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1. INLEIDING 

GEZAMENLIJK COLLECTIEPLAN 

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland. Haar taak is het 

behouden en beschikbaar stellen van Nederlands cultureel erfgoed in gedrukte en geschreven, en in 

meerdere mate ook in digitale vorm. Sinds 31 augustus 1993 is de KB een zelfstandig 

bestuursorgaan, gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Per 1 

januari 2015 is de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB) in werking getreden 

waarmee de KB een regierol binnen het netwerk van openbare bibliotheken heeft gekregen, en de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van stelseltaken. De KB is met de nieuwe wet ook 

verantwoordelijk geworden voor het vaststellen van een collectieplan voor het bibliotheekstelsel. 

Dit collectieplan is december 2016 in overeenstemming met vertegenwoordigers van de lokale 

bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen vastgesteld en moet de samenhang tussen de 

collecties, zowel de fysieke als digitale, bewerkstelligen. 

WSOB 

Met het in werking treden van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen is de 

netwerkverantwoordelijkheid voor het stelsel belegd bij de drie overheden: de minister, de 

provinciebesturen en de gemeentebesturen. De deelnemers aan het netwerk zijn de KB, 

Provinciale ondersteuningsinstellingen en de lokale bibliotheken. De WSOB schrijft voor dat 

alle deelnemers aan het netwerk een aantal diensten aan het netwerk leveren en een aantal 

processen op dezelfde manier inrichten. Het betreft: het gebruik van een gezamenlijke catalogus 

en van de gezamenlijke digitale infrastructuur, het deelnemen aan het interbibliothecaire 

leenverkeer, het collectioneren op basis van een gezamenlijk collectieplan, het harmoniseren 

van de ledenadministratie en van de algemene voorwaarden en het ondersteunen van het 

onderwijs. De KB heeft als taken: het aansturen van het netwerk, het in stand houden van de 

Landelijke digitale bibliotheek en het verzorgen van de bibliotheekvoorziening aangepast lezen. 

Als specifieke provinciale taken noemt de WSOB: ontwikkeling van innovaties ten behoeve van 

de lokale bibliotheken en het uitvoeren van het interbibliothecair leenverkeer (IBL). De WSOB 

gaat uit van een bibliotheekstelsel, waarin overheden nadrukkelijk samen de 

netwerkverantwoordelijkheid dragen. De WSOB geeft de KB de taak de samenhang in het 

bibliotheekstelsel te bewaken. 
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PLUSFUNCTIE NU 

De Plusfunctie is momenteel belegd bij 14, doorgaans grotere, lokale bibliotheken die een specifiek 

wetenschapsdomein op HBO+ niveau collectioneren: de Plusbibliotheken. Via het interbibliothecair 

leenverkeer kunnen leden van alle openbare bibliotheken in Nederland media uit de collecties van 

deze bibliotheken lenen. Omdat vanuit het klantperspectief een op het netwerk ingerichte, brede 

Plusfunctie voor fictie én non-fictie wenselijk is, dient de Plusfunctie te worden herzien waarbij de 

financiële borging een belangrijk aandachtspunt is. In het gezamenlijk collectieplan staan zes 

afspraken (zie kader) die betrekking hebben op de herijking van de op te stellen integrale 

Plusfunctie in het netwerk waar ook de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) bij betrokken zal 

worden. 

KADER VAN DIT PROJECT 

In het gezamenlijk collectie van zijn meerdere acties opgenomen, waarvan dit project er één van 
is. Een aantal direct gerelateerde projecten zijn: 

• een onderzoek naar een digitaal alternatief voor het fysieke IBL 

• een betere afstemming van lokale collectie plannen op het profiel en jaarplan voor de e-
content wordt aangepakt 

• er wordt gekeken naar bladmuziek als onderdeel van de collectie NL 

• er wordt gekeken naar film als mogelijk nieuw te vormen centraal onderdeel van de collectie 
NL. 

 

 

Nieuw kader Plusfunctie: afspraken in het Gezamenlijk Collectieplan 

7. De Plusbibliotheken, POI’s en de KB stellen binnen een half jaar na vaststelling van het collectieplan een nieuw 
kader op voor de invulling van de integrale Plusfunctie in het netwerk (HBO+ , achtergrondcollecties, voormalige 
wisselcollecties). Daarbij wordt rekening gehouden met de groeiende digitale collecties in het netwerk en de rol 
van de KB op het terrein van wetenschappelijke informatievoorziening. De KB coördineert dit traject. 

8. De Plusbibliotheken, POI’s en de KB stellen tevens een toekomstbestendig financieringsmodel van de 
Plusfunctie op. Dit model wordt opgesteld vanuit een netwerkperspectief. 

9. Het beleidskader en financieringsmodel worden besproken met de VOB en de drie bestuurslagen. 

10. De CDR wordt vanwege zijn landelijke collectiefunctie betrokken bij de herijking van de Plusfunctie (zie 
afspraken 7 t/m 9). 

11. POI’s, de Plusbibliotheken en de KB stellen binnen een half jaar na vaststelling van het collectieplan een nieuw 
beleidskader op voor de invulling van de integrale PLUS-functie in het netwerk (HBO+ , achtergrondcollecties, 
voormalige wisselcollecties). Zie afspraken 7 t/m 9 bij Plusbibliotheken. 

17. De KB coördineert de herziening van de Plusfunctie en het IBL (provinciaal en landelijk). Het huidige model 
van getrapte levering wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd. Belangrijke aandachtspunten zijn: 
klantvriendelijke dienstverlening en kostenbeheersing. 
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Dit project richt zich op het volgende:  

• de traditionele Plusfunctie, dus informatie op HBO+ niveau 

• de collectie van het CDR/Muziekweb 

• (mogelijke) andere ‘bovenlokale’ long-tail collecties (die niet onder de bovengenoemde 
projecten vallen). 

DIT RAPPORT 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het vooronderzoek naar de Plusfunctie en bestaat uit: 

• Deel A: Een beschrijving en analyse van de huidige Plusfunctie en de functie van 
Muziekweb/CDR 

• Deel B: Een overzicht van de ontwikkeling van de omgevingsfactoren: de OB-collecties als 
geheel en digitalisering, het IBL en de ontwikkeling in de wetenschappelijke 
informatievoorziening 

• Deel C: Conclusies t.a.v. de Plusfunctie 

• Bijlagen met o.m. verslagen van de casestudies van enkele Plusbibliotheken. 

Het rapport is bedoeld als achtergrondinformatie bij het nieuwe Beleidskader voor de 
Plusfunctie. 
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DEEL A: HUIDIGE PLUSFUNCTIE EN DE FUNCTIE VAN 
MUZIEKWEB 
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2. DE PLUSFUNCTIE ONDER DE LOEP 

2.1 DRIE PIJLERS: IBL, COLLECTIECOÖRDINATIE EN METADATERING 

De huidige landelijke Plusfunctie wordt verzorgd door 14 Plusbibliotheken en gecoördineerd 
door Stichting Plus en bestaat uit de volgende taken: 

• Leveranciers in het landelijke IBL-circuit: de 14 Plusbibliotheken fungeren als enige 
leveranciers onder de ruim 150 OB’s in het landelijke IBL-circuit, dat verzorgd wordt door 
middel van het NCC/IBL-systeem (zie voor een meer gedetailleerde toelichting paragraaf 
2.2). De andere openbare bibliotheken zijn (momenteel) géén leverancier, maar hebben 
uitsluitend een rol als aanvrager in het landelijke circuit.  Deze rol zal overigens gaan 
veranderen omdat de WSOB én het Gezamenlijke Collectieplan stellen dat álle openbare 
bibliotheken dienen te leveren aan het landelijke IBLverkeer (zie verder hoofdstuk 5).  

• Belegde Pluscollecties (diepgaander collectioneren en bewaarfunctie): onder de 
Plusbibliotheken zijn een vijftiental domeinen verdeeld, waarop men diepgaander 
collectioneert op HBO+-niveau. De Plusbibliotheken hebben onderling afgesproken dat bij 
sanering het laatste exemplaar van een bepaalde titel binnen de domeinen van de 
Pluscollecties niet zal worden gesaneerd. Een aantal Pluscollecties (en/of onderdelen 
daarvan) worden tevens door middel van een digitale etalage gepresenteerd. E.e.a. wordt 
uitgebreider geanalyseerd in paragraaf 2.3.  

• Metadata: daarnaast verzorgen de Plusbibliotheken metadatering in het GGC door o.a. 
holdinggegevens toe te voegen, waarop de leveranciersfunctie binnen het huidige NCC/IBL-
systeem is gebaseerd (zie verder paragraaf 2.4). 

Tenslotte wordt ingegaan op de kosten die de huidige Plusbibliotheken maken voor hun 
landelijke activiteiten (paragraaf 2.5) en op de provinciale activiteiten van de Plusbibliotheken 
(paragraaf 2.6). 
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2.2 LANDELIJK LEVEREN AAN IBL 

FACTS & FIGURES 

• Aantallen 2016:  

• Plusbibliotheken leveren 33.000 boeken, waarvan 23.000 aan de overige OB’s, 7.000 
onderling en 3.000 aan UB’s en andere bibliotheken. 

• OB’s ontvangen 30.000 leveringen, 23.000 van de Plus, 6.000 van UKB en (ruim) 1000 
van overige bibliotheken (o.a. HBO-bibliotheken)1 

• Kopieën van artikelen worden bijna niet geleverd aan OB’s: het gaat om enkele 
honderden per jaar. Een aantal leveranciers geven aan überhaupt geen artikel kopieën 
te leveren. Het lage aantal artikelkopieën komt mede omdat de drempel voor een 
aanvraag van kopie erg hoog is (dit moet via een bibliothecaris gebeuren).  

• Leveringen uit de brede HBO+ en belegde Pluscollecties: Het totaal aantal IBL-
leveringen uit de aanschaf voor de belegde Pluscollectie omvat 20,5% van álle 
leveringen door de Plusbibliotheken. Op basis hiervan kan geschat worden dat de 
HBO+ collecties van de Plusbibliotheken ongeveer 30% tot 40% van het landelijk IBL-
verkeer uitmaken. 

• Transport: Tussen Plus en CDR (leverende bibliotheken) en alle OB’s (aanvragende 
bibliotheken) gaat het landelijke transport via TNT.  

• Analyse 2010/20112: 

• overgrote deel (>90%) is non-fictie 

• oudere titels tot ongeveer 50 jaar oud maken substantieel aandeel uit (schatting 10%-
15%). 

TRENDS  

• Recente (waarschijnlijk eenmalige) stijging door NBC+: de NBC+ is nu bij ongeveer 70% 
van de OB’s geïmplementeerd. Dit betekent dat voor de gebruikers het gemakkelijker is het 
landelijke aanbod te bekijken en daaruit een aanvraag te doen. Dit heeft geleid tot een 
stijging van het IBL-verkeer. De verwachte groei van het landelijke IBL-verkeer hierdoor is 
40% in 2017.  

  

                                                             

1 Afgeronde cijfers uit IBL cijfers 2016; GII Werkgroep 16 maart 2017 

2 Collectiebeleid voor openbare bibliotheken; efficiency en samenhang door samenwerking; september 2014; 
Samenwerkingsverband Plusbibliotheken 
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2.3 BELEGDE PLUSCOLLECTIES EN DE COLLECTIES VAN DE 
PLUSBIBLIOTHEKEN 

INLEIDING 

In 2013 hebben de Plusbibliotheken een convenant afgesloten over de coördinatie van de 
collecties in een vijftiental domeinen. Het convenant hield onder andere in dat een Plusbibliotheek 
voor het toegewezen domein het volgende zou verzorgen: 

• Collectioneren op HBO+ niveau 

• Het via IBL-verkeer ter beschikking stellen 

• Het presenteren van (delen van de) collectie via de digitale etalage 

• Zorgdragen voor een deel van de landelijke depotfunctie (bewaarfunctie).  

In het vervolg worden deze zwaartepunten landelijk belegde Pluscollecties genoemd. Het is van 
belang deze belegde Pluscollecties te onderscheiden van de gehele, brede HBO+ collectie van een 
Plusbibliotheek, die (vrijwel) alle domeinen bestrijkt. Het idee achter het convenant was dat op 
deze wijze een gedistribueerde landelijke, diepgaande HBO+ collectie zou ontstaan. 

De landelijk belegde Pluscollecties worden gemonitord door analyses van Ingressus, gebaseerd 
op het GGC. Bij de hieronder weergegeven analyses is gebruik gemaakt van de rapporten 
hierover van Ingressus van januari 2017. 

ANALYSE BELEGDE PLUSCOLLECTIES  

• Er zijn Pluscollecties belegd op 15 domeinen: de 15 domeinen en de daarvoor 
toegewezen Plusbibliotheken zijn weergegeven in tabel 2. De domeinen zijn in 2013 
verdeeld op basis van cijfers van het landelijke IBLverkeer. In deze en latere tabellen wordt 
overigens de collectie op het gebied van Voeding en Dieetleer door bibliotheek Eemland 
weergegeven: deze bibliotheek is echter enige tijd geleden uit het Plusverband gestapt.   

• Niet alle domeinen zijn gedekt: in tabel 3 worden de niet-toegewezen domeinen 
weergegeven. Op deze niet-belegde SISO-hoofdrubrieken was de vraag via IBL gering. 

• Pluscollecties, algemene HBO+ collecties en andere zwaartepuntcollecties: vrijwel alle 
Plusbibliotheken verzamelen ook een ‘algemene’ HBO+ collectie. Dit betekent dat deze 
Plusbibliotheken ook verzamelen op de domeinen van de Pluscollectie, die bij één 
Plusbibliotheek belegd is. Daarnaast zijn er (buiten de belegde Pluscollecties om) andere 
zwaartepuntcollecties bij een aantal Plusbibliotheken: zo collectioneert BMB extra 
diepgaand op Marketing en Management en de OBA op Kunst en Muziek. Dit alles betekent 
dat er op de domeinen van de Pluscollecties een onderlinge overlap is.  

Uit de analyse van Ingressus m.b.t. tot de 15 belegde Pluscollecties is het volgende af te leiden: 

• De belegde Pluscollectie heeft niet het meeste materiaal aangeschaft in de periode 
2012-2016: uit tabel 4 blijkt dat de OBA op 14 domeinen het meeste materiaal in de periode 
2012-2016 heeft aangeschaft, terwijl de Zeeuwse Bibliotheek dit op één domein 
(Godsdienst) heeft gedaan. Uitsluitend op het gebied van Economie heeft de belegde 
Pluscollectie het meeste aangeschaft op dat terrein, omdat dit domein door de OBA verzorgd 
wordt. De omvang van de aanschaf door de belegde Pluscollectie bevindt zich in de meeste 
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gevallen op de 3e, 4e of zelfs lagere plaats. 
 

• Op de 15 domeinen vullen de Plusbibliotheken elkaar aan: In tabel 5 wordt het aantal 
unieke titels weergegeven dat is aangeschaft in de periode 2012-2016.  Hieruit blijkt dat de 
belegde Pluscollectie in slechts vier gevallen méér unieke titels heeft aangeschaft dan de 
grootste collectie op dat domein. Tevens wordt uit de tabel duidelijk dat ook de overige 
Plusbibliotheken unieke titels aanschaffen (hier zijn alleen een wisselende – kleine – groep 
Plusbibliotheken door Ingressus in de analyse meegenomen. De conclusie luidt dan ook dat 
de collecties van de Plusbibliotheken op de 15 domeinen wat betreft unieke titels elkaar 
aanvullen.  

• Overgrote deel van NBD Biblion aanbod in collecties Plusbibliotheken: uit tabel 6 blijkt 
dat het overgrote deel van het NBD Biblion aanbod op de 15 domeinen in de collecties van 
de Plusbibliotheken opgenomen wordt. Gemiddeld wordt 89,4% in de collecties van de 
Plusbibliotheken opgenomen. Op twee gebieden ligt dit percentage beduidend lager: 72,8% 
voor religie en 73,3% voor ICT. 

• Uniciteit t.o.v. NBD Biblion aanbod: de uniciteit van de collecties van de Plusbibliotheken 
op de domeinen van de Pluscollecties is weergegeven in tabel 7. Het gemiddelde percentage 
unieke aanschaf t.o.v. het NBD Biblion aanbod 12% Duidelijk is dat 9 Pluscollecties relatief 
weinig aanschaffen buiten de NBD Biblion stroom om (percentages lager dan 5%). Bij 5 
belegde Pluscollecties is de aanschaf buiten het NBD-aanbod tussen de 10% en 17%. 
Tenslotte zijn er enkele uitschieters met wél veel aanschaf buiten het NBD-aanbod: Tresoar 
en de Athenaeumbibliotheek schaffen veel aan buiten het NBD-aanbod op de bij hen belegde 
domeinen Religie en Wijsbegeerte (resp. 61% en 44%).  

DE PLUSDOMEINEN EN IBL 

In tabel 8 is het aantal gehonoreerde IBL-leveringen in 2016 uit de aanschaf van 2012-2016 op 
de 15 domeinen weergegeven. Hieruit blijkt dat het totaalaantal IBL-leveringen uit deze 
aanschaf 20,5% omvat van álle leveringen door de Plusbibliotheken. Op basis hiervan kan 
geschat worden dat de HBO+ collecties van de Plusbibliotheken ongeveer 30% tot 40% van het 
landelijk IBL-verkeer uitmaken3.  

OVERIGE OPMERKINGEN 

• Acquisitie door Ingressus: Ingressus verzorgt voor een vijftal Plusbibliotheken de 
acquisitie voor de Pluscollecties. Daarbij is het streven om zoveel mogelijk relevant 
materiaal buiten de NBD Biblion stroom om te acquireren. Dit betekent dat er recentelijk 
meer Engelstalige boeken worden aangeschaft. 

• Uniciteit t.o.v. UB’s: hoe verhouden zich de Pluscollecties tot de collecties bij de 
universiteitsbibliotheken? Eén van de grotere Pluscollectie is op het gebied van economie 
van de OBA (2494 titels), terwijl die van de Erasmusuniversiteit (met een belangrijke 
faculteit op dit gebied) slechts 797 titels (fysieke boeken in de GGC/NCC) bedraagt (32%). 
Hoe kan dit? Universiteitsbibliotheken schaffen nauwelijks meer fysieke boeken aan op 

                                                             

3 Bij deze schatting worden de leveringen uit de collecties op het gebied van de 15 domeinen van vóór 2012 
meegenomen én de leveringen uit de HBO+ collecties op de niet-belegde domeinen. 
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sommige vakgebieden (met name de Natuurwetenschappen en de Technische 
wetenschappen) en zijn voor een zeer belangrijk deel overgestapt naar e-books die per 
pakket of door middel van patron-driven acquisition worden aangeschaft  
(en niet in aanmerking komen voor IBL). Overigens zijn op de geesteswetenschappelijke of 
sociaalwetenschappelijke domeinen (bijv. Rechtswetenschappen of Geschiedenis) de fysieke 
boekcollecties van de UB’s wél veel groter. 

• Aard van de Pluscollecties: Hierover zijn er geen statistieken maar wel schattingen: 
geïnterviewden geven aan dat de Pluscollecties i.h.a. uit meer dan 90% Nederlandstalige 
publicaties bestaan en meer dan 90% boeken.  

• Bewaarbeleid: Over de bewaarfunctie zijn de volgende afspraken vastgesteld: 
• Een Plusbibliotheek mag haar titels over een bepaald wetenschapsgebied afstoten aan de 

Plusbibliotheek die de verantwoordelijkheid voor de zorg daarover heeft. Voor alle 
duidelijkheid: dit bewaarbeleid geldt uitsluitend voor de domeinen van de belegde 
Pluscollecties (en voor de Plusbibliotheken onderling): voor de overige 
collectieonderdelen van de Plusbibliotheken geldt géén bewaarbeleid. 

• Alvorens daadwerkelijk tot afstoten over te gaan moet de afstotende bibliotheek vooraf 
twee zaken verifiëren en vaststellen: de ontvangende bibliotheek heeft de betreffende 
titel niet in haar bezit én de af te stoten titel moet een titelbeschrijving hebben in het 
GGC. Inmiddels heeft Ingressus voor de Plusbibliotheken een instrument ontwikkeld 
waarbij dit geautomatiseerd kan plaatsvinden. In de praktijk vinden ook al overdrachten 
plaats van afgestoten boeken naar de betreffende bibliotheek met de Pluscollectie. 

DIGITALE ETALAGES 

In het bovengenoemde convenant was eveneens vastgelegd dat de Plusbibliotheken digitale 
etalages op het gebied van de belegde Pluscollecties zouden aanleggen. Er zijn 12 digitale 
etalages ingericht (zie tabel 1). In de praktijk wordt de hiervoor ontwikkelde opzet als 
achterhaald ervaren vanwege de beperkte mogelijkheden tot interactiviteit voor de gebruikers. 
Gebruikerscijfers zijn opgevraagd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 1 OVERZICHT DIGITALE ETALAGES 

 

 

 

Digitale etalages 

Amsterdam 

Architectuur en stedenbouw 

De culinaire etalage 

Design en kunst 

Energie 

Erasmus 

Geschiedenis 

Moderne devotie 

Muziek maken 

Opvoeding en onderwijs 

Sinterklaas 

Water 
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Domein Pluscollectie Verantwoordelijke Plusbibliotheek 

Ruimtelijke ordening/Stedenbouw/ Architectuur Almere 

Geschiedenis4 Arnhem 

Land -en volkenkunde Groningen Forum 

Opvoeding-Onderwijs Bibliotheek Midden Brabant 

Fotografie, Muziek, Dans-Theater- Cabaret-  Film  Den Haag  

Moderne Kunst / Design Eindhoven 

Exacte wetenschappen: Wiskunde,Natuurkunde,Chemie,Astronomie-
Natuurkundige aardrijkskunde-Meteorologie en Klimatologie, Geologie-
Geofysica-Hydrosfeer, Biologie alg.; Plantkunde, Dierkunde 

Haarlem 
 

Huishoudkunde, voeding, bereiding & conservering; voedings- en 
genotmiddelen 

Was belegd bij Amersfoort (maakt inmiddels geen 
deel meer uit van de Plusbibliotheken) 

Rechtswetenschap Maastricht 

Krijgswetenschap Maastricht 

Economie OBA 

Gezondheid (Menskunde-Geneeskunde-Gezondheidszorg) Rotterdam 

Godsdienst SAB / Tresoar 

Wijsbegeerte Tresoar / SAB 

Psychologie-Occulte wetenschappen Utrecht  

Informatica Zeeuwse Bibliotheek 

Techniek Zeeuwse Bibliotheek 

TABEL 2 DOMEINEN PLUSCOLLECTIES 

Sociale wetenschappen Is niet belegd 

Lichaamsoefening en sport Is niet belegd 

Spelen etc. t/m , handenarbeid Is niet belegd 

Land- en tuinbouw- jacht en visserij Is niet belegd 

Taal-en letterkunde Is niet belegd 

Nederlands Is niet belegd 

Overige Talen Is niet belegd 

Vorming Is niet belegd 

TABEL 3 NIET BELEGDE DOMEINEN 

  

                                                             

4 Regionale geschiedenis wordt geacht Pluscollectie te zijn van elke Plusbibliotheek voor de eigen regio 
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Overzicht aanwas collecties 
Plusbibliotheken 2012 -2016 op de 
Plusdomeinen 

A
ardw

etenschappe

n A
rchitectuur,stedeb

ouw
 

V
oeding ,dieetleer 

E
conom

ie
 

E
xacte w

 etenschappen 

G
eschiedenis 

IC
T

 

K
unst en D

esig
n

 

G
eneeskunde,gezondhei

dszorg 

M
uziek dans toneel film

 

O
nderw

ijs, opvoeding 

P
sychologie

 

R
echten

 

R
eligie

 

T
echniek 

W
ijsbegeerte

 

Forumbibliotheek Groningen 1712 186 1080 957 
122
4 

2784 571 755 128
6 

49
3 

850 1082 340 617 692 816 

Bibliotheek Arnhem 1708 218 1084 1292 
126
0 

3806 573 786 1456 544 913 1300 455 890 719 1025 

Bibliotheek Den Haag 2249 296 1047 1988 
161
3 

3695 889 1322 1974 765 
128
9 

1499 960 850 1104 1132 

Bibliotheek Eindhoven 1315 82 626 503 579 1298 417 663 503 180 250 505 148 175 297 397 

Bibliotheek Midden-Brabant 1758 192 1165 1678 
124
4 

2706 629 838 1462 543 
103
9 

1285 400 507 733 899 

Bibliotheek Rotterdam 2030 283 1115 1339 
146
0 

3336 632 1071 1656 649 986 1299 556 879 935 1078 

Bibliotheek Utrecht 1929 255 1409 1763 
151
9 

3260 713 1159 1751 702 
114
8 

1466 571 908 819 1158 

Bibliotheek Zuid-Kennemerland 1424 116 865 751 
146
4 

1973 499 496 1067 326 475 939 299 316 556 654 

Bibliotheken Eemland 1378 104 1599 758 
109
7 

1992 453 431 1207 325 640 1023 241 559 565 699 

DNB Almere 1606 289 1209 1390 
124
2 

2021 660 492 1480 394 
114
2 

1201 435 397 691 657 

OB Amsterdam 2379 523 1529 2765 
183
5 

4492 1012 2010 2285 
123
3 

138
4 

1646 1016 944 1289 1293 

SAB Deventer 109 33 8 42 45 707 4 59 23 19 17 28 116 271 96 276 

SB Maastricht 1010 324 469 610 655 2278 341 599 715 413 371 585 308 526 436 466 

Tresoar Leeuwarden 314 139 27 90 228 1810 46 266 104 107 113 69 188 670 138 446 

Zeeuwse Bibliotheek 1925 327 1053 1304 
158
3 

3974 688 1159 1804 792 987 1336 869 1491 1054 1006 

TABEL 4 AANWAS 2012-2016 COLLECTIES PLUSBIBLIOTHEKEN OP 15 DOMEINEN; GEEL = GROOTSTE; 
BLAUW = BELEGD 

Unieke titels 2012-2016 Pluscollectie belegd bij: unieke titels bij belegde 
Pluscollectie  

unieke titels bij de 
OBA ( in rood: ZB) 

unieke titels bij andere 
Plusbibliotheken 5 

Aardwetenschappen Forumbibliotheek Groningen 101 152 274 

Architectuur en stedenbouw de Nieuwe Bibliotheek 32 153 81 

Voeding en dieetleer Bibliotheken Eemland 180 67 96 

Economie OBA 717 717 528 

Exacte wetenschappen Zuid-Kennemerland 201 n.a. 295 

Geschiedenis Bibliotheek Arnhem 544 691 2513 

ICT Zeeuwse Bibliotheek 102 n.a. 117 

Kunst en Design Bibliotheek Eindhoven 50 378 149 

Geneeskunde, Gezondheidszorg Bibliotheek Rotterdam 111 389 150 

Muziek, dans, toneel en film Bibliotheek Den Haag 29 233 165 

Onderwijs en opvoeding Bibliotheek MiddenBrabant 157 98 205 

Psychologie Bibliotheek Utrecht 112 100 263 

Rechten Bibliotheek Maastricht 63 380 368 

Religie Tresoar en SAB 549 665 410 

Techniek Zeeuwse Bibliotheek 138 301 133 

Wijsbegeerte Tresoar en SAB 302 166 187 

TABEL 5 VERGELIJKING AANSCHAF UNIEKE TITELS BIJ PLUSCOLLECTIES 2012-2016 

                                                             

5 Dit betreft een wisselende groep Plusbibliotheken die in de analyse Ingressus zijn meegenomen. 
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Aanwas titels van de collecties Plusbibliotheken 
2012-2016 per domein vergeleken met aanbod 
NBD-Biblion 

NBD Biblion titel aanbod Aanschaf titels door 
Plusbibliotheken tezamen 

Percentage NBD-aanbod 
geacquireerd door de 
Plusbibliotheken 

Aardwetenschappen 2833 2693 95.1% 

Architectuur en stedenbouw 607 566 93.2% 

Voeding en dieetleer 2301 2054 89.3% 

Economie 3271 3035 92.8% 

Exacte wetenschappen 2197 2016 91.8% 

Geschiedenis 5480 5018 91.6% 

ICT 1146 840 73.3% 

Kunst en Design 2345 2222 94.8% 

Geneeskunde en gezondheidszorg 2967 2676 90.2% 

Muziek, dans, toneel en film 1492 1395 93.5% 

Onderwijs en opvoeding 1719 1599 93.0% 

Psychologie 2217 2050 92.5% 

Rechten 1282 1138 88.8% 

Religie 2311 1683 72.8% 

Techniek 1654 1457 88.1% 

Wijsbegeerte 1739 1566 90.1% 

gemiddeld % dekking NBD-Biblion stroom  
 

89.4% 

Tabel 6 VERGELIJKING AANSCHAF PLUSBIBLIOTHEKEN MET AANBOD NBD-BIBLION 2012-2016 

Percentage aanschaf uniek t.o.v. NBD-
Biblion 2012-2016 

Belegd bij: % uniek t.o.v. NBD OBA: % uniek t.o.v. NBD [bij religie 
ZB]  

Aardwetenschappen Forumbib Groningen 3.1% 0.3% 

Architectuur en stedenbouw de Nieuwe Bibliotheek 4.2% 0.4% 

Voeding en dieetleer Bibliotheken Eemland 0.1% 0.1% 

Economie OBA 0.2% 0.2% 

Exacte wetenschappen Zuid-Kennemerland 12.6% n.a. 

Geschiedenis6 Bibliotheek Arnhem 13.9% 0.3% 

ICT Zeeuwse Bibliotheek 3.6% n.a. 

Kunst en Design Bibliotheek Eindhoven 3.5% 0.2% 

Geneeskunde en gezondheidszorg Bibliotheek Rotterdam 1.9% 0.2% 

Muziek, dans, toneel en film Bibliotheek Den Haag 1.7% 0.1% 

Onderwijs en opvoeding Bibliotheek MiddenBrabant 15.2% 0.2% 

Psychologie Bibliotheek Utrecht 0.5% 0.4% 

Rechten Bibliotheek Maastricht 17.2% 0.1% 

Religie Tresoar en SAB (gemiddelde) 61.0% 29.8% 

Techniek Zeeuwse Bibliotheek 10.2% 0.3% 

Wijsbegeerte Tresoar en SAB 44.0% 0.2% 

TABEL 7 UNICITEIT TOV NBD BIBLION 

                                                             

6 Bij Geschiedenis omvat de aanschaf van Tresoar (57.8%), de Athenaeumbibliotheek (51.3%) en 
Maastricht (27.1%) veel uniek materiaal t.o.v. de NBD. Bij Rechten valt de ZB op met 32.9%. 
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IBL aanvragen in 2016 gehonoreerd uit de Pluscollecties op de domeinen7  

Aardwetenschappen 259 

Architectuur en stedenbouw 87 

Voeding en dieetleer 283 

Economie 843 

Exacte wetenschappen 239 

Geschiedenis 1163 

ICT 146 

Kunst en Design 218 

Geneeskunde en gezondheidszorg 793 

Muziek, dans, toneel en film 118 

Onderwijs en opvoeding 615 

Psychologie 604 

Rechten 301 

Religie 384 

Techniek 216 

Wijsbegeerte 496 

totaal gehonoreerde IBL aanvragen in 2016 6765 

Totaal IBL-leveringen door Plusbibliotheken 33000 

IBL uit de aanschaf 2012-2016 op de 15 domeinen 20.5% 

TABEL 8 IBL LEVERINGEN UIT DE AANSCHAF 2012-2016 OP DE 15 DOMEINEN 

 

 

 

  

  

                                                             

7 Op basis van de Ingressus analyses [hoofdstuk 5; 1e tabel van alle rapporten] 
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2.4 METADATA FUNCTIE 

INLEIDING 

De Plusbibliotheken hebben als voor (vrijwel) enige openbare bibliotheken toegang tot de 
GGC/NCC. Zij verrichtten daar activiteiten met betrekking tot metadatering, zowel het 
metadateren van unieke publicaties (meestal erfgoed) en werkzaamheden om de kwaliteit van 
de metadata te verhogen, hetgeen ten goede komt aan de zoek- en vindbaarheid binnen de NBC+ 
(en dus een landelijke functie betreft). 

METADATERING IN HET GGC 

 

FIGUUR 1 SCHETS METADATASTROMEN EN ROL PLUS EN OB'S 

In figuur 1 staat een schematische weergave van de metadatastromen met de nadruk op de rol 
van de OB’s en Plusbibliotheken (deze zijn weergegeven met rode pijlen). Hieronder een 
toelichting: 

De belangrijkste invoerstromen van metadata in het GGC:  

• Metadata van de ebooks voor de OB’s worden door het Centraal Boekhuis aan het GGC 
toegevoegd. 

• Metadata van printbooks worden via het ONIX protocol door geleverd van het CB aan de KB. 
Die verzorgt op basis daarvan catalogisering in het GGC. 

• NBD Biblion verzorgt de stroom van 15.000 boektitels per jaar voor de OB’s en levert de OB-
specifieke metadata daarvan (dus een toevoeging op de metadata van de KB) aan in het GGC. 

• Het CDR/Muziekweb levert eveneens (een deel van) haar metadata van muziek-cd’s aan het 
GGC (via een up-load: het CDR catalogiseert niet in het GGC). 

 

 



PLEIADE MANAGEMENT EN CONSULTANCY 

  

20 

Rol van de Plusbibliotheken in de metadatering: 

• Holdinggegevens toevoegen in het GGC: De Plusbibliotheken hebben direct toegang tot 
het GGC, Zij hangen holdinggegevens aan de metadata van de collectie-items, die al 
gemetadateerd zijn door NBD Biblion. Dit geldt voor ca. 80% tot 90% van de acquisities. 
Hiervoor hebben de meeste Plusbibliotheken een verschillende procedure.  Een van de 
procedures is als volgt: een Plusbibliotheek plaatst een bestelling bij de NBD Biblion, de PPN 
met de holdinggegevens wordt vervolgens doorgezet naar het GGC. Als het exemplaar 
binnenkomt, dan wordt dit ingevoerd (gekoppeld) in het bibliotheeksysteem en dan worden 
de exemplaargegevens à la ‘normale’ OB’s door het bibliotheeksysteem doorgesluisd naar 
het GGC (zie bij bezitsynchronisatie hieronder). 

• Metadata voor niet-NBD-Biblion aanschaf: In ca. 10 tot 20% van de gevallen wordt buiten 
de NBD Biblion stroom aangeschaft. Dit betekent dat de titelbeschrijving of additionele OB-
specifieke metadata bij een bestaande titelbeschrijving ofwel door de Plusbibliotheek zelf 
ofwel door Ingressus of een andere ingehuurde partij in het GGC wordt ingevoerd. 

Rol van de OB’s in de metadatering: 

• Toegang via template: OB’s hebben (meestal) geen rechtstreekse toegang tot het GGC, maar 
kunnen via een template in hun bibliotheeksysteem metadata in het GGC invoeren zodat 
OB’s zonder directe toegang tot het GGC toch titels en metadata kunnen toevoegen 
(bijvoorbeeld lokale publicaties). Dit template bestaat wel, maar wordt weinig gebruikt.  

Relatie met NCC/IBL en de NBC+: 

• Het GGC voedt de NCC en het NCC/IBL systeem is op het GGC gebaseerd en gebruikt de 
holdinggegevens van bibliotheken voor IBL. De Plusbibliotheken zijn op dit moment dan 
ook de enige OB’s met een leveranciersfunctie in het landelijke IBL-verkeer. 

• De metadata van het GGC van de OB-collectie en  de KB- collectie worden doorgesluisd naar 
het OZB dat op zijn beurt weer de NBC+ van metadata voorziet8.  

Relatie bibliotheeksystemen van OB’s met de NBC+ en het GGC: 

• Bezitssynchronisatie: de verschillende bij de OB’s in gebruik zijnde bibliotheeksystemen 
synchroniseren volgens een automatische procedure de exemplaargegevens in het lokale 
bibliotheeksysteem met het GGC, zodat deze laatste zijn opgenomen in het GGC ten behoeve 
van de NBC. 

• Interface op de NBC+ :De bibliotheeksystemen hebben d.m.v. een API een eigen interface 
op de NBC+ gebouwd (of maken gebruik van een interface van een andere leverancier). OB 
gebruikers krijgen dus een toegang tot de NBC+ vanuit het bibliotheeksysteem van de OB. 

Kosten: 

• De toegang tot het GGC is afgekocht door de Koninklijke Bibliotheek voor álle OB’s, dus ook 
voor de Plusbibliotheken, maar ook voor iedere OB (of POI) die rechtstreeks in het GGC zou 
willen metadateren via WinIBW of via het bovengenoemde template.  

                                                             

8 Er vindt ook een rechtstreekse gegevensstroom plaats van NBD Biblion naar de NBC+ met o.a. de 
afbeeldingen van de boekomslagen. 
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ROL PLUSBIBLIOTHEKEN BIJ VERANDERINGEN IN DE METADATA IN HET GGC EN DE 
NBC+ 

De Plusbibliotheken spelen een rol bij veranderingen in de metadatering d.m.v. een werkgroep 
hiervoor. Zoals hierboven geschetst, vormt het GGC de basis voor de NBC+, maar zijn de 
Plusbibliotheken de enige openbare bibliotheken met toegang en expertise op het gebied van het 
GCC.  

Wat betreft de NBC+ dient het volgende opgemerkt te worden: 

• Verschillende vormen van NBC+: Omdat ieder bibliotheeksysteem zijn eigen toegang tot 
de NBC+ heeft gemaakt, hebben OB-leden van verschillende OB’s soms toegang tot 
verschillende vormen van de NBC+: bij de implementatie kan een bibliotheek kiezen tussen 
het GGC volledig (bijvoorbeeld met de metadata van de Koninklijke bibliotheek) of 
gedeeltelijk, en het al of niet toevoegen van allerlei andere dataverzamelingen, zoals online 
bladmuziek, e-books, GIDS, Literom en Delpher. 

• Varianten in de zoekinterface: elke bibliotheekorganisatie kiest welke indexen en filters 
etc. gebruikt moeten worden.  

• Exemplaargegevens in de NBC+:  
▪ NBC als vervanger lokale catalogus: De NBC is in de oorspronkelijke opzet bedoeld 

als de vervanger van de lokale catalogus. De NBC toont dan in eerste instantie de 
lokale (of provinciale) collectie en in tweede instantie de landelijk beschikbare 
collectie. Vandaar dat de exemplaargegevens van iedere OB toegevoegd zijn aan de 
NBC.  

▪ Synchronisatie: Het synchroniseren van exemplaargegevens is een kwetsbaar 
proces. Wanneer er iets mis gaat is dat lastig te constateren en te herstellen. Dat kan 
onbetrouwbare bezitsgegevens opleveren. 

• Ontbrekende informatie: 
▪ OB specifieke metadata: Een aantal soorten metadata, geleverd door NBD Biblion, 

zijn (nog) niet opgenomen in het GGC en daardoor niet weergegeven in de NBC+: 
bijvoorbeeld het genre ‘waar gebeurd’. Hiervoor is de Werkgroep Metadata 
Openbare Bibliotheken actief. Voor de meeste ontbrekende data is een procedure in 
gang gezet om deze alsnog toe te voegen. De genre aanduiding ‘waargebeurd’ is of 
komt binnenkort beschikbaar. Hierbij is het relevant om te weten dat ‘normale OB’s’ 
hun titelbeschrijvingen inclusief OB-specifieke metadata van NBD Biblion afnemen 
en inladen in hun systeem. Met het idee dat er nog slechts één nationale 
bibliotheekcatalogus voor alle OB’s is, is de noodzaak ontstaan om die OB-
kenmerken op te nemen in het GGC, die immers als bron fungeert voor de NBC. 

▪ Tijdschriften: Er is (nog) geen oplossing gevonden voor de issues van tijdschriften: 
dit past niet in de opzet van de exemplaargegevens van de NBC+ in het GGC. Gevolg is 
dat je wel kan zien dat er een bepaald tijdschrift in een bepaalde collectie is (wanneer 
de holding aanwezig is, zoals bij Plusbibliotheken), maar niet of je issues kan lenen  

▪ Bestellingen: Titels die in bestelling zijn, worden niet getoond in de NBC, wel in (in 
de catalogus van) het lokale bibliotheeksysteem. 

In figuur 2 wordt de gecompliceerde gang van metadata geschetst en wat er aangepast moet 
worden als er een aanpassing van de metadata plaatsvindt (zoals bijvoorbeeld het toevoegen 
van een extra genre). Eenmaal ingericht is het wel voor alle bibliotheken geregeld. De metadata 
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werkgroep van de Plusbibliotheken fungeert hierin als vertegenwoordiger en expert groep 
namens álle openbare bibliotheken richting OCLC en KB. 

 

 

FIGUUR 2 SCHETS GANG METADATA EN WAT ER BIJ AANPASSING MOET VERANDERD WORDEN IN HET 
GEVAL VAN NBD BIBLION DATA 
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2.5 FINANCIEN 

De kosten van de Plusfunctie 
bedragen circa 1,34 miljoen euro (zie 
het kostenoverzicht met afgeronde 
getallen, op basis van een kosten 
overzicht aangeleverd door de 
Stichting Plus9). Enkele conclusies:  

• 25% betreft de aanschafkosten 
van de belegde Pluscollecties. 

• 30% betreft de kosten van de IBL-
leveringen 

• 20% betreft de kosten van het 
produceren van de metadata.  

• 16% wordt besteed aan diensten en activiteiten rond de Pluscollecties (digitale etalages, 
depotfunctie, diverse diensten). 

• 9% betreft de kosten van de organisatie van de stichting. 

2.6 ROL VAN DE PLUSBIBLIOTHEKEN IN DE PROVINCIE 

In de paragrafen 2.1 t/m 2.5 is de landelijke functie van de Plusbibliotheken beschreven. Echter, 
de Plusbibliotheken hebben vooral een belangrijke functie binnen hun provincie. Voor dit 
onderzoek zijn er vertegenwoordigers van vier Plusbibliotheken geïnterviewd (Bibliotheek 
Midden Brabant, Bibliotheek Arnhem, Openbare Bibliotheek Amsterdam en de Zeeuwse 
Bibliotheek; zie ook bijlage A). Uit deze interviews komt het volgende naar voren: 

• Intensief lokaal/provinciaal gebruik: het lokale en provinciale gebruik van de HBO+ 
collecties is intensief en vele malen hoger dan het landelijk gebruik (ter illustratie gegevens 
van de Bibliotheek Arnhem en Zeeuwse Bibliotheek: respectievelijk 66.000 en 74.000 
uitleningen per jaar vanuit de HBO+ collecties; 96% resp. 90% van het gebruik betreft 
lokaal/provinciaal gebruik). Daarnaast is er bij de ZB (en mogelijk ook bij andere 
Plusbibliotheken) de HBO+ collectie mede verankerd door middel van 
samenwerkingsverbanden van regionale kennisinstellingen (HZ University of Applied 
Sciences, University College Roosevelt, RIAS). 

• Collectiebeleid primair afgestemd op lokale/regionale behoeften: het 
collectiebeleid/acquisitiebeleid voor de HBO+ collectie is historisch gegroeid en op de lokale 
en regionale behoeften toegespitst. Er is in veel gevallen eveneens een relatie met de 
regionale erfgoedcollectie. De acquisitie voor de in het kader van de landelijke afspraken 
toegewezen Pluscollectie is nevengeschikt. 

                                                             

9 Ter vergelijking: Dee totale kosten van de OB’s bedroegen in 2015 514,4 miljoen, de totale mediakosten  62,7 miljoen (CBS Statline 

2016) 

Kosten Plusfunctie 

Pluscollecties aanschaf (budgetten variëren van € 
5000 tot € 142.000); inclusief 35000 voor 
tijdschriften 

329.000 

Depotfunctie 65.000 

Wetenschappelijke diensten 38.000 

IBL-afhandeling NCC/IBL  398.000 

Productie metadata  280.000  

Digitale etalages  96.000  

Werkgroep overleg (muziek, IBL, wetenschap, 
metadata) 

 20.000  

Kosten Stichting Plus 118.000 

Totaal   €  1.342.000  

TABEL 9 KOSTEN LANDELIJKE PLUSFUNCTIE 
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• Bewaarbeleid: de OBA en de ZB hanteren een breed bewaarbeleid voor delen van hun 
collectie. Dit geldt ook voor de Athenaeumbibliotheek en mogelijk ook voor andere, niet 
geïnterviewde Plusbibliotheken.  

• Kennisactiviteiten veelbelovend: Activiteiten rond kennis en kenniscommunities, zoals bij 
de Bibliotheek Midden Brabant, hebben veelbelovende resultaten en passen tegelijkertijd in 
de ontwikkeling richting maatschappelijke bibliotheek. 

3. MUZIEKCD-COLLECTIES EN MUZIEKWEB ONDER DE LOEP 

3.1 MUZIEKCD’S: UITLENINGEN EN AANTAL TITELS BIJ OB’S  

Uit de hieronder weergegeven figuur 3 en tabel 10 kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden: 

• Aantal uitleningen van muziek-cd’s daalt sterk: De getallen op de y-as van figuur 3 zijn 
uitgedrukt in duizendtallen. Het aantal uitleningen van muziek-cd’s in 2015 bedraagt 
694.000. Dit is 30% van het aantal uitleningen in 2005.  

• Collecties muziek-cd’s bij OB’s verminderen: Het aantal exemplaren in de OB-collecties 
van muziek-cd’s bedraagt 450.000 in 2015. Dit is 35% van het aantal exemplaren in 2005. 
Ook het aantal titels daalt gestaag: circa 5% per jaar (zie ook tabel 10). 

 

FIGUUR 3 UITLENINGEN MUZIEKCD'S (CBS STATLINE 2016) 

Geluidsdragers 
(GGC cijfers 
2017) 

Totaal aantal titels bij OB's (inclusief Plus) 

Jaar Aantal titels Percentage 

2013 287556  
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2014 274255 -4.6% 

2015 254329 -7.3% 

2016 242906 -4.5% 

TABEL 10 AANTAL  TITELS GELUIDSDRAGERS 

 

3.2 MUZIEKWEB 

COLLECTIE MUZIEKWEB 

Het CDR acquireert in principe alles wat op de Nederlandse markt verschijnt (en ten behoeve 
van de Vlaamse bibliotheken alles wat op de Vlaamse markt additioneel verschijnt). Het 
betreft een vrij constant aanbod van circa 300 cd’s per week. Er zijn twee belangrijke 
ontwikkelingen te zien: 

• Ontwikkeling richting digital-only: er is een duidelijke ontwikkeling in de markt te 
constateren van muziek die alleen via internet beschikbaar wordt gesteld, maar dus wel 
op de markt wordt aangeboden. Digital-only wordt aangeboden via downloads en via 
streaming, veelal door artiesten zelf. Deze verschuiving naar digital-only in het 
muziekaanbod is weliswaar zichtbaar, maar tot nog toe verschijnt het meeste - soms na 
enige tijd – óók op cd als een digitale track succesvol blijkt te zijn. Het CDR schaft wel 
downloads aan, maar streaming is nog een onopgelost vraagstuk voor de collectie. 
Daarnaast is het aanbod via internet zonder ‘filter’ van platenmaatschappijen. De 
kwaliteit hiervan heeft dus geen toets doorstaan van een derde partij zoals een 
platenmaatschappij.   

• Afstoting van collecties richting CDR: steeds meer openbare bibliotheken stoten hun 
collecties af aan het CDR. Zo heeft de OBA onlangs de popcollectie aan het CDR 
overgedragen. Andere openbare bibliotheken saneren ook hun muziek-cd-collecties, 
waardoor het CDR steeds meer de aangewezen partij is voor de uitleningen. Daarnaast 
stootte ook andere instellingen hun muziekcollecties af aan het CDR - ook met oude 
materialen – met als gevolg dat het CDR steeds meer een rol als erfgoedinstelling krijgt 
(waarvoor zij geen momenteel financiering ontvangen). Ook van andere (gewezen) 
instituten zijn collecties aan de CDR overgedragen, zoals de RASA collectie, de  
Tropeninstituut muziekcollectie, de Riemens operacollectie  en de Fonos collectie. De 
Fonoscollectie is inmiddels ook digitaal ontsloten en toegevoegd aan de collectie.  

Hieronder enkele gegevens over de collectie: 

• Aantallen: 600.000 cd’s, 300.000 lp’s & 30.000 muziek-dvd’s.  
• Metadata: Er worden wekelijks ruim 300 cd’s gemetadateerd, alle tracks beschreven. De 

cd wordt in zijn geheel gedigitaliseerd op WAV format.  Binnen de muren van de 
bibliotheek zijn de cd’s integraal beluisterbaar. Buiten de muren zijn tracks voor 30 
seconden, random gekozen (toegestaan door de auteurswet) beluisterbaar. De 
metadatering gebeurt per cd, én per track. Er zijn meerdere authority systems: onder 
andere namen van componisten en uitvoerenden en muziekstijlen. 

• Geen saneringen: de collectie wordt in principe niet gesaneerd, hooguit worden dubbele 
exemplaren na enige tijd gesaneerd. Geschonken collecties worden eveneens ontdubbeld 
en dan in de collectie opgenomen. 
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• Muziekweb in de bibliotheek en playlists: De gehele collectie is digitaal beschikbaar. 
Binnengekomen cd’s worden in het proces van metadateren direct gedigitaliseerd. Deze 
digitale collectie stelt het CDR in staat om een streaming service binnen de muren van de 
OB’s aan te bieden. Deze dienst is aangekocht door de digitale inkoopcommissie (VOB 
inkoopcommissie voor digitale content) van de openbare bibliotheken. Daarnaast stelt 
het CDR sinds enige tijd ook playlists samen. De Muziekweb Playlist is bedoeld als 
kennismaking met muziek rond specifieke thema's. De Playlist vormt één geheel: er kan 
niet in worden door- of teruggespoeld (wel gepauzeerd).  
De Muziekweb Playlist wordt aangeboden in overleg en conform afspraken met Buma en 
Sena. 

• Overige diensten: De digitale collectie en de constante en vrijwel volledige instroom van 
nieuwe cd’s stelt het CDR in staat om ook andere diensten aan te bieden. Zo verzorgt het 
CDR een dienst, die Beeld en Geluid aanbiedt aan de omroepen (is momenteel in 
heronderhandeling), waarbij medewerkers van de omroepen muziek voor programma’s 
kunnen uitzoeken en downloaden t.b.v. hun programma’s op radio en tv. De nieuwe 
aanschaf van de cd’s maakt dat het CDR als enige in Nederland een totaaloverzicht kan 
bieden van de nieuwe uitgekomen cd’s. Daarnaast biedt het CDR nog andere diensten aan 
conservatoria, SoundAware, rechtenorganisaties en Cultuurconnect. 

• Zoeksysteem: Muziekweb zelf is een zoekplatform op het internet dat zich steeds meer 
ontwikkelt van een zoeksysteem in de collectie van het CDR naar een onafhankelijke 
gidsfunctie voor eindgebruikers (zoeken en verwijzen). Deze gidsfunctie krijgt onder meer 
vorm door: (1) Suggesties aan zoekers die gegenereerd worden op basis van 
uitleengegevens en luistergegevens. (2) Tracks worden gekoppeld aan YouTube en aan 
Spotify: deze links worden automatisch gegenereerd. Gebruikers kunnen aangeven 
wanneer er koppelingen niet correct zijn.  

LEVERINGEN MUZIEKCD’S VIA IBL 

• Route van de aanvragen: Er komen wekelijks circa 2500 aanvragen voor het lenen van 
muziek cd’s (en muziek Dvd’s) bij het CDR binnen.  Het overgrote deel van de aanvragen 
komt binnen via Muziekweb, de eigen catalogus van het CDR. Wanneer de aanvraag 
binnenkomt, wordt via Z39.50 gecheckt bij de bibliotheek dezelfde muziek-cd in bezit heeft. 
Zo niet, dan wordt de aanvraag gehonoreerd. Deze check vindt dus uitsluitend plaats op de 
eigen collectie van de bibliotheek van de aanvragen, en niet op de andere collecties van 
openbare bibliotheken in dezelfde provincie. De uitzonderingen in deze is de provincie 
Overijssel, waar de meeste aanvragen worden afgehandeld door de Muziekbank in Enschede. 
De metadata van de collectie van het CDR worden ook gepresenteerd in de NBC+. Via de 
NBC+ komt echter maar circa 10% (schatting) van de aanvragen binnen bij het CDR. Men 
wijt dit aan het gebrek aan zichtbaarheid en vindbaarheid van de inrichting van de lokale 
catalogi van de openbare bibliotheek en de moeizame wijze van aanvragen (algemene 
voorwaarden, kostenopslag).  

• Interfonothecaire Leenverkeer:  
o Dit is de door het CDR aangepaste IBL-functie voor muziekdragers. De aanpassingen 

betreffen onder meer dat er een sms of e-mail automatisch naar aanvrager wordt 
verstuurd over de levering van de muziek-cd. 

o Het transport geschiedt via TNT (net zoals de landelijke leveringen door de 
Plusbibliotheken) met uitzondering van Noord en Zuid-Holland, daar gebeurt het 
transport via de transportbusjes van Probiblio.  

• Tarieven:  
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o Tarief door OB: Een andere bepalende factor voor het aantal aanvragen is de prijs 
van de uitlening van een cd zoals deze door de openbare bibliotheken wordt 
vastgesteld. Het CDR vraagt een vast tarief aan de bibliotheek. Echter, de 
bibliotheken kunnen zelf bepalen wat zij aan de klant vragen. Dit heeft een 
historische achtergrond: voor cd’s mochten de openbare bibliotheken geld vragen en 
dat leidde tot het idee dat de bibliotheek aan cd’s moest of konden  verdienen. Door 
de sterke daling van het volume van het aantal uitleningen, wordt de cd-collecties 
inmiddels gezien als een kostenpost, hetgeen reden is voor veel OB’s om deze te 
saneren. De door de OB’s berekende tarieven zijn in sommige gevallen wel € 7 per 
uitlening. 

o Tarief door Muziekweb: het CDR hanteert 2 methoden voor tarieven aan 
bibliotheken:  

▪ Tarifering per uitlening: € 1,65 ex BTW per cd en naar rato verhoogd door 
een staffel te hanteren als er meerdere cd’s in een box zitten. 

▪ Lumpsum: Met circa 15 bibliotheken is er een soort afkoopregeling, waarbij 
een vast bedrag per jaar wordt afgesproken en waarvoor de lener, meestal 
gratis, mag lenen. Door gratis lenen voor de lener, wordt het volume aan 
geleende cd’s verhoogd (meestal ca 25%), maar krijgt de bibliotheek een 
korting van ca 25%. In de eerste plaats voor de lener voordelig, en voor 
zowel de CDR als voor de bibliotheek een win-win. Daarnaast worden er 
afspraken m.b.t. communicatie gemaakt tussen CDR en bibliotheek over 
muziek. 

▪ Leenvoorwaarden: De CDR hanteert een leentermijn van 6 weken (inclusief 
de tijd voor het transport tussen de beide instellingen) en wordt er voor elke 
week langer uitleen een extra bedrag gevraagd.  

GEBRUIK VAN DE COLLECTIE 

TABEL 11 GEBRUIKERSCIJFERS MUZIEKWEB 

•  Veel ééntjes: De uitleningen vinden zeer 
verspreid plaats over de hele collectie. Een 
recent onderzoek door studenten van de TU 
Delft liet zien dat er heel veel eentjes waren 
en ook heel veel eenmalige aanvragen. Voor 
het collectioneren geldt als stelregel dat vanaf 
7 of meer reserveringen voor een titel, er 
extra exemplaren worden aangeschaft. Dit 
laatste is de laatste tijd minder noodzakelijk, 
omdat populaire hits nu vooral via digitale 
kanalen worden beluisterd en het minder 
vaak voorkomt dat een fysieke cd geleend 
wordt. 

• Oudere gebruikers: De gebruikersgroep is 
dan ook ouder: meer dan 60% is 45+ 

• Long tail en recent uitgekomen: de collectie 
leunt overigens niet uitsluitend op ‘long tail’ 
omdat nieuw binnengekomen ook veel wordt 
aangevraagd. De long tail speelt wel een 
belangrijke rol: zelfs platenmaatschappij of artiesten vragen soms eigen producties op bij 

Muziekweb bezoeken 

2015 2.951.000 

2016 3.614.000 

2017 tot en met juli 2.332.000 verwacht 2017 3.800.000 

IFL-uitleningen (albums) 

2012: 230.000 

2013: 201.000 (-12%) 

2014: 170.000 (-15%) 

2015 150.000 (-12%) 

2016 139.000 (-7%) 

2017 tot en met juli 80.000 verwacht 140.000 

Fragmenten 

2015 6.785.000 

2016 7.317.000 

2017 tot en met juli 3.727.000 verwacht 7.500.000 
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Muziekweb, maar ook radio en tv programmeurs vragen titels op, die nergens meer te 
vinden zijn. 

• Aantal uitleningen: het aantal uitleningen (albums) door het CDR aan openbare 
bibliotheken in de afgelopen jaren gedaald en lijkt zich in 2017 te stabiliseren rond 
140.000 per jaar (zie tabel 11). 

• Gebruik collectie Muziekweb t.o.v. lokale collecties: Berekend kan worden dat het 
aantal uitleningen in 2015 van muziek-cd’s door OB’s voor 21% verzorgd is door 
Muziekweb. 

 

 

FINANCIËN 

Inkomsten 
  

Diensten aan bibliotheken (inkomsten uit uitleen) 347000 18% 

Rijksbijdrage landelijke stelseltaak 500000 27% 

Muziekweb in de bibliotheek (via VOB-inkoopcommissie) 424000 23% 

Fragmenten 30 seconden (via VOB-inkoopcommissie) 131000 7% 

Diensten aan non-profitsector 94000 5% 

Projecten 250000 13% 

Overige inkomsten 138000 7%  
1884000 100%    

Uitgaven 
  

ICT en softwareontwikkeling 508000 27% 

Relatiebeheer/bibliotheekcontacten 200000 11% 

Aankoop geluidsdragers 188000 10% 

Mediaverwerking/landelijke uitleen (logistiek) 207000 11% 

Informatie/metadata/digitalisering 302000 16% 

Organisatie 479000 25%  
1884000 100% 

TABEL 12 FINANCIEEL OVERZICHT MUZIEKWEB 

In de tabel 12 is de begroting 2017 van Muziekweb weergegeven. Enkele opmerkingen: 

• Deze rijksbijdrage is geoormerkt geld van het ministerie van OC&W en gebaseerd op een 
advies in het verleden van de Raad van Cultuur. De rijksbijdrage loopt sinds de WSOB via de 
Koninklijke Bibliotheek. Deze bijdrage is niet geïndexeerd voor inflatie. 

• De inkomsten zijn voor 48% rechtstreeks gerelateerd aan de openbare bibliotheken. 

STRATEGIE EN ONTWIKKELINGEN  

De strategie van Muziekweb is gericht op de verdere ontwikkeling van de informatie- en 
gidsfunctie (en dus niet op de uitleningen) en het faciliteren en ondersteunen van bibliotheken 
op het gebied van muziek. Als prestatie-indicatoren voor Muziekweb noemen de 
gesprekspartners o.a.: 

• Gebruik van de website 

• Gebruik van de fragmenten 
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• Gebruik van de nieuwsbrief 

• Aantal IFL-uitleningen 

Ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen van CDR maken de gesprekspartners de 
volgende opmerkingen: 

• Maatschappelijke en educatieve bibliotheek: in het kader van de ontwikkeling van de 
maatschappelijke bibliotheek is ook het CDR actief. Overigens altijd in samenwerking met 
partnerorganisaties. Enkele initiatieven betreffen muziek in de zorg (onder andere de 
activerende effecten van muziek bij de zorg voor alzheimerpatiënten) en muziek op school 
(de introductie van ‘smart breaks’, korte intermezzi voor gebruik tijdens de lessen (korte 
onderbreking) waarbij door basisschoolleerlingen op muziek bewogen wordt).  

• Open data: het CDR ondersteunt in principe de beweging van open data. Echter, een aantal 
van haar diensten die nu inkomsten genereren zouden in het geval van openstelling van de 
data kunnen komen te vervallen. Met een aantal universiteiten wordt samengewerkt voor 
wetenschappelijk onderzoek waarvoor muziekdata van de CDR gebruikt wordt. 

• Financiering erfgoedfunctie: het feit dat er in toenemende mate muziekcollecties 
afgestoten worden en overgedragen aan het CDR betekent dat de kosten voor het beheer (en 
ontsluiting) van de collectie steeds toenemen. Als dit zo doorgaat, gaat dit financieel knellen: 
de erfgoedfunctie van het CDR dient structureel gefinancierd te worden als dit behouden 
wordt. 
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DEEL B: OMGEVINGSFACTOREN 
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4. GEZAMENLIJKE OB-COLLECTIES 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gezamenlijke OB-collecties en de acquisitie 
ervan. Tevens worden overzicht gegeven van het digitaliseringsbeleid van de Koninklijke 
Bibliotheek vanwege de directe relevantie voor de OB-collecties. 

4.2 COLLECTIEVORMING IN HET OB-STELSEL 

De collecties van de Openbare Bibliotheken kunnen in drie lagen worden gerangschikt: 

• Lokaal: De circa 160 basisbibliotheken hebben een lokale collectie van fysieke boeken en 
andere publicatievormen. Deze wordt tot stand gebracht door middel van een 
collectieprofiel en richt zich op de lokale vraag. Uitleenfrequenties zijn daarbij een 
belangrijke maat. In het gezamenlijk collectieplan is afgesproken dat een basisbibliotheek 
aan tenminste 95% van de fysieke klantvraag vanuit de eigen collectie dient te voldoen.  

• Provinciaal: Op provinciaal niveau wordt het IBL-verkeer geregeld door de POI van die 
provincie. In 7 provincies is ook een provinciaal collectiebeleid, waarbij in een aantal 
gevallen ook een achtergrondcollectie wordt gevormd. Deze achtergrondcollectie bevat 
boeken die wél belangrijk zijn voor de provincie, maar niet door de individuele 
basisbibliotheken wordt aangeschaft. De boeken van de achtergrondcollectie zijn via het 
provinciale IBL toegankelijk. In twee andere provincies met provinciaal collectioneren 
worden deze boeken in de collectie van de Plusbibliotheek opgenomen. Daarnaast is het van 
belang om op te merken dat de Plusbibliotheken (voorheen WSF-bibliotheken) in het 
recente verleden subsidie van de provincie kregen om een HBO+ collectie op te bouwen ten 
behoeve van de gehele provincie. Inmiddels hebben nog maar twee Plusbibliotheken een 
dergelijke provinciale subsidie.  In het gezamenlijk collectieplan is overigens afgesproken 
dat 99,9% van de uitleningen binnen de provincie dient te worden afgehandeld.  

• Landelijk:  
o Op landelijk niveau wordt het ebookpakket gecollectioneerd door de Koninklijke 

Bibliotheek ten behoeve van de Openbare Bibliotheken. Dit wordt gefinancierd 
vanuit het Ministerie van OCW. Daarnaast fungeert de collectie van Muziekweb/CDR 
mede als een landelijke collectie voor muziekdragers voor openbare bibliotheken 
(deze collectie heeft ook andere toepassingen). Al deze genoemde collecties zijn 
opgenomen in de NBC+ en dus direct te zoeken en aan te vragen door OB-leden10.  

o Daarnaast is het van belang op te merken dat openbare bibliotheken via 
Publiekswijzer toegang bieden tot de andere Nederlandse bibliotheekcollecties, zoals 
universiteitsbibliotheken en andere bibliotheken die deelnemen aan de NCC. Via het 
NCC/IBL-systeem kunnen OB-leden ook boeken uit deze collecties (laten) aanvragen. 

Hieronder worden deze drie lagen nader beschouwd. 

                                                             

10 Er is ook een dienst ‘passend lezen’ ingekocht op landelijk niveau die toegang geeft aan OB-leden met 
een leesbeperking tot een streaming service met 45.000 gesproken boeken. Deze dienst wordt geleverd 
door de Bibliotheekservice Passend Lezen10. 



PLEIADE MANAGEMENT EN CONSULTANCY 

  

32 

 

4.2.1 LOKALE COLLECTIES VAN DE OB’S 

• Omvang OB-collecties: van de 160 OB-
collecties die in de GII GGC cijfers van 2017 
zijn weergeven, zijn er 14 met een collectie 
van groter dan 150,000 titels in 2016 
(waaronder 12 Plusbibliotheken en 
Tresoar: de laatste is geen OB), 15 met een 
collectie van 100,000 tot 150,000 titels 
(waaronder 1 Plusbibliotheek) en 17 met 
een collectie van 75,000 tot 100,000 titels 
(waaronder 1 Plusbibliotheek). 41 OB’s hebben een collectie van 50,000 tot 75,000 titels en 
de overige 72 hebben een collectie tussen de 15,000 en 50,000 titels. E.e.a. staat ook 
gepresenteerd in de tabel 13. 

• Collectieverschraling in exemplaren, niet in titels: Het overzicht met de GGC-tellingen 
van het aantal titels (PPNs) en het aantal exemplaren (EPNs), peildatum 1-1-2017 laat de 
verschillen zien ten opzichte van een jaar eerder. Hieruit blijkt: 

o Het aantal beschikbare exemplaren (EPNs) is met 2,8% gedaald. 
o Het aantal beschikbare titels (PPNs) is met 3,7 % gestegen. 
o De collectiekrimp betreft dus het aantal beschikbare exemplaren dat afneemt, niet 

het aantal beschikbare titels. 

4.2.2 PROVINCIALE SITUATIE  

Duidelijk is dat het primaat van collectioneren van fysieke materialen bij de basisbibliotheek ligt, 
terwijl de in dezelfde provincie aanwezige bibliotheekcollecties een belangrijke, aanvullende rol 
spelen. In tabel 14 wordt hiervan per provincie een overzicht gegeven. In ruim de helft van de 
provincies vindt een afstemming op provinciaal niveau plaats met betrekking tot de acquisitie en 
sanering van de collecties van de basisbibliotheken met soms als ‘bijproduct’ een provinciale 
achtergrondcollectie. De Plusbibliotheken nemen alleen al wat betreft de omvang van een 
collectie een belangrijke plaats in binnen de provinciale setting. Ook is het HBO+ deel van hun 
collectie natuurlijk relevant voor de OB-leden in de provincie. Daarnaast zijn er per provincie 
soms nog enkele andere basisbibliotheken met een grote collectie (> 100.000 titels). 

OB-collecties met aantal titels in 2016 aantal  

> 150000 14 

100000 - 150000 15 

75000 - 100000 17 

50000 - 75000 41 

15000 - 50000 71 
TABEL 13 AANTAL OB'S PER COLLECTIEGROOTTE 

Provincie POI Provinciaal 
collectionere
n 

Omvang totale 
collectie 

Achtergrond
collectie POI 

Plus-
bibliothe
ken  

ander OB's met meer dan 100000 titels 

Drenthe Biblionet Drenth ja 458,101 33977 0 0 

Flevoland   
 

230,077 
 

1 0 

Friesland Bibliotheek-
service Fryslan 

ja 1,200,281 20277 1 2 (Sudwest Fryslan, Midden Fryslan) 

Gelderland Rijnbrink ja 1,570,444 79394 1 3 (CODA Apeldoorn, Noord Veluwe, 
Gelderland Zuid) 

Groningen Biblionet 
Groningen 

ja 204,330 
 

1 0 

Limburg Cubiss 
 

1,076,567 
 

1 1 (Biblionova) 

Noord-Brabant Cubiss 
 

1,348,492 
 

2 3 (Den Bosch, Helmond Peel, Breda) 

Noord-Holland ProBiblio 
 

1,899,596 66241 2 1 (Kennemerwaard) 

Zuid-Holland ProBiblio  2,560,941  2 3 (Maasland, A tot Z, Leiden) 

Overijssel Rijnbrink ja 1,443,970 120893 1 2 (Enschede, Zwolle) 

Utrecht BiSC ja 799,453 
 

1 1 (Eemland) 

Zeeland ZB ja 807,198 
 

1 0 
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TABEL 14 OVERZICHT PROVINCIALE SITUATIE COLLECTIES 

4.2.3 LANDELIJK: E-BOOK PAKKET OB’S 

De samenstelling van het ebook pakket11 voor de openbare bibliotheek wordt verzorgd door de 
KB-inkoopcommissie (KBIC) in samenwerking met een adviesgroep voordracht e-content 
(AVEC). Het inkoopbudget bedraagt met ingang van 2017 10,6 miljoen en in de jaren daarna 
12,2 miljoen euro. Enkele achtergrondgegevens:  

• Inhoud: 
o De digitale content voor de OB’s bevat 16.500 ebook titels en daarnaast andere 

digitale content (zoals databanken, woordenboeken zoals de Van Dale, digitaal 
prentenboeken, digitale cursussen en dergelijke). Het overgrote deel van het ebook 
pakket betreft fictie. Ook het aantal uitleningen van non-fictie is in het algemeen 
lager. 

o Op dit moment ligt de focus van het digitale aanbod aan de OB’s grotendeels op fictie 
en e-books. De mogelijkheid en vraag naar meer diversificatie in dit aanbod  wordt 
verkend.  

o De volgende afspraken met uitgevers zijn gemaakt over het e-book pakket:  
▪ pluriform aanbod met zowel fictie en non-fictie 
▪ men gaat een pilot doen met populairwetenschappelijke werken en een pilot 

met wetenschappelijke titels.  
▪ wat betreft het laatste is er al een pilot op komst met 63 ProQuest 

databanken (zie hieronder).  

• Dekking: Het totale aanbod aan ebooks bedraagt circa 45.000 (geregistreerd bij het Centraal 
Boekhuis). De openbare bibliotheken bieden dus circa 1/3 aan van het totale aanbod. Echter, 
een onbekend aantal titels (maar in elk geval meerdere duizendtallen) betreffen self-
published e-books (waarvan niet duidelijk is in hoeverre deze relevant zijn voor de OB’s). 

• Model:  
o Men hanteert het one copy-multiple use model (in afwijking van andere modellen in 

het buitenland, die uitgaan van one copy – one use).  
o Er zijn 3 inkoopmodellenmodellen: 

▪ De uitgever geeft bij het Centraal Boekhuis aan of dit ebook beschikbaar mag 
worden gesteld aan de openbare bibliotheek voor een standaardtarief per 
uitlening. 

▪ Voor een bepaalde periode kunnen ook een aantal uitleningen worden 
aangeschaft  

▪ In een ander model wordt een maximaal aantal uitleningen afgesproken. 
▪ Deze inkoopmodellen hebben tot gevolg dat het ebook titel aanbod niet 

constant is: wanneer er bijvoorbeeld het maximaal aantal uitleningen is 
bereikt van een bepaalde titel, verdwijnt deze titel uit het aanbod (totdat er 
nieuwe uitleningen worden aangekocht). 

                                                             

11 De e-books in dit pakket zijn verworven in de vorm van een licentie: een overeenstemming met de 
rechthebbe(n)om het het e-book van een titel uit te lenen aan de leden van de lokale en/of landelijke 
digitale openbare bibliotheek.  

  
7 

  
14 15 
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• ‘Out of commerce’ en long tail: i.h.a. zijn e-booktitels niet snel out of commerce. Dit gebeurt 
overigens wel: met name bij vertalingen (als te richten op de vertaling vervallen) of wanneer 
het fysieke boek niet meer in de handel is, dan kan de auteur de rechten terugnemen. In 
principe is het eenvoudig om ebooks als een long-tail collectie aan te houden, mits men de 
toegangsrechten blijft behouden. 

• HBO+ materiaal:  
o De adviescommissie heeft onlangs aangegeven wel populairwetenschappelijk 

Nederlandstalig werk in het pakket opgenomen te willen zien, maar geen 
buitenlandstalig werk. Men heeft recentelijk een paar 100 titels van de Amsterdam 
University Press in het pakket opgenomen en is in onderhandeling met uitgeverij 
Boom en met de University Press van Leuven. Het uitbreiden van de collectie op dit 
gebied kost tijd en menskracht omdat men per uitgever afspraken moet maken. 

o ProQuest databases: er komt een pilot waarbij een zestigtal ProQuest databases met 
historisch bronnenmateriaal aan de OB’s wordt aangeboden. 

o Verschillen met wetenschappelijke informatie: de patron-driven acquisitie, die 
steeds gebruikelijker is bij universiteitsbibliotheken en waarbij een ebook wordt 
aangeschaft op het moment dat een (of meerdere) gebruiker(s) het heeft aangeklikt, 
lijkt op het eerste gezicht moeilijk toepasbaar voor de OB’s wereld vanwege de 
enorme prijsverschillen: de aanschaf van een dergelijk wetenschappelijk boek kost € 
60 of meer, terwijl het tarief voor een uitlening van een ebook bij de OB’s zich 
beweegt tussen de € 0,36 en € 1. 

o Het aantal uitleningen aan volwassenen in 2016 was 2.500.000 (circa 3,5% van het 
totaal aantal uitleningen). Dit stijgt met ca. 10% per jaar. 

4.3 OVERZICHT ACQUISITIE STROMEN VAN FYSIEKE BOEKTITELS 

 

FIGUUR 4 FYSIEKE BOEKEN STROMEN 
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In figuur 4 hierboven staan de fysieke boekenstromen geschetst: 

• Het Centraal Boekhuis behandelt circa 18.000 nieuwe gedrukte boektitels per jaar12. 

• NBD Biblion selecteert hieruit op basis van een bovengrens en ondergrens qua niveau en 
heeft zelf ook nog een instroom van boeken van kleine uitgevers, die geen gebruik maken 
van het Centraal Boekhuis. Dit leidt tot een aanbod van circa 15.000 boeken. 

• De collecties van de Plusbibliotheken op de 15 domeinen omvatten wat betreft de aanschaf 
van 2012-2016 zeker 90% van het aanbod van NBD Biblion. Ca. 10% van dat aanbod op deze 
15 domeinen wordt dus niet aangeschaft door de Plusbibliotheken. Een schatting van de 
aanschaf van 2012-2016 buiten de NBD Biblion stroom om voor deze domeinen levert een 
vergelijkbaar percentage (12%) op.  

Hieronder wordt nader ingegaan op de NBD Biblion stroom: 

• Een wekelijkse selectie (ca. 15.000 titels op jaarbasis) uit het grote Nederlandstalige 
marktaanbod van fictie en non-fictieboeken voor 
volwassenen en jeugd, aangevuld met buitenlandse 
jeugdfictie en vreemdtalige reisgidsen. Elke titel is 
voorzien van een aanschafinformatietekst van een 
deskundige recensent met een korte inhoudsbeschrijving 
en een beargumenteerd aanschafadvies. Daarnaast 
aanvullende bestelinformatie als niveau, leeftijdsindeling, 
genre en SISO- en Pim-indeling en NBD Biblion- en 
consumentenprijs.  Een analyse naar moeilijkheidsgraad 
van het aanbod voor volwassenen per niveau/moeilijkheidsgraad (fictie en non-fictie 
gezamenlijk) levert het volgende beeld op: 

o 14% moeilijk (slechts enkele tientallen titels zeer moeilijk) 
o 56% gemiddeld 
o 26% gemakkelijk 
o 4% zeer gemakkelijk 

• Voormalig Pluspakket door NBD Biblion: Van het in eerdere jaren aangeboden 
Pluspakket van NBD Biblion zijn de aangeboden titels in 2014 en 2015 geanalyseerd:  

o In 2014: 1834 titels aangeboden 
o In 2015: 1975 titels aangeboden 
o Van vrijwel alle titels werd tenminste 1 exemplaar besteld. 

• Moeilijkheidsgraad: 
➢ 2% zeer moeilijk 
➢ 55% moeilijk 
➢ 38% gemiddeld 

                                                             

12 Het Team ISBN van het Centraal Boekhuis geeft desgevraagd aan dat zij de afgelopen 3 jaar gemiddeld 
per jaar ca. 62000 ISBN nummers hebben geregistreerd voor het Nederlandstalige gebied.  

Moeilijkheidsgraad NBD Biblion 

5 Zeer makkelijk 

4 Makkelijk 

3 Gemiddeld 

2 Moeilijk 

1 Zeer moeilijk 
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➢ 5% gemakkelijk/ zeer gemakkelijk 

• Het Centraal Boekhuis geeft overigens aan dat het totale productie in Nederland circa 
18.000 gedrukte titels betreft. Het verschil betreft voornamelijk boeken die buiten de 
bovengrens en ondergrens qua niveau worden gesteld door NBD Biblion. Wat betreft het 
hoogste niveau (niveau 1 – HBO+) omvat de huidige stroom weinig titels meer. Dit in 
verband met de afschaffing van het Pluspakket dat ongeveer een jaar geleden is 
doorgevoerd.  
Ook wordt circa 20% van de NBD Biblion stroom buiten de Centraal Boekhuis stroom 
aangeschaft van kleine uitgevers (voor wie de tarieven van het CB een te hoge drempel 
vormen).  

• Voormalige Pluspakket: dit bevatte X aantal titels. NBD Biblion haalde de kosten er niet uit 
omdat er vaak maar 1 exemplaar of geen enkel exemplaar van het aanbod werd aangeschaft. 
Het ging met name om de kosten van de metadatering. 

• Nieuwe opzet wordt overwogen: NBD overweegt om het complete CB-aanbod ter 
beschikking te stellen, waarvan dan mogelijk een deel met minimale metadata. 
Besluitvorming hierover is nog niet afgerond. 

• Methode: de NBD catalogiseert momenteel rechtstreeks in het GGC en doet de specifieke 
OB-metadata in de eigen databank. Deze methode verandert volgend jaar: alles wordt eerst 
gemetadateerd in de eigen databank en dan wordt (een deel van de metadata) doorgesluisd 
naar het GGC. Er is ook een deel van de metadata dat rechtstreeks wordt geleverd aan de KB 
ten behoeve van de NBC+ [het gaat onder andere om de cover afbeeldingen van de boeken]. 
Wat betreft een vraaggestuurde acquisitie stelt men dat in het algemeen boeken enkele jaren 
leverbaar blijven: de NBD heeft direct inzicht of het zelf nog in voorraad heeft of dat het bij 
het CB nog in voorraad is. Dan is er altijd nog de mogelijkheid dat de uitgever zelf het boek 
nog in voorraad heeft. 

4.4 OVERIGE COLLECTIES 

Wat zijn mogelijke andere ‘bovenlokale’, long-tail collecties die relevant zijn voor de OB’s. Zoals 
eerder gesteld is voor bladmuziek en film een separaat project opgezet. Uit de interviews zijn tot 
op heden de volgende collecties aan bod gekomen:  

• Canon van de Nederlandse literatuur - een digitale toekomst:  
o De BMB stelt expliciet in haar recente collectiebeleidsplan dat de canon van de 

Nederlandse literatuur, ook wanneer deze wat ouder is, beschikbaar moet blijven. Ook 
andere bibliotheken (o.a. OBA en de Zeeuwse bibliotheek) geven aan de canon van de 
Nederlandse literatuur te bewaren. 

o  In paragraaf 3.1 is toegelicht dat de Nederlandse literatuur voor zover opgenomen en 
gedigitaliseerd voor de DBNL op termijn ook in het ebook pakket voor de OB zal worden 
opgenomen. 

• Buitenlandse boeken: Er is in het recente verleden een collectie geweest van circa 70.000 
titels, verspreid over 70 talen, die beheerd werd door NBD Biblion. Deze werden 
aangevraagd per krat, zodat er voor deze talen een set boeken beschikbaar was. Het ‘krat’ 
werden regelmatig verwisseld. De OB’s betaalden daarvoor als dienst circa € 120.000, 
terwijl de NBD daarnaast hiervoor een subsidie ontving van circa € 300.000. Toen de 
subsidie werd gestaakt, bood NBD de collectie aan de OB’s aan. Uiteindelijk heeft de 
Bibliotheek Rotterdam deze collectie in haar magazijn opgenomen, maar deze is niet meer 
operationeel. Recentelijk is er overigens een pilot project i.s.m. de KB gestart met betrekking 
tot jeugdliteratuur in Arabische taal voor vluchtelingenkinderen. 
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• Onderwijscollecties en wisselcollecties: enkele POI’s (o.a. Rijnbrink en de ZB) 
onderhouden speciale collecties voor het onderwijs en wisselcollecties. Het gaat om 
boekencollecties die te huur zijn voor onderwijsinstellingen van 0-18 jaar: voorschoolse 
educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en soms zelfs ROC’s. Er zijn ook 
thematische collecties, zoals bijvoorbeeld rondom burgerschap. Ook hier geldt dat kleinere 
basisbibliotheken niet aan deze vraag kunnen voldoen en dat provinciale collecties hier 
toegevoegde waarde hebben. 

• Leeskringen: De website mijn leeskring.nl wordt bijgehouden door Probiblio en biedt ook 
informatie over leeskringen in Zuid-Holland Zuid, Flevoland, Overijssel en Gelderland. In de 
provincie Overijssel is er dienstverlening door Rijnbrink rond leeskringen opgezet, die ook 
opengesteld is voor bibliotheken uit de provincie Gelderland. In de provincie Overijssel zijn 
er bijvoorbeeld ruim 160 leeskringen. De collectieproblematiek rond leeskringen is dat er 
van een aantal titels 10 of 12 exemplaren dienen te worden aangeschaft. Voor bibliotheken 
met kleine collectiebudgetten is dit niet haalbaar, vandaar dat dit in sommige provincies op 
provinciaal niveau wordt georganiseerd. Een leeskring neemt een abonnement en krijgt 4 
boeken per jaar en achtergrondinformatie over de boeken om deze te bespreken. Overigens 
bedruipen de leeskringen zich financieel niet zelf en moet er provinciale subsidie bij. 

4.5 DIGITALISERING 

• Beleid KB: 
➢ De KB heeft als taak om alle Nederlandse publicaties te bewaren, zowel fysiek als 

digitaal. Wat betreft de beschikbaarstelling focust de KB op de beschikbaarstelling van 
digitaal materiaal (en dus niet op fysiek). 

➢ De KB richt zich op het digitaliseren van publicaties tot en met 1999. Het digitaliseren is 
globaal als volgt: 
▪ Boeken tot 1940: 

• totaal 763.000 titels, ‘out of copyright’ 

• streven is meer dan 90% voor 2030 gedigitaliseerd te hebben.  

• Momenteel 157.000 gedigitaliseerd en 225.000 in de pijplijn. 
▪ Boeken 1940-2000: 

• totaal 1.377.000 titels 

• digitalisering van ‘out of commerce’ literatuur voor DBNL geregeld met LIRA en 
Pictoright; voor Delpher is dit nog niet geregeld. Daarnaast nog initiatieven met 
uitgevers voor digitaliseren van hun backlist. 

• potentiële betekenis voor OB’s: canon van oudere Nederlandse literatuur over 
enige tijd gedigitaliseerd beschikbaar via DBNL, maar toe te voegen aan het e-
book pakket van de OB’s (valt dan onder leenrecht) (zie figuur 1). 

• Gezien het hoge aantal titels, wordt digitalisering van > 90% vóór 2030 mogelijk 
niet gerealiseerd. 

▪ Boeken nà 2000:  

• Hiervoor voert de KB geen digitaliseringsbeleid. Voor OB’s geldt dat een 
belangrijk deel van hun collectie van ná 2000 is (OBA: ca. 31% en 19% van 
respectievelijk non-fictie titels en fictie titels is van vóór 2000). De verwachting is 
dat dit voor andere OB’s in veel sterkere mate zal gelden. 
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• Platforms:  
➢ Delpher heeft zich ontwikkeld als het belangrijkste nationale platform voor 

gedigitaliseerde publicaties. 
➢ DBNL is gefocust op het corpus van de Nederlandse taal en letterkunde. Het doel is 

onderzoek. Er wordt hoogwaardig gedigitaliseerd met de focus op tekst (OCR: 99,8% 
correct). Er is een selectiebeleid: niet alle Nederlandse fictie wordt opgenomen,  het gaat 
om ‘high literature’. 

• Mogelijke ontwikkelingen:  
o De KB heeft een taak om context te bieden rond de NL-collectie en heeft als zodanig 

veel licenties voor leden van databanken die duiding geven aan de NL-collectie van 
de KB. In de toekomst wil men graag de collectie meer vraaggestuurd opzetten. Als 
voorbeeld wordt het volgende genoemd: een klant klopt aan bij de KB met een 
juridisch probleem. De KB kan dan als gidsfunctie fungeren (verwijzen) en bij veel 
vraag ook relevante content aanschaffen. Deze functie gaat in principe verder dan de 
Geesteswetenschappen, vanwege een zinsnede in de WHW over de taken van de KB: 
“ten behoeve van openbaar bestuur en uitoefening van beroep en bedrijf”. 

o Men heeft veel contact met in organisaties die aangeven met een 
informatieachterstand te zitten. Genoemd worden zorgmedewerkers in de 
gehandicaptenzorg, docenten op het MBO en VO, ZZP’ers, citizen scientists e.d. in de 
komende beleidsperiode wil de KB meer aandacht hieraan besteden om ze 
onderzoeken hoe zij deze groepen kunnen helpen bij het wegnemen van de  
informatieachterstand van deze groepen (zie ook 6.2). 

  

FIGUUR 5 POTENTIELE TOEVOEGING VAN GEDIGITALISEERDE LITERATUUR AAN E-BOOK PAKKET OB'S 
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5. IBL 

5.1 STATISTIEKEN 

 

 

FIGUUR 6 TOTAALOVERZICHT IBL VERKEER (OVERGENOMEN VAN JOHAN STAPEL)  

• Lokaal en provinciaal:  
o Transport door basisbibliotheken (intern) en door POI’s (tussen basisbibliotheken). 

Dit wordt verzorgd door transportbusjes. Het transport tussen de basisbibliotheken 
wordt gefinancierd door de provincies (via de POI’s). 

• Landelijk: 
o Tussen Plus en CDR (leverende bibliotheken)  en alle OB’s (aanvragende 

bibliotheken) gaat het transport via TNT. Kosten per verzending (heen en retour) € 
5,40 (getal 2015); het gaat om circa 40.000 verzendingen per jaar. De leveringen van 
Plus naar OB’s geschiedde zonder facturering. 

o Van de UKB naar de OB’s: het aantal bedraagt 5000 in 2014 (zie figuur 1; in 2015 
6.859, zie figuur 2) . De UB’s sturen een factuur per geleverd boek (tarief € 6,50: het 
uniforme UKB-tarief voor NCC/IBL). 

o Kopieën van artikelen worden bijna niet geleverd aan OB’s: het gaat om enkele 
honderden per jaar. Dit komt ook omdat de drempel voor een aanvraag van kopie 
erg hoog is (dit moet via een bibliothecaris gebeuren).  

• Werking van IBL-circuit: 
o Er wordt eerst gekeken of een aanvraag binnen een provincie kan worden 

afgehandeld: dit gebeurt of door het provinciale systeem als dat er is (Zeeland, 
Utrecht, Gelderland, Overijssel) en via VDX als er verschillende ILS’en in een 
provincie zijn. 

o Wanneer de aanvraag niet binnen de provincie kan worden afgehandeld wordt 
‘doorgeschakeld’ naar landelijk IBL. Dit gebeurt alleen als de aanvrager heeft 
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aangegeven het daarvoor geldende tarief te betalen. Dit tarief varieert per 
basisbibliotheek van € 0 tot € 13. Wat doet een basisbibliotheek met dit geld? 
Daaruit worden de aanvragen die bij de UKB terechtkomen en die dus met een 
factuur worden verstuurd gefinancierd (de aanvragen die door de Plusbibliotheken 
worden verzorgd, worden gratis geleverd). 

o Het systeem werkt niet optimaal: 29,7% van de aanvragen via VDX worden niet 
geleverd. Het honoreringspercentage van de Plusbibliotheken in NCC/IBL is 64%. 

• Aantallen 2016 (herhaling van de cijfers genoemd in paragraaf 2.3):  

• Plusbibliotheken leveren 33.000 boeken, waarvan 23.000 aan de overige OB’s, 7000 
onderling en 3000 aan UB’s en andere bibliotheken. 

• OB’s ontvangen 30.000 leveringen, 23.000 van de Plus, 6.000 van UKB en (ruim) 1000 
van overige bibliotheken (o.a. HBO)13 

• Kopieën van artikelen worden bijna niet geleverd aan OB’s: het gaat om enkele 
honderden per jaar. Dit komt mede omdat de drempel voor een aanvraag van kopie erg 
hoog is (dit moet via een bibliothecaris gebeuren).  

5.2 TRENDS IN IBL 

• Recente stijging door NBC+: de NBC+ is nu bij ongeveer 70% van de OB’s 
geïmplementeerd. Dit betekent dat voor de gebruikers het gemakkelijker is het landelijke 
aanbod te bekijken en daaruit een aanvraag te doen. Dit heeft geleid tot een stijging van het 
IBL-verkeer. De verwachte groei van het landelijke IBL-verkeer hierdoor is 40%. Er is een 
volgende ‘sprong’ te verwachten als de overige 20-30% van de OB’s (het gaat om 30 
bibliotheken) aangesloten zijn naar verwachting het komende jaar. Dit tegen een 
achtergrond van een al jaren daling in het totaal aantal uitleningen. De verwachting is dat dat 
dit een eenmalige sprong zal zijn en dat vervolgens het aantal IBL aanvragen zal dalen in lijn 
met de dalende trend van uitleningen. 

• Andere effecten NBC+: de NBC+ omvat ook de catalogus van de KB, maar de KB levert niet 
uit. Dit leidt tot aanvragen bij de UB’s die deze titels ook vaak hebben. 

• IBL na overgang UB’s naar WorldShare ILL: op dit moment is er geen gateway voorzien 
tussen WorldShare ILL en IBL-V (zie paragraaf 5.3). Dat betekent dat er geen 
(geautomatiseerd) IBL-verkeer meer plaats zou kunnen vinden tussen de Nederlandse UB’s 
enerzijds en de OB’s/Plusbibliotheken anderzijds. 

5.3 VERANDERING SYSTEMEN 

• Landelijk ILS: op dit zijn er 5 verschillende ILS pakketten bij de Nederlandse OB’s in 44 
installaties. In principe betekent dit 44 koppelvlakken voor alle landelijke digitale diensten: 
5 technische ontwikkelingen en vervolgens nog implementatieverschillen tussen de 
verschillende installaties. Dit betekent dat het systeem als geheel weinig flexibel is en de 
innovatie vertraagd. Met een landelijk ILS – een multitenant systeem - is veel snellere 
innovatie mogelijk ook zou het collectiebeheer een stuk eenvoudiger kunnen wanneer er een 
systeem is met verschillende ‘tenants’. Inmiddels heeft de KB een traject gestart met als doel 
om te komen tot een dergelijk landelijk bibliotheeksysteem. 

                                                             

13 Afgeronde cijfers uit IBL cijfers 2016; GII Werkgroep 16 maart 2017 
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• IBL: OCLC stopt met het support van VDX. De UB’s schakelen per 1/1/19 over naar 
WorldShare ILL (dat systeem heeft geen regionale afhandeling). Na het bestuderen van de 
diverse alternatieven heeft de KB besloten om een IBL-systeem zelf te bouwen. De deadline 
hiervoor is eind 2018. De KB maakt hierbij gebruik van de ervaringen van het  CDR met hun 
systeem voor interbibliothecair leenverkeer van muziekdragers (IFL). Wanneer er een 
landelijk ILL komt, zou het nieuwe systeem een tijdelijk systeem kunnen zijn, vandaar de V. 

• Loskoppelen UB’s en OB’s: m.i.v. eind 2018 wordt NCC-IBL dus opgeheven en gaan de UB’s 
over naar WorldShare ILL, terwijl de OB’s het in ontwikkeling zijnde IBL-V systeem zullen 
gaan gebruiken. 

• IBL is stelseltaak volgens de WSOB: dit betekent dat iedere basisbibliotheek ook zou 
moeten leveren. In de praktijk is het waarschijnlijk haalbaarder om de 30-40 grootste 
bibliotheken/hoofdvestigingen te laten leveren. Dit is inmiddels mogelijk omdat alle OB’s 
met exemplaargegevens in het GGC zitten. 
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6. TOEGANG TOT WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE 

6.1 INDELING WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR  

• Primaire literatuur: het betreft voornamelijk peer-reviewed tijdschriftartikelen, die 
resultaten van onderzoek beschrijven. Er zijn circa 35.000 academische tijdschriften. 
Ongeveer 1/3 deel hiervan  publiceert de artikelen Open Access. 2/3 deel betreft 
abonnementstijdschriften. Daarnaast is er een manier om een artikel dat in een 
abonnementstijdschrift is verschenen ook Open Access te publiceren: auteursversie in een 
repository. Al met al is nu ca. 50% van de tijdschriftliteratuur op de een of andere manier 
toegankelijk via Open Access. In de Geesteswetenschappen en de Sociale Wetenschappen 
worden resultaten van onderzoek overigens ook wel beschreven in boekvorm (dissertaties, 
monografieën). 

• Secundaire literatuur: dit betreft overzichtsartikelen, monografieën, handboeken et cetera. 
De secundaire literatuur vat samen en synthetiseert kennis in een specifiek gebied, gebruik 
makend van de onderzoeksresultaten uit de tijdschriftliteratuur. Het lezerspubliek van de 
secundaire literatuur is veelal wetenschappers in het vakgebied of net buiten het vakgebied. 

• Tertiaire literatuur: dit betreft publicaties die gebruik maken van zowel primaire als 
secundaire literatuur en die zich richt op wetenschappers van andere vakgebieden of 
doelgroepen buiten de wetenschap. Het gaat onder andere om standaardwerken en 
populaire overzichtswerken. 

Deze indeling is van belang voor de Plusfunctie: 

• De huidige Pluscollecties richten zich voornamelijk op de secundaire/tertiaire literatuur in 
de vorm van handboeken, overzichtswerken en andere boekpublicaties.  

• Het programma ‘Wetenschap voor Iedereen’ van de KB (zie 6.2) richt zich voornamelijk op 
de primaire literatuur in de vorm van wetenschappelijke tijdschriften.  

6.2 WETENSCHAP VOOR IEDEREEN (PROGRAMMA VAN DE KB) 

• Doel: Het primaire doel van het programma is “hard core” wetenschappelijke publicaties 
toegankelijk maken voor “iedereen die daar behoefte aan heeft”. Dit leidt tot de volgende 
doelstellingen: 

o De klant (de persoon die wetenschappelijke publicaties wil raadplegen maar die 
geen bruikbare/betaalbare toegang heeft via licenties via bijvoorbeeld een 
universiteitsbibliotheek) heeft zo optimaal mogelijk toegang tot wetenschappelijke 
publicaties. 

o De klant weet zijn weg te vinden in het diverse en dynamische wetenschappelijke 
informatielandschap. 

• Ambitie:  
o De klant (Nederlandse burger) herkent in de KB een duidelijk loket om bij aan te 

kloppen voor hulp bij het zoeken naar en vinden van (en verkrijgen van toegang tot) 
wetenschappelijke publicaties. 

o De klant weet dat hij via de KB (lidmaatschap) toegang kan krijgen tot een aantal 
hoogwaardige gelicentieerde wetenschappelijke bestanden, de klant weet dat hij via 
de KB (wegwijzer) open access materiaal kan vinden via beschikbare online routes 
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en de klant weet dat de KB hem helpt bij het vinden van een goedkopere versie (vs. 
de online commerciële versie). 

• Context: open & shut: 
o Zelfredzaamheid burger: De overheid gaat er steeds meer vanuit dat de burger 

zelfredzaam is en zijn eigen kracht kan inzetten (participatiesamenleving). We 
worden geacht een leven lang te leren. Het is belangrijk dat mensen zo optimaal 
mogelijk toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardige informatie zoals 
wetenschappelijke publicaties die met publieke middelen tot stand zijn gekomen. 
Een groot deel hiervan staat achter een paywall en is slechts tegen commerciële 
tarieven beschikbaar. Daarnaast bevat het wetenschappelijke informatielandschap 
diverse gangen en groeven waarvan je als gebruiker het bestaan moet weten 
alvorens ze te verkennen. 

o Open Science: Het wetenschappelijke proces opent zich geleidelijk aan door breed 
gedragen open science ambities, die ertoe leiden dat steeds meer wetenschappelijke 
output vrij toegankelijk beschikbaar komt. Naast publicaties zoals artikelen en 
boeken, verschijnen er online educatieve bronnen, blogs, preprints, 
dataverzamelingen, wetenschappelijke presentaties, grafieken, wetenschappelijke 
projecten etc. Deze bronnen kunnen interessant en waardevol zijn voor 
verschillende klanten en klantgroepen die zich buiten het wetenschappelijk circuit 
bevinden. Vanwege de groeiende veelheid aan en variatie in informatie, is 
bewegwijzering nodig en zinvol. 

• Pijlers onder het programma zijn o.a.: 
o Klantvraag‐articulatie (wie is de klant en wat is zijn behoefte?) 
o Wegwijsfunctie uitwerken en bijwerken 
o Toegang tot wetenschappelijke publicaties verbeteren (gelicentieerd en open 

access). 

• Achtergronden bij het programma:  
o De KB koopt voor circa € 1.000.000 per jaar licenties voor databanken die 

gerelateerd zijn aan de NL collectie, zoals Jstor e.d. het betreft voornamelijk 
databanken op het gebied van Geesteswetenschappen. Het voornemen is om deze 
collectie steeds meer vraaggestuurd vorm te geven. 

o Er zijn verkennende gesprekken met het onderwijsveld zoals de MO raad, VO raad en 
de PO raad en de NRO (NWO sectie) hierover. Ook is er een onderzoek geweest naar 
de gebruikersgroep van zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg. Bij beide 
groepen is er behoefte aan toegang tot wetenschappelijke informatie, ook omdat het 
streven is om professionals meer academisch te vormen (onderwijs). Uit gesprekken 
blijkt dat men niet altijd weet wat de mogelijkheden zijn en dat ze vraag in het veld 
ook  gecreëerd moet worden. 

o In de UK is er het programma Access to Research. Via een aparte terminal in de 
openbare bibliotheken toegang geboden tot een deel van de wetenschappelijke 
informatie. Dit programma is besproken met de Plusbibliotheken: men vond het een 
mooie service, die wel goed begeleid moet worden en het feit dat het alleen onsite 
kan weer ouderwets gevonden. Dit heeft geleid tot een aantal succesvolle workshops 
met VOGIN om informatiespecialisten van de Plus bibliotheken bekend te maken met 
het landschap van wetenschappelijke informatie. In een proef worden overigens ca. 
63 ProQuest databases (voornamelijk historisch bronmateriaal) beschikbaar gesteld 
voor alle OB’s via een EZ proxy constructie. 

o In het kader van het Open Science plan zijn er 30 gesprekken geweest met 
Nederlandse burgers, mede over de toegang tot wetenschappelijke literatuur. Allen 
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zeiden dat zij dit soms nodig hadden. Ook is er een enquête geweest op LinkedIn, 
waaraan 300 mensen hebben deelgenomen. Ook hieruit blijkt een behoefte. 

6.3 WSWB BIBLIOTHEKEN EN PLUSBIBLIOTHEKEN 

De Plusbibliotheken en de WSWB bibliotheken hebben enige tijd geleden een overeenkomst 
gesloten om tot een samenwerking te komen. Daartoe zijn de volgende stappen aan de orde: 

• Op de 13 domeinen van de Plus collecties hebben de WSWB bibliotheken aangegeven welke 
collecties zij hebben. Dit lijstje wordt nog een keer aangescherpt en wordt dan voorgelegd 
aan de Plus bibliotheken met het oog op een onderlinge verwijsfunctie te realiseren. 
Bedoeling is dat dit in het najaar 2017 verder gestalte krijgt.  

• In een tweede stap wordt een koppeling voorzien van de digitale collecties/catalogi van de 
WSWB met het oog op deze collectie zichtbaar en doorzoekbaar te maken.  

6.4 ALLE MOGELIJKHEDEN M.B.T. TOEGANG WETENSCHAPPELIJKE 
LITERATUUR OP EEN RIJTJE 

• Intermediair door middel van wegwijzerfunctie en/of adviesfunctie 

• Ter plaatse toegang:  
➢ Voorbeeld: het ‘UK Access to Research’ initiatief 
➢ UB lidmaatschap en gezamenlijke lidmaatschappen zoals AdamNet/ Martinipas en walk-

in users: men kan dan ter plaatse op een UB de door hen aangekochte elektronische 
bestanden gebruiken. De licenties staan géén toegang toe van buiten de campus voor niet 
aan de universiteit gebonden personen. 

• Online toegang: 
➢ Suchkiste: een Duitse portal die toegang geeft tot (de informatie van) nationale licenties: 

online registreren is verplicht. 
➢ KB lidmaatschap: geeft recht tot online toegang tot de door de KB in licentie genomen 

bestanden, voornamelijk op het gebied van Geesteswetenschappen 
➢ Digitaal pakket OB’s: een pilot met 63 ProQuest databanken met bronnenmateriaal op 

het gebied van geesteswetenschappen 
➢ Open Access: toegang tot ca. 50% 14  van de wetenschappelijke tijdschriftliteratuur dat 

inmiddels (via Green of Gold OA) toegankelijk is, waarbij de meest gebruikte gratis 
zoekmachine Google Scholar is en er tools en gateways (OADOI/Unpaywall) zijn die het 
mogelijk maken om uitsluitend te zoeken in OA artikelen. 

  

                                                             

14 Proportion of Open Access Papers published in peer-reviewed journals at the European and World 
levels – 1996-2013; Archambault E., Didier A. Deschamps P., Nicol, A., Provencher F., Rebout L., Roberge 
G., European Commission, 28-4-2014; The State of OA:  a large-scale analysis of the prevalence and impact 
of Open Access articles; H. Piwowar e.a.; PeerJ Preprints, August 2, 2017 
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DEEL C: SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
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7. SAMENVATTING RESULTATEN 

7.1 KENNISPLUSFUNCTIE 

➢ M.b.t. de provinciale Plusfunctie: Uit de case reports m.b.t. de Plusbibliotheken kan het 
volgende worden geconcludeerd: 

• Intensief lokaal/provinciaal gebruik: Het lokale en provinciale gebruik van de HBO+ 
collecties is intensief en vele malen hoger dan het landelijk gebruik (Arnhem: circa 96% 
van het gebruik betreft lokaal/provinciaal, ZB: circa 90% van het gebruik betreft 
lokaal/provinciaal). Bij de ZB (en mogelijk ook bij andere Plusbibliotheken) is de HBO+ 
collectie mede verankerd door middel van samenwerkingsverbanden van regionale 
kennisinstellingen (HZ, UCR, RIAS). 

• Collectiebeleid primair afgestemd op lokale/regionale behoeften: Het 
collectiebeleid/acquisitiebeleid voor de HBO+ collectie is historisch gegroeid en op de 
lokale en regionale behoeften toegespitst. Er is in een aantal gevallen eveneens een 
relatie met de regionale erfgoedcollectie. De acquisitie voor de in het kader van de 
landelijke afspraken toegewezen Pluscollectie is nevengeschikt. 

• Bewaarbeleid: Uit de case reports komt naar voren dat de OBA en de ZB een breed 
bewaarbeleid hanteren voor delen van hun collectie. Dit geldt mogelijk ook voor andere, 
niet geïnterviewde Plusbibliotheken15.   

• Kennisactiviteiten veelbelovend: Activiteiten rond kennis en kenniscommunities, 
zoals in dit rapport beschreven in het case report van de BMB, hebben tot dusver 
veelbelovende resultaten en passen tegelijkertijd in de ontwikkeling richting 
maatschappelijke bibliotheek. 

➢ M.b.t. de gezamenlijke brede HBO+ collecties van de Plusbibliotheken: 
▪ Duidelijke toegevoegde waarde ten opzichte van de gezamenlijke provinciale 

collecties: Dit blijkt uit het feit dat (een geschatte) 30-40% van het landelijk 
IBLverkeer HBO+ titels betreft.  

➢ M.b.t. de huidige landelijk belegde Pluscollecties: 
▪ Beperkte toegevoegde waarde ten opzichte van de gezamenlijke OB-collecties:  

• Acquisitie: De ‘belegde’ Pluscollecties hebben vrijwel nooit de meeste titels 
aangeschaft op het betreffende domein in vergelijking met de andere 
Plusbibliotheken.  

• Overlap: De overlap van aanschaf 2012-2016 tussen de ‘belegde’ Pluscollecties en 
de brede HBO+ collecties van de overige Plusbibliotheken is hoog:  

• Unieke titels: Wat betreft unieke titels (uniek ten opzichte van elkaar) blijkt de 
collecties op de 15 domeinen van de Plusbibliotheken elkaar vooral aanvullen –  
de bijdrage van de belegde Pluscollectie steekt wat unieke titels betreft slechts in 
een beperkt aantal gevallen boven de andere collecties uit.  

• Uniek ten opzichte van NBD Biblion: De Pluscollecties bevatten een geschatte 12% 
uniek materiaal ten opzichte van de NBD Biblion stroom. Dit is overigens 
mogelijk enigszins groeiende doordat meerdere Plusbibliotheken Ingressus 
hebben ingeschakeld voor de acquisitie van deze Pluscollecties met de insteek 
meer/ook Engelstalig werk te acquireren.  

                                                             

15 De Athenaeumbibliotheek heeft eveneens breed bewaarbeleid. 
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• Bewaarbeleid: Voor de landelijk toegewezen Pluscollecties is een bewaarbeleid 
afgesproken. In de praktijk blijkt dat een aantal Plusbibliotheken zelf een veel 
breder bewaarbeleid hebben. 

• Dit leidt tot de conclusie dat deze landelijk toegewezen Pluscollecties relatief 
weinig toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de gezamenlijke Plus-
collecties en dat dus het idee achter deze toedeling onder de 14 Plusbibliotheken 
– een gedistribueerde landelijke diepgaande HBO+ collectie – onvoldoende uit de 
verf is gekomen. 

▪ Digitale etalages: De huidige wijze van opzet van deze etalages wordt door veel 
respondenten als 1.0 en ‘zenden’ gekarakteriseerd en de suggestie wordt gewekt dat 
deze opzet aan het einde van haar levensfase is. Eén digitale etalage is overigens wél 
succesvol: deze is regionaal gericht en opgezet met regionale partners, ingebed in 
activiteiten rond het thema (Energie, voorbeeld Zeeuwse bibliotheek). 

▪ Positionering t.o.v. UB’s: Ten opzichte van UB’s hebben de Plusbibliotheken soms 
grotere collecties fysieke boeken op de domeinen van de natuurwetenschappen. Fysieke 
boeken worden vaak niet of niet (meer) als fysiek boek in de collecties van de UB’s 
opgenomen, maar als digitale boeken (en als zodanig niet leverbaar via IBL).  

➢ IBL 

• Landelijke leveringen Plusbibliotheken: De Plusbibliotheken leveren 33.000 boeken, 
waarvan 23.000 aan de overige OB’s, 7000 onderling en 3000 aan UB’s en andere 
bibliotheken. Het overgrote deel (>90%) is non-fictie en oudere titels tot ongeveer 50 
jaar oud maken substantieel aandeel uit (schatting 10%-15%). 

▪ OB’s ontvangen 30.000 leveringen, 23.000 van de Plus, 6.000 van UKB en (ruim) 1000 
van overige bibliotheken (o.a. HBO) 

▪ Sprong: Er vindt momenteel een (waarschijnlijk eenmalige) sprong plaats in het IBL-
verkeer als gevolg van de verbeterde zichtbaarheid door de implementatie van de NBC+ 
bij de meeste OB’s. 

7.2 GEZAMENLIJKE OB-COLLECTIES 

• Drielagenmodel: De collecties van de openbare bibliotheken kunnen in drie lagen worden 
gerangschikt: 
➢ Lokaal: De circa 160 basisbibliotheken hebben een lokale collectie van fysieke boeken 

en andere publicatievormen. Deze wordt tot stand gebracht door middel van een 
collectieprofiel en richt zich op de lokale vraag. Uitleenfrequenties zijn daarbij een 
belangrijke maat. In het gezamenlijk collectieplan is afgesproken dat een 
basisbibliotheek aan tenminste 95% van de fysieke klantvraag vanuit de eigen collectie 
dient te voldoen.  

➢ Provinciaal: Op provinciaal niveau wordt het IBL-verkeer geregeld door de POI van die 
provincie. In 7 provincies is ook een provinciaal collectiebeleid, waarbij in een aantal 
gevallen ook een achtergrondcollectie wordt gevormd. Deze achtergrondcollectie bevat 
boeken die wél belangrijk zijn voor de provincie, maar niet door de individuele 
basisbibliotheken wordt aangeschaft. De boeken van de achtergrondcollectie zijn via het 
provinciale IBL toegankelijk. In twee andere provincies met provinciaal collectioneren 
worden deze boeken in de collectie van de Plusbibliotheek opgenomen. In het 
gezamenlijk collectieplan is overigens afgesproken dat 99,9% van de uitleningen binnen 
de provincie dient te worden afgehandeld.  

➢ Landelijk:  
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▪ Op landelijk niveau wordt het ebookpakket gecollectioneerd door de Koninklijke 
Bibliotheek ten behoeve van de Openbare Bibliotheken. Dit wordt gefinancierd 
vanuit het Ministerie van OCW. Daarnaast fungeert de collectie van Muziekweb/CDR 
mede als een landelijke collectie voor muziekdragers voor openbare bibliotheken  

• Collectieverschraling in exemplaren, niet in titels: Uit de recente GGC cijfers blijkt dat het 
aantal beschikbare exemplaren met 2,8% is gedaald, terwijl het aantal beschikbare titels met 
3,7% is gestegen. De collectiekrimp betreft dus het aantal beschikbare exemplaren dat 
afneemt, niet het aantal beschikbare titels. 

• Digitaal: 
➢ Digitaal aanbod: Er zijn nu ca. 17.000 titels in het ebookpakket opgenomen: dit betreft 

ruim éénderde van het totale aanbod van e-book titels op de Nederlandse markt. Het 
pakket wordt uitgebreid met Nederlandstalige populair wetenschappelijke titels en met 
andere digitale informatie. 

➢ Uitleningen digitaal: Momenteel betreft dit ca. 3,5% van het totaal aantal uitleningen 
door OB’s; dit percentage is sterk groeiend (ca. 10% in het laatste jaar).  

• Canon NL-literatuur:  
➢ De canon van de Nederlandse literatuur (1940-2000) zal - voorzover ‘out of commerce’ - 

worden gedigitaliseerd voor de DBNL en op termijn digitaal worden toegevoegd aan het 
ebook pakket van de OB’s.  

➢ Meerdere Plusbibliotheken hebben aangeven de canon van de Nederlandse literatuur in 
fysieke vorm langdurig te bewaren (in dit onderzoek: ZB, OBA, BMB). 

• Digitalisering NL-publicaties: 
➢ Boeken van vóór 1940: De KB streeft ernaar om alle boeken van vóór 1940 te 

digitaliseren en beschikbaar te stellen via DBNL en Delpher. Het gaat om ca. 800.000 
boeken waarvan er reeds 160.000 beschikbaar zijn via Delpher en 225.000 in de pijplijn. 

➢ Boeken 1940-2000: het gaat om circa 1.3 miljoen boeken, waar nog copyright op kan 
rusten. Voor DBNL is nu afgesproken dat ‘out of commerce’ boeken gedigitaliseerd 
mogen worden, een dergelijke afspraak wordt nagestreefd voor de overige boeken.  

7.3 IBL  

• WSOB en gezamenlijk collectieplan over landelijk leveren: Zowel in de WSOB als in het 
gezamenlijk collectieplan is vastgesteld dat álle OB’s als leverancier in het landelijk 
IBLverkeer dienen te fungeren. De verwachting is dat deze afspraak geïmplementeerd zal 
worden met de ingebruikname van het IBL-V-systeem. De huidige functie van de 14 
Plusbibliotheken om (als enige OB’s) deze leveranciersfunctie zal daardoor verandering 
ondergaan. 

• Verrekeningssysteem: Op provinciaal niveau wordt overwogen (en blijkt in een enkel geval 
reeds geïmplementeerd16) om een verrekeningssysteem in te voeren waardoor ‘free rider’ 
gedrag wordt voorkomen en netto leveranciers worden beloond. Ook voor het landelijke 
IBL-verkeer lijkt een verrekeningssysteem d.m.v. een clearinghouse mechanisme het 
aangewezen financieringsmodel. 

                                                             

16 Volgens een rapport van Probiblio (onderzoek vernieuwing IBL), 19 september 2017, werkt Cubiss 
reeds met een credit point systeem. 



PLEIADE MANAGEMENT EN CONSULTANCY 

  

49 

• Sprong IBL-verkeer: Het feit dat toegang tot collecties en IBL-verkeer communicerende 
vaten zijn, wordt eens te meer geïllustreerd door de gevolgen van de implementatie van 
NBC+: deze leidt in 2017 tot een toename van circa 40% van het landelijke IBL-verkeer.  

•  ‘Poort’ naar de wetenschappelijke collecties van de UB’s en de WSWB-bibliotheken in 
de toekomst onduidelijk:   
➢ De huidige ‘poort’ (NCC/IBL) tussen OB’s enerzijds en UB’s en een aantal andere 

bibliotheken (die WMS gebruiken) anderzijds per eind 2018 doordat de IBL-systemen 
van deze twee categorieën bibliotheken worden gescheiden (WorldShare ILL en IBL-V). 
Een eventuele ‘doorgang’ (technisch waarschijnlijk lastig te realiseren) is in discussie. 

➢ Daarnaast hebben de Plusbibliotheken recent een initiatief ondernomen om de collecties 
van de WSWB-bibliotheken toegankelijk te maken voor OB leden. Dit beperkt zich in 
eerste instantie tot een mogelijke doorverwijsfunctie. 

7.4 ONTWIKKELINGEN TOEGANG WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE 

• Primaire informatie/wetenschappelijke tijdschriftliteratuur: Door de voortschrijdende 
Open Access beweging wordt deze steeds meer toegankelijk. Huidige cijfers geven aan dat 
vrijwel de helft van de wetenschappelijke artikelen op de een of andere wijze toegankelijk is 
zonder betaalmuur. Ook is er een toenemend aantal hulpmiddelen om Open Access 
wetenschappelijke artikelen te vinden. 

• Secundaire/tertiaire informatie/wetenschappelijke boeken: De Pluscollecties bevatten 
voornamelijk Nederlandstalige boeken en kunnen dus als tertiaire en secundaire informatie 
gedefinieerd worden. De jaarproductie van Engelstalige wetenschappelijke boeken wordt 
overigens geschat op enkele tienduizenden titels. Bij de universiteitsbibliotheken worden de 
wetenschappelijke boeken in toenemende mate als ebooks aangeschaft, vaak door middel 
van patron-driven acquisitie. De aanschaf door UB’s van gedrukte boeken loopt (zeer) sterk 
terug op het gebied van de natuurwetenschappen. De Open Access beweging richt zich 
overigens ook in toenemende mate op wetenschappelijke boeken maar staat daarin nog in 
de kinderschoenen. 

• Programma ‘wetenschap voor iedereen‘ van de KB: De KB heeft dit programma 
opgesteld met als doel wetenschappelijke informatie beter toegankelijk te maken. Pijlers 
onder het programma zijn o.a.: 

o Klantvraag‐articulatie (wie is de klant en wat is zijn behoefte?) 
o Wegwijsfunctie uitwerken en bijwerken 
o Toegang tot wetenschappelijke publicaties verbeteren (gelicentieerd en open 

access). 

7.5 MUZIEK 

• Terugloop uitleningen en vermindering/afstoting lokale muziek-cd-collecties: er vindt 
een sterke achteruitgang plaats van het aantal uitleningen van de muziek-cd’s en het aantal 
lokale muziek-cd collecties bij OB’s. Daardoor vindt er een verschuiving plaats van lokale 
levering uit lokale collecties naar landelijke levering uit de collectie van Muziekweb. Het 
afstoten van CD-collecties lokaal gaat onverminderd door: zo heeft de OBA recentelijk een 
deel van haar collectie overgedragen aan Muziekweb, de Bibliotheek Midden Brabant heeft 
recentelijk de collectie muziek-cd’s geheel afgestoten. 

• Collectie Muziekweb functioneert meer en meer als eerstelijns collectie i.p.v. 
achtergrondcollectie: als gevolg van het afstoten van de lokale muziek-cd-collecties, 
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functioneert de collectie van Muziekweb in toenemende mate als een eerstelijns collectie: zo 
heeft Muziekweb in 2015 via landelijke levering 21% van het totaal aantal uitleningen van 
muziek-cd’s verzorgd. 

• Recente stabilisering IBL-leveringen Muziekweb: Het aantal landelijke leveringen door 
Muziekweb heeft in de laatste 5 jaar een sterke daling doorgemaakt, terwijl er sinds 2016 
een stabilisering lijkt plaats te vinden rond 140.000 uitleningen.   

• Zetten deze trends door?  
➢ Het afstoten van lokale muziek-cd-collecties lijkt zich door te zetten: meerdere 

geïnterviewden geven aan hiermee bezig te zijn of dit te overwegen. 
➢ De daling in het aantal uitleningen van muziekcd’s lijkt nog niet tot staan gebracht. Een 

stabilisering hiervan in de komende jaren rond een bepaald niveau behoort tot de 
mogelijkheden.  

➢ De hierboven beschreven verschuiving van lokaal naar landelijk en mogelijk 
verdergaande terugloop van muziek-cd-gebruikers zal na enige tijd mogelijk verdere 
dalingen tot gevolg hebben van de aanvragen en leveringen door Muziekweb. Dit kan 
leiden tot financiële gevolgen voor Muziekweb (de inkomsten uit IBL zijn nu 18% van de 
totale inkomsten van Muziekweb).  

➢ De collectie van Muziekweb is op weg om een landelijke collectie te worden, die géén 
tegenhangers heeft op lokaal niveau. In dat geval is de landelijke collectie geen 
aanvullende, ‘long tail’ collectie meer maar een eerstelijnscollectie.  
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8. CONCLUSIES M.B.T. DE KENNISPLUSFUNCTIE IN DE TOEKOMST 

Per onderwerp een korte beschouwing, gevolgd door de aanbeveling voor het nieuwe beleidskader in aan 
ander, groter lettertype. 

8.1 KENNISPLUSFUNCTIE IS STELSELTAAK 

Terwijl het belang van de kennissamenleving steeds meer toeneemt zoals zichtbaar wordt door 
een toenemend percentage hoger opgeleiden, en ontwikkelingen rond een leven lang leren en 
online learning, zijn er groepen in de samenleving met obstakels in toegang tot kennis, terwijl 
deze hieraan wel behoefte hebben. Het gaat om onder meer MKB, kleinere publieke organisaties, 
zzp ‘ers en gepensioneerden. Op grond van dit onderzoek lijkt er een breed draagvlak voor een 
rol van de OB’s hierin. Daarbij wordt gesteld dat de positionering van de openbare bibliotheken 
als kennis en informatiepunt de laatste jaren steeds meer in het gedrang is gekomen. Dit is mede 
veroorzaakt door de verschraling van het aanbod in OB-vestigingen in het platteland en in de 
wijken. Daar staat tegenover dat er grote openbare bibliotheken in de steden met een centraal 
en attractief gebouw zijn (‘magneet-bibliotheken’) met wél een rijker aanbod. Ook is een 
belangrijk deel van de bezoekers van de bibliotheek hoger opgeleid (zie Bijlage B). Uit het 
bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de KennisPlusfunctie – het stimuleren en 
ondersteunen van gebruik en toegang tot informatie van een hoog kennisniveau (ook wel HBO+ 
niveau genoemd) - een stelseltaak is van de openbare bibliotheken waarbij er een rolverdeling is 
tussen de grotere bibliotheekvestigingen in de steden en de kleinere bibliotheekvestigingen in 
de wijken en op het platteland. 

Ten aanzien van het te ontwikkelen beleidskader voor de 

KennisPlusfunctie leidt dit tot de aanbeveling om een organisatievorm te 

kiezen voor de aansturen van de KennisPlusfunctie binnen het OB-stelsel 

die past bij een stelseltaak. 

8.2 KENNISPLUSCOLLECTIES 

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven hebben de 14 Plusbibliotheken onderling afspraken gemaakt 
over collectievorming op het HBO+ niveau met als doel een landelijk gedistribueerde HBO+ 
collectie aan te leggen. Uit de in dit onderzoek verzamelde gegevens over deze belegde 
Pluscollecties en over de brede HBO+ collecties van de Plusbibliotheken kan het volgende 
geconcludeerd worden: 

• De brede HBO+collecties van de Plusbibliotheken vervullen lokaal en provinciaal een 
belangrijke rol: de collecties worden - voor zover er separate gebruikscijfers over bekend 
zijn - goed  gebruikt en zijn er mede de oorzaak van dat er véél IBL-aanvragen binnen de 
provincie kunnen worden afgehandeld. 

• De gezamenlijke brede HBO+ collecties van de Plusbibliotheken hebben een 
duidelijke toegevoegde waarde ten opzichte van de gezamenlijke provinciale 
collecties: dit blijkt uit het feit dat (een geschatte) 30-40% van het landelijk IBLverkeer 
HBO+ titels betreft.  

• De belegde Pluscollecties hebben weinig toegevoegde waarde ten opzichte van de 
gezamenlijke collecties van de Plusbibliotheken: deze conclusie is gebaseerd op de 
bevindingen in hoofdstuk 2, waaruit blijkt dat (1) de belegde Pluscollectie niet de meeste 
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titels aanschaft op het betreffende domein (2) er een grote onderlinge overlap is tussen de 
collecties op de 15 domeinen van de belegde Pluscollectie, (3) qua unieke titels (uniek ten 
opzichte van elkaar) de collecties op de 15 domeinen van de Plusbibliotheken elkaar 
aanvullen en de belegde Pluscollectie wat unieke titels betreft er slechts in een beperkt 
aantal gevallen boven de andere collecties uitsteekt. Qua bewaarbeleid van de belegde 
Pluscollecties blijkt ook dat enkele Plusbibliotheken een veel breder bewaarbeleid voor hun 
collectie hanteren. Tenslotte kan geconcludeerd worden dat de zichtbaarheid van de belegde 
Pluscollecties door middel van de digitale etalages niet in verhouding lijkt te staan tot de 
inspanningen hiervoor. De opzet van de digitale etalages worden door veel gesprekspartners 
als te weinig interactief en verouderd aangemerkt.  

Ten aanzien van het te ontwikkelen beleidskader voor de KennisPlusfunctie leidt het 
bovenstaande tot de volgende conclusies: 

• Het is van belang om het aanbod van HBO+ informatie in het netwerk van openbare 
bibliotheken op peil te houden en waar mogelijk te versterken. De huidige Plusbibliotheken, 
mogelijk aangevuld met andere OB’s met grote collecties (in het totaal zijn er 29 openbare 
bibliotheken met een collectie groter dan 100.000 titels) zijn hiervoor de logische partners. 

• De huidige landelijke coördinatie van de collecties van de Plusbibliotheken door middel van 
de belegde Pluscollecties is weinig effectief en dient vervangen te worden door een ander, 
effectiever mechanisme of geheel losgelaten te worden. 

• Het is wenselijk om de zichtbaarheid van de KennisPlus collectie voor de OB-leden te 
verbeteren. 

• Tevens is het wenselijk om de toegang tot Nederlandse wetenschappelijke en 
erfgoedcollectie ’s voor OB leden te behouden cq te verbeteren. 

8.3 IBL DOOR DE PLUSBIBLIOTHEKEN 

Op dit moment zijn de 14 Plusbibliotheken de enige openbare bibliotheken die een 
leveranciersfunctie hebben in het landelijk IBL-verkeer. Dit zal met ingang van 2019 gaan 
veranderen met invoering van het IBL-V systeem, waarbij in principe alle OB’s hun collectie 
dienen open te stellen voor landelijk IBL-verkeer. Dit laatste is vastgesteld in de WSOB en 
herbevestigd in het Gezamenlijk Collectieplan. Door de implementatie van de NBC+ is het 
landelijk IBL-verkeer recentelijk gestegen en zal naar verwachting in 2017 uitkomen op 50.000 
tot 60.000 IBL leveringen verzorgd door de huidige 14 Plusbibliotheken. Ook in de nieuwe 
situatie zullen de huidige Plusbibliotheken netto-leveranciers in het landelijk IBL-verkeer 
blijven gezien hun omvangrijke collecties, naar verwachting samen met netto leveranties  door 
15 andere OB’s met collecties van meer dan 100.000 titels.  Uit een aantal interviews blijkt ook 
dat de netto-leveranciers binnen het provinciale IBL-verkeer zoeken naar financiële 
compensatiemechanismen hiervoor. 

Ten aanzien van het te ontwikkelen beleidskader voor de KennisPlusfunctie leidt het 
bovenstaande tot de volgende conclusies: 

• De huidige Plusbibliotheken, aangevuld met enkele andere grote openbare bibliotheken, 
zullen netto leveranciers in het landelijk IBL verkeer blijven vanwege hun grote collecties. 
Dit zijn zij al binnen het provinciale IBL verkeer. 
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• Voor de financiële lasten van het netto-leverancierschap dient in het nieuwe beleidskader 
een oplossing gevonden te worden omdat anders de robuustheid van deze stelseltaak in het 
gedrang dreigt te komen. 

8.4 METADATA  

In paragraaf 2.4 is de huidige functie wat betreft metadata door de Plusbibliotheken besproken. 
Samengevat betekent dit dat de Plusbibliotheken: 

• Holdingsgegevens toevoegen aan het GGC voor hun gehele collectie ten behoeve van het 
huidige NCC/IBL systeem. Dit zal komen te vervallen bij de invoering van het IBL-V systeem. 

• Metadateren van aanschaf buiten de NBD Biblion stroom: Dit betreft het directe 
metadateren in het GGC van zowel titels op HBO+ niveau als titels voor de regionale 
erfgoedcollecties die door veel Plusbibliotheken worden beheerd.  

• Expertise metadateren: de Plusbibliotheken zijn samen met enkele POI’s de enigen binnen 
het OB stelsel met expertise over metadateren in het GGC en spelen dan ook een rol door 
middel van een werkgroep bij het verder ontwikkelen en verbeteren van de metadata en de 
bijbehorende systemen. 
 

Ten aanzien van het te ontwikkelen beleidskader voor de KennisPlusfunctie leidt het 
bovenstaande tot de volgende conclusies: 

• De landelijke rol op het gebied van metadata wat betreft het toevoegen van holdinggegevens 
betekent een vermindering van de inspanningen op het gebied van metadateren voor de 
Plusbibliotheken bij de ingebruikname van het IBL-V systeem. 

• De rol op het gebied van metadateren van aanschaf buiten de NBD Biblion stroom om blijft 
bestaan. Een dergelijke rol is er ook voor andere OB’s, die deze acquisitie óf laten metateren 
door een POI (of een andere partij) óf de metadatering uitvoeren via een template in hun 
bibliotheeksysteem. Hoewel de aanschaf buiten de NBD Biblion stroom om een verrijking is 
vanuit het oogpunt van de gezamenlijke collecties van de OB’s, kan dit niet gezien worden als 
een landelijke stelseltaak: de aanschaf vindt immers plaats op basis van  lokale en regionale 
collectievorming. Dit verandert wanneer er in het nieuwe beleidskader een collectievorming 
uit landelijk oogpunt (ter vervanging van de ‘belegde’ Pluscollecties) wordt opgenomen: in 
dat geval is de metadatering daarvan wel een landelijke stelseltaak. 

• De bestaande expertise van de Plusbibliotheken op het gebied van metadatering blijft 
belangrijk voor het gehele stelsel met het oog op de verdere ontwikkeling van de metadata 
en de bijbehorende systemen.  

8.5 PROGRAMMERING EN DIENSTEN VAN KENNISPLUS 

In het kader van de ontwikkeling van richting maatschappelijke bibliotheek verzorgt een aantal 
Plusbibliotheken programma’s rond actuele thema’s met een hoog kennisgehalte. Deze 
programma’s worden veelal verzorgd in samenwerking met andere partners en in aansluiting 
met kenniscommunities. De Bibliotheek Midden Brabant vervult hierbij een voorbeeldfunctie 
met programma’s als Kenniskans (openbare colleges van lectoren met studenten en algemeen 
publiek), KennisCloud (activiteiten rond onderwerpen ondersteund door een ICT platform waar 
discussies virtueel kunnen starten en kunnen doorgaan) en gastcuratoren, waarbij experts op 
een bepaald gebied worden uitgenodigd om zowel programma-activiteiten te organiseren als 
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een deel van de collectionering te verzorgen. De Bibliotheek Midden Brabant heeft 10% van haar 
collectiebudget uitgetrokken om aanvullend te collectioneren rond de genoemde activiteiten. 
Een belangrijk verschil met de belegde Pluscollecties is dat de programma-activiteiten rond 
thema’s gaan (binnen een domein of domein overstijgend) en niet (of zelden) over domeinen. 
Ook andere bibliotheken zijn hiermee volop aan de slag in het kader van de ontwikkeling 
richting maatschappelijke bibliotheek en het idee om een deel van het collectiebudget te 
reserveren om aanvullend te collectioneren rond deze activiteiten/programmering wint terrein: 
het gaat niet alleen om KennisPlus activiteiten maar ook om andere programmering, die zich 
niet per se gericht op een hoger opgeleid publiek. Er zijn rondom de KennisPlus functie 
inmiddels een aantal initiatieven om deze te ondersteunen door middel van ICT: de KennisCloud 
van de BMB wordt verder ontwikkeld voor landelijk gebruik, er is een initiatief rond 
Kennisbazen van de Plusbibliotheken en er zijn lokale initiatieven zoals de ZEP-service van de 
Nieuwe Bibliotheek. De KB is ook actief op dit terrein met het in hoofdstuk 7 beschreven 
programma Wetenschap voor Iedereen. 

Ten aanzien van het te ontwikkelen beleidskader voor de Plusfunctie leidt het bovenstaande tot 
de volgende conclusies: 

• Programmering van KennisPlus activiteiten is belangrijk voor de positionering van 
OB’s op dit gebied, alsmede voor de zichtbaarheid en gebruik van de KennisPlus 
collecties: daarnaast past dit in de ontwikkeling richting maatschappelijke bibliotheek. In 
het nieuwe beleidskader van de Plusfunctie dient er dan ook plaats te zijn voor stimulering 
hiervan en verdere innovatie. Hierbij speelt uitwisseling van kennis en ervaring op dit 
gebied tussen de OB’s een cruciale rol. Ook is er aandacht nodig voor de ‘kopieerbaarheid’ 
van de programmering door andere OB’s, alsmede voor de plaats van kleinere OB’s en de 
leden van kleinere OB hierin. Aansluiting met de activiteiten rond de Route2020 en 
bibliotheekinnovatie ligt voor de hand. 

• Programma-gestuurde collectionering: een collectioneringsmethodiek rond deze 
KennisPlus activiteiten zal een belangrijke rol dienen te spelen in het nieuwe beleidskader. 
Dit lijkt met name van belang voor wat betreft Engelstalige HBO+ literatuur (die qua 
jaarlijkse productie tienduizenden titels omvat en waar de OB’s uitsluitend de belangrijkste 
krenten uit de pap kunnen gaan aanbieden). 

• Samenhang met activiteiten van de KB: ook dient het nieuwe beleidskader aandacht te 
besteden aan de aansluiting van de activiteiten van de OB’s op dit gebied met de activiteiten 
van de KB. Dit geldt ook voor een eventuele dienstverlening op dit gebied (een 
informatiedesk of website over het zoeken van wetenschappelijke literatuur). 
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9. CONCLUSIES T.A.V. ANDERE (MOGELIJKE) PLUSFUNCTIES IN 
DE TOEKOMST 

9.1 GEZAMENLIJKE OB COLLECTIES 

De circa 160 basisbibliotheken vormen een lokale collectie van fysieke boeken en andere fysieke 
publicaties vormen. Deze richten zich primair op de lokale vraag, waarbij uitleenfrequenties een 
belangrijke maat vormen. In het gezamenlijk collectieplan is gesteld dat een basisbibliotheek ten 
minste 95% van de fysieke kant vraag uit de eigen collectie dient te bedienen. Daarbij is het 
belangrijk om te vermelden dat er grote verschillen zijn in omvang van de collecties van de 160 
basisbibliotheken: 29 bibliotheek collecties hebben meer dan 100.000 titels, 71 
bibliotheekcollecties hebben minder dan 50.000 titels en 58 collecties zitten daar tussenin. 

Eveneens is afgesproken dat 99,9% van de uitleningen binnen de provincie dient worden 
afgehandeld. In 7 provincies vindt er provinciale collectionering plaats, waarbij de POI een 
coördinerende en uitvoerende rol speelt en waar de POI in 5 gevallen daartoe een 
achtergrondcollectie aanhoudt. Duidelijk is dat het primaat van collectioneren van fysieke 
materialen bij de basisbibliotheek ligt, terwijl de in dezelfde provincie aanwezige grotere 
bibliotheekcollecties van Plusbibliotheken en enkele andere grote OB’s, een belangrijke, 
aanvullende rol spelen om aan de genoemde eis van 99,9% te kunnen voldoen. 

Landelijk wordt de ebook collectie aangekocht en onderhouden. Deze wordt aangevuld met 
andere digitale informatiediensten en - in de nabije toekomst - ook met gedigitaliseerde boeken. 

Het overzicht van de fysieke boeken stromen door het Centraal Boekhuis en door NBD Biblion 
(zie paragraaf 4.3) laat zien dat de acquisitie door de OB’s voor een belangrijk deel op de NBD 
Biblion stroom is gebaseerd en dat dit – hoewel een (belangrijk) deel van de Nederlandse 
boekproductie - geen volledige opname van de Nederlandse boekproductie betekent. Ook is 
geconstateerd dat enkele OB’s een veelomvattend bewaarbeleid hanteren, waardoor o.a. de 
oudere canon van de Nederlandse literatuur volop toegankelijk is voor OB-leden. 

Ten aanzien van het te ontwikkelen beleidskader voor de Plusfunctie leidt het bovenstaande tot 
de volgende conclusies: 

• ‘Blended’ collectie: de gezamenlijke collectie van de OB’s zal steeds meer een ‘blended’ 
collectie worden waar digitale en fysieke informatie beiden een belangrijke rol spelen. 

• Afstemming collectievorming: een te ontwikkelen mechanisme om de collectievorming 
van enerzijds digitale collectie en anderzijds de provinciale 
collectievorming/collectievorming van de grote OB collecties op elkaar af te stemmen kan 
zowel efficiëntiewinst als verrijking van de gezamenlijke OB-collecties tot stand brengen.  

• Acquisitie en bewaarbeleid:  
o Vraaggestuurde acquisitie: bij programmering door de Plusbibliotheken is reeds 

opgemerkt dat een soort vraaggestuurde acquisitie (programma-gestuurde 
acquisitie) bij meerdere bibliotheken is opgestart. Een andere ontwikkeling richting 
een meer vraaggestuurde acquisitie zou kunnen worden ingezet door de metadata 
van door geen enkele OB aangeschafte titel in de NBC op te nemen en deze aan te 
schaffen wanneer iemand deze aanklikt. 

o Bewaarbeleid: afspraken op het gebied van bewaren van het laatste (fysieke) 
exemplaar - in afstemming met de retrodigitalisering ingezet door de Koninklijke 
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Bibliotheek - zouden de gezamenlijke collecties van de OB’s verrijken en is daarnaast 
belangrijk voor titels van ná 2000, omdat hier nog geen digitaliseringsbeleid voor is 
vastgesteld.  

9.2 MUZIEK 

Het afstoten en/of inkrimpen van de muziekcd-collecties door basisbibliotheken leidt ertoe dat 
aanvragen voor muziek cd’s van OB-leden verschuiven van lokaal naar de landelijke collectie van 
Muziekweb, waardoor deze laatste collectie steeds meer als een eerstelijnscollectie fungeert. De 
algehele terugloop van de cd als muziekdrager onder invloed van andere distributiekanalen 
zoals downloads en vooral streaming zal naar verwachting ertoe leiden dat dit proces zich zal 
voortzetten: door een verder afnemende publieksvraag stoten lokale bibliotheken hun muziek-
cd’s af en sluizen de aanvrager hiervoor door naar Muziekweb. Deze verschuiving van lokaal 
naar landelijk zal na enige tijd mogelijk ook dalingen tot gevolg hebben van de aanvragen en 
leveringen door Muziekweb. Het risico daarbij is dat het voor Muziekweb op een bepaald 
moment niet meer lonend is om deze dienstverlening voort te zetten. Op den duur zou dit ook 
gevolgen kunnen hebben voor de andere diensten van Muziekweb die door de OB’s worden 
afgenomen: Muziekwebluisterdienst en de geluidsfragmenten in de catalogus komen dan 
geïsoleerd te staan en verliezen mogelijk hun aantrekkelijkheid voor OB leden. 

Ten aanzien van het te ontwikkelen beleidskader voor de Plusfunctie leidt het bovenstaande tot 
de volgende conclusies: 

• Ongewijzigd voortzetten van het huidige beleid in deze kan op de middellange  termijn 
leiden tot het (vrijwel) verdwijnen van muziek uit het aanbod van openbare bibliotheken.  
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE A: RESPONDENTEN EN BRONNEN 

 

Respondenten organisatie Onderwerp 

Anne Buteijn, Elly Verdonk ZB Plusfunctie ZB 

Astrid van Wesenbeeck KB Wetenschap voor iedereen 

Birgit van Berkel KB NBC+ en IBL 

Erno de Groot Provinciaal collectioneren in 
Utrecht 

Provinciaal collectioneren in Utrecht 

Frans van Spaandonk Plusbibliotheken Financiële analyse; input en output gegevens 
Plusbibliotheken 

Johan Stapel KB IBL 

Jos Debeije KB Plusfunctie 

Lucinda Jones KB Digitaliseringsbeleid 

Margreet Teunissen, Mariëtte de Koning, Ingmar Vroomen Muziekweb Muziekweb 

Margriet van Leeuwen, Rommie Eisma, Mark Deckers< Elma 
Lammers, Jos Debeye 

Gelderland Collecties en IBL in Gelderland 

Martin Berendse, Rob Visser OBA Plusfunctie OBA 

Peter Kok: Moniek Wegman BMB Plusfunctie BMB 

Petra Rijkelijkhuizen KB Digitale content pakket OB's 

Mireille Boetje, Gerard van Teijlingen NBD Biblion NBD Biblion stroom 

Rommie Eisma Rijnbrink Wisselcollecties en leeskringen 

TABEL 15 GEINTERVIEWDEN 

Gebruikte bronnen: 

• Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid, 2015, Anton Dierdorp 

• Beheerplan landelijke digitale openbare bibliotheek, Koninklijke Bibliotheek, 2017 

• Behoefte aan wetenschappelijke artikelen; verdiepingsonderzoek; TNS Nipo, 2014 

• Bibliotheekcollecties in het netwerk, Koninklijke Bibliotheek 

• Collectiebeleid voor openbare bibliotheken, samenwerkingsverband Plusbibliotheken, 2014 

• Ebook barometer Q2 2017 NL , Centraal Boekhuis 

• EPN tellingen 2015-2017 

• Gezamenlijk collectieplan, Koninklijke Bibliotheek, december 2016 

• GII GGC cijfers 2016 – 2017 

• GII IBL cijfers 2016  

• Ingressus analyses Pluscollecties januari 2017 

• Muziekweb brochure 2017 

• OBA beleidsplan 2015-2018 

• Onderzoekvernieuwing IBL, Probiblio 19 september 2017 

• Openbare bibliotheken CBS Statline 2016 

• Provinciale taken in het bibliotheekstelsel, Kwink groep; 2016  

• Sport en Cultuur, SCP , oktober 2016 

• WSF-functie en WSF-gebruikers, Stichting WSF, Saskia Hoogendoorn, 2007 
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BIJLAGE B: OVERZICHT GEBRUIKERSONDERZOEKEN 

De volgende onderzoeken naar (potentiële) gebruikers zijn relevant voor de Plusfunctie. 

• SCP-rapport Sport en Cultuur (2016): 
o Lezen: 55% van de bevolking (6 jaar en ouder) leest maandelijks boeken, 12% leest 

ebooks, het percentage dat gedrukte boeken leest is iets teruggelopen.  
o Bibliotheekbezoek en opleidingsniveau: 39% bezoekt de bibliotheek: 46% van hen heeft 

hoger onderwijs genoten. 
o De bibliotheek is dichtbij: voor 77% bevindt de bibliotheek zich binnen 2 km, voor 19% 

binnen 2 tot 5 km. Voor slechts 3% is de bibliotheek meer dan 5 km weg. 

• WSF-functie en WSF-gebruikers, Stichting WSF, Saskia Hoogendoorn (2007) 
o Onderzoek onder selectie van de leden van 5 WSF-bibliotheken op basis van meerdere 

lidmaatschappen van bibliotheken of IBL-account of speciale pas (AdamNet; Martinipas) 
o Waarom lid van de WSF-bibliotheek? : brede collectie (42%) en méér op mijn 

interessegebied (37%) 
o De helft (48%) ook lid van andere bibliotheek: 54% van andere OB, 42% van UB en 14% 

van KB. 
o Kenmerken: 70% is hoger opgeleid; middelbare leeftijd of ouder (28% is 

gepensioneerd). 

• Onderzoek17 behoefte toegang wetenschappelijke artikelen: 
o 13% van de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder geeft aan geïnteresseerd te zijn 

in online toegang tot wetenschappelijke artikelen:  
o Lezers van wetenschappelijke artikelen: van deze 13% heeft 61% de afgelopen 

12 maanden een wetenschappelijk artikel gelezen, terwijl 16% dit in de jaren 
daarvoor wel heeft gedaan.  

o Potentiele lezers van wetenschappelijke artikelen: de overige 23% van de 13% 
weet  niet zeker of ze weleens een wetenschappelijk artikel hebben gelezen óf 
hebben dit nog nooit gedaan. 

o De motivatie is: algemene interesse (66%, voor het werk (54%), voor studie en opleiding 
25%. 

o De meeste geïnteresseerden zijn geïnteresseerd in medische wetenschappen of sociale 
wetenschappen en geschiedenis. De andere vakgebieden die worden genoemd zijn 
exacte wetenschappen, recht, talen letterkunde, technische en toegepaste 
wetenschappen, filosofie en kunstwetenschappen. 

o De lezers van wetenschappelijke artikelen hebben voor 86% toegang via het werk als 
een motivatiewerk is, 72% via studie/bibliotheek als hun motivatiestudie is en uit 
algemene interesse hebben de meeste toegang via internet. 

o Het advies aan de KB is om zich te richten op de potentiële lezers (ca. 3% van de NL-
bevolking), omdat de anderen al toegang hebben. Wensen van de potentiële lezers zijn 
een centrale database om te zoeken en een vertaalslag in het Nederlands en uitleg over 
het zoeken en het beoordelen van de kwaliteit van een artikel. Er is weinig bereidheid tot 
betalen. Lidmaatschap van de OB is niet bevraagd. 

 

                                                             

17 TNS NIPO onderzoek voor de Koninklijke Bibliotheek, 2014 
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BIJLAGE C: CASE REPORTS PLUSBIBLIOTHEKEN 

C1. BIBLIOTHEEK MIDDEN BRABANT 

PROVINCIALE SUBSIDIE 

• De provinciale subsidie is met ingang van 1 januari 2015 gestopt18. Toch gaat de BMB door 
met de Plusfunctie. Men doet dit om de volgende redenen: 
o IBL is stelseltaak: Het is de plicht in het stelsel bibliotheken dat grotere bibliotheken 

met grote collecties deze ter beschikking stellen aan kleinere bibliotheken. Dat kan niet 
tegen kostprijs, dus daarom betalen zij het. Men vindt dat de IBL-functie enigszins los 
staat van de Plusfunctie. 

o Plus zwaartepuntcollectie: BMB onderhoudt als zwaartepunt in het kader van de 
landelijke Plusfunctie een collectie op het gebied van Opvoeding en Onderwijs. ‘Wat een 
professional nodig heeft op dit gebied wordt gecollecteerd’. En: ‘Feitelijk elk boek dat op 
dit gebied in Nederland uitkomt ‘: Daarnaast wordt er ook een digitale etalage hierover 
ingericht en is er een displaytafel op locatie. Overigens heeft bijvoorbeeld de bibliotheek 
Den Haag een grotere collectie op dit gebied. Met andere woorden: de 
zwaartepuntcollectie wordt weliswaar aangeschaft, maar dat betekent niet dat de andere 
Plusbibliotheken niet ook op dat gebied aanschaffen (zie ook hieronder). 

o Algemene HBO+ collectie: de BMB heeft ook een algemene HBO+ collectie. Dit hoort bij 
een grote bibliotheek. 

PLUSCOLLECTIE OPVOEDING EN ONDERWIJS 

• Feiten:  
o circa € 10.000 aanschaf budget.  
o Het bijhouden van de digitale etalage (redactie) kost 0,2 FTE  

• Acquisitie: 
o de acquisitie voor de zwaartepuntcollectie wordt verzorgd door Ingressus. Dit 

gebeurt op basis van een collectieprofiel. De overige collectieonderdelen worden 
intern geacquireerd door een team collectioneurs (4 medewerkers), die 
voornamelijk gebruik maken van de NBD Biblion stroom, maar ook wel enkele 
andere kanalen hiervoor gebruiken. NBD Biblion selecteert tot HBO-niveau en niet 
daarboven. Ingressus kijkt ook naar Engelstalige literatuur. 

• Definitie doelgroep zwaartepuntcollectie:  
o Studerenden, afgestudeerden, beroepsbeoefenaren en iedereen die geïnteresseerd is 

in deze thema’s. 

• Aanschafcriteria: 
o HBO  

▪ Schoolboek of verdiepend naslagwerk, inleiding of tijdschrift. 
▪ Vakmatig belangrijke vakonderdelen en onderwerpen in zowel de 

Nederlandse als ook Engelse taal 

                                                             

18 De subsidie bedroeg ruim € 400.000 voor de BMB en de bibliotheek Eindhoven. Hiervoor werden 
diensten uitgevoerd, De aanschaf van de collectie werd uit eigen middelen betaald. 
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▪ Informatie en illustratie zijn functioneel, praktisch en zelf toe te passen  
▪ In het woordgebruik treedt ook jargon op en er wordt (vaag) verwezen naar 

onderzoek 
▪ Deze boeken bevatten een register en/of ‘verder lezen lijst’. 

  
o Wetenschappelijke standaardwerken 

▪ Gedetailleerd tot zeer gedetailleerd boek, naslagwerk of bron waarin een en 
ander nader uitgediept en/of toegelicht wordt. 

▪ De geboden informatie kan in het Nederlands, Engels of een van de andere 
wereldtalen beschreven zijn en biedt mogelijkheden tot zelfstandig 
onderzoek en/of prikkelt tot verder onderzoek.  

▪ Veel aandacht voor details ook op het gebied van illustraties 
▪ Er wordt vakjargon gehanteerd en er worden verwijzingen gemaakt naar 

onderzoeken/artikelen van vakgeleerden 
▪ Niet de didactische component maar de logica is leidend 
▪ Er is altijd sprake van een verantwoording via een uitgebreide 

bronvermelding 
 

o Objecten van wetenschappelijk onderzoek 
▪ Studieobjecten voor wetenschappers en HBO opgeleide mensen, in allerlei 

vormen, zo ook relevante afstudeerscripties en proefschriften. 

• Aard van de collectie: 
o Op dit moment is 90% Nederlandstalig en worden alleen Engelstalige 

standaardwerken aangeschaft. 
o Het overgrote deel van de collectie bestaat uit boeken. Er zijn ook vaktijdschriften: 

hiervoor wordt een bewaartermijn van 10 jaar gehanteerd. Deze zijn niet 
beschikbaar via IBL. 

COLLECTIONEREN ‘GEWONE’ COLLECTIE 

• Collectieplan: De BMB heeft een collectieplan opgesteld wat de respondent beschrijft als 
een 2.0 collectieplan. 

• Acquisitie en gastcollectioneurs: De acquisitie van de ‘gewone’ collectie vindt plaats door 
een team van interne medewerkers. Daarnaast heeft men heeft regelmatig 
gastcollectioneurs: een extern iemand bijvoorbeeld een hoogleraar of een schrijver of een 
samenwerkingspartner die op een bepaald gebied naar de collectie kijkt en wat er eventueel 
aangeschaft moet worden. De gastcollectioneur/gastcurator programmeert daarnaast 
activiteiten rond de collectie. Bijvoorbeeld boeken uitlichten, een tentoonstelling maken, een 
lezing et cetera. Deze aanpak kan ook relevant zijn voor de Pluscollectie/Plusfunctie. 

• Officieus zwaartepunt: de BMB heeft daarnaast nog een officieuze zwaartepunt collectie op 
het gebied van management en marketing. Dit is historisch ontstaan vanuit de subsidie van 
de provincie. Men had ook een digitale etalage voor dit zwaartepunt. De collectie wordt ook 
ingezet voor 
wisselcollecties bij 
werkplekken ten behoeve 
van zzp’ers. 

• Gelaagde collectie: het 
beleid is gericht op het 
invoeren van een 
gelaagde collectie (zie 
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ook figuur): de lokale collectie is het op het werkgebied afgestemde collectie. In de centrale 
bibliotheek is een achtergrondcollectie die zich richt op de inwoners van het totale 
werkgebied. Deze achtergrondcollectie bevat datgene wat nodig is om de breedte en 
diepgang te kunnen bieden: actuele themacollecties, collecties gericht op kwaliteit (zoals de 
canon van de Nederlandse literatuur) en collecties gericht op volledigheid, zoals de 
zwaartepuntcollectie. 

• Muziek-cd’s: de BMB heeft nog een collectie muziek-cd’s, die gebruikt wordt door een 
beperkte groep van vaste leners. Deze groep wordt geschat op circa 100 leden. De collectie 
wordt binnenkort opgeheven (verkocht) en daarna wordt alles via Muziekweb aangevraagd. 
Het tarief daarvoor is € 4 (het leentarief uit de huidige eigen collectie is € 2). Daarnaast heeft 
de BMB nog een grote collectie speelfilms op dvd. Deze houden zij waarschijnlijk nog enkele 
jaren. 

IBL 

• IBL per collectie onderdeel: men is enkele jaren geleden overgeschakeld van VUBIS naar 
Bicat. Daarvoor kon men het IBL-verkeer per collectieonderdeel meten door middel van de 
SISO-codes. Er was ook een Plus-signatuur. Men kon dus toen het IBL-verkeer vanuit de 
Pluscollectie meten. Inmiddels kan dit niet meer. 

• Tarief: het tarief bij de BMB voor de aanvrager is € 3,50. Dit tarief geldt voor IBL-verkeer 
binnen de provincie maar ook voor landelijk: er is dus geen extra drempel. 

• Maximum per week: er is een maximum per week ingesteld voor het aantal leveringen. De 
respondent schat dat dit nu een aantal mensuren per dag kost 

KENNIS ACTIVITEITEN 

• KennisCloud van de Bibliotheek MiddenBrabant: in oktober 2014 is de KennisCloud live 

gegaan: het is in eerste instantie een website waar men kan zien waar mensen in 

communities in de regio zich mee bezighouden. Er zijn inmiddels kennisgroepen ingericht 

rond de spoorzone, innovatie ouderenzorg et cetera. Er is een online discussieforum, maar 

worden ook fysieke bijeenkomsten/activiteiten georganiseerd rond een vraagstelling van 

een kennisgroep. Het gaat om de stappen vragen, denken en doen! De bibliotheek treedt 

vaak als facilitator op, door bijvoorbeeld ruimte of een moderator ter beschikking te stellen. 

Inmiddels zijn er tientallen kennisgroepen.  De website wordt nu verder ontwikkeld tot een 

landelijk platform ( Zie verder: http://kenniscloud-bmb.nl ). 

• Kenniskans: in het project Kenniskans geven (Fontys) lectoren colleges in het openbaar in 
de bibliotheek. Naast de studenten komen dan ook andere belangstellenden. Men heeft een 
aantal Live-Style colleges gedaan, die heel positief uitgepakt zijn: zowel op de docenten, als 
de studenten en de buitenstaanders. Dit past in de missie van de bibliotheek: kennis en 
verhalen delen en creëren. 

 

 

 

 

http://kenniscloud-bmb.nl/
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C2. OBA 

INLEIDING 

• OBA: De OBA heeft naast haar centrale vestiging 25 vestigingen. Deze vestigingen hebben 
‘op maat’ collecties. De centrale bibliotheek omvat een grote achtergrondcollectie en de 
backoffice functies van de organisatie. De OBA is een van de grootste openbare bibliotheek in 
Europa.  

• Nieuwe taken en functies: in het beleidsplan staat het volgende: ‘Uit het voorgaande kan 
worden opgemaakt dat de bibliotheek zich in de toekomst steeds meer ontwikkeld van een 
uitleeninstituut naar een organisatie die zich bezighoudt met de zelfontplooiing van burgers, 
zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de (informatie) maatschappij. Het uitlenen van 
(fysieke) boeken is hierbij ‘slechts’ – een in belang afnemend - middel. De educatieve functie 
neemt in belang toe, zowel wat betreft het formele als het non formele en informele leren’. 

PLUSFUNCTIE 

• Provinciale subsidie lang geleden gestopt: De gesprekspartners geven aan dat de 
provinciale subsidie voor de Plusfunctie in 2012 is gestopt. 

• Hoger opgeleiden: Een belangrijk deel van de bevolking van Amsterdam is hoger opgeleid 
en is veeleisend.  

• Acquisitie sinds kort veranderd: De OBA maakte ook jarenlang gebruik van het 
Pluspakket, dat aangeboden werd door NBD Biblion, voor haar acquisitie. Dit Pluspakket is 
gestopt in september 2016. Sinds die tijd maakt men gebruik van Ingressus diensten op dit 
gebied: de opdracht daarbij is om op de domeinen van de zwaartepunten is voornamelijk 
niet-Nederlandstalig materiaal te verwerven en na enige tijd ‘een sleepnet’ te halen door het 
Nederlandstalige aanbod teneinde op zo’n manier eventuele dubbele aanschaf (ten opzichte 
van de ‘gewone’ NBD Biblion acquisitiestroom) te voorkomen. 

• Meerdere zwaartepuntcollecties:  
o Naast de ‘officiële’ Pluscollectie in het kader van het convenant met de 

Plusbibliotheken op het domein van economie, worden er eveneens 
zwaartepuntcollecties bijgehouden op het gebied van Kunst, Muziek en wordt er 
verzameld in de rubriek algemeen/overig voor HBO+.  

o De jaarbudgetten hiervoor zijn afgerond resp. €35.000, € 13.000, € 21.000 en 
overige vakgebieden € 5.000. Het totaal is maximaal € 75.000. De prijzen per boek 
liggen hoger dan voor boeken uit de NBD Biblion stroom: de gemiddelde prijs per 
boek is inclusief acquisitie en verwerking respectievelijk € 53.36, € 47.35, € 58.30, € 
42.57 (een gemiddelde boekenprijs via NBD is € 35). De te verwachten instroom is 
dan voor 2017 [afgerond]. Dit betekent dat de te verwachten verwerving in 2017 
voor de diverse collecties zal zijn: Economie 655 items, Muziek 275, Kunst 360, 
Overig 115. In het totaal ca 1.400 items. Het gevolg van deze nieuwe manier van 
acquireren zal naar verwachting zijn dat deze zwaartepuntcollecties verschuiven van 
‘breder’ naar ‘dieper’.  

o Daarnaast zijn er tijdschriftabonnementen in het kader van de Pluscollecties. Na het 
wegvallen van de provinciale subsidie heeft men wel een aantal tijdschriften 
opgezegd. Niettemin zijn er een groot deel behouden omdat deze niet verder 
geacquireerd door de UvA of de VU. 
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o Wat betreft de Pluscollectie wordt gesteld dat het juist belangrijk is dat deze actueel 
zijn. Acquisitie van Engelstalige informatie (en andere moderne talen) is 
onvermijdelijk en dus zal het verschil met de NBD Biblion stroom steeds groter 
worden. 

• Lokale en provinciale functie: in de stad en provincie zijn er veel studerenden op het 
gebied van economie. De OBA-collectie is voor het provinciale netwerk dé HBO+ collectie. 

• Bewaarbeleid: boeken worden in principe bewaard in het magazijn. Het bewaarbeleid van 
de OBA is veel breder dan alleen de pluscollectie op het gebied van economie. De OBA 
verzamelt bijv. ook Nederlandse bellettrie vanaf 1750. Bij sanering wordt er gekeken of het 
boek in de KB aanwezig is. 

• AdamNet: de OBA werkt nauw samen met de wetenschappelijke bibliotheek in Amsterdam, 
en in het bijzonder met de UvA en de VU in AdamNet verband. Het aantal leden van AdamNet 
is al jarenlang stabiel rond circa 1200. 

MUZIEK-CD’S 

Een deel van de muziek-cd collectie is recentelijk overgedragen aan het CDR. Dit was in verband 
met een andere indeling van de ruimte in de centrale vestiging. Het gaat om het algemene 
popmuziek gedeelte (waarop het aantal uitleningen sterk daalde en natuurlijk de concurrentie 
van Spotify het meest duidelijk te merken is). Wat dat betreft gaat men nu leunen op de collectie 
van het CDR (momenteel circa 1000-1200 aanvragen aan het CDR per maand). Men vindt 
muziek een belangrijke cultuurvorm en wil aan de diversiteit van het Amsterdamse publiek (180 
verschillende talen en nationaliteiten) recht doen door ook wereldmuziek en dergelijke aan te 
bieden. 

De muziek-cd collecties in de overige vestigingen zijn vrijwel allemaal afgebouwd. 
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C3. GELDERLAND: BIBLIOTHEEK ARNHEM EN ACHTERGRONDCOLLECTIE 

FACTS AND FIGURES 

De situatie in Gelderland kan als volgt worden omschreven: 

• Basisbibliotheken:  
o Er zijn 22 basisbibliotheken met 107 vestigingen 
o Er vinden circa 12 tot 14 miljoen uitleningen plaats per jaar 
o De totale collectie van de Gelderse bibliotheken omvat ca. 1,570,000 titels (GGC 

tellingen 2016) met een totaal acquisitiebudget van ca. 4,3 miljoen. 

• Centraal collectieteam: Er is een centraal collectieteam dat de acquisitie verzorgt voor 
(vrijwel alle) basisbibliotheken onder auspiciën van Rijnbrink.  

• Achtergrondcollectie: Rijnbrink onderhoudt een achtergrondcollectie in Gelderland met 
circa 55.000 titels. De acquisitie hiervoor wordt eveneens door het centrale collectieteam 
verzorgd. De achtergrondcollectie wordt als volgt beheerd:  

o Titels worden geacquireerd, die ‘in de provincie moeten zijn maar niet lokaal worden 
aangeschaft ‘; dit gaat om titels ‘tussen Plus en algemeen in’. 

o Het acquisitiebudget bedraagt € 40.000 
o De saneringsregel is in het algemeen ’10 jaar niet uitgeleend’.  

• Plusbibliotheek:  
o De Bibliotheek Arnhem vervult de Plusfunctie én onderhoudt daarnaast de 

Gelderland collectie (erfgoedcollectie). Voor beide functies is de provinciale subsidie 
voor de komende 4 jaar verlengd. N.a.v. de discussie over de verlenging van de 
subsidie voor de Plusfunctie streeft de bibliotheek Arnhem ernaar om een 
toekomstbestendige invulling van de Plusfunctie te ontwikkelen. 

o De gehele Pluscollectie (HBO+) bestaat uit 115.000 titels en daarnaast 71 lopende 
tijdschriften/kranten en 10 abonnementen op databanken. Het totale 
acquisitiebudget hiervoor is € 102.000.  

o De landelijk belegde Pluscollectie van Arnhem betreft het domein Geschiedenis en 
bestaat uit 3800 titels. 

o Deze gehele (HBO+) Pluscollectie wordt als volgt gebruikt: 
▪ 48.000 uitleningen (de erfgoedcollectie betreft ca. 14000 uitleningen) 
▪ 14.637 provinciale IBL leveringen (inclusief de erfgoedcollectie) 
▪ 2374 landelijke IBL leveringen (inclusief de erfgoedcollectie) 
▪ het lokale en provinciale gebruik van de collectie bedraagt dus meer dan 

96%. 

• Statistieken: in de figuur hieronder staat een overzicht van het provinciale IBL- verkeer met 
getallen uit 2015. Hieronder een toelichting met waar mogelijk aanvullingen met recentere 
getallen: 

o tussen de bibliotheken worden 80,000 IBL-aanvragen geplaatst 
o ca. 20.000 aanvragen worden geleverd uit achtergrondcollectie Sinds eind vorig jaar 

is de zichtbaarheid in de lokale catalogus van deze collectie vergroot met als gevolg 
dat de uitleningen meer dan verdubbeld zijn. Stand van zaken 2017 januari tot en 
met augustus 38.200 leveringen.  Op basis hiervan is de verwachting dat men op het 
eind van het jaar uitkomt op 57.000 leveringen.  (dit betreft naar schatting 65% non-
fictie)  

o ca. 15000 wordt geleverd door de bibliotheek Arnhem (het getal in de figuur lijkt 
niet correct)  
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C4. ZEEUWSE BIBLIOTHEEK 

ZB | PLANBUREAU EN BIBLIOTHEEK VAN ZEELAND 

ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB) is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen SCOOP: 
Zeeuws Instituut voor sociale en culturele ontwikkeling (een combinatie van een 
sociaal/cultureel evenementen bureau en een planbureau voor Zeeland) en de Zeeuwse 
bibliotheek. De Zeeuwse bibliotheek is een combinatie van de POI voor de provincie Zeeland, de  
WSF/Plusbibliotheek en de openbare bibliotheek voor de gemeente Middelburg. De 
subsidiestroom vanuit de provincie Zeeland financiert de POI en de WSF/Plusfunctie (naast het 
planbureau en de organisatie van culturele evenementen). De OB-functie wordt gefinancierd 
door de gemeente Middelburg. Sinds juli 2017 maakt ook de OB Vlissingen deel uit van ZB 
gefinancierd door de gemeente Vlissingen. 

DRIE COLLECTIE ONDERDELEN 

De collectie is onder te verdelen in 4 collectie-onderdelen: 

• Een wetenschappelijke collectie (Provinciaal) 

• Een erfgoedcollectie gericht op Zeeland (Zelandica) (Provinciaal) 

• De OB-collectie (OB Middelburg, OB Vlissingen, bibliobussen) 

• Achtergrondcollectie voor het onderwijs (POI collectie) 

De wetenschappelijke- en erfgoedcollectie kunnen tot de WSF/Plus functie gerekend worden. 

Bij de bovengenoemde fusie heeft het tegelijkertijd een forse bezuinigingsslag plaatsgevonden. 
Daarvoor beheerde de Zeeuwse bibliotheek een wetenschappelijke collectie en had een functie 
als de wetenschappelijke bibliotheek van Zeeland. Deze functie is onder invloed van de 
bezuinigingen gestroomlijnd naar een wetenschappelijk steunfunctie. 

Omdat Zeeland geen universiteitsbibliotheek heeft is er in Zeeland van oudsher een 
wetenschappelijke bibliotheek geweest door de provincie gefinancierd. Inmiddels zijn er wel 
enkele wetenschappelijke instituten en een hoger onderwijsinstelling waarvoor de Zeeuwse 
bibliotheek de bibliotheek verzorgt: 

• University College Roosevelt: dit is een bacheloropleiding, gevestigd in Middelburg, die 
nauw gelieerd is aan de Universiteit van Utrecht. Het gaat om ongeveer 600 studenten. De ZB 
fungeert als bibliotheek voor deze studenten en voor de stafleden. 

• Roosevelt Instituut voor Amerikanistiek: dit betreft een wetenschappelijk instituut, 
gevestigd in Middelburg, voorheen KNAW, met enkele wetenschappelijk medewerkers. De 
RIAS collectie is onderdeel van de collectie van de ZB. 

• HZ University of Applied Sciences: dit is een hogeschool met circa 6000 studenten, 
gevestigd in Vlissingen en Terneuzen en vanaf 2018 ook in Middelburg. De mediatheek van 
deze hogeschool wordt gerund door de ZB en er vindt nauwe collectie afstemming plaats. Als 
daar werken worden afgeschreven, worden deze in principe bewaard in de ZB. Het is een 
brede hogeschool met onder andere media & ICT en technologie & innovatie als 
studierichtingen.  

De genoemde collectie onderdelen zijn ook duidelijk gescheiden qua acquisitie en bewaarbeleid: 
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• Acquisitie en bewaarbeleid: Een werk aangeschaft voor de wetenschappelijke collectie 
wordt in principe ook bewaard. De bewaarfunctie berust op de oorsprong van de ZB als 
Zeeuwse wetenschappelijke bibliotheek. 

• Collectieprofiel:  
o De aanschaf voor de wetenschappelijke collectie is veel breder dan het zwaartepunt 

op het gebied van informatica en techniek, die landelijk is toegewezen aan ZB. ZB 
collectie is primair voor de inwoners van de provincie Zeeland en wordt daarvoor 
door de Provincie Zeeland gesubsidieerd.  

o Literatuur behoort ook tot het acquisitie profiel van de wetenschappelijke collectie. 
Dit was voor de bezuinigingen breed, na de bezuinigingen ligt de focus op de 
literatuur en kunst van de lage Landen, terwijl literatuur in het Frans en Engels 
nauwelijks nog wordt aangeschaft (m.u.v. verplichte en aanbevolen literatuur voor 
de UCR, RIAS en HZ). 

o Digitaal aanbod: de WB omvat ook een aantal digitale bestanden. Deze digitale 
bestanden kunnen afhankelijk van de licenties soms alleen binnen de muren van ZB  
worden aangeboden, soms alleen voor pashouders op afstand en soms alleen voor 
pashouders in Middelburg. Zo kan wat betreft wetenschappelijke informatie 
ScienceDirect alleen binnen de muren van de ZB geraadpleegd worden, terwijl 
Springer link ook voor pashouders van de ZB op afstand te raadplegen is. Het grote 
probleem is dat door al deze verschillende restricties het moeilijk is om een goede 
dienstverlening aan te bieden en te promoten. 

• Verschillen OB-collectie en WB-collectie:   
o De route van een aangeschaft boek is verschillend per collectie-onderdeel: soms 

worden boeken dubbel aangeschaft, zowel voor de OB-collectie als voor de WB-
collectie. Het boek voor de OB-collectie kan dan na enige tijd worden gesaneerd. Het 
boek voor de WB-collectie valt onder het bewaarbeleid. 

o Voor het landelijke IBL worden in principe uitsluitend boeken uit de WB-collectie 
uitgeleend. 

 

VERWEVENHEID POI EN WETENSCHAPPELIJKE STEUNFUNCTIE 

De provincie Zeeland financiert de ZB met een lumpsum. Er is geen onderscheid aangebracht in 
de subsidie voor de verschillende taken van de ZB. Wel zijn er prestatie-indicatoren afgesproken 
per taak. 

CENTRAAL COLLECTIONERINGSTEAM 

In de provincie Zeeland wordt sinds enkele jaren provinciaal gecollectioneerd door middel van 
een centraal collectioneringsteam. Dit houdt onder meer in: 

• Eén collectie Zeeland met als basis de lokale collectie-profielen en budgetten. 

• Een extra toegevoegd provinciaal collectieprofiel  

• Gezamenlijk gebruik van elkaars collecties. 
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FACTS AND FIGURES 2016 

WB collectie totaal 766.568 exemplaren (stat.code WB + Zdoc) 

WB collectie open opstelling 70.919 exemplaren (stat.code WB + Zdoc) 

WB collectie magazijn 695.649 exemplaren (stat.code WB + Zdoc) 

WB tijdschriftabonnementen 1.333 lopende 

WB aangeschaft totaal 11.108 exemplaren 

WB budget (boeken, ts, deelwerken) € 207.100 

WB budget digitaal € 28.500 

Aantal bezoeken ZB 264.626 (fysiek) 296.010 (digitaal) 

Aantal uitleningen totaal 597.283 (incl. verlengingen) 

Aantal uitleningen WB materiaal 74.321 (incl. verlengingen) zonder Zdoc 

Raadplegingen website ZB 175.932 

Raadplegingen Krantenbank/TS bank ZLD 252.924 

Raadplegingen Beeldbank ZLD 11.966 

Aantal UCR abonnementen 695 

Aantal HZ abonnementen 6.532 

 

Het is van belang op te merken dat de ZB een aantal vakreferenten in dienst heeft, die worden 
ingezet voor de opbouw en beheer van de wetenschappelijke collectie, maar ook 
inlichtingenwerk en media-educatie voor studenten en docenten verzorgen. 

UITLENINGEN UIT DE WB COLLECTIE; DOELGROEPEN 

Het totaal aantal uitleningen vanuit de WB collectie bedroeg in 2016: 74.321 hiervan waren: 

• 10.983 reserveringen (IBL) uit de provincie Zeeland (exclusief Middelburg) 

• 7888 reserveringen uit Middelburg 

• 7155 landelijke IBL leveringen 

• 48295 directe uitleningen in Middelburg. 

In het totaal vinden er dus 74.321 leveringen uit de wetenschappelijke collectie van de ZB plaats, 
de grote meerderheid (90,4%) uit de provincie, een minderheid (9,6%) landelijk. 

Wat zijn de doelgroepen voor de wetenschappelijke collectie? Naast de studenten en stafleden 
van het UCR, HZ en RIAS is het moeilijk de geïnteresseerden in deze collectie onder de leden van 
de OB/ZB in kaart te brengen. In het verleden is wel eens een analyse gedaan naar leden die een 
aanvraag uit het magazijn hadden gedaan: dit waren er toen circa 200.  

In 2012 heeft men een keer onderzocht hoe de collectie ‘rendeerde’. Geschiedenis en gezondheid 
sprongen er toen uit, terwijl techniek minder rendeerde. Er is dus een discrepantie  tussen de 
provinciale behoefte en noodzaak aan de verschillende collectieonderdelen en de landelijke taak 
als Plusbibliotheek. Men geeft aan dat de provinciale/regionale opdracht van de ZB leidend is bij 
het collectiebeleid. 
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LANDELIJKE PLUSCOLLECTIE ICT EN TECHNIEK 

De ZB verzorgt de landelijke pluscollectie ICT en techniek. Dit domein ‘was overgebleven en 
andere domeinen, waarop de ZB een sterkere collectie had waren al vergeven’. Wel valt dit 
domein samen met enkele studierichtingen aan de HZ. Vandaar dat men hierin een ontwikkeling 
signaleert: voor de HZ worden steeds vaker voor deze gebieden digitale bestanden aangeschaft 
(die vanwege licentietechnische en juridische redenen niet aan de ZB-leden kunnen worden 
aangeboden). Deze overgang naar digitale bronnen op deze vakgebieden zal het bijhouden van 
een fysieke Pluscollectie in de toekomst naar verwachting bemoeilijken.  

DIGITALE ETALAGE 

De ervaringen met de digitale etalage zijn tweeledig: 

• In het verleden maakte men samen met de bibliotheek in Almere een digitale etalage over 
water. Het gebruik was erg laag en de ZB is hier toen mee gestopt. 

• Momenteel maakt men een digitale etalage-energie, samen met regionale partners. Het grote 
verschil met de eerder genoemde digitale etalage is dat het vanuit de vraag wordt gemaakt. 
Er is een duidelijke regionale doelgroep en de digitale etalage is gekoppeld aan een aantal 
activiteiten die binnen Zeeland worden gehouden. De digitale etalage wordt goed gebruikt, 
met name binnen het basis- en middelbaar onderwijs. Samengevat: de etalage wordt niet 
gemaakt vanuit collectie, maar vanuit maatschappelijke vraag en activiteiten. 

MUZIEK-CD’S 

De muziek cd’s maken onderdeel uit van de OB-collectie. Er is dus geen bewaarbeleid. In 
Middelburg is er een tijdlang een commerciële aanbieder geweest van muziek-cd’s. Toen deze 
erbij mee stopte, is de OB muziek-cd’s gaan aanschaffen en aanbieden omdat er duidelijke 
vragen waren vanuit het publiek. Men stelt dat muziek-cd’s binnen de OB taken geen prioriteit 
hebben. Het is begonnen vanuit de publieksvraag, die er nog wel is. Men stelt dat het ‘op het 
randje is ‘van de taak van een openbare bibliotheek en dat er geen duidelijke maatschappelijke 
opdracht ligt voor openbare bibliotheek op dit gebied.  

Daarnaast is er ook een collectie dvd’s, die nog goed lopen. Het uitgangspunt was speelfilms van 
verfilmde boeken. In de praktijk wordt er wel breder aangeschaft.  


