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Achtergrond

Stelseluitdaging 3 gaat over de Digitale (netwerk-)infrastructuur:  

• Het is de ambitie om deze beter af  te stemmen om zo de gebruiker beter van 
dienst te zijn. 

• We doen dit vanuit overzicht & samenhang en zoeken 
afstemming/verbinding tussen:

• Lokale, provinciale en landelijke infrastructuur;
• Bibliotheekinfrastructuur en de partners waarmee we samenwerken aan de maatschappelijke 

opgaven.

• Het Informatieplan beschrijft de benodigde informatievoorziening om de 
ambities zoals die in de Netwerkagenda zijn vastgelegd te realiseren. 

• Het Informatieplan geeft overzicht en maakt het mogelijk om gezamenlijk de 
prioriteiten vast te stellen ten behoeve van het Jaarprogramma.



Aanpak
We hebben de volgende stappen gezet:

• Geïnventariseerd welke infrastructuur er op lokaal, regionaal en landelijk niveau nu is.
• De verhouding/verbinding tussen onderdelen in kaart gebracht.
• Netwerkagenda doorgenomen. 
• Gesprekken met andere koersgroepen, Commissie Digitaal, diverse collega’s gevoerd. De 

ambities van de koersgroepen beschouwen we als bepalend voor inhoudelijke richting. 
• Alle input in het Informatieplan opgenomen.
• 1e concept versie van Informatieplan gedeeld op BiebtoBieb en met Koersgroep digitale 

netwerkinfrastructuur.
• Feedback verwerkt in voorliggende versie.

Vervolgstappen:
• We pikken trends, ideeën en thema’s op die in de sector urgent en belangrijk worden gevonden. 
• We doen niet zelf  aan visievorming, maar proberen mee te nemen wat er in de branche al op dit 

gebied gebeurd. Bijvoorbeeld: Toekomstvisie informatievoorziening bibliotheek 2022. 
• Verwerken uitkomsten toekomstverkenning koersgroep digitale openbare bibliotheek.
• Doen een voorzet voor de te nemen stappen in de verandering van de IV op basis van de eerste 2 

stappen en houden hierbij voor ogen dat belangrijk doel de groei naar 8 miljoen gebruikers is.
• Volgens updatecyclus (slide 34) volgende versie opstellen.

https://cms.probiblio.nl/uploads/2022_bestanden/Toekomstvisie-informatievoorziening-bibliotheek(2022).pdf


Aanpak

Openstaande vragen:

• Hoe en door wie worden de prioriteiten uiteindelijk vastgesteld? Geagendeerd in 
netwerkoverleg. 

• Moet er vanuit netwerk door VOB, KB en POI’s nog gezorgd worden voor een 
branchebreed vastgestelde visie als kader voor het informatieplan.



• Beschrijft de benodigde informatievoorziening (mensen, middelen en processen) 
om de ambities zoals die in de Netwerkagenda zijn vastgelegd te realiseren. 

• Geeft overzicht van de bestaande en benodigde gemeenschappelijke 
informatievoorziening. Inclusief  kaders en afbakening.

• Ondersteunt het gesprek over de prioriteiten ten behoeve van de programma’s 
voor de komende jaren.

• Benoemt de activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de 
informatievoorziening.

* N.B. de uitvoering van de activiteiten vindt niet per definitie plaats vanuit 
koersgroep Digitale (netwerk-)infrastructuur! Voor SI bijvoorbeeld 
projectorganisatie ingericht.

Definitie informatieplan



Doel informatieplan

• Het informatieplan biedt kaders en uitgangspunten waarop KB, POI’s en 
bibliotheken hun beslissingen m.b.t. de informatievoorziening kunnen 
baseren. 

Daartoe: 

• Beschrijft het de gewenste ontwikkeling van de informatievoorziening en 
de daarvoor noodzakelijke ICT-voorzieningen, -architectuur en –
infrastructuur:

• op basis van technische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen, 
• op basis van strategie en beleid van de bibliotheken en de netwerkagenda
• en hoe daar te komen (actieplan). 



Doelen/kaders gezamenlijke 
infrastructuur
…de uitgangspunten bij gebrek aan een branchebreed vastgestelde visie



Bibliotheekconvenant 2020-2023

Vergroting publieksbereik van 4 naar 8 miljoen

Maatschappelijke opgaven:
1. Geletterde samenleving (bevorderen geletterdheid en leesplezier);

2. Participatie in informatiesamenleving (digitale inclusie en digitaal burgerschap);

3. Leven lang ontwikkelen (basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid).

Algemene doelen:



De infrastructuur moet ook ondersteuning bieden aan de volgende 
stelseluitdagingen:

1. Ervoor  zorgen dat onze veranderende organisaties ‘robuust’ blijven.
2. De bibliotheek is een aantrekkelijke werkgever voor gemotiveerde, 

gekwalificeerde  en duurzaam inzetbare werknemers.
3. Zorgen voor een afgestemde digitale infrastructuur, zowel binnen ons 

netwerk als met partners daarbuiten
4. Bibliotheken en medewerkers voorzien van een fundament van kennis, 

analyse en instrumenten
5. Bibliotheken in staat te stellen zich permanent te vernieuwen, zodat ze 

waarde kunnen bieden aan burgers, kunnen inspireren en kennisdelen

Kaders vanuit de netwerkagenda



Doelen en kaders vanuit de omgeving
• Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG):
bescherming persoonsgegevens 
en publieksgericht werken

• Digital Markets Act / Digital Services Act:
interoperabiliteit tussen platformen als 
een verplichting

• Public Spaces: 
publieke waarden leidend in 
de ontwikkeling van digitale voorzieningen

• Wet Open Overheid (WOO):
richtsnoeren ter bevordering 
van de openbaarmaking 
van (overheids)informatie en de ontsluiting 
van die informatie

• Etc.

De bibliotheeksector heeft ook 
te maken met autonome 
ontwikkelingen in haar 

omgeving. Wet- en regelgeving, 
beleid en initiatief  dat direct 

invloed heeft op de IV functie van 
de bibliotheek: landelijk en 

lokaal. Het informatieplan zal 
dergelijke ontwikkelingen zo veel 

mogelijk meenemen.



Huidige situatie 
netwerkinfrastructuur



Huidige situatie digitale 
netwerkinfrastructuur

• Inzicht landelijk (LDI) en directe omgeving van lokale en regionale 
bibliotheeksystemen is globaal geïnventariseerd.

• Overzicht met betrekking tot de overige gebruikte systemen is niet compleet en niet 
in samenhang aanwezig. Lokaal zijn er grote verschillen.

• Perspectieven lokaal/regionaal – landelijk lopen nu door elkaar als gevolg van 
gebrek aan duidelijke afspraken/kaders over wat je op welk niveau afbakent en 
regelt. Geldt voor zowel het dienstenaanbod als de doorontwikkeling van de 
informatievoorziening. In feite ontbreekt hierop nog een heldere (toekomst)visie.

• Verdere inventarisatie oppakken conform gezamenlijk bepaalde prioriteiten (voor 
2022 zijn dat: SI, G!DS, GGC en Landelijk Lenen)



Voorbeelden van lopende 
inventarisaties naar de ‘IST’



Huidige situatie: gebruiksfuncties en 
platformen

B2C & B2C-functies worden ondersteund vanuit verschillende 
platformen 



IST…

En nee, dit is inderdaad niet 
leesbaar! Maar het geeft wel 

een beeld van de complexiteit 
van onze landelijke, regionale 

en lokale infrastructuur.
We zoeken nog naar een 

manier om dit meer 
toegankelijk te presenteren.



Bibliotheeksystemen per 1-5-22
35 ILS installaties 

JH 7-7-2012

Stand alone

Gedeeld systeem

Groen = Wise
Grijs = V-Smart
Geel = Brocade



Relaties LDI-, ILS- en overige functies

ILS Lokaal niet-ILS



LDI koppelvlakken
(niet in de tekening: G!DS-koppelvlakken)
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1. AV- API
2. KRS API
3. Ledensync
4. Titelsynchronisatie 
5. Bezits synchronisatie
6. Zoek-API
7. Uitlening synchronisatie
8. IBL-V API’s
8b. IBL buiten OB-netwerk
9. DWH-aanlevering
10. Titelsync (GGC > LDI)  

9

Zie 
volgende 

slide
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11. Content-api (aka
Context-api)
12. G!DS-api
13. Relatie passend 
lezen (status?)
14. Header/Footer-
service
15. Inlogstatus delen
16. GetIt
17. CDR-api (status?)

17

Waas

15 16



Documentatie koppelvlakken
nr naam koppelvlak documentatie opmerking

1av api onboarding av beschikbaar na intake

2krs api onboarding av beschikbaar na intake

3Ledensync API beschikbaar na intake

4Titel- en bezitssynchronisatie GGC - bezitsregistratie metdekb

5Synchronisatie GGC-OZP OZP - harvesting metdekb, interne LDI api

6Zoek-API NBC documentatie metdekb

7Uitlening synchronisatie BNL referentieindex via Functioneel Beheer KB

8IBL-V API’s aanwezig via Functioneel Beheer, na intake

9IBL niet obnetwerk diverse documenten metdekb 

10DWH-aanlevering diverse documenten metdekb

11Content-api (aka Context-api) ontbreekt Interne KB api naar Waas

12G!DS-api diverse documenten www.gidsvoornederland.nl - Inleiding

13Relatie passend lezen (status?)

14Header/Footer-service beschrijving metdekb metdekb

15Inlogstatus delen Voorbeeld MetdeKB wise integratie metdekb

16getit Explanation about GetIT afgestemd met ILS-leveranciers

17CDR-api (status)

18gastlenen wordt uitgefaseerd

https://www.metdekb.nl/thoughts/1235
https://www.metdekb.nl/thoughts/1248
https://www.metdekb.nl/thoughts/3165
https://www.metdekb.nl/thoughts/1228
https://www.gidsvoornederland.nl/zoeken/inleiding
https://www.metdekb.nl/thoughts/88
https://www.metdekb.nl/thoughts/2264
https://www.metdekb.nl/thoughts/2176


Gewenste situatie
Kader / uitgangspunten vanuit de koersgroepen



Ambities Informatievoorziening in de 
netwerkagenda

• Drempels weg
• Eenvoud & transparantie lokaal & landelijke diensten: overzicht in de 

dienstenportfolio als vertrekpunt voor (door)ontwikkeling
• Toegankelijkheid : logische toegankelijkheid voor gebruikers veilig en 

laagdrempelig
• IV moet samenwerking binnen netwerk faciliteren om zo doelen 

te bereiken
• Standaardisering van de uitwisseling van gegevens
• Gedeeld begrippenkader
• Samenhang en overzicht lokale, regionale & landelijke infrastructuur

• IV moet innovaties helpen en opschalen van lokale diensten 
simpel maken

• Interoperabiliteit van te voren meenemen



Delta IST -> SOLL…



Van IST naar SOLL

Onze netwerk infrastructuur moet de komen periode de volgende initiatieven gaan 
ondersteunen:

• Nieuwe toekomstvaste oplossingen voor GGC en G!DS
• Focus op ontwikkeling en uitbreiding van content- en leerplatformen
• Nieuwe oplossingen voor geïntegreerd zoeken in fysieke en digitale materialen
• Communityvorming rondom kennisdeling, lerend netwerk & kwaliteitsverbetering
• Nieuwe initiatieven voor jeugd- en onderwijs t.b.v. leesbevordering
• Nieuwe initiatieven op het gebied van authenticatie/autorisatie, klantondersteuning, 

relatiebeheer en marketing

• Randvoorwaarde: uitwerking van de COBRA (Collectieve OB Referentie Architectuur)



Collectieve OB Referentie Architectuur
(COBRA)

• CLB komt er vooralsnog niet, maar we willen nog steeds: 
• Betere connectiviteit / aansluitingsmogelijkheden realiseren
• Efficiëntere (sneller & goedkoper) doorontwikkeling
• Snellere implementatie / uitrol van nieuwe functionaliteiten
• Minder drempels voor eindgebruikers

• Daarom standaardisatieafspraken nodig (o.a. over koppelvlakken), dekkend voor 
onze gehele netwerkinfrastructuur

• Naar voorbeeld NORA, HORA, DERA, etc.

• Afspraken over de COBRA opstellen, vaststellen en blijvend actualiseren via een 
architectuurgroep met specialisten uit de branche

• Externe ontwikkelpartners verwijzen naar onze referentiearchitectuur



Naar een actieplan
Actieplan koersgroep digitale netwerkinfrastructuur en roadmap alle koersgroepen



Prio’s 2022…



Actieplan 2022 koersgroep digitale 
netwerkinfrastructuur

• Gedragen versie informatieplan 

• Werken aan afspraken en standaardisatie binnen netwerk (referentie 
architectuur COBRA +  inventarisatie relevante 
koppelvlakken/standaarden)

• Eén dienst voor landelijk lenen

• Verdere uitvoering Single Identity zodat dit in 2023 in gebruik kan 
worden genomen.

• Netwerkgesprekken en besluitvorming over wijzigingen G!DS en GGC. 



Single Identity

G!DS

Landelijk Lenen

GGC

Informatieplan & COBRA

Online leer- & 
ontwikkelplatform

Platform Community 
Knowledge (& OB-cockpit)

Klantondersteuning

Geïntegreerd zoeken 
fysiek & digitaal

Roadmap netwerkagenda 2022 en verder…*

Community website ‘De 
Digitale Ruimte’

Community collectie

Primair Onderwijs 
prototype

Relatiebeheer (CRM)

Marketing & 
campagnes

2022

* N.B. Dit overzicht geeft geen weergave van de grootte van een project of  de planning/doorlooptijd



Updatecyclus 
informatieplan
Hoe houden we informatieplan actueel



Updatecyclus informatieplan

• Jaarlijks (of  vaker indien zinvol) gesprekken koersgroepen en 
bijstelling op basis van bevindingen 

• Halfjaarlijks informatieplan aanpassen en publiceren op 
Bnetwerk

• Gesprekken andere stakeholders
• Actief  verbinding zoeken
• Wisselwerking: haal- en brengplicht

• BiebtoBieb gebruiken als loket voor feedback en delen 
verzamelde informatie en inzichten

• Als informatiemanagers ambities netwerkagenda en 
koersgroepen benaderen



Meedenken, feedback, vragen

Feedback is zeer welkom.

Op BiebtoBieb is speciaal hiervoor de groep Digitale 
(netwerk)infrastructuur ingericht. 

Hier willen we met zoveel mogelijk mensen het gesprek voeren over 
het informatieplan om zo samen de volgende versie vorm te geven.

https://www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=1056109-737461727470616765
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