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1. Aanleiding
• In 2016 eerste collectieplan Nederland opgesteld
• Art. 10 WSOB
• Doel: afstemming bewerkstelligen tussen collecties en tussen fysiek en
digitaal
• Input door brede klankbordgroep uit stelsel
• In december 2016 vastgesteld door KB, looptijd vier jaar
• 37 aanbevelingen voor verschillende partijen, coördinatie voor KB
• Concretisering in jaarlijkse uitvoeringsagenda
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2. Overzicht clusters uitvoeringsagenda
• KB stelt van voor twee jaar uitvoeringsagenda op
• Voor 2017 en 2018 eerste plan met forse uitdagingen,
• Maar niet alles hoeft in 2017 en 2018 te gebeuren
• Aanbevelingen geclusterd naar zes gebieden: 1) Plusfunctie, 2)
alternatief fysiek IBL, 3) e-content, 4) film en bladmuziek, 5)
monitorfuncties, 6) lokale bibliotheken
• Eerste opzet voor aansturing voor hele programma
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2. Overzicht clusters uitvoeringsagenda 2017-2018
Cluster 1:Nieuw
kader Plusfunctie

Cluster 2: Alternatief
Fysiek IBL

Cluster 3: Profiel en
jaarplan e-content

Cluster 4: Film en
bladmuziek

• Opdracht om in
2017 met
Plusbibliotheken,
POI’s en CDR te
zoeken naar een
nieuw kader voor
de Plusfunctie

• Onderzoek door KB
over IBL door
scanning on
demand

• Fysieke en digitale
content moeten op
elkaar afgestemd
kunnen worden.
• Extra aandacht
voor jeugd in econtent

• Plan van aanpak
voor collectieonderdelen film en
bladmuziek

Aanbeveling: 7, 8,
9, 10, 11 en 17

Aanbeveling: 18

Aanbeveling: 25,
26, 34

Aanbeveling: 27 en
31

Cluster 5:
Monitorfuncties

Cluster 6: Lokale
bibliotheek

• Verkennen en
uitvoeren van
gevraagde
monitorfuncties

• Welke adviezen kun
je geven aan de 156
basisbibliotheken in
het licht van het
collectieplan en de
uitvoeringsagenda

Aanbeveling: raakt
bijna elke
aanbeveling

Aanbeveling: 1 t/m
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* In de bijlage zit een toelichting op alle aanbevelingen en de totstandkoming van de clusters
5

3. Cluster 1: Nieuw kader Plusfunctie
Relevante aanbevelingen:
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Cluster 1: Nieuw kader Plusfunctie
Een externe kwartiermaker wordt
gevraagd om een advies uit te brengen
aan KB over het nieuwe kader.

Stuurgroep
KB / Plus / SPN / CDR

Uitgangspunt van de opdracht zijn de
genoemde aanbevelingen.

Kwartiermaker

Inhoudelijk deskundigen
KB / Plus / POI / CDR

Veldconsultatie(s)

De kwartiermaker stelt dit advies op
onder regie van een stuurgroep waar
alle genoemde partijen uit de
aanbevelingen zitting in hebben.
De kwartiermaker zal zich laten
ondersteunen door een inhoudelijk
deskundige van elk van de genoemde
partijen.
Uitvoering: medio 2017 tot januari
2018.
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4. Cluster 2: Alternatief fysiek IBL
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4. Cluster 2: Alternatief fysiek IBL
• KB doet in den brede (OB en UKB) onderzoek hier naar
• Verantwoordelijk bij KB: Jasper Faase –trekker speerpunt Meer Digitaal
• Uitvoering: KB-kernteam Digitazation on Demand

• In te brengen onderzoekspunten vanuit het collectieplan:
- Wat kan en mag juridisch
- Welke collecties zijn beschikbaar (denk ook aan muziek en film)?
- Wat zijn haalbare scenario’s (backlist digitalisering, digitale levering IBL)?
- Wat kan de invloed zijn op bestaand IBL, welke impact?
- Mogelijkheden financiering, ook vanuit netwerkperspectief?
- Plan van aanpak voor een vervolg

• Verwachte oplevering rapport: december 2017
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5. Cluster 3: Jaarplan e-content
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5. Cluster 3: Jaarplan e-content
• Er is een jaarplan e-content 2017 door de KB inkoopcommissie vastgesteld - en
gepresenteerd in de ALV VOB door de voorzitter inkoopcommissie. Kader
vastgesteld.
• KB-inkoopcommissie handelt volgens dit kader
• Op hoofdlijnen zijn afspraak 25 en 34 hiermee voldaan, vraag naar verdere
afstemming met lokale collectieplannen en –budgetten.
• Betere uitwisseling stimuleren: aanschaf & monitor
• Werkgroep vanuit KB en bibliotheken om te komen tot adviezen op dit punt.
• Invulling: KB-medewerkers, 4 a 5 mensen uit collectieteams

• Oplevertermijn advies: Najaar 2017, daarna vervolgacties
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6. Cluster 4: Film en bladmuziek
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Film
• Maatschappij wordt meer een beeldcultuur i.p.v. leescultuur
• DVD-collecties voeren nu nog een boventoon, maar voor hoe lang?
• Welke koppeling is er met digitale mogelijkheden (zoals film.nl)
• Hoe ga je mee met nieuwe ontwikkelingen en zorg je tegelijkertijd voor
duurzame beschikbaarstelling
• CDR wordt gevraagd hier een business case voor op te stellen (in
overleg met KB)
• Projectleider CDR
• Verwachte oplevering business case: najaar 2017
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Bladmuziek
•

Marginaal bestaan, lastig materiaal, beperkt ontsloten

•

Weinig digitale alternatieven (behalve bijv. Petruci)

•

Grote spelers in het stelsel: Plus, Musidesk, Frysk Muzyk Argyf

•

Meenemen in een oplossingsrichting
Welke inbreng kunnen andere spelers hebben zoals conservatoria en Haags Gemeente Archief (die
NMI heeft overgenomen en die onderdeel is van DOB Den Haag)
Goede zichtbaarheid en ontsluiting
Welke koppeling met de Nationale Digitale Bibliotheek en de depotfunctie van KB

•
•
•
•

Werkgroep van bovenstaande spelers (incl. KB) vragen om een visie en plan van aanpak
Ondersteuning advies door beleidsmedewerker KB
Binnen de Plus kan de oplossing deels samenhangen met een algehele oplossing voor de Plus
Verwachte termijn: voorjaar 2018
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7. Cluster 5: Monitorfuncties
• 11 van de 37 aanbevelingen vragen om een monitoring. Denk aan:
percentage uitleningen dat met de eigen collectie moet worden
opgelost, percentage wat binnen provinciale netwerken moet worden
opgelost etc.
• In beeld moet worden gebracht welke cijfers er al zijn en waarvoor
ontwikkeling nodig is. Welke informatie is nu al beschikbaar, welke
komt beschikbaar binnen DataWarehouse
• Beleidsmedewerker KB zal hiervoor een plan van aanpak opstellen
samen met andere afdelingen van de KB.
• Oplevertermijn plan van aanpak: najaar 2017 daarna uitvoering
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8. Cluster 6: Lokale bibliotheken
• Collectieplan geeft zes aanbevelingen voor bibliotheken
• Collectieplan zet onderdelen van het netwerk aan het werk rondom collectie
• Vraag: Kan er zicht worden geboden op wat lokale bibliotheken nu kunnen doen
binnen een bewegend landschap? Wat is een wettelijk c.q. normatief kader
• Mogelijkheden:
• Kleine publicatie: Handreiking bouwstenen lokaal collectioneren in netwerverband

• Tevens informatiesessie(s)/werkverband collectioneren voor bibliotheken
• Uitvoering: beleidsmedewerker KB in samenwerking met coördinatoren gezamenlijk
collectioneren en KB-medewerker econtent
• Termijn najaar 2017
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9. Organisatie
• KB coördinatie en monitor, programmamanagement door
beleidsmedewerker KB
• Klankbordgroep die algehele voortgang volgt en toetst
• Jaarlijkse rapportage aan OC&W
• Verdere ontwikkeling in de clusters zoveel mogelijk samen met
bibliotheekorganisaties
• Voortgang delen met sector en op onderdelen laten toetsen via
informatiesessies en veldconsultaties
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9. Organisatie
Veldconsultaties

Directie KB

Netwerkoverleg
KB/VOB/SPN

Programmamanagement
Beleidsmedewerker
Bibliotheekstelsel KB

Klankbordgroep
Collectieplan

Uitvoeringsagenda 2017-2018
Kwartiekmaker
+ inh. Deskundigen
POI/Plus/CRR

Jasper Faase/ KB

Beleidsmedewerker +
Lucinda Jones +
werkgroep bibl.

CDR: Film
Werkgroep:
bladmuziek

Beleidsmedewerker
KB
Johan Hoenink / KB

Beleidsmedewerker
KB

Cluster 1:Nieuw
kader Plusfunctie

Cluster 2: Alternatief
Fysiek IBL

Cluster 3: Profiel en
jaarplan e-content

Cluster 4: Film en
bladmuziek

Cluster 5:
Monitorfuncties

Cluster 6: Lokale
bibliotheek

• Opdracht om in
2017 met
Plusbibliotheken,
POI’s en CDR te
zoeken naar een
nieuw kader voor
de Plusfunctie

• Onderzoek door KB
over IBL door
scanning on
demand

• Fysieke en digitale
content moeten op
elkaar afgestemd
kunnen worden.
• Extra aandacht
voor jeugd in econtent

• Plan van aanpak
voor collectieonderdelen film en
bladmuziek

• Verkennen en
uitvoeren van
gevraagde
monitorfuncties

• Welke adviezen kun
je geven aan de 156
basisbibliotheken in
het licht van het
collectieplan en de
uitvoeringsagenda
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10. Wie draagt welke kosten?
Koninklijke Bibliotheek
• Inzet beleidsmedewerker
• Kosten kwartiermaker
kader Plus
• Kosten veldconsultaties
en informatiesessies
• Stuurgroeplid nieuw kader
Plusfunctie
• Inzet KB-medewerker
digitization on demand
• Begeleiding werkgroep
econtent en lokale
bibliotheken
• Inzet KB-medewerkers
voor verkenning
monitorfuncties

Plusbibliotheken
• Inzet inhoudelijk
deskundigen en
stuurgroeplid bij nieuw
kader Plusfunctie
• Inzet inhoudelijk
deskundigen bij
werkgroep bladmuziek

CDR

Overige partijen

• Inzet inhoudelijk
deskundige en
stuurgroeplid bij nieuw
kader Plusfunctie
• Inzet voor plan van aanpak
film

• SPN/POI
• inhoudelijk deskundige en
stuurgroeplid bij nieuw
kader Plusfunctie
• Inhoudelijk deskundige
Musidesk bij advies
bladmuziek
• Lokale bibliotheken
• Inbreng werkgroep
econtent en adviezen voor
lokale bibliotheken
• Inbreng informatiesessies
en veldconsultaties
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BIJLAGE
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Bijlage: opmerking per aanbeveling
Toelichting
De 37 aanbevelingen zijn gelabeld in een aantal categorieën:
Prioriteit: deze aanbeveling vraagt op korte termijn om actie
Monitor: deze aanbeveling vraag om een nulmeting of om doorgaande meting van
resultaten. Pas op basis van deze meting volgen weer acties
Organisch laten groeien: De sector neemt hier zelf initiatief en dit wordt op hooflijnen
kwalitatief gevolgd. Alleen bij stagnatie volgt actie.
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37 afspraken

Lokale bibliotheken

Prioriteit 2017

0-meting / monitor inregelen

Organisch laten groeien
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Prioriteit 2017

Plus

0-meting / monitor inregelen

Organisch laten groeien
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Prioriteit 2017

CDR

0-meting / monitor inregelen

Organisch laten groeien

7,8,9,10 horen
bij elkaar
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Prioriteit 2017

POI

0-meting / monitor inregelen

Organisch laten groeien
7,8,9,10,11
horen bij elkaar

25

Prioriteit 2017

KB

0-meting / monitor inregelen

Organisch laten groeien

7,8,9,10,11 en 17?
horen bij elkaar
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Prioriteit 2017

Fysiek-digitaal

0-meting / monitor inregelen

Organisch laten groeien
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26 ligt in verlengde van 25
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Prioriteit 2017

Audiovisueel

0-meting / monitor inregelen

Organisch laten groeien
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Prioriteit 2017

Passend lezen

0-meting / monitor inregelen

Organisch laten groeien

Bladmuziek
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Prioriteit 2017

Jeugd

0-meting / monitor inregelen

Organisch laten groeien

Hoort bij 25 en 26
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Prioriteit 2017

Bijzondere collecties

0-meting / monitor inregelen

Organisch laten groeien

Financieel
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