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Aanleiding
• WSOB artikel 10: De Koninklijke Bibliotheek stelt elke vier jaar voor de deelnemers
van het netwerk een gezamenlijk collectieplan vast
• Doel: afstemming bewerkstelligen tussen collecties, zowel fysiek als digitaal
• In 2016 eerste Gezamenlijk Collectieplan (pdf) Nederland opgesteld

• 37 afspraken voor verschillende partijen
• Uitvoeringsagenda 2017-2018 (pdf): afspraken geclusterd in zes gebieden(Nieuw
kader plusfunctie, Alternatief fysiek IBL, Profiel en jaarplan e-content, Film en
bladmuziek, Monitorfuncties, Lokale bibliotheek)

2

Totaalrapportage

Status per cluster

Cluster1: 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
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Cluster 1: nieuw kader Plusfunctie

Status

Fasering
Inspiratie &
structureren
Idee->
oplossingsrichting
Oplossingsrichting->
projectvoorstel

Project

Uitvoering
•Collectieplan: een op het netwerk ingerichte, brede
PLUSfunctie voor fictie én non fictie

•Adviseur
•RFP
•Plan van aanpak

Benefits

Kwartiermaker/
adviseur

Advies beleidskader
m.b.t. de landelijke
(plus) collecties

•Inventarisatie bestaande plusfunctie
•Adviesrapport nieuw beleidskader door MvdG

• Projecten transitie plusfunctie volgens
uitvoeringsagenda

2018

Invoering

Output

Maurits van der Graaf

•Beheer en gebruik van nieuwe plusfunctie door
betrokken partijen

•Klant kan gebruik maken van pluriforme fictie en non
fictie collectie
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Cluster 1: nieuw kader Plusfunctie

Stand van zaken
Uitvoeringsagenda
beleidskader landelijke (plus) collecties

Planning
•

Q2: bestuurlijke afstemming

•

Q3 en -4: projectfase

•

2019: invoering

Organisatie
•

Oprichten werkverband grote collectie bibliotheken (project)

•

Financiering volgens model en vanuit netwerkperspectief, inclusief clearinghouse

Aandachtspunten
•

Collectievorming kennisplus (project)

•

Vind- en beschikbaarheid muziekdragers collectie (CDR)

•

Aansluiting andere landelijke collecties

•

IBL
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Cluster 2: Alternatief fysiek IBL

Status

Fasering
Inspiratie &
structureren
Idee->
oplossingsrichting
Oplossingsrichting->
projectvoorstel

Uitvoering

Output

•Collectieplan
•DoD als alternatief voor fysiek IBL

•Kader Digitization on Demand

Projectleider

Go/ no go
Beslissing
digitaal alternatief
voor fysiek IBL

•Digitaliseringstrategie
•Leveringsproces
•Businescase

2018

Project

Invoering

Benefits

•Implementatie digitaal alternatief fysiek IBL

Jasper Faasse (KB)

•Boeken op aanvraag digitaliseren en leveren aan de
klant

•Klant kan boek ook digitaal geleverd krijgen
•Besparing fysiek IBL?
•Uitbreiding digitale bibliotheek
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Cluster 2: Alternatief fysiek IBL

Stand van zaken

Status digitalisering

• Tot 1940
Oplossingsrichting

• Vanaf 1940

Digitaal beschikbaar stellen van out of commerce materiaal tot
2000
Strategie

• Digitization on demand
• Doublettendigitalisering
• Beschikbaar stellen als PDF

Momenteel: Gesprekken met uitgevers en Lira/Pictoright

7

Cluster 3: Profiel en jaarplan e-content

Status

Fasering
Inspiratie &
structureren
Idee->
oplossingsrichting
Oplossingsrichting->
projectvoorstel

Project
Q3

Invoering

Benefits

Uitvoering

Output

•Collectieplan: afstemmen lokale collectieplannenbudgetten en het jaarplan e-content

•Opdracht werkgroep
•Uitwerking adviesvraag

Werkgroep

Adviezen
Over het op elkaar
afstemmen van
collectieplannen en
het jaarplan econtent

•Inventarisatie ideeën voor afstemming
•Testen van ideeën op kleine schaal
•Adviesrapport/ plan van aanpak

•Project-idee koppeling digitale collectie met
bestelmodule
•Integratie adviezen in toolkit (cluster 5)

VZ: Anneke Westland (BISC)

•E-content is opgenomen in lokale collectieprofielen
en budgetten

•Betere beschikbaarheid van de collectie voor de klant
•Efficiëntere inzet van middelen door betrokken
partijen
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Cluster 3: Profiel en jaarplan e-content

Stand van zaken
Oplevering adviesrapport voor afstemming fysieke collecties op
collectie e-books

Advies aan OB’s

Vraag aan KB

Als titel aanwezig als e-book, dan:

•

E-books zichtbaar maken in bestelmodule ILS

•

Regelmatig overzicht leveren met nieuw
beschikbare/ niet meer beschikbare e-books

•

Minder doubleren

•

Minder herdrukken aanschaffen

•

Minder vervangen na afschrijven

•

Andere titels op kleine locaties
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Cluster 4: Film en bladmuziek

Status

Fasering
Inspiratie &
structureren
Idee->
oplossingsrichting
Oplossingsrichting->
projectvoorstel

Fysiek

Digitaal

Digitaal

Benefits
Fysiek

Projectleider

Digitaal

Businescase
Basisvariant
Filmbieb mogelijk
Filmbieb,
Op basis
waarvan
ook
streaming
een gezamenlijke
go/no go beslissing
wordt gemaakt

•Idee Filmbieb

•Businesscase Filmbieb
•Twee varianten: fysiek (basis) en streaming
Margreet Teunissen (CDR)

Invoering
Fysiek

Output

•Collectieplan: pva collectie onderdeel film dat moet
leiden tot verbeteringen in beheer, toegankelijkheid
en ontsluiting

Digitaal

Project
Fysiek

Uitvoering

•Basis variant: ontwikkeling portal en aansluiting DVDcollectie op IFL
•Streaming: aansluiting film op digitale infra.

•Basisvariant Filmbieb in werking
•Streaming variant in werking

•Klanten kunnen dvd’s (blijven) lenen
•Klant kan selectie films streamen
•Klant ervaart relatie met andere media via NBC
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Stand van zaken
Implementatie basisvariant filmbieb
• Vorming en behoud van achtergrondcollectie dvd/film
tbv IFL voor alle OB’s
• Ontsluiting via NBC en online platform CDR
(www.filmbieb.nl)

Concept plan van aanpak pilot streaming variant
• Streaming content i.s.m. externe partijen
• Ontsluiting via o.a. jeugdibliotheek.nl
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Cluster 4: Film en bladmuziek

Status

Fasering
Inspiratie &
structureren
Idee->
oplossingsrichting
Oplossingsrichting->
projectvoorstel

Uitvoering

Output

•Opdracht uitvoeringsagenda Collectieplan
•Goede zichtbaarheid en ontsluiting

Werkgroep
Visie en pva
bladmuziek in het
netwerk

•Opdracht werkgroep
•Requirements oplossing

•Visie & plan van aanpak
•Financieringsmodel
•Gefaseerd implementatieplan

VZ: Ronald Spanier (SFB)

Q3

Project

Invoering

Benefits

•Implementatie oplossingen in netwerk

•Beheer oplossingen door betrokken partijen

•Plaats voor bladmuziek
•Bladmuziek is zichtbaar voor klant
•Bladmuziek is beschikbaar voor klant
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Cluster 4: Film en bladmuziek

Stand van zaken
Q2: concept visie en plan van aanpak opgeleverd door werkgroep
Q3: verwerking van content in definitief visie en pva
Q3/Q4: bestuurlijke afstemming
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Cluster 5: Monitor

Status

Fasering
Inspiratie &
structureren
Idee->
oplossingsrichting
Oplossingsrichting->
projectvoorstel

Project

Uitvoering

Output

•Collectieplan: monitoring afspraken

•Overzicht benodigde data
•Begrippen / definitie lijst
•Overzicht van bronnen

KB
Plan van aanpak
Monitoring
Voor
monitorenvia
En
rapportage
informatie via DWH
datawarehouse
en overige bronnen

•Pva opvraag & levering gegevens
•Pva onderzoek & inventarisatie

•Ontwikkelen mapping en rapportage modellen
•Aansluiten bibliotheken DwH
•Onderzoek jeugdcollecties

Elma Lammers
Johan Hoenink

2018

Invoering

Benefits

•Monitoring
•Rapportage

•Inzicht in collecties, resultaten en processen
bibliotheken
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Cluster 5: Monitor

Stand van zaken
Q1 en 2
• Inrichting DWH om alle gegevens die nodig zijn voor de WSOB
gegevenslevering op te halen en te rapporteren
• Pva onderzoek jeugdcollecties (in relatie tot dBos)
Q3/Q4 2018
• Alle bibliotheekorganisaties zijn aangesloten op DWH
• Resultaten onderzoek en advies omvang en samenstelling jeugdcollecties
Langere termijn
• Inrichting DWH voor overige rapportages
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Cluster 6: Lokale bibliotheek

Status

Fasering
Inspiratie &
structureren
Idee->
oplossingsrichting

Uitvoering

Output

•Opdracht uitvoeringsagenda Collectieplan
•Adviezen voor lokale bibliotheken

•Continu kennis & ervaring delen
•Best practices presenteren/publiceren

Toolkit
Adviezen
voor lokale lokaal
bouwstenen
bibliotheken in
collectiebeleid
relatie tot
(digitale)
netwerkcollecties

KB
Oplossingsrichting->
projectvoorstel

Project

•Plan van aanpak adviesstructuur

•Ontwikkeling bouwstenen lokaal collectiebeleid

2018

Elma Lammers
Invoering

Benefits

•Themagroep
•Kennisdeling via Biebtobieb
•Presentaties/ publicaties

•Lokale collecties zijn afgestemd op klantvraag &
netwerk: hoog mogelijke beschikbaarheid tegen zo’n
laag mogelijke kosten
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Cluster 6: Lokale bibliotheek

Stand van zaken
Project: ontwikkeling toolkit bouwstenen lokaal collectiebeleid in relatie tot
(digitale) netwerkcollecties

Visie & doelstelling

x

Strategie

x

Beleidsmatig
collectieprofiel

x

Rekenkundig
collectieprofiel

x

Procesbeschrijving

x

x
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Contact
Elma Lammers
Beleidsadviseur
Gezamenlijk collectieplan & WSOB gegevenslevering
Bibliotheekstelsel

E elma.lammers@kb.nl
T (06) 252 426 22
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