  hebben zich verenigd 
in Data Archiving and Networked Services (). 
Deze nationale organisatie zorgt voor de opslag 
en blijvende toegankelijkheid van onderzoeks-
gegevens in de alfa- en gammawetenschappen. 
Terwijl  zich primair richt op onderzoeks-
data, is de  gericht op duurzaam behoud van 
gepubliceerd materiaal. De  zorgt voor de 
koppeling tussen de institutionele repositories van 
de -partners en het e-Depot van de , die 
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Als laatste zet de  de uitvoering van de nationale 
programma’s Metamorfoze (conservering) en Het 
Geheugen van Nederland (digitalisering) voort. 
Verbreding van Metamorfoze in de archiefsector 
leidt ertoe dat het aantal deelnemende instellingen 
zal toenemen. In de bibliotheeksector zal de 
conservering van collecties worden versneld. Het 
Geheugen van Nederland wordt uitgebreid met 
een nationale digitale opslagdienst voor beeld-
materiaal, een nationaal -archief, waardoor 
permanente beschikbaarheid van het materiaal 
gegarandeerd is.

 Voornemens 2006-2009

1 Versterking organisatie van de nationale 
wetenschappelijke infrastructuur

 • De  neemt het initiatief tot de inrichting 
van een nationale coalitie voor de permanente 
toegang tot wetenschappelijke informatie

 • De  ontwikkelt en implementeert in het 
kader van het programma  een beleid en 
infrastructuur voor langdurige opslag van en 
permanente toegang tot digitale publicaties

 • De  monitort de ontwikkelingen op 
  het terrein van de Bibliotheekvoorziening 

Geesteswetenschappen en continueert haar 
voortrekkersrol in de landelijke informatie-
infrastructuur voor wetenschappelijke 
bibliotheken.

2 Ontwikkeling van een nationaal programma 
voor massadigitalisering van bronnen voor 
geesteswetenschappelijk onderzoek

 • Digitalisering van de Handelingen der Staten-
Generaal 1814-1995 en conservering van de 
gedrukte Handelingen 1814-1950 op microfi lm

 • Digitalisering van Nederlandse dagbladen 
vanaf 1618.

3 Nationale programma’s voor digitalisering 
 en conservering
 • Het conserveringsprogramma Metamorfoze 

wordt uitgebreid: groei van het aantal deel-
nemende instellingen in de archiefsector en 
een versnelling van de conservering in de 
bibliotheeksector

 • Het digitaliseringsprogramma Het Geheugen 
van Nederland ontwikkelt een nationaal -
archief voor beeldmateriaal.



nodig is voor het veilig stellen van het materiaal 
voor de lange termijn. De doelstelling van de 
-participatie in  is het ontwikkelen en 
implementeren van een beleid en infrastructuur 
(zowel materieel als organisatorisch) om, gebruik-
makend van het e-Depot van de , langdurige 
opslag en permanente toegang te waarborgen voor 
het materiaal dat via de institutionele ‘repositories’ 
op internet wordt gepubliceerd.

In het project Bibliotheekvoorziening Geestes-
wetenschappen () werken zeven grote Neder-
landse wetenschappelijke bibliotheken samen om 
de verschraling van geesteswetenschappelijke 
collecties tegen te gaan. Sinds 1998 heeft  dit 
project fi nancieel gesteund; de laatste tranche 
loopt eind 2006 af, waarna de bibliotheken volgens 
afspraak zelf extra zullen blijven investeren in de 
literatuurvoorziening voor de geesteswetenschappen. 
De  is penvoerder van  en zal ook na afl oop 
van het project de stand van zaken blijven 
monitoren. Hiervoor is het Gemeenschappelijk 
Geautomatiseerd Catalogussysteem (), dat 
ten grondslag ligt aan de Nederlandse Centrale 
Catalogus (), het aangewezen instrument. 
De algemeen directeur van de  is voorzitter 
van de adviesraad Landelijke Informatie-Infra-
structuur (), die   adviseert over deze 
beide systemen. Voorts vormen deze de basis voor 
het interbibliothecair leenverkeer (), waarvoor 
de  de coördinator levert.

2 Ontwikkeling van een nationaal programma 
voor massadigitalisering van bronnen voor 
geesteswetenschappelijk onderzoek  
De beschikbaarheid van grote hoeveelheden 
full-text voor onderzoek in de geestesweten-
schappen is van evident belang. Gedigitaliseerde 
teksten vergroten de toegankelijkheid van het 
materiaal en verbeteren de effi ciency van onder-
zoek, waardoor nieuwe, eerder onuitvoerbare 
onderzoeksvragen op uiteenlopende terreinen 
kunnen worden opgepakt. Digitalisering van 
analoge, wetenschappelijke bronnen vergt echter 
een weloverwogen selectie van het materiaal. 
Een verantwoorde keuze kan worden gemaakt 
op basis van twee criteria: het moet gaan om 
omvangrijke, samenhangende collecties en het 
bestaande en verwachte gebruik moet komen van 
een grote en diverse populatie, en bij voorkeur niet 
alleen van wetenschappelijk onderzoekers.
De  neemt het initiatief om op basis van lopende 
en geplande digitaliseringsactiviteiten een nationaal 
programma voor massadigitalisering van bronnen 
voor geesteswetenschappelijk onderzoek te formu-
leren en uit te voeren. Het afgelopen decennium 
kende eerdere initiatieven om tot een dergelijk 
programma te komen, maar die hadden geen 
vervolg. Financiële mogelijkheden, ruime ervaring 
met grote projecten, bewezen organisatorisch 
vermogen en erkende expertise op het terrein van 
digitalisering zijn momenteel bij de  in voldoende 
mate aanwezig om een dergelijk programma in te 
richten. De twee hierna te bespreken projecten 
zullen deel uitmaken van het programma. De 
mogelijkheden worden verkend voor uitbreiding 
naar het terrein van de zogeheten bijzondere col-
lecties (handschriftelijk en gedrukt materiaal van 
vóór 1800), Nederlandse letterkunde in afstemming 
met de , en (populair)wetenschappelijke 
tijdschriften. Bij alle uitvoeringsprojecten binnen 
het programma wordt nadrukkelijk rekening 
gehouden met de wensen van het onderzoeksveld.
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De Handelingen der Staten-Generaal vormen een 
duidelijk voorbeeld van een veelgeraadpleegde, 
belangrijke bron voor onderzoek die baat heeft bij 
digitalisering. In samenwerking met de Tweede 
Kamer geeft de  uitvoering aan het project 
Microverfi lming en digitalisering van de Han-
delingen der Staten-Generaal 1814-1995. De 
Handelingen bevatten de gedrukte verslagen en 
Kamerstukken van de vergaderingen van de Eerste 
en Tweede Kamer. Het is een van de belangrijkste 
bronnen voor onderzoek naar de parlementaire 
geschiedenis en de geschiedenis van de Nederlandse 
samenleving als geheel.
Het project heeft twee belangrijke doelstellingen. 
In de eerste plaats worden de Handelingen toe-
gankelijk gemaakt voor onderzoekers en een breed 
publiek, met een veel betere ontsluiting dan de 
papieren versie biedt. Hiertoe zal het materiaal 
worden gedigitaliseerd en geconverteerd naar 
full-text. Vervolgens wordt voor de Tweede Kamer 
een vrij toegankelijke website ontwikkeld die een 
scala aan zoekmogelijkheden biedt. De digitale 
bestanden zullen in het e-Depot worden opgeslagen 
teneinde toekomstige beschikbaarheid veilig te 
stellen.
In de tweede plaats kent het project ook een 
conserveringsdoelstelling. De gebrekkige kwaliteit 
van het papier waarop de Handelingen zijn ge-
drukt, betekent dat het niet op de gangbare wijze 
kan worden geconserveerd. Uit het oogpunt van 
wetenschappelijk onderzoek en het behoud van 
ons nationaal erfgoed is het van groot belang dat 
de Handelingen beschikbaar blijven. Daarom zal 
het materiaal worden verfi lmd om zo de informatie 
te behouden voor toekomstige generaties. Het 
project wordt volgens de huidige planning afgerond 
in 2010.

Het project Databank Digitale Dagbladen heeft tot 
doel om acht miljoen pagina’s van Nederlandse 
kranten vanaf 1618 te digitaliseren en online 
beschikbaar te stellen ten dienste van een breed 
scala aan onderzoeksgebieden. Hiervoor is subsidie 
beschikbaar gesteld uit het nationale programma 
Investeringen in Grootschalige Onderzoek-
faciliteiten.
Door digitalisering en full-text ontsluiting ontstaat 
een breed palet aan gebruiksmogelijkheden. De 
inhoud van kranten vormt een belangrijke bron 
van onderzoek op uiteenlopende terreinen als 
politiek, economie, kunst, taalgebruik en literatuur. 
Kranten stellen de onderzoeker in staat om ont-
wikkelingen te bestuderen over een lange periode. 
Maar ook voor informatiewetenschappers en 
taaltechnologen biedt een bestand van 20-30 
miljard woorden veelbelovende onderzoeks-
mogelijkheden. Krantenpapier is van slechte 
kwaliteit en daardoor niet geschikt voor frequent 
gebruik. Goed toegankelijke krantencollecties 
worden daardoor steeds schaarser. Door digita-
lisering wordt dit kwetsbare materiaal permanent 
toegankelijk, voor iedereen.
De  sluit met de keus voor kranten aan bij een 
internationale trend. De British Library is in 2004 
gestart met het National Newspaper Project en 
in Scandinavië werken vier nationale bibliotheken 
samen bij de ontwikkeling van Tiden, een digitale 
krantenbank. De  beschikt zelf over de grootste 
krantencollectie in Nederland en heeft al ruime 
ervaring opgedaan met het digitaliseren van 
kranten op grote schaal in het project Historische 
kranten in beeld.
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3 Nationale programma’s voor digitalisering 
en conservering  
Als nationale bibliotheek speelt de  een voor-
trekkersrol bij de nationale programma’s Meta-
morfoze en Het Geheugen van Nederland.
Metamorfoze is het landelijk conserveringspro-
gramma voor het wetenschappelijke en culturele 
erfgoed dat in 1997 is gestart. In 2005 is het 
programma een volgende fase ingegaan die in 
principe doorloopt tot ver in het tweede decennium 
om de conservering van bibliotheekcollecties tot 
een goed einde te brengen. Ondanks de lange 
doorlooptijd is er wel degelijk sprake van een ver-
snelling bij de uitvoering dankzij een verhoging 
van de structurele fi nanciering door . In de 
zomer van 2005 hebben de minister van Onderwijs 
en de staatssecretaris van Cultuur een beleidsbrief 
aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij hun 
plannen voor de komende jaren op het terrein van 
de papierconservering en digitale duurzaamheid 
in de bibliotheek- en archiefsector nader toelichten. 
Deze plannen zijn in overleg met de , het 
Nationaal Archief en het Instituut Collectie 
Nederland () opgesteld. Binnen Metamorfoze 
wordt de coördinatie van het archieventraject 
verzorgd in samenwerking met het Nationaal 
Archief en is  betrokken bij de onderzoeks-
activiteiten.
Het programma voor de komende vier jaar omvat 
vier conserveringstrajecten: literaire collecties 
(conservering en digitalisering), archiefcollecties 
(microverfi lming, ontzuring), regionale dagbladen 
(microverfi lming en digitalisering), en Nederlandse 
boekproductie (microverfi lming). 
Naar verwachting zullen meer dan dertig Neder-
landse erfgoedinstellingen de komende jaren aan 
het programma deelnemen. De  begeleidt en 
ondersteunt de deelnemende instellingen bij de 
uitvoering van de projecten en rapporteert over de 
resultaten aan het Ministerie van .

In 2005 is de eerste fase van het nationale digita-
liseringsprogramma Het Geheugen van Nederland 
afgesloten. In deze periode (2001-2004) waren de 
voornaamste activiteiten het initiëren en subsidiëren 
van meer dan vijftig digitaliseringsprojecten, het 
creëren van onderwijsapplicaties voor het middel-
baar onderwijs en het opbouwen en uitdragen van 
kennis en expertise op het terrein van digitalisering. 
De website en de collecties van Het Geheugen van 
Nederland bieden gebruiksmogelijkheden voor 
een breed publiek, maar ook voor onderwijs en 
wetenschap.
Voor de tweede fase 2005-2008 zijn nieuwe uit-
gangspunten geformuleerd. Het Geheugen van 
Nederland zal expliciet onderdeel vormen van 
een nationale infrastructuur voor het duurzaam 
bewaren en beschikbaar stellen van gedigitaliseerde 
en nog te digitaliseren collecties van Nederlandse 
erfgoedinstellingen. Het Geheugen van Nederland 
omvat vier programmalijnen. De meest ver-
nieuwende betreft de inrichting van een -
archief voor beeldmateriaal. Deze dienst zal fungeren 
als landelijke voorziening waarin erfgoedinstellingen 
hun digitale masters (‘moederbestanden’ van 
gedigitaliseerde collecties) kunnen onderbrengen, 
waarmee ook de permanente (her)bruikbaarheid 
van het materiaal wordt gegarandeerd. Daarnaast 
wordt de functionaliteit van de huidige website 
verbeterd en worden nieuwe, gemeenschappelijke 
diensten en servicemodellen ontwikkeld. Op be-
perkte schaal zullen nieuwe digitaliseringsprojecten 
worden geïnitieerd met name om lacunes op te 
vullen in de huidige collectie. Het Geheugen van 
Nederland zal een adviesraad inrichten die moet 
aangeven op welke (onderwerps)gebieden Het 
Geheugen van Nederland verdere uitbreiding 
behoeft.

De programma’s Metamorfoze en Het Geheugen 
van Nederland groeien naar elkaar toe. Momenteel 
is er sprake van een hybride aanpak bij conservering 
(microfi lm plus een digitale versie), en de ver-
wachting is dat digitalisering de komende jaren 
uiteindelijk microverfi lming als conserverings-
methode bij Metamorfoze zal gaan vervangen. 
Naarmate digitalisering als conserveringsmethode 
bij Metamorfoze toeneemt, zullen meer collecties 
via www.geheugenvannederland.nl kunnen worden 
aangeboden.
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De  is sterk georiënteerd op vernieuwing. Om 
een actieve rol te kunnen vervullen in de digitale 
wereld is internationale samenwerking noodzakelijk. 
De inrichting van een elektronisch depot voor het 
permanent beschikbaar houden van de nationale 
digitale publicaties (e-Depot) gaf de  ook de 
mogelijkheid een elektronisch archief op te bouwen 
voor internationale wetenschappelijke uitgevers 
(safe place).
Permanente toegankelijkheid van digitaal materiaal 
vereist continu onderzoek naar methoden en 
technieken om digitale duurzaamheid te verwezen-
lijken. Parallel aan de ontwikkeling van het e-Depot 
investeert de  al jaren in research op dit gebied, 
en deelt haar kennis en ervaring actief met andere 
instellingen binnen en buiten Europa. De overheid 
erkent de internationale rol die de  speelt op 
het terrein van digitale duurzaamheid en onder-
steunt deze ook fi nancieel. Daarnaast is de  op 
andere deelgebieden van de informatievoorziening 
actief als initiator en coördinator van en deelnemer 
aan internationale samenwerkingsprojecten en 
-verbanden.

Thema III: 
Versterking van de internationale positie



1 Versterking internationale e-Depot  
Het internationale e-Depot is op organische wijze 
voortgekomen uit de traditionele depottaak van 
de . In 1994 besloot de  om een depot in te 
richten voor elektronische publicaties, als logische 
uitbreiding van het bestaande Depot van Neder-
landse gedrukte publicaties. Er werden experimen-
tele pilotsystemen opgezet, waarvoor deponerings-
overeenkomsten werden aangegaan met Elsevier 
en Kluwer, twee grote internationale wetenschap-
pelijke uitgevers van Nederlandse oorsprong. 
Sinds 2002 is het huidige e-Depot operationeel, 
dat werd ontwikkeld in samenwerking met  
en dat geheel is ingebed in de -organisatie. 
Dankzij de deponeringsovereenkomsten met 
Elsevier en Kluwer had het e-Depot van meet af 
aan een sterke internationale dimensie. Vanaf het 
ontstaan bevat het al een belangrijk deel van de 
internationale natuurwetenschappelijke, technische 
en medische tijdschriftliteratuur (-publicaties). 
Deze internationale dimensie is in de achter-
liggende jaren bewust verder uitgebouwd door 
het aangaan van zogeheten archiving agreements 
met internationale uitgevers. Er zijn nu archiving 
agreements met zes van de tien grootste -
uitgevers. De  streeft ernaar de komende jaren 
de -collectie uit te breiden en overeenkomsten 
te sluiten met de twintig grootste uitgevers, die 
gezamenlijk 80% van de wereldproductie aan 
wetenschappelijke publicaties op -gebied dekken.
Ook andere nationale bibliotheken zullen de 
komende jaren hun gedrukte depot uitbreiden 
met een elektronisch depot, of hebben dit al 
gedaan. Overeenkomstig de al lang bestaande 
internationale taakverdeling zullen zij zich primair 
richten op de deponering van elektronische 
publicaties uit hun eigen land. Dit op nationale 
geografi sche grenzen gebaseerde systeem biedt 
echter voor de duurzame opslag van en toegang 
tot elektronische wetenschappelijke publicaties 
onvoldoende garanties. Het merendeel van de 
wetenschappelijke publicaties heeft vaak geen 
herkenbaar ‘land van herkomst’ meer, omdat uit-
gevers inmiddels internationaal opereren. Zonder 
duidelijke plaats van uitgave ontbreekt een van-
zelfsprekende bewaarplaats. Bovendien zijn er grote 
tempoverschillen tussen bibliotheken bij de 
inrichting van e-depots. Ook zullen uitgevers hun 
materiaal niet bij een groot aantal bibliotheken 
willen deponeren, maar slechts met een beperkt 
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 Voornemens 2006-2009

1 Versterking internationale e-Depot
 •  De  breidt in de periode 2006-2009 de 

internationale archiving agreements uit tot 
de twintig grootste uitgevers ter wereld, die 
gezamenlijk 80% van de wereldproductie 
aan wetenschappelijke publicaties op -
gebied dekken

 •  In 2009 is het e-Depot gecertifi ceerd volgens 
de dan geldende internationale standaard.

2 Alliance for Permanent Access to the Digital 
 Records of Science
 •  De  zet samen met de British Library de 

inspanningen voort om te komen tot de 
oprichting van een Alliance for Permanent 
Access to the Digital Records of Science.

3 Onderzoek digitale duurzaamheid
 •  Behoud en versterking van de internationale 

positie in de voorhoede van het toepassings-
gerichte onderzoek op het gebied van digitale 
duurzaamheid.

4 Internationale samenwerking
 •  Faciliteren van The European Library () 

in de uitbreiding van het aantal deelnemende 
nationale bibliotheken, met nadruk op ver-
snelde toevoeging van de nieuwe lidstaten

 •  Voortzetting van de actieve rol in  en 
andere internationale gremia.



aantal instellingen overeenkomsten willen sluiten. 
Tenslotte stellen gegarandeerde duurzame bewaring 
en toegankelijkheid eisen wat betreft beschikbare 
mensen, kennis en middelen, zodat een zekere 
mate van centralisatie onvermijdelijk is. Het 
traditionele model van nationale depots lijkt daar-
om een bedreiging in te houden voor het voort-
bestaan van de internationale digitale wetenschap-
pelijke publicaties. In de visie van de  zal zich 
daarom wereldwijd een systematische en meer 
geconcentreerde aanpak ontwikkelen. In dit model 
neemt een beperkt aantal instellingen verspreid 
over de wereld, de duurzame opslag van de inter-
nationale wetenschappelijke literatuur op zich. 
Aan een dergelijke safe place (ook wel ‘trusted 
third party’ genoemd) worden hoge eisen gesteld: 
het aangaan van een langdurige verplichting 
met een redelijke garantie voor continuïteit, 
aanzienlijke investering in infrastructuur, vaar-
digheden en expertise en een continue inzet 
van onderzoek en ontwikkeling ().
De , wereldwijd één van de weinige instellingen 
die internationale uitgevers grootschalige en 
duurzame opslag van digitale publicaties aanbieden, 
wil in dit safe places-model een prominente rol 
spelen. Certifi cering van het systeem is een belang-
rijk aspect hierin. De  werkt daarom begin 2006 
mee aan het testen van het evaluatie-instrument 
dat ontwikkeld wordt door de Task Force on 
Digital Repository Certifi cation, gefi nancierd 
door de Mellon Foundation. In dit kader worden 
de organisatorische en technische infrastructuur 
geëvalueerd, om de betrouwbaarheid op lange 
termijn van het e-Depot te bepalen.

2 Alliance for Permanent Access to the Digital 
Records of Science  
In vervolg op de conferentie ‘Permanent Access to 
the Records of Science’ (2004) heeft de  samen 
met de British Library het initiatief genomen tot de 
oprichting van een Europese Task Force Permanent 
Access. In deze Task Force zijn vertegenwoordigers 
van de belangrijkste stakeholders bijeengebracht: 
de onderzoekinstellingen, zoals de European 
Space Agency (), de Council for the Central 
Laboratory of the Research Councils () en 
de European Science Foundation (), de inter-
nationale uitgevers, vertegenwoordigd door de 
International Association of  Publishers, en 
de bibliotheek- en archiefsector, vertegenwoordigd 
door onder meer de British Library en de . 
In 2005 heeft de Task Force een voorstel ontwikkeld 
voor een meerjarig -programma op het terrein 
van digitale duurzaamheid. Dit programma is voor 
fi nanciering binnen het zevende Kaderprogramma 
aangeboden aan de Europese Commissie.
Daarnaast heeft de Task Force een Strategic Action 
Programme 2006-2010 opgesteld, waarin een 
drieledige aanpak wordt bepleit: er dient een sterke 
alliantie te worden gevormd, bestaande uit partijen 
uit de wetenschappelijke, bibliotheek- en uitgevers-
wereld. Deze alliantie moet de drijvende kracht 
worden bij de totstandkoming van een Europese 
organisatorische infrastructuur voor het behoud 
van digitale wetenschappelijke informatie. 
Ten slotte dient de alliantie een actieprogramma te 
ontwikkelen en uit te voeren waarin de activiteiten 
worden gedefi nieerd die nodig zijn om die Euro-
pese infrastructuur te verwezenlijken.
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3 Onderzoek digitale duurzaamheid  
Het duurzaam toegankelijk houden van digitale 
informatie vergt een blijvende onderzoeksin-
spanning. Digitale informatie heeft in vergelijking 
met gedrukte informatie een zeer korte levens-
duur, veroorzaakt door de vergankelijkheid van 
de opslagmedia, de hardware en de software. 
Voortdurende -inspanningen zijn nodig om 
deze problemen het hoofd te bieden. Men kan 
de uitdaging van twee kanten benaderen: via 
migratie (conversie), waarbij het digitale object 
aangepast wordt aan nieuwe hardware en software, 
of via emulatie, waarbij de nieuwe hardware en 
software zich gedragen als de oude, en het oor-
spronkelijke object kunnen weergeven. Migratie 
is nuttig wanneer de informatie centraal staat; 
emulatie is nuttig als de authenticiteit van belang 
is (de oorspronkelijke ‘look and feel’ van de 
digitale publicatie). Op welke strategie uiteinde-
lijk de keuze ook valt, er zullen altijd herhaalde 
acties nodig zijn die nu nog niet zijn te voorspellen 
– technologie en acties liggen immers in de 
toekomst. Vooralsnog richt het -programma 
van de  zich op beide strategieën. Dit -
speerpunt heeft zich de afgelopen tien jaar ont-
wikkeld in samenhang met het depot voor 
elektronische publicaties, de expertise van de 
 op dit gebied wordt internationaal erkend.
Samenwerking in nationaal en internationaal 
verband is een vanzelfsprekende voorwaarde om 
methoden en technieken te ontwikkelen die 
uitwisselbaar zijn en tot standaardisatie kunnen 
leiden. Voor individuele instellingen is de vereiste 
onderzoeksinspanning niet op te brengen en 
internationale uitwisseling en samenwerking zijn 
ook daarom noodzakelijk. Landelijk werkt de  
onder andere samen met het Nationaal Archief 
en ; internationaal is de  onder meer deel-
nemer aan het grote Europese -project, dat 
een raamwerk creëert waarbinnen instrumenten 
voor het kiezen, plannen en uitvoeren van pre-
serveringsacties zullen worden ontwikkeld. 
Tevens heeft de  een samenwerkingsovereen-
komst gesloten met de Diet Library, de nationale 
bibliotheek van Japan, en werkt zij samen met 
de Deutsche Nationalbibliothek. Tot slot 
streeft de  naar samenwerking met Portico, 
een e-archiving initiatief van onder meer de 
Library of Congress en de Mellon Foundation.

4 Internationale samenwerking  
Het aantal samenwerkingsverbanden waaraan 
de  deelneemt is talrijk en gevarieerd; niet alle 
kunnen hier genoemd worden. Voor het beleid 
in de komende jaren is vooral de samenwerking 
van belang binnen de Conference of European 
National Librarians (), de Conference of 
Directors of National Libraries () en de 
International Federation of Library Associations 
and Institutions ().
De  huisvest het bureau van The European 
Library () en ontwikkelt en coördineert de 
gelijknamige webdienst in opdracht van . 
T maakt de digitale en papieren collecties van 
de Europese nationale bibliotheken integraal 
vindbaar en doorzoekbaar. T implementeert de 
resultaten van een omvangrijk project dat werd 
gefi nancierd door het vijfde  Kaderprogramma. 
De website www.theeuropeanlibrary.org bevat 
thans gegevens over ruim honderd verschillende 
collecties. Negen nationale bibliotheken – waaronder 
de  – zijn de founding members. Vanaf 2006 
zullen meer dan dertig van de 43 Europese nationale 
bibliotheken hun collecties beschikbaar stellen. 
De nieuwe -lidstaten worden momenteel versneld 
opgenomen, dankzij een extra subsidie van de 
Europese Commissie. De  beschouwt  als een 
belangrijke nieuwe dienst die de grondslag voor 
een pan-Europese digitale bibliotheek kan leggen.
De  is de wereldwijde koepelorganisatie voor 
bibliotheken en telt meer dan 1700 leden in 155 
landen. De  heeft een bijzondere positie in de 
organisatie: het hoofdkwartier van de  is 
gehuisvest in het -gebouw. Daarnaast is de  
een actief lid en is ruim vertegenwoordigd in de 
verschillende ‘standing committees’. Een voorbeeld 
van de betrokkenheid van de  is de deelname aan 
het initiatief . Hierin werken zes nationale 
bibliotheken samen aan de ontwikkeling en 
coördinatie van internationale bibliografi sche 
standaarden, waaronder die voor de lange-termijn-
archivering van elektronische bronnen.
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Extra middelen voor duurzaam behoud en 
digitalisering 
De stijging van de exploitatiebegroting wordt 
grotendeels veroorzaakt door de extra middelen 
voor activiteiten op het terrein van duurzaam 
behoud en digitalisering van cultureel erfgoed. 
Deze middelen worden structureel toegevoegd aan 
de rijksbijdrage. De verdeling van de middelen voor 
duurzaam behoud vanaf 2007 is door de Minister 
van  vastgelegd in een Kamerbrief (2005): 
¤ 4,5 voor het versneld uitvoeren van de conser-
vering van papieren bibliotheekcollecties binnen 
het nationale programma Metamorfoze en ¤ 1,5 
door de  in te zetten voor  ten behoeve van 
digitale duurzaamheid. De  beheert tevens 
de ¤ 2 voor de activiteiten op het terrein van 
duurzaam behoud in de archiefsector, die door het 
Nationaal Archief worden gecoördineerd. Voor 
Het Geheugen van Nederland is een oplopende 
reeks middelen gereserveerd tot ¤ 2 vanaf 2007.

Huisvestingslasten  
Naast de structurele middelen voor behoud van 
wetenschappelijke en culturele collecties dragen de 
huisvestingslasten bij aan een hogere exploitatie-
begroting. Vanwege grote gebouwprojecten in 2006 
wordt eenmalig een bedrag van ¤ 2,5 onttrokken 
aan het bestemmingsfonds huisvesting. Voorts 
is nu ook de laatste tranche van het zogeheten 
Berenschot accres toegekend, die aangewend zal 
worden voor het grootschalig onderhoud dat reeds 
gepland is voor de komende beleidsperiode. De 
fi nanciering van de huur is tot nu toe slechts voor 
een deel geregeld. In 2001 werd het bedrag voor 
de huur toegevoegd aan de rijksbijdrage van de 
, echter zonder dat daarbij werd voorzien in 
de kosten van de jaarlijkse huurindexering. Uit een 
onderzoek dat  Osborne in opdracht van de  
heeft uitgevoerd, blijkt dat er, indien niet wordt 
voorzien in compensatie voor de jaarlijkse huur-
indexering, in 2011 voor de  een substantieel 
fi nancieel probleem ontstaat, dat in de jaren daarna 
alleen maar groter wordt. Het bedrag dat de  
tekort komt zal in 2035, het einde van de huidige 
huurperiode, zijn opgelopen tot ¤ 81,8 (gemiddeld 
¤ 2,8 per jaar).

24 Koninklijke Bibliotheek   Nationale bibliotheek van Nederland

Bedrijfsvoering
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1 Financiën
 • • • • • • • • • • • • • • • •
Meerjarenperspectief fi nanciën 2006-2009
Het fi nancieel perspectief van de  voor de periode 
2006-2009 geeft een passende dekking voor de 
beschreven voornemens. In de eerste plaats tonen 
de structurele middelen in de meerjarenbegroting 
een stijgende lijn. Deze additionele middelen zijn 
geoormerkt voor de verbreding van de nationale 
programma’s en het onderzoeksprogramma voor 
digitale duurzaamheid. In de tweede plaats blijft 
de  kritisch ten aanzien van de eigen bedrijfs-
processen. Via reallocatie van middelen schrijdt 
de transitie van gedrukt naar digitaal materiaal 
voort en kunnen nieuwe projecten worden gestart. 
In de derde plaats is de  actief in het verwerven 
van middelen in de derde geldstroom, zowel op 
nationaal niveau als in Europees verband.



De exploitatiebegroting van de KB in de jaren 2006-2009 ziet er als volgt uit:

Exploitatiebegroting KB (in K€) 2005 2006 2007 2008 2009

Kosten     

Personele kosten  14.845 15.679 17.479 17.479 17.479

Materiële kosten  7.603 8.432 14.622 14.622 14.622

Huisvestingskosten  11.610 14.015 11.865 12.195 12.195

KB-collectie  1.688 1.706 1.706 1.706 1.706

Geaffi lieerde instellingen  278 281 281 281 281

     36.024 40.113 45.953 46.283 46.283

Middelen     

Rijksbijdrage OCW *  33.926 35.912 42.862 43.192 43.192

Projectmiddelen derde geldstroom 

- Staten-Generaal Digitaal  0 400 1.500 1.500 1.500

- Databank Digitale Dagbladen ** 0 pm pm pm pm

- Overige projecten  910 110 400 400 400

Overige middelen  460 460 460 460 460

Financiële baten  450 450 450 450 450

Rijksbijdrage geaffi lieerde instellingen 278 281 281 281 281

Bestemmingsfonds huisvesting 0 2.500 0 0 0

     36.024 40.113 45.953 46.283 46.283

Toelichting: Bij de meerjarencijfers 2006-2009 is geen rekening gehouden met stijgingen van loonkosten als gevolg van 

CAO-onderhandelingen en de compensatie hiervoor in de rijksbijdrage. Ook de materiële kosten zijn op het prijspeil 

van 2006 bevroren, met uitzondering van die budgetten waarvan nu al bekend is dat ze zullen toe- of afnemen. 

De stijging van de huurkosten en de compensatie hiervoor is niet opgenomen, over de compensatie wordt overleg gevoerd 

met de Minister van OCW. Het uitgangspunt voor de meerjarencijfers is de begroting 2006. Ter vergelijking is in de linker-

kolom de begroting 2005 opgenomen.

* In de rijksbijdrage OCW zijn de volgende bedragen opgenomen:

     2005 2006 2007 2008 2009

- Behoud wetenschappelijke/culturele collecties  2.000 3.000 8.000 8.000 8.000

- Het Geheugen van Nederland 500 1.500 2.000 2.000 2.000

** In de begroting is het project Databank Digitale Dagbladen nog niet opgenomen. In de jaren 2006-2009 is hiermee 

een bedrag van totaal K€ 13.000 gemoeid.
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Personele kosten

Op 1 januari 2006 bestaat het personeel in vaste 
dienst bij de  uit 261 fte (fulltime equivalenten). 
Per ultimo 2009 zal dit aantal zijn gestegen tot 
271 fte, vanwege de structurele toekenning van 
de bovengenoemde middelen voor behoud. De  
houdt daarnaast strikt vast aan haar huidige beleid 
om de vaste formatie niet te laten stijgen en de 
verschuiving van gedrukte naar digitale informatie-
voorziening te realiseren door middel van real-
locatie van mensen en middelen. 

In 2005 werd de (uitbestede) digitalisering van 
de catalogus voltooid, waardoor de toegang tot 
de -collectie voortaan geheel digitaal is. In de 
periode 2006-2009 zal de  een ander groot 
project afronden: de voltooiing van de , de 
bibliografi sche database van alle vóór het jaar 1800 
in Nederland verschenen publicaties. De fi nan-
ciering voor dit omvangrijke project is gevonden 
door het tijdelijk blokkeren van vacatures die 
ontstaan door pensionering en door een verhoging 
gedurende de planperiode van het budget personeel 
in tijdelijke dienst.

Personele kosten (in K€)  2005 2006 2007 2008 2009

Personeel in vaste dienst  12.841 13.285 13.285 13.285 13.285

Personeel in vaste dienst (behoud wet./cult. collecties) 410 610 1.410 1.410 1.410

Personeel in tijdelijke dienst  150 350 350 350 350

Projectpersoneel  600 600 1.600 1.600 1.600

Overige personele kosten      844 834 834 834 834

     14.845 15.679 17.479 17.479 17.479
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2 Personeel en organisatie
• • • • • • • • • • • • • • • •
De  is een kennisintensieve organisatie met een 
hoog ambitieniveau in een sterk veranderende 
omgeving. Dit stelt hoge eisen aan de medewerkers 
op alle niveaus, en aan de sturing en inrichting 
van de organisatie. De gewenste bedrijfscultuur 
heeft als kenmerken: breed inzetbaar, omgevings-
bewust, resultaatgericht, veranderingsgezind en 
gericht op samenwerking. De uitkomsten van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek (2004) 
tonen dat men graag bij de  in dienst is. Dit 
betekent enerzijds dat de  in een relatief gunstige 
uitgangspositie verkeert om haar ambities op 
personeelsgebied te verwezenlijken, anderzijds 
dat de  extra aandacht dient te besteden aan 
de interne en externe mobiliteit.

Organisatieontwikkeling
In de vorige beleidsperiode zijn alle hoofdafdelingen 
en enkele stafafdelingen gereorganiseerd. In 2006 
wordt ook de topstructuur aangepast. Met de 
invoering van een structuur in drie kolommen 
zijn de verschillende pijlers van de -organisatie 
stevig verankerd: bibliotheektaken, (inter)nationale 
programma’s & projecten en bedrijfsvoering. 
De grootste verandering doet zich voor in de 
kolom bedrijfsvoering, waarin de stafafdelingen 
Personeel & Organisatie, Informatietechnologie, 
Gebouw & Facilitymanagement en Financieel 
Economische Zaken worden geclusterd. De af-
deling  (technisch beheer en applicatiebeheer) 
wordt samengevoegd met de voorheen in de afdeling 
 ondergebrachte applicatie-ontwikkelaars tot 
een nieuwe stafafdeling Informatietechnologie (). 
De nieuwe stafafdeling  zal dan bestaan uit teams 
voor applicatie- en technisch beheer en een nieuw 
team voor systeem- en applicatieontwikkeling. 
Deze nieuwe organisatie zal de interactie tussen 
 en  verbeteren bij het proces van opstellen 
van functionele eisen, de technische specifi caties, 
de ontwikkeling en het in beheer nemen van 
nieuwe applicaties. Deze organisatiewijzigingen 
zullen in 2006 worden geïmplementeerd.

Personeelsontwikkeling
De  heeft het instrumentarium voor -beleid 
grondig herzien en uitgebreid en al haar regelingen 
geactualiseerd. Het halfjaarlijks personeelsgesprek 
met prestatieafspraken, het persoonlijk ontwikke-
lingsplan () en het tweejaarlijks medewerkers-
tevredenheidsonderzoek – op afdelings- en 
instellingsniveau – zijn inmiddels ingeburgerd. 
Dit onderzoek zal in 2006 en 2008 worden her-
haald.
Personeelsontwikkeling loopt van inwerktrajecten, 
studiebijeenkomsten, trainingen en cursussen 
binnens- of buitenshuis tot het volgen van coachings-
trajecten of complete opleidingen, en kan zowel 
individueel als in teamverband plaatsvinden. 

Bevordering van mobiliteit en inzetbaarheid
Binnen de vaste formatie van de  is sprake van 
geringe externe en interne mobiliteit. Dit hangt 
samen met de hoge tevredenheid van medewerkers 
en met een geringe vraag vanuit de externe arbeids-
markt. Hierdoor is er weinig plaats voor nieuw-
komers, die nodig zijn voor de inbreng van nieuwe 
kennis en specifi eke ervaring. De externe evaluatie-
commissie heeft geconstateerd dat de  zich goed 
bewust is van deze problematiek – die andere 
nationale bibliotheken eveneens kennen – en het 
nodige doet om de mobiliteit in de vaste formatie 
te stimuleren.
De geringe mobiliteit kan ook tot specifi eke loop-
baanproblematiek leiden. De gemiddelde leeftijd 
van de medewerkers in vaste dienst ligt hoger dan 
bij universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. 
De  neemt daarom maatregelen om meer met 
hen in de pas te lopen. Pensionering zal de komende 
jaren eveneens bijdragen aan een evenwichtiger 
leeftijdsopbouw. Het vergt actieve sturing van het 
management en betrokkenheid van de mede-
werkers om de inzetbaarheid van het personeel 
hoog te laten blijven, ook bij een langdurig dienst-
verband. Ziekteverzuim kan eveneens samen-
hangen met geringe mobiliteit en hoge gemiddelde 
leeftijd. De  wil het arbeidsgerelateerde ziekte-
verzuim de komende vier jaar substantieel reduceren.
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3 Communicatie
• • • • • • • • • • • • • • • •
Het toegenomen belang van communicatie heeft 
in de afgelopen periode geleid tot een verdere 
professionalisering van het communicatiebeleid in 
de . Hierdoor kan corporate communicatie de 
komende beleidsperiode ingezet worden bij de 
realisatie van het gekozen beleid en dit op doel-
gerichte en heldere wijze uitdragen.

Intern: Bekend en (h)erkend
Het is van groot belang dat het handelen van de 
medewerkers in de organisatie in overeenstemming 
is met de wijze van communicatie met doelgroepen, 
subsidiegevers en samenwerkingspartners. 
Bekendheid met de gekozen beleidsdoelen en 
herkenning van de eigen werkzaamheden als 
onderdeel van het geheel, zijn essentieel. De  
zal daarom veel aandacht besteden aan de interne 
communicatie.

Extern: Bekend en bemind
In de komende beleidsperiode wordt jaarlijks een 
landelijk bekendheids- en imago-onderzoek uit-
gevoerd onder de belangrijkste doelgroepen. Op 
deze manier wordt de reputatie van de  meetbaar 
en kunnen concrete doelen worden geformuleerd 
om deze te versterken en uit te bouwen.
De communicatie-inspanningen zullen zich, vanuit 
het collectieprofi el Nederlandse geschiedenis, 
cultuur en samenleving, in de eerste plaats richten 
op wetenschappelijk onderzoekers en studenten, 
maar ook op cultureel geïnteresseerden. Met het 
genereren van landelijke persaandacht, de organisatie 
van spraakmakende seminars, tentoonstellingen 
en evenementen wordt de bekendheid van de  
vergroot en de merknaam  versterkt.

Intensivering van de arbeidsmarktcommunicatie
De  wil een aantrekkelijke werkgever blijven, 
die goede externe kandidaten aan zich weet te 
binden. Op een concurrerende arbeidsmarkt moet 
de  zich extra inspanningen getroosten om 
gekwalifi ceerde kandidaten aan te trekken, vooral 
voor strategische posities op het gebied van , 
 en management. Uitdragen van de  als aan-
trekkelijke werkgever vereist intensivering van 
de arbeidsmarktcommunicatie. Dit is de komende 
jaren een belangrijk aandachtspunt in het -
beleid en het beleid voor corporate communicatie.
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4 Faciliteiten
• • • • • • • • • • • • • • • •
Risicomanagement en veiligheidsbeleid
Het -gebouw ligt naast het Centraal Station 
en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het 
Haagse stationsgebied wordt gedurende een reeks 
van jaren ingrijpend verbouwd. De complexe 
fysieke omgeving, het grote aantal instellingen met 
hun medewerkers in het -gebouw en uiteraard de 
dagelijkse aanwezigheid van honderden bezoekers 
vereisen beveiliging van mensen, collecties, gebouw 
en -voorzieningen. Terreurdreiging is voor een 
organisatie op een locatie in het bestuurlijk centrum 
van Nederland een realiteit waarmee rekening dient 
te worden gehouden.
De  gaat in de planperiode het veiligheidsbeleid 
intensiveren als onderdeel van breder opgezet 
risicomanagement. Dit beleid richt zich niet alleen 
op het voorkomen van incidenten in de fysieke 
omgeving. Het strekt zich ook uit tot de beheersing 
van risico’s in niet-materiële zin, zoals de be-
scherming van de reputatie van de . Op elk 
van de vier gedefi nieerde aandachtsgebieden 
– mensen, collecties, gebouw en -voorzieningen – 
is een verantwoordelijke aangewezen, die recht-
streeks rapporteert aan de algemeen directeur.
In het kader van dit ingezette veiligheidsbeleid 
vindt in 2006 een uitgebreide risicoanalyse 
plaats van alle -systemen, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van eerdere metingen door Expanding 
Visions (2003) en de analyse door  in 2005. 
Op basis van de nieuwe analyse zullen beheers-
maatregelen worden bepaald en onder leiding van 
de betrokken risicomanager worden uitgevoerd. 
Een belangrijk punt van aandacht hierbij is het 
uitplaatsen van de back-upvoorziening die zich 
momenteel nog in het -gebouw bevindt, zij 
het op ruime afstand – zowel horizontaal als 
verticaal – van de operationele omgeving.

Het veiligheidsbeleid voor de fysieke omgeving 
steunt op het Bedrijfsnoodplan, dat in de afgelopen 
beleidsperiode na externe consultatie en een 
brandtechnisch risico-onderzoek is opgesteld. 
Dit plan bestaat uit een Bedrijfshulpverlenings-
plan, een Ontruimingsplan en een Collectie Hulp-
verleningsplan. De hoofddoelstelling van het 
Bedrijfsnoodplan is bij calamiteiten de veiligheid 
van medewerkers en bezoekers te waarborgen, 
verlies en/of beschadiging van het nationaal erf-
goed te voorkomen en het gebouw te beschermen.

Informatietechnologie
Het behoeft geen betoog dat een informatiegerichte 
organisatie als de  in hoge mate afhankelijk is 
van een betrouwbare -infrastructuur. De  
biedt toegang tot dertig verschillende informatie-
diensten via het web en beheert grote opslag-
systemen voor elektronische artikelen, beeld-
materiaal en andere digitale objecten. Jaarlijks 
starten vele nieuwe innovatieve projecten die alle 
in verschillende fasen ondersteuning van  vragen.
De uitdaging voor de komende beleidsperiode is 
om een sprong voorwaarts te maken en een -
organisatie, een technische infrastructuur en een 
nieuwe gegevensarchitectuur in te richten die 
voorbereid zijn op de verwachte verdere groei aan 
diensten, opslag en nieuwe projecten.
Een door Visser Copini uitgevoerd onderzoek in 
2005 geeft aan dat het proces van informatie-
management bij de innovatieve projecten verbeterd 
kan worden. Een tweede aanbeveling uit het 
onderzoek betreft het verder vergroten van de 
expertise van de -medewerkers. Een uitgebreid 
opleidingsprogramma zal de komende jaren worden 
uitgevoerd.



Technische infrastructuur
De komende jaren zullen de verschillende tech-
nische voorzieningen bij  aanzienlijk moeten 
worden uitgebreid om de enorme groei van ver-
worven born-digital of gedigitaliseerde objecten 
aan te kunnen. Het betreft aanpassingen en uit-
breidingen van de bestaande computerruimtes 
en uitbreiding van de voorzieningen voor opslag 
en beschikbaarstelling van miljoenen bestanden. 
Naar verwachting zal de groei van de opslag van 
digitale bestanden oplopen van 10 terabyte in 2006 
naar 300 terabyte in 2009.

De basis van de omgeving voor de duurzame 
opslag, het e-Depot, wordt gevormd door een 
systeem dat de  en  gezamenlijk hebben 
ontwikkeld. Dit Digital Information Archiving 
System () vergt een aantal verbeteringen, waar 
ook de externe evaluatiecommissie op gewezen 
heeft. In 2006 zullen daarom aanpassingen worden 
verricht aan het systeem, gericht op digitale 
duurzaamheid, verhoging van de verwerkings-
capaciteit en betere monitoring van de werk-
processen. De hardware wordt volledig vervangen, 
de opslagcapaciteit belangrijk uitgebreid, en 
additionele software t.b.v. digitale duurzaamheid 
geïntegreerd in het systeem. Er zal een aantal 
nieuwe instrumenten in gebruik genomen worden 
voor verbetering van de kwaliteitscontrole tijdens 
de invoer in het e-Depot. Voorts werkt  aan 
verbetering van de software, waardoor de ver-
werkingscapaciteit kan worden verhoogd. De 
back-up voorzieningen zullen worden uitgebreid.
Naast het aanpassen en uitbreiden van boven-
genoemde voorzieningen wordt de komende 
jaren ook geïnvesteerd in de uitbreiding van de 
ontwikkel- en applicatieomgeving voor (nieuwe) 
diensten. Met name de grote digitaliseringsprojecten 
vergen veel ontwikkelruimte. Daarvoor zal de 
ontwikkelomgeving in fasen worden uitgebreid.

Vernieuwing gegevensarchitectuur
De vernieuwing en uitbreiding van digitale 
informatiedienstverlening en kennisdiensten 
vereisen een stabiele en toekomstvaste informatie-
architectuur. Om die te verwezenlijken is in 2005 
het omvangrijke project Vernieuwing gegevens-
architectuur () van start gegaan. Kernwoord 
bij dit complexe project is standaardisatie – van 
datamodellen, hardware en software – om een 
solide basis te genereren voor verdere applicatie-
ontwikkelingen. Dit resulteert in een toekomst-
vaste en schaalbare service oriented architecture, 
waardoor nieuwe diensten sneller kunnen worden 
geïmplementeerd en de beheerslast voor de huidige 
diensten daalt. De uitvoering hiervan loopt door 
tot in 2007.
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Gebouw
Het -gebouw beslaat circa 75.000 m2 aan 
publieksruimten, magazijnen en kantoorruimten. 
Hiervan is circa 55.000 m2 in gebruik door de 
; het overig oppervlak wordt gebruikt door 
twintig verwante instellingen. Deze zijn aan te 
duiden als medebewoners, met uitzondering 
van het Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie () en het Letterkundig Museum 
() die beide een eigen huurovereenkomst 
hebben met de Rijksgebouwendienst. De  is 
verantwoordelijk voor de algemene voorzieningen 
in het gebouw, verzorgt het overkoepelende 
onderhoud en beheer, en coördineert de afspraken 
over de algehele exploitatie en het gebruik. De 
komende beleidsperiode wordt gekenmerkt door 
grote onderhouds- en ontwikkelingsprojecten.
In de eerste plaats wordt het gebouw tot een aan-
trekkelijker verblijfplaats gemaakt voor bezoekers. 
De nieuwe verbindingshal tussen het Nationaal 
Archief en de  is in 2005 opgeleverd, tegelijk 
met de vernieuwde tentoonstellingsruimte waarin 
beide instellingen hun topstukken presenteren. 
Ook de leeszalen in de  worden opnieuw inge-
richt. Na een intensieve periode van voorbereiding 
wordt tot het voorjaar van 2007 gewerkt aan de 
verbouwing en herinrichting van de leeszalen op 
de eerste en tweede verdieping. Tegelijkertijd 
vindt groot onderhoud plaats aan de technische 
installaties en wordt een nieuw klimaatbeheersings-
systeem geïnstalleerd. 

In de tweede plaats is de capaciteit van de maga-
zijnen een continu punt van aandacht. In de loop 
van 2006 zal het nieuwe magazijn in gebruik 
worden genomen. Het gebouw staat op poten 
boven de eveneens verhoogde trambaan en zal 
bruto 5.000 m2 vloeroppervlak leveren over vier 
verdiepingen. De  denkt de aanwas van de 
collectie hiermee vijftien jaar lang te kunnen 
herbergen. Rond het jaar 2020 wordt de realisatie 
van de tweede fase van uitbreiding verwacht en 
het is noodzakelijk hiervoor in de komende beleids-
periode de voorbereidingen in gang te zetten.
In de derde plaats loopt sinds 2004 het project 
Herhuisvesting  en Optimalisering ruimte-
gebruik in het -gebouw. Uitgangspunt is de 
beschikbare ruimte zo effi ciënt mogelijk te 
benutten. Het  krijgt nieuwe ruimtes op de 
begane grond van het gebouw; ook het Nederlands 
Muziek Instituut () heeft een duidelijk her-
kenbare plaats gekregen op de eerste verdieping, 
waardoor de publieksfuncties van zowel ,  
als  duidelijker zichtbaar zijn. Voorts is de  
intern bezig het ruimtegebruik te optimaliseren 
en aan te passen aan de organisatiewijzigingen die 
de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.
Tot slot vinden in de omgeving van de  omvang-
rijke bouwprojecten plaats, waar de  bij betrokken 
is. Bij de ontwikkeling van het Anna van Bueren-
plein is een nieuw gebouw van 30.000 m2 bruto 
vloeroppervlak voorzien, grenzend aan het -
gebouw. Van dit nieuwe gebouw zal de  3.000 m2 
in gebruik nemen. De congresfunctie van het 
-gebouw wordt versterkt door uitbreiding met 
een congreszaal voor 500 personen met bij-
behorende voorzieningen. Deze faciliteiten zullen 
ook beschikbaar gesteld worden aan andere over-
heidsgefi nancierde organisaties. Tevens zal hier 
een additionele entree worden gerealiseerd.
Vanwege de aard van het gebouw en de bijzondere 
verantwoordelijkheid van de  daarvoor zijn de 
huisvestingslasten relatief hoog. In de paragraaf 
Financiën is reeds gewezen op het grote fi nanciële 
risico dat de  loopt door de onvoldoende com-
pensatie voor de jaarlijkse huurindexering.
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Bijlagen 
 • • • • • • • • • • • • • • • •

In augustus 2005 bezocht een internationale 
evaluatiecommissie de .
Conform het protocol dat in overleg met het 
Ministerie van  was opgesteld, moesten de 
leden van de commissie onafhankelijk zijn van 
de  en dienden ze relevante expertise te bezitten 
om zich een goed oordeel te kunnen vormen. 
Voorzitter van de commissie was dr Brian Lang, 
Principal en Vice-Chancellor van de Universiteit 
van St. Andrews en voormalig directeur van de 
British Library. De overige leden waren dr Dale 
Flecker (Associate Director Planning & Systems 
van Harvard University Library), dr Martin van 
der Mandele (president van  Europe) en 
professor Ludo Simons (emeritus hoogleraar Boek-, 
Bibliotheek- en Informatiewetenschap aan de 
Universiteit Antwerpen en de Katholieke Uni-
versiteit Leuven, en voormalig directeur van de 
Universiteitsbibliotheek Antwerpen). Hierdoor was 
de commissie verzekerd van zowel bestuurlijke 
ervaring als van expertise op het gebied van de 
wetenschapsbeoefening,  en commerciële 
dienstverlening.

Final Report of the External 
Evaluation Committee
• • • • • • • • • • • • • • • •
The Koninklijke Bibliotheek () invited an 
external committee to evaluate its plans and 
programmes. On 22 and 23 August 2005 the 
External Evaluation Committee (the ) visited 
the . Discussions and interviews were held with 
staff, senior management, the board of governors 
and external stakeholders. Prior to the visit, all 
members of the  had been supplied by the  
with substantial information, including recent 
strategic plans, fi nancial accounts and a self-
evaluation document. The Committee considered 
this documentation to be relevant, well-prepared 
and to provide adequate basis for preparation 
for the two days of meetings at the .

Principal evaluation outcomes

1 Strategic: 1998-2005
The  reviewed the ’s strategic plans for the 
periods 1998-2001 and 2002-2005. We established 
that the main objectives had been largely achieved.

a Defi nition of the ’s role as the repository and 
source of publications on Dutch language, 
history and culture has clarifi ed its role as a 
national library, in relation to other national 
libraries and to other research libraries in the 
Netherlands (but see also point e below).

b The ’s services and activities are valued and 
appreciated by the users and audiences for whom 
they are intended. Visitor numbers to the main 
 buildings have improved satisfactorily 
despite the somewhat obscure location of the 
main building within the centre of The Hague. 
Exhibition facilities, and the use made of them, 
are exemplary and we commend the recently 
opened exhibition room ‘The Legacy of the 
Netherlands’ (shared with the National 
Archives). The  has demonstrated its capacity 
for mounting large, attractive exhibitions 
(notably The Wonderful Alphabet in 1998 and 
Wonderland in 2002).
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c The programme of digitization is progressing, 
and use of the digital library is increasing, 
although the goal of developing a knowledge 
domain for Dutch language, history and culture 
was not achieved. This was mainly on account 
of lack of funds.

d The main national programmes are being 
achieved. Metamorfoze for preservation, the 
Memory of the Netherlands, and the project 
to digitise the Dutch parliamentary papers are 
well-conceived and effectively managed.

e The ’s determination to tackle the problems 
of, and deliver, perpetual access to digital 
publications, received special attention from 
the . Our deliberations on this ambitious 
project, centred on the ‘e-Depot’, are more fully 
summarised in the appendix to this report. 
We noted that the ’s published mission 
statement focuses on Dutch language, history 
and culture and so is aimed essentially at arts 
and humanities users. As drafted, the ’s 
mission cannot encourage appropriate attention 
to the ’s objective of maintaining an inter-
national archive which guarantees perpetual 
access to the records of science, predominantly 
publications in the areas of science, technology 
and medicine (), and to the needs and 
expectations of the users of these digital publi-
cations.

f The objective of acquiring practical experience 
in archiving Dutch content of the world-wide-
web was not achieved (see appendix).

g The programmes referred to in d are contributing 
signifi cantly to the ’s position of leadership 
among Dutch libraries.

h The  plays a very active international role and 
is widely respected for its international activities. 
The  houses the headquarters of the Inter-
national Federation of Library Associations 
and Institutions (), and has for many years 
chaired and provided the secretariat for the 
Conference of European National Librarians 
(). In 2005 the  was among the libraries 
that launched an online service offering integrated 
access to the holdings of Europe’s national 
libraries. It is doubtful whether without the ’s 
central role in providing the management focus 
for that project, it could have been undertaken 
at all.

2 Strategic: 2006-2009
The  reviewed the outlines of the ’s emerging 
strategic plan for the period 2006-2009.
The plan concentrates on:

a defi ning the ’s role as a location for storage 
and access to publications in Dutch language, 
history and culture;

b developing and enhancing digital services;
c expanding national programmes;
d strengthening its international role.

We concluded that the plan constitutes a straight-
forward and coherent programme and we are 
confi dent that the  has the capacity to deliver 
its objectives. However, we remain concerned by 
the restriction of the ’s role, as defi ned in its 
mission statement, such that it apparently cannot 
expand its role and activities in areas that are 
predominantly , international in scope, or 
a combination of those. The description of  
tasks set out in the relevant Higher Education 
and Research Act in our view is insuffi ciently 
inclusive, so that it does not recognise the true 
scope of the ’s realistic and reasonable aspirations. 
We recommend that the  be given appropriate 
– statutory or other – recognition of the wider 
range of activities in which it is legitimately, in 
our view, involved.
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3 Corporate Services
The ability of the  to deliver its programmes 
and operate both effectively and effi ciently relies 
on the expertise and motivation of its staff. We 
concluded that:

a the quality of the staff is high, and that 
appropriate staff development programmes 
are in place;

b staff members are well-motivated and aware 
of the individual contributions they make to 
the overall, corporate objectives of the  as 
the national library of the Netherlands;

c the  is felt by its staff to be a good employer, 
and to be a good place to work. On the other 
hand, this means that:

d staff turnover is low, so that the age and skills 
profi les of the staff are a concern, as the techno-
logical and service environment in which the 
 operates is changing rapidly. However, 
appropriate steps have been taken to monitor 
the organisation’s needs and it is apparently 
prepared to take any necessary corrective actions;

e the ’s fi nancial position is sound and recent 
restructuring of the way the  is given public 
funding is regarded as benefi cial. However, 
building rent and staff costs, support for neither 
of which are indexed to real terms increases, are 
likely to become cause for concern;

f the  should pay attention to identifying 
and managing the main risks that it faces, 
possibly through the creation of a risk register, 
with management of specifi c risks, such as to 
reputation, because of fi re, or systems failure, 
to specifi c members of staff;

g consideration should be given to commissioning 
a report reviewing the economic benefi ts that 
are brought to the Netherlands, through the 
presence and activities of the , so that a clearer 
assessment is available of the returns that fl ow 
from public investment in the .

Conclusions

The Evaluation Committee had no hesitation in 
commending the  as an effi cient, imaginative 
and well-run organisation the existence of which 
is a benefi t to, and a credit to, the Netherlands. 
The national and international impact of the  
is substantially in excess of what might be expected 
from it, given its relatively small scale within the 
company of the other organisations with which 
it co-operates on a regular basis. The  is also a 
courageous institution, as our remarks on the 
e-Depot and digitization programme will aver, 
and we believe this to be symptomatic of a style of 
management that is ambitious, risk-taking, and 
entrepreneurial. Digital technologies, by their 
nature, ignore national boundaries. They are now 
the norm for modern libraries like the  and the 
regular activity of any national library worthy of 
the title has to be international in scope. We hope 
that recognition will be given to the central role 
played by the  in the development of national 
policies aimed at developing a knowledge-based 
Dutch economy and society. We urge that 
appropriate offi cial recognition be given to the  
so that it can face the brave new world of digital 
services with confi dence and even greater ambition.

For the External Evaluation Committee
Brian Lang (Chair)
Dale Flecker
Martin van der Mandele
Ludo Simons

6 October 2005
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Appendix
 • • • • • • • • • • • • • • • •
Perpetual access and the e-Depot  
For a decade the  has been an international 
leader in digital preservation. This leadership has 
taken two forms. First, the  has been at the 
forefront of research in digital preservation. The 
quality of research is high, as testifi ed by many 
international publications. It is reassuring that the 
Ministry has granted structural funding to ensure 
the continuity of these activities. The leading role 
of the  in this fi eld has earned the organization 
an excellent reputation. Second, a major activity 
has been the implementation of a working system 
for the deposit and preservation of digital material, 
the e-Depot. The e-Depot is a great achievement 
in both technical and organizational terms. It 
is embedded in the Acquisitions and Processing 
Division, with a separate department for long 
term preservation research in the Research & 
Development Division.

As a national library the  is not only responsible 
for the printed Dutch heritage but also for its 
digital heritage. In the fi rst test version of the 
e-Depot the  experimented with archiving 
Elsevier journals with an Amsterdam imprint, 
a clearly appropriate activity. However, because 
internet-based digital information is not geo-
graphically bound, the fi rst formal archiving 
agreement comprised all e-journals of Elsevier. 
Other agreements have followed since and now 
the  is beginning to archive a substantial portion 
of the international scientifi c literature. The 
Evaluation Committee recognizes the importance 
of ensuring permanent access to this kind of 
material, and admires the vision and courage 
of the  in its pioneering work in this. However, 
the Committee also believes the activity raises 
a number of important issues.

The fi rst is whether the archiving of the world-wide 
publishing in science, technology, and medicine 
() fi ts within the designated role of the library. 
In recent years the library has clarifi ed its role to 
centre on Dutch history, language, and culture. 
It does not collect  materials in physical form 
or purchase related products (such as the fi nding 
aids for  literature). S archiving therefore 

represents a signifi cant expansion in the role of the 
library, and that expansion would seem to require 
explicit recognition in the formal documentation 
of the ’s responsibilities.

The second issue of concern is that today the  
stands alone in this activity. One wonders if any 
one institution can reasonably assume responsibility 
for the world-wide  literature by itself. The 
Committee is concerned that the ’s activity could 
be at risk unless it becomes part of a larger inter-
national programme for preserving this literature.

The Committee recommends that the  should 
work actively with other key libraries world-wide 
to build such a programme. In particular the  
should consider using its considerable leverage as 
the pioneering archive to encourage publishers to 
make archiving easier and more affordable (by, 
for instance, supporting a single format for archived 
publications), thus lowering the barrier for others 
considering parallel programmes.
A related issue of considerable importance is the 
funding model for archiving  journals. Based 
on well-deserved credibility and years of sound 
achievement, the  has been able to date to get 
funding for the activity from the government. 
It is not clear that as the activity grows this will 
be an adequate funding model. Several alternatives 
were discussed during the Committee’s visit. An 
obvious question is whether this activity should 
be funded by the European Union. The activity 
benefi ts the entire European research community, 
and certainly no other library in Europe is as well 
prepared to assume this responsibility. A second 
model involves the publishers helping to fund the 
activity, as it is of importance to their customers 
across the world. The  has initiated discussions 
with selected publishers about this, and the 
Committee encourages the continuation of these 
talks. The ’s position as the pioneering archive 
should give it particular leverage in setting the 
model for  archiving world-wide.

Another issue that concerned the committee 
was the potential cost of  archiving as the 
programme grows. To date the  has worked 
with a few very large publishers, allowing the 
coverage of a large number of journal titles with 
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only a small number of technical and business 
arrangements. There are however a very large 
number of  publishers world-wide, many 
publishing only a few titles each. In many scientifi c 
domains the most important titles are published 
by such small organizations. Archiving cost is 
in fair part sensitive to the number of publishers 
involved, so that as the scope of the  archive 
grows, the marginal cost per journal title will 
certainly increase. This needs to be recognized 
when planning the growth of the archive.

While the archiving of  journals is an important 
activity, there are many other digital domains 
where archiving is an issue. In particular many 
national and research libraries are building 
programs today to archive web sites within their 
national or topical domains. The web is an 
increasingly important medium for the sort of 
informal publishing that documents the currents 
of our time. The  is not yet archiving the Dutch 
web, although it has had plans to do so for some 
time. The committee believes the  should 
consider carefully the relative importance (and 
thus the relative resource commitment) of web 
and  journal archiving as it develops its next 
strategic plan.

As part of its internal preparation for this 
Evaluation the  commissioned an audit of 
the e-Depot by a consulting fi rm. The Committee 
applauds this, but considers the consultants did 
only a very shallow analysis. While the consultants 
did fi nd one major weakness in the e-Depot (the 
lack of off-site back-up of the archive), there are 
many other areas that would benefi t from an out-
side analysis (for instance, are the right technical 
formats being archived; is the metadata appropriate 
to support preservation; has all of the target 
material been deposited in the archive; is there 
appropriate quality control over deposited mate-
rials?). The Committee believes the e-Depot 
has reached a state of development where a more 
thorough review by outside experts with experience 
in digital archiving and preservation is in order 
and recommends that this be commissioned.
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Response to the 
Evaluation Report
 • • • • • • • • • • • • • • • •
The  is pleased with the very positive assessment 
of its activities, which was the outcome of an 
evaluation in accordance with section 1.18.1 of 
the Higher Education and Research Act ().

For the assessment a great effort was put into 
preparing a self evaluation document, which 
provided the basis for the two-day visit of the 
international Committee of Independent Experts 
to the . It is satisfying that the Committee 
considered this documentation to be relevant and 
well-prepared. The  is grateful that the 
committee has shown a great interest into the ’s 
activities of which it has made a careful study. The 
meetings with the Committee were inspirational 
to the management team and increased the team’s 
awareness of what is needed to realise its ambitions. 
The evaluation report without any doubt has 
reinforced the ’s sense of urgency in a number 
of areas. In our view the key issues are the following:
• ’s role as defi ned in the mission statement 

and in the Higher Education and Research Act
• e-Depot policy
• risk management 
• fi nancial risks.

The Committee’s remarks on these issues are 
well taken and will be followed-up in the new 
Strategic Plan 2006-2009, the outlines of which 
the Committee has positively reviewed. The 
emerging programme was called straightforward 
and coherent.

Mission statement and Higher Education and 
Research Act  
The Committee was concerned by the restriction 
of the ’s role, as defi ned in its mission statement, 
such that it apparently cannot expand its role and 
activities in areas that are predominantly , 
international in scope, or a combination of those. 
Also the description of  tasks set out in the 
Higher Education and Research Act in the 
Committee’s view is insuffi ciently inclusive, so that 
it does not recognise the true scope of the ’s 
realistic and reasonable aspirations.

The  agrees that the mission statement should 
be adapted with the aim of better describing its 
objective of maintaining an international archive. 
A revision of the mission statement had already 
been started in connection with the preparation 
of the new strategic plan, of which the international 
e-Depot is an important component. The objective 
of the international e-Depot is preserving the 
records of science, which inherently extends far 
beyond traditional geographical boundaries, to 
ensure that the records remain accessible to future 
users. It should be noted that the needs and 
expectations of the users of digital  publications 
are not the primary focus of the international 
e-Depot. The  has no ambition to develop new 
end user services for this kind of publications. 
The international e-Depot is envisaged to form 
the basis of new business-to-business services and 
new business models, which will be key elements 
in the ’s e-Depot strategy for the years to come.

The description of the ’s tasks in the Higher 
Education and Research Act is currently under 
revision. The new section (6.1) in the latest draft 
of the law includes the focus on Dutch language, 
history and culture and the national programmes, 
such as Metamorfoze and the Memory of the 
Netherlands (‘promoting the development and 
maintenance of national facilities for long-term 
preservation, and for identifying, and providing 
access to, information resources’). However, 
until now the role as an international archive 
for electronic publications has not been included. 
The Committee therefore rightly pointed out 
that the statutory recognition of the wide range 
of the ’s activities remains insuffi cient. This is 
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a cause of concern. Nevertheless, the  is very 
pleased with, and confi dent of, the present 
governmental commitment and support for this 
role, which has been expressed in letters and 
documents to the Parliament, and in the Minister’s 
welcoming address to the  conference on 
Permanent Access to the Records of Science 
on 1 November 2004.

e-Depot policy  
The  agrees that the international e-Depot 
should become part of a larger international 
programme for preserving scientifi c literature. 
Over the past years the  has been promoting 
the Safe Places strategy worldwide and will 
continue to promote this strategy and to actively 
look for partners. The  will also continue to 
involve publishers in developing its e-Depot policy, 
including new procedures and business models, 
to make archiving easier and more cost-effective.

In addition to international electronic journals, 
e-books etc., the  will also archive Dutch 
content of the world-wide-web. It is recognised 
that choices have to be made in a number of 
areas. The  is gaining practical experience fi rst. 
With the approval of the owners some 1,000 
websites are being archived with the aim of 
acquiring information on the selection process, 
copyright issues, metadata, storage and retrieval.

The  agrees that a thorough review of the 
e-Depot by outside experts with experience in 
digital archiving and preservation would contribute 
to the development of the technical and organisa-
tional system. The fi rst step will be an audit by 
the Center for Research Libraries (), which 
is primarily aimed at developing criteria for a 
certifi cation system for trusted repositories with 
a grant from the Andrew Mellon Foundation.

Risk management  
As a follow-up to the suggestion that the  should 
pay attention to identifying and managing the 
main risks that it faces, an integrated approach is 
being established to measures and procedures that 
are already in place. An overview is being made 
of possible risks in a number of areas: collections 
(paper and digital), -systems, employees, building 
and ’s reputation in general. With the support 
of external expertise a professional risk analysis 
will be made and the organisational system for the 
management of the risks will be further developed.

Financial risks  
The Committee pointed out that support for 
building rent and for staff costs is not indexed to 
real terms increases, which is likely to become a 
cause of concern. These issues have already been 
a source of concern for some years. The Minister 
has promised to make a regular effort to fi nd the 
resources that are needed to compensate for the 
cost increases, in particular for building rent. 
The  will continue to ask the Minister’s support 
for controlling this fi nancial risk.

To conclude, it is noted with pleasure that the 
Committee had no hesitation in commending 
the  as an effi cient, imaginative and well-run 
organisation the existence of which is a benefi t 
to, and a credit to, the Netherlands. The  will 
study the feasibility of a review that would provide 
a clearer assessment of the returns that fl ow from 
public investment in the .

23 November 2005
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Afkortingen
 • • • • • • • • • • • • • • • •

 Algemeen Bestuurscollege

 Bibliotheekvoorziening Geesteswetenschappen

 Collectieve Arbeidsovereenkomst
 Continuous Access To Cultural Heritage
 Council for the Central Laboratory of the 
Research Councils
 Conference of Directors of National Libraries
 Conference of European National Librarians

 Data Archiving and Networked Services
 Digital Academic Repositories
 Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren
 Digital Information Archiving System

 European Space Agency
 European Science Foundation

 Gemeenschappelijk Geautomatiseerd 
Catalogussysteem
 Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting

 InterBibliothecair Leenverkeer
 / Alliance for Bibliographic 
Standards
 Instituut Collectie Nederland
 Informatie- en Communicatietechnologie
 International Federation of Library Associations 
and Institutions
 Informatietechnologie

 Koninklijke Bibliotheek
 Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen

 Landelijke Informatie-InfraStructuur

 Nationale Coalitie voor Digitale Duurzaamheid
 Netherlands Institute for Advanced Study in the 
Humanities and Social Sciences
 Nederlands Muziek Instituut
 Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek

  Online Computer Library Center
 (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap
 Preservation and Long-Term Access to 
our Cultural and Scientifi c Heritage
 Personeel en Organisatie
 Persoonlijk OpleidingsPlan

 Research & Development
 Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

 Short Title Catalogue, Netherlands
 SemanTic Interoperability To access Cultural 
Heritage
 Scientifi c, Technical and Medical 
 Samenwerkingsorganisatie van het hoger 
onderwijs en onderzoek op het gebied van netwerk-
dienstverlening en informatie- en communicatie-
technologie

 The European Library
 Tagged Image File Format

 Samenwerkingsverband van Universiteits-
bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

 Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek


