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Verdieping en verbreding van de Wetenschappelijke Steunfunctie
“Wetenschap voor iedereen”. Onder die naam voert de Koninklijke Bibliotheek een programma uit om bronnen
van wetenschappelijke literatuur zoveel als mogelijk is toegankelijk te maken voor iedereen die daar om wat
voor reden dan ook behoefte aan heeft.
Daarom is in oktober met vertegenwoordigers van alle PLUSbibliotheken van gesproken over bijdragen die
(PLUS)bibliotheken hieraan zouden kunnen leveren en wat daarvoor dan nodig zou zijn.
Naar aanleiding daarvan onderneemt de Koninklijke de volgende acties:
a. In samenwerking met Proquest wordt een pilot uitgevoerd. Gedurende een periode van een half jaar
wordt een set van 77 databanken om niet aan de bibliotheken ter beschikking gesteld. De manier
waarop en de mate waarin hiervan door bibliotheken en publiek gebruik gemaakt zal worden levert
zowel voor bibliotheken als voor de uitgever belangrijke marktinformatie op.
b. Bibliotheken hebben slechts beperkte kennis van digitale bronnen van wetenschappelijke literatuur en
de toegang daartoe. De Koninklijke Bibliotheek gaat daarom materiaal (ook cursorisch) ontwikkelen
om bibliotheekmedewerkers hierin te ondersteunen. Overigens zal dit materiaal ook geschikt zijn voor
eindgebruikers.
Voor nu reeds ter informatie bijgaande brochure van de KB ter ondersteuning van het goud delven in de
digitale bronnen van de Koninklijke Bibliotheek. https://www.kb.nl/expo/blader/digitaal-gouddelven-bij-dekb/gouddelven.pdf
Tevens bijgesloten een overzicht van alle wetenschappelijke instellingen waarmee de KB en stichting
PLUSbibliotheken een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Waar mogelijk zullen de digitaal ontsloten
collecties van deze organisaties gekoppeld worden aan de NBC+ . Maar ook zonder dat is het natuurlijk voor
iedereen mogelijk om via de afzonderlijke websites hun schatkamers te bezoeken .
Expertise voor de gehele sector
Op 31 maart heeft de werkgroep metadata van de stichting PLUSbibliotheken aan de stichting PICA de
eindrapportage aangeboden over haar werkzaamheden in het kader van het project “Kwaliteitsborging NBC +
op basis van het GGC”. Zie: ( http://www.plusbibliotheken.nl/actueel/nieuws/kwaliteitsborging-nbceindrapportage.html)
Voor de werkzaamheden van de werkgroep in 2014 en 2015 stelde de stichting PICA subsidie beschikbaar.
Omdat in het voetspoor van KB en Universiteits Bibliotheken op termijn overgegaan wordt op catalogiseren in
Worldcat worden voor het OB veld de werkzaamheden van de werkgroep voortgezet. Voor het jaar 2017 staan
de bijeenkomsten van de werkgroep reeds gepland. Contactpersoon : Lieke de Veer,
l.deveer@biblionetgroningen.nl
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de PLUSbibliotheken opereren op dit moment nog twee
werkgroepen.
De leden van de werkgroep IBL wisselt onderling veel informatie over de dagdagelijkse praktijk van het
interbibliothecaire leenverkeer uit. Belangrijkste aandachtspunt is steeds het functioneren van de systemen
welke deel uitmaken van de landelijke infrastructuur. Storingen worden steeds zeer snel gesignaleerd,
doorgegeven aan de leverancier en snel verholpen. Voor aanpassingen van de landelijke infrastructuur,
noodzakelijk omdat bestaande systemen als VDX en NCC/IBL hun langste tijd gehad hebben, is de werkgroep
een zeer gewaardeerd en kritisch klankbord. Contactpersoon : Thea Wolters :
t.wolters@bibliotheekarnhem.nl
De werkgroep muziek speelde een belangrijke klankbordrol voor Musidesk van de Rijnbrinkgroep bij het
ontwikkelen en aanbieden van de dienst voor het selecteren en leveren van bladmuziek aan bibliotheken. Dit
was nodig omdat NBDIBilion deze dienstverlening beëindigde. Daarnaast verzorgen de leden van de werkgroep

de digitale etalage “muziekmaken” en is de werkgroep gevraagd een bijdrage te leveren aan de uitwerking van
het onderdeel bladmuziek van het gezamenlijke collectieplan. Contactpersoon: John Valk :
j.valk@bibliotheekrotterdam.nl
Research & development
Naast de eerdere gestarte initiatieven

-

-

KennisCloud van Bibliotheek Midden Brabant (http://kenniscloud.nl/terms)
ZEP-service van denieuwebibliotheek
(https://www.denieuwebibliotheek.nl/agenda/18952375/16-06-2016-/ZEPservice:-gratisworkshop-mailchimp-(2-delen))
Verbijzondering op het Seats2meet concept voor openbare bibliotheken van
denieuwebibliotheek

is eind december in denieuwebibliotheek tijdens een 3-daagse zgn “pressure cooker” sessie gewerkt aan een
mogelijk nieuw model voor PLUSdienstverlening. Hierbij is maximaal gebruik gemaakt van digitale marketing
technieken. Resultaten hiervan zullen in het voorjaar gepresenteerd worden.
Efficiency door onderlinge afstemming : winst voor de klant
Het Gezamenlijk Collectieplan is na consultatie van de openbare bibliotheeksector door de directie van de
Koninklijke Bibliotheek vastgesteld. Van de in totaal 37 conclusies hebben er ook een aantal betrekking op de
collectie taken die de PLUSbibliotheken in het stelsel uitvoeren. Naar verwachting zullen binnenkort in
gezamenlijk overleg met andere betrokken partners onder regie van de Koninklijke Bibliotheek hierover nadere
werkafspraken gemaakt worden.
Per slot van rekening deelt de stichting PLUSbibliotheken graag haar expertise en ervaringen met het
PLUSconvenant als vertrekpunt graag met de gehele sector. Het is voor de PLUSbibliotheken, de KB en SPN
een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ondanks de alsmaar afnemende budgetten te zorgen voor een
hoogwaardige collectie Nederland.
Connectie met erfgoed
Doel van de nationale digitale strategie is om via de platforms van archieven, musea en bibliotheken zoveel
mogelijk bronnen duurzaam zichtbaar en bruikbaar te maken. Uniformiteit is daarvoor een belangrijke
voorwaarde. De PLUSbibliotheken met erfgoed collecties stemmen daarom de werkzaamheden gericht op
duurzame ontsluiting onderling af. Zij doen dit ook met de KB. De KB heeft voor bibliotheken die collecties van
erfgoed willen koppelen een loketfunctie ingericht. Voor informatie: vraag naar Roosmarijn de Groot. Hier kan
men vooralsnog in bescheiden mate voor raad en daad betreft terecht. De PLUSbibliotheek Tresoar in
Leeuwarden gaat een stap verder. Zij is vergevorderd met de ontwikkeling van een dienst Redbot genaamd om
de koppeling van de vele kleine collecties van kleine organisaties aan de landelijke infrastructuur te
ondersteunen. Met de stichting PLUSbibliotheken wordt de mogelijkheid verkend deze dienstverlening veel
breder dan alleen in Friesland uit te rollen. Contactpersoon Tresoar : Luc de Vries, luc.devries@tresoar.nl
Geautomatiseerd saneren van PLUScollectie
In het verlengde van het PLUSconvenant waarin alle PLUSbibliotheken afspraken maakten over het
collectioneren op HBO+ niveau voor de collectie Nederland is door Ingressus een instrument ontwikkeld voor
het geautomatiseerd generen van saneringsadviezen van PLUScollecties. De ontwikkeling van deze
PLUScollecties wordt jaarlijks gemonitord. Aan de hand van deze data gecombineerd met het collectieprofiel
van de betreffende PLUSbibliotheek worden saneringsadviezen geautomatiseerd opgesteld. Het advies wordt
afgestemd met de collecties van de andere PLUSbibliotheken om te voorkomen dat een eventueel laatste
exemplaar verwijderd wordt uit de collectie Nederland. De dienst wordt gecompleteerd met het automatisch
bijwerken van de gegevens in het GGC. Met de PLUSbibliotheken Midden Brabant, Utrecht en
Zuidkennemerland wordt momenteel de pilot uitgevoerd. Als deze service succesvol werkt voor
PLUSbibliotheken zal deze ook aan andere bibliotheken aangeboden worden.

Nationale infrastructuur
Met een kritische blik worden de ontwikkelingen van de nationale digitale infrastructuur gevolgd. De motieven
om aan te sluiten op (inter)nationale ontwikkelingen van Nederlandse schaal naar Wereldschaal zijn welhaast
vanzelfsprekend. Maar de verworvenheden van de Nederlandse schaal (GGC, VDX, NCC/IBL) hebben
onmiskenbaar een groot kwaliteits- en serviceniveau. Shared cataloguing in het GGC en een uitstekend
georganiseerde en presterende IBL service verdienen zeker aandacht. Op zowel uitvoerend niveau (werkgroep
IBL en werkgroep metadata) als op bestuurlijk niveau (GII consortium) wordt vanuit de PLUSbibliotheken hier
steevast de aandacht voor gevraagd.
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BIJLAGE
Afrika Studiecentrum

Leiden

www.ascleiden.nl

Atria

Amsterdam

www.atria.nl

Augustijns Instituut

Eindhoven

www.augustinus.nl

Boekman stichting

Amsterdam

www.boekman.nl

Catharijneconvent

Utrecht

www.catharijneconvent.nl

Centraal Bureau voor de Statistiek

Den Haag

www.cbs.nl

Cogis - Kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld

Diemen

www.cogis.nl

EYE Film Institute

Amsterdam

www.eyefilm.nl

Geert Grote Universiteit

Deventer

www.geertgrote-univ.nl

Haags Gemeentearchief

Den Haag

www.gemeentearchief.denhaag.nl

Institute for Housing and Urban Development Studies

Rotterdam

www.ihs.nl

Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA)

Amsterdam

www.ihlia.nl

Meertensinstituut, KNAW

Amsterdam

www.meertens.knaw.nl

Naturalis

Leiden

www.naturalis.nl

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Amsterdam

www.niod.knaw.nl

Nederlands Kankerinstituut

Amsterdam

www.nki.nl

Nyenrode Business Universiteit

Breukelen

www.nyenrode.nl

Protestantse Theologische Universiteit

Amsterdam

www.pthu.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Amersfoort

www.cultureelerfgoed.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Bilthoven

www.rivm.nl

Rijksmuseum

Amsterdam

www.rijksmuseum.ml

Sociaal en cultureel planbureau

Den Haag

www.scp.nl

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

Maastricht

www.shclimburg.nl

Stedelijk Museum

Amsterdam

www.stedelijk.nl

Theologische Universiteit Apeldoorn

Apeldoorn

www.tua.nl

Theologische Universiteit Kampen

Kampen

www.tukampen.nl

UNESCO-IHE Institute for Water Education

Delft

www.unesco-ihe.org

Vredespaleis

Den Haag

www.vredespaleis.nl

Zuidafrikahuis

Amsterdam

www.zuidafrikahuis.nl

