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Lijst met omvang collecties per bibliotheek
Onderstaand een mailbericht van Johan Stapel aan mij. Het verwijst naar een overzicht van collecties
van de Nederlandse openbare bibliotheken. Open de link en zoek je eigen bibliotheek op.
“Ik haal zulke lijstjes uit het Zoekplatform. Hierbij de link naar de zoekactie die alle GGC-titels toont,
met als facet (aan de rechterkant) “In bezit van”, waar je een lijstje ziet van bibliotheekvestigingen
met het aantal titels dat ze bezitten. Je kunt dat lijstje uitklappen door op ‘meer’ te klikken. Daarna
verschijnen de 250 grootste collecties. Let op: deze worden getoond per vestiging, niet per
basisbibliotheek!”
http://apiozp.acc1.bibliotheek.nl/demo?q=%2A&d=dcterms%3Asource.uri%7Curn%3An
bc%3Asource%3Awebggc.oclc.nl&grouping=true

Business case leeskringen
Gesteund door de KB is door Johan Spanier (SPN) en mij het initiatief genomen om de mogelijkheden
voor een uniforme vernieuwde businesscase voor de dienstverlening aan leeskringen te verkennen.
Dat doen we samen met medewerkers van de bibliotheken Amsterdam en Eemland, de bibliotheken
Wageningen en Dommeldal, de pso’s Probiblio en Flevoland en NBDBiblion. We trekken hier
voorlopig 3 werksessies voor uit, de laatste op 20 november. Het zou mooi zijn als we er in slagen om
tijdens het Nationale Bibliotheekcongres op 9 december het resultaat te presenteren.
PLUScollecties
De PLUSbibliotheken onderhouden PLUScollecties. Het zijn collecties ter ondersteuning van de
wetenschappelijke functie in hun eigen provincie of regio en welke via het IBL aan alle gebruikers
van openbare bibliotheken in heel Nederland beschikbaar worden gesteld.
De PLUSbibliotheken hebben onderling een verdeling van wetenschapsgebieden gemaakt, waardoor
met meer efficiency voorzien kan worden in de long tail van de Collectie Nederland.
De PLUSbibliotheken monitoren periodiek deze collectie strategie. Daarbij wordt de aanschaf in een
specifiek collectiedeel over een periode van 5 jaar vergeleken met die van andere PLUSbibliotheken
en met het aanbod van NBDBiblion in diezelfde periode. Gekeken wordt vooral naar de uniciteit van
het titelbestand : heeft een bepaalde PLUSbibliotheek (veel) titels in bezit die een andere bibliotheek
niet heeft.
Metingen zijn uitgevoerd over de periodes 2007 t/m 2011 en onlangs over de periode 2010 t/m
2014.
Het bestuur van de PLUSbibliotheken wil in de metingen ook de vergelijking maken met de collecties
van een paar grotere openbare bibliotheekorganisaties verspreid over het land. Hiervoor worden op
dit moment de bibliotheken van Zoetermeer, Enschede, Breda en Roermond benaderd.

Omdat gebruik wordt gemaakt van een voor de PLUSbibliotheken ontwikkeld instrument zullen de
resultaten waarschijnlijk voor eind november beschikbaar zijn.
PLUSbibliotheken en Nationaal Collectieplan
Vanuit de KB wordt intensief gewerkt aan het tot stand brengen van het eerste Nationale
Collectieplan conform de opdracht in de WSOB. Door de KB wordt de stichting PLUSbibliotheken in
de gelegenheid gesteld hiervoor veel input te leveren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zeer
uitgebreide informatie opgedaan bij het project centraal collectioneren in Zeeland, informatie uit
provinciale en landelijke Interbibliothecair leenverkeer en de relaties met een uitgebreide groep aan
speciale wetenschappelijke bibliotheken. Bijgevoegd een korte presentatie die Theo Bijvoet, belast
met het opstellen van het collectieplan over dit onderwerp gebruikte als leidraad voor zijn toelichting
aan het bestuur van de PLUSbibliotheken.
PLUSbibliotheken en digitale etalages
In de maand juni is een uitgebreide inventarisatie van het gebruik van en werken met digitale
etalages uitgevoerd. Aan de hand daarvan is door het bestuur van de PLUSbibliotheken besloten een
forse extra inspanning te leveren ter versterking en borging van de kwaliteit en bovenaal voor het
ontwikkelen van een stevige digitale marketing strategie specifiek op dit onderwerp. Afgesproken is
voorstellen in de vergadering van 11 december te presenteren.
Uitbreiding netwerk met speciale wetenschappelijke bibliotheken
De groep van speciale wetenschappelijke bibliotheken heeft zich in een stichting geformeerd. Vanuit
het nieuwe bestuur is aan de stichting PLUSbibliotheken gevraagd : “wij hebben grote
wetenschappelijke collecties die we graag ook breed (via IBL) beschikbaar willen stellen. Jullie
hebben een breed publiek. Hoe kunnen we van elkaars expertise en collecties het meest en het best
gebruikmaken om de zichtbaarheid, beschikbaarheid van collecties te vergroten en efficiënter met
collecties om te gaan?” Het komende kwartaal wordt een start gemaakt met het uitwerken van deze
gezamenlijke agenda tot concrete acties.
Format voor provinciale stelseltaken
De PLUSbibliotheken Midden Brabant en Eindhoven zochten in de nieuwe wet naar
aanknopingspunten voor de bekostiging van PLUStaken uit provinciale bijdragen. Deze speurtocht
leidde tot een format waarin alle mogelijke provinciale stelseltaken benoemd zijn in relatie tot de
nationale en lokale stelseltaken. Daarbij zijn deze tevens gekwantificeerd waardoor ze begroot
kunnen worden. De Bibliotheek Midden Brabant heeft het format als nuttig bestempeld. Het heeft
niet geleid tot provinciale bekostiging van PLUStaken, maar wordt wel gebruikt voor definiëring van
PSO-taken in Noord-Brabant. Afhankelijk van regionale situaties kan het format gehanteerd worden.
Het format is dan ook met interesse door ieder voor kennisgeving aangenomen.

