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Managementsamenvatting 

De Complete Bibliotheek

Dit visiedocument doet een handreiking aan provincies en 

provinciale bibliotheeknetwerken om de zwaartepuntvorming in

de provinciale processen verder gestalte te geven. Ter versterking

van de provinciale processen en de uitkomsten wordt vanuit een

landelijk perspectief een visie gegeven op een stelsel van 

zwaartepunten.

In de gelaagde opbouw van het stelsel van openbare bibliotheken

vormen provinciale topvoorzieningen de sluitsteen van het 

provinciale netwerk. Op landelijk niveau fungeren de topvoor-

zieningen als de zwaartepunten van het stelsel, een zogenaamde

backbone. Deze backbone maakt de dienstverlening van basis-

bibliotheken compleet door bovenlokale voorzieningen te leveren

niet alleen provinciaal maar door landelijke samenwerking voor

alle gebruikers van de basisbibliotheken in Nederland.

Kerntaken van de zwaartepunten zijn:

Collectie, beschikbaarstelling daarvan in het netwerk, deskundig-

heid ten behoeve van informatiedienstverlening, innovatie,

zichtbaarheid en toegankelijkheid van de functie, en samen-

werking in het provinciale en landelijke netwerk.

Ten behoeve van de ontwikkeling van het stelsel van zwaarte-

puntbibliotheken zijn criteria geformuleerd waaraan een zwaarte-

punt zou moeten voldoen. Deze criteria zijn uitdrukkelijk bedoeld

als uitgangspunt voor gesprek en visievorming.

Als concrete uitwerking voor het zwaartepuntnetwerk is het

al@dinnetwerk genomen. Dit netwerk is vraaggericht opgebouwd

en voorziet in inzet van collectie en deskundigheid voor alle 

klanten van bibliotheken. Waar de klant zich bevindt is niet van

belang evenmin als in welke bibliotheek het gevraagde te 

vinden is.

Zwaartepuntvorming is als netwerktaak benoemd. De verant-

woordelijkheid voor deze netwerktaak ligt bij provinciale 

netwerken en provincies. Deze zullen op basis van prestatie-

afspraken de zwaartepunten moeten kunnen beoordelen.

Ook hiervoor is een aanzet gegeven.

Innovatie van dienstverlening moet als speerpunt van beleid van

het netwerk van zwaartepuntbibliotheken worden gezien.

Hiervoor zijn wat actuele plannen opgenomen.

Tot slot is een voorzet gedaan om de scenario’s voor opdrachtge-

verschap en de landelijke organisatievorm in kaart te brengen.

De daarmee beoogde sluitsteen van het stelsel via collectiebeleid

en zwaartepuntvorming wordt zo gestalte gegeven.
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“Vrijheid, welvaart en de ontplooiing van samenleving en individu zijn

fundamentele menselijke waarden. Deze kunnen alleen worden gereali-

seerd door goed geïnformeerde burgers, die in staat zijn hun democratische

rechten uit te oefenen en een actieve rol te spelen in de samenleving.

Constructief deelnemen aan het maatschappelijk leven en meewerken

aan het vormgeven van de democratie zijn afhankelijk van voldoende

opleiding en van vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap,

cultuur en informatie”

Zo begint het Unesco Manifest over de Openbare Bibliotheek.

Over de rol van openbare bibliotheken zegt dit manifest o.a. het

volgende: 

“De openbare bibliotheek is het lokale centrum voor informatie, dat

ervoor zorgt dat allerlei vormen van kennis en informatie direct

beschikbaar zijn voor de gebruikers”.

De bibliotheek is en blijft daarin uniek dat zij een veelvoud aan bronnen

ontsluit en met deze bronnen een grote diversiteit aan activiteiten en

processen organiseert in de samenleving”.

De veranderingen in de informatiesamenleving roepen ons nu op

tot  een nieuwe benadering te komen. Vroeger creëerden we rijk-

dom uit schaarste; in de huidige overvloed aan informatie is het

belangrijker dan ooit om betrouwbare en zinvolle informatie te

identificeren en op een betekenisvolle manier toegankelijk te

maken voor zoveel mogelijk mensen. Dit is de ene kant van de

zaak.

Anderzijds hebben we te maken met een overheid die in het

regeringsbeleid doelen stelt voor de korte en lange termijn. Zo is

in de Lissabonstrategie afgesproken om meer te investeren in

kennis en innovatie en aandacht te besteden aan topkwaliteit op

alle niveaus van onderwijs en opleiding.1 De oprichting van bij-

voorbeeld het Bèta Platform Techniek is hier een uitvloeisel van.

Bibliotheken moeten bij de vorming en keuze van zwaartepunten

mede aansluiten bij relevante thema’s uit de 

Lissabonstrategie. Juist in dit kader zullen bibliotheken zich

nieuw moeten presenteren als economische factor. Ontwikkeling

en opleiding zijn steeds minder gebonden aan het formele leren.

Werknemers maar ook ondernemers hebben steeds meer

behoefte aan adequate informatie om professioneel ‘bij’ te blij-

ven. Zwaartepuntvorming2 is noodzakelijk om als gezamenlijke

bibliotheken een compleet aanbod zowel provinciaal als landelijk

te kunnen bieden. Zo kan de levenslang lerende mens bij de

bibliotheek terecht voor betrouwbare en hoogwaardige informatie

op alle niveaus.

“In onze kabinetsprioriteiten spelen bibliotheken een belangrijke rol.

Ziezo. Dat is maar vast gezegd! Want mensen moeten vandaag en 

morgen hun weg kunnen vinden in het almaar uitdijende informatie-

oerwoud.......... ....... Voor mij staat vast dat u [de bibliotheek] ook de

natuurlijke ‘buddy’ bent voor hooggeletterden en laaggeletterden.”

R. Plasterk (minister OCW) over bibliotheken t.g.v. Bibliotheekplaza 29.3.2007

Het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing heeft voor het laatste

jaar van het proces de volgende prioriteiten hoog op de provinciale

vernieuwingsagenda gezet: de kwaliteit van de dienstverlening

door certificering, benchmarking en HRM beleid, de digitale bibli-

otheek, functionele verbreding, provinciale netwerkvorming en,

collectiebeleid en zwaartepuntvorming. In deze notitie worden

vanuit een visie op het stelsel als geheel de laatste twee onder-

werpen verder uitgewerkt

Het Directieoverleg Brabantse Bibliotheeknetwerk (DOBB) heeft

in haar plan ‘De Topbibliotheek altijd en overal’  haar visie neer-

gelegd voor de topvoorzieningen in het Brabantse netwerk.

Deze visie gaat uit van een gelaagde opbouw van het stelsel.

Provinciale topvoorzieningen vormen in een landelijke samen-

hang een compleet aanbod.

– Elke burger in de provincie Brabant - ongeacht woonplaats - heeft

de beschikking over een zo compleet mogelijke collectie: de netwerk-

collectie Brabant als onderdeel van de netwerkcollectie Nederland.

Deze netwerkcollectie is een perfecte mix van vraaggericht collectio-

neren en het aanbieden van diepgang via topcollecties.

– Door de organisatie van kennis in netwerkverband ontstaat een

‘economy of scale and skills’ waarin basis- en topdiensten, expertise,

digitale toegang en netwerkrelaties met externe kenniscentra gerea-

liseerd worden, zoals deze bijvoorbeeld binnen al@din gestalte krijgen.

Minder dan een bepaalde plaats is een goede achterliggende com-

municatie belangrijk tussen informatiespecialisten die deze diensten

in samenwerking, of in een gelaagde keten, produceren.

Uit ‘De Topbibliotheek altijd en overal’ van DOBB, Vereniging van Brabantse

Basisbibliotheken 2006

In lijn met de advisering van de Raad voor Cultuur, wordt met dit

visiedocument een handreiking gedaan om meer centrale sturing

te organiseren binnen de branche om vanuit provinciale proces-

sen tot een kwaliteitsnetwerk te komen.3

Aanhakend bij al deze ontwikkelingen kunnen collecties van

bibliotheken met zorg samengesteld worden uit een rijk scala

van traditionele en eigentijdse bronnen. De lokale collecties wor-

den aangevuld en verrijkt door het netwerk van bibliotheken en

door andere organisaties waarmee strategische allianties

gevormd worden én door de gebruikers zelf. Kennis en informa-

tie zijn immers niet langer het monopolie van de professional.

Klanten van de bibliotheek zijn niet slechts consumenten, maar

steeds meer (co)producenten van informatie geworden.

Met de inzet van alle beschikbare middelen - ICT, bibliotheek-

professionals, samenwerkingpartners, diverse vormen van klant-

participatie - kunnen nieuwe dimensies ontstaan in de collectie.

In het kader van zwaartepuntvorming komen op deze wijze

nieuwe ‘bibliotheken’ tot stand, die de diverse klantgroepen ken-

nis en informatie bieden in een nieuwe context.

In deze nieuwe ‘bibliotheken’ organiseren bevlogen professionals

de interactie tussen bibliotheek, gebruikers en andere informatie-

leveranciers op een nieuwe en inspirerende manier. Zij zijn de

vormgevers, die met inzet van alle ter beschikking staande mid-

delen ervoor zorgen dat er nieuwe, verrassende producten ont-

wikkeld worden, onverwachte allianties ontstaan en ongebaande

paden  worden betreden.

Er is lef en creativiteit voor nodig, om in gezamenlijkheid nieuwe

scenario’s te ontwikkelen binnen het landelijke netwerk, waarbij

sprake is van stevige verankering in de provinciale netwerken en

waarbij de beschikbaarheid van alle informatie voor alle  (poten-

tiële) klanten conform het Unesco Manifest het uitgangspunt is;

met de diverse partners binnen de bibliotheekwereld en de over-

heid, met andere kennisorganisaties en informatie aanbieders,

met huidige en nieuwe klanten en met beschikbare  bronnen.

Dit  leidt tot het volgende resultaat: 

Iedere inwoner van Nederland heeft volledig en onbelemmerd

toegang tot een hoogwaardige en gezamenlijke Collectie

Nederland.

Dit visiedocument is een handreiking aan de provinciale netwer-

ken voor de provinciale processen voor collectiebeleid en zwaarte-

puntvorming. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise,

collecties en opgebouwde ervaring in het stelsel. De inhoud 

van het bibliotheekwerk staat voorop. Vanuit de inhoud worden

scenario’s voor structuur geschetst. Dit stuk beoogt geen blauw-

druk te zijn, maar wel een aanzet te geven voor de discussie in

de provinciale netwerken over zwaartepuntvorming en collectie-

beleid. De opbrengst van de combinatie provinciaal & landelijk

levert zo een compleet en dekkend aanbod aan de klant. Samen

vormen de provinciale netwerken en de daarin ontstane zwaarte-

punten één landelijk stelsel.

1 Een nieuwe start van de Lissabon strategie 2005.

2 Voor definities en criteria, zie hoofdstuk Vorming van zwaartepunten 3 Innoveren participeren! Raad voor Cultuur maart 2007

1 Proloog



zwaartepuntfunctie voorziet in de topcollecties en een professio-

nele informatiefunctie in een specifiek domein op HBO+ niveau.

Het zwaartepunt waarborgt een ‘ compleet ‘ aanbod van collectie-

en informatiedienstverlening in zo’n domein. In landelijke samen-

hang en coördinatie vormen deze zwaartepunten een landelijk

stelsel waarin naar compleetheid wordt gestreefd. In het lande-

lijk stelsel worden afspraken gemaakt om een sluitende voorzie-

ning te organiseren. Aldus vormen alle provinciale netwerken

gezamenlijk een landelijk stelsel van zwaartepunten. Deze voor-

ziening komt ten goede aan alle klanten van basisbibliotheken in

Nederland. Op landelijk niveau vormt het netwerk van zwaarte-

puntvoorzieningen de sluitsteen van de dienstverlening voor 

collectie en informatiedienstverlening.

2.4 Keten van informatievoorziening 
In deze gelaagde opbouw is een directe relatie met het UKB en

HBO bibliotheeknetwerk (UKB staat voor Universiteitsbibliotheken

en de Koninklijke Bibliotheek) voor het hoogste segment van

informatievoorziening van belang om de keten te completeren.

Het netwerk van openbare bibliotheken organiseert op deze

wijze een stelsel van voorzieningen waarbij de collecties en

informatiedienstverlening van wetenschappelijke bibliotheken

toegankelijk zijn voor haar klanten. Wederkerigheid in afspraken

maakt het mogelijk dit voor een klantvriendelijk tarief binnen de

bestaande abonnementen aan te kunnen bieden.

Uitgangspunten voor de nieuwe bovenlokale dienstverlening zijn: 

– De service-organisatie van de bovenlokale diensten wordt zodanig

vormgegeven dat deze voor alle bibliotheekgebruikers in Brabant op

gelijke wijze en snel beschikbaar is via de eigen lokale bibliotheek.

– Het bovenlokale informatiespecialisme wordt in het netwerk direct

bereikbaar gemaakt voor individuele klanten in de provincie.

– Het informatiespecialisme en de expertise van andere bibliotheken

in Nederland komt ter beschikking aan deze klanten.

Uit ‘De Topbibliotheek altijd en overal’ van DOBB, de Vereniging van Brabantse

Basisbibliotheken 2006

2.5 Verbreding
Het nieuwe stelsel van topvoorzieningen beperkt zich niet tot

bibliotheken. Lokaal, provinciaal en landelijk wordt op elk niveau

samengewerkt met organisaties die op gespecialiseerde terreinen

een eigen informatieaanbod onderhouden. Samenwerking lokaal

met gespecialiseerde kenniscentra als ook met deskundige indi-

viduen creëert een verbreding van de informatiefunctie juist op

specialistische terreinen. Op provinciaal en landelijk niveau wor-

den allianties aangegaan om het aanbod van de bibliotheek en

de samenwerkingspartner te verrijken met elkaars bronnen en

deskundigheid.

Unesco manifest openbare bibliotheken Om samenhang en samenwerking

op landelijk niveau te verzekeren moet in wetgeving en strategische 

planning ook de omschrijving en bevordering van een landelijk bibliotheek-

netwerk worden vastgelegd, dat gebaseerd is op overeengekomen dienst-

verleningsnormen.

Het netwerk van openbare bibliotheken moet ontwikkeld worden in rela-

tie tot andere landelijke en regionale bibliotheekinstellingen, wetenschap-

pelijke bibliotheken en speciale bibliotheken, schoolbibliotheken en biblio-

theken aan instellingen voor hoger beroeps- en academisch onderwijs
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2.1 De 80/20 regel in een gelaagd stelsel 
Gezien de grote overvloed aan informatie en bronnen kan geen

enkele bibliotheek een echt compleet aanbod voor de klant orga-

niseren. Laten we ervan uit gaan dat de basisbibliotheek 80% van

de vraag van het publiek kan beantwoorden. De overige 20%

komt niet vaak genoeg voor en/of is complexer van aard. Voor dit

laatste deel van de vraag worden bovenlokale voorzieningen

getroffen in het provinciale netwerk. Deze 20% kan weer onder-

verdeeld worden in twee categorieën. De eerste 10% bestaat uit

de provinciale topcollecties en specialismen, maar ook deze pro-

vinciale voorziening kan niet voor volledig in de klantbehoeften

in de provincie voorzien. De laatste 10% wordt daarom gevormd

door de  zogenaamde landelijke zwaartepunten, aangevuld met

de universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.

Economy of skills and scale zijn daarbij de leidende principes.

Beide voorzieningen zijn netwerkvoorzieningen die integraal

onderdeel uitmaken van het stelsel. De eerste is primair beschik-

baar voor alle klanten van de bibliotheken in het provinciale 

netwerk, de tweede voor alle klanten in het landelijke netwerk.

De 80/20 regel fungeert als leidraad om aan te geven dat het

grootste deel van de dienstverlening door de basisbibliotheek

zelf georganiseerd moet worden. Slechts in beperkte mate zal

het netwerk aangesproken worden.4

2.2 Provinciale topcollecties
Binnen elke provincie dient zorg gedragen te worden voor de pro-

vinciale ‘top’. Deze top bestaat uit brede algemene HBO+ collecties

op alle onderwerpsgebieden. Daarnaast omvat de provinciale top

specialistische collecties aanwezig in de betreffende provincie.

Onder specialistische collecties worden collecties verstaan, die op

een bepaald gebied of thema specifiek zijn. Het kan hierbij gaan

om al dan niet afgesloten erfgoedcollecties of om collecties over

bijvoorbeeld Nicolaas Beets, bloembollencultuur o.i.d.

Binnen het provinciale collectiebeleid worden eenduidige 

afspraken gemaakt worden over beide aspecten, waarbij uitgegaan

wordt van de huidige invulling binnen datr provinciale netwerk

en van een compleet en gelaagd aanbod. Van zwaartepuntbiblio-

theken (zie voor de definitie het volgende hoofdstuk) wordt ver-

wacht, dat zij breed collectioneren op het algemene HBO+ niveau

ten behoeve van het provinciale netwerk.

Samenvattend omvatten de provinciale topcollecties in brede

HBO+ collecties en specialistische collecties, en de bijbehorende

informatiedienstverlening. Deze laag vormt de provinciale top-

voorziening en draagt bij aan een landelijk stelsel van topvoor-

zieningen.

2.3 Landelijke zwaartepunten
In de provinciale plannen wordt binnen het kader van gezamenlijk

collectiebeleid minstens één zwaartepuntfunctie vorm gegeven.

Zwaartepunten worden in de provinciale collectieplannen samen

met het provinciale netwerk bepaald en vormen het schakelpunt

tussen het provinciale en landelijke bibliotheeknetwerk. Elke
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4 Deze regel vormt een uitgangspunt in deze notitie. Een andere verdeling lijkt gezien de financiële  inzet lokaal/bovenlokaal realistischer.

5 In dit schema is één topvoorziening getekend in het provinciale netwerk. Minstens één per provinciaal netwerk is als minimum voor het stelsel geformuleerd.

2 Stelsel van topvoorzieningen en zwaartepunten

Stelsel van topvoorzieningen5
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Topvoorziening provinciaal

Basisbibliotheek

Functies in het nieuwe gelaagde stelsel



om de kwaliteit te waarborgen. De Provinciale Directie-overleggen

zullen daarin een belangrijke rol moeten vervullen. Ten behoeve

van een landelijke dekking van de zwaartepuntvoorzieningen

wordt gedacht aan een landelijk klankbord samengesteld vanuit

de PDO’s dat het totaal van zwaartepuntvoorzieningen in

Nederland op inhoud zal toetsen en begeleiden.

Zwaartepuntvorming beoogt een duidelijke meerwaarde te bieden

voor alle basisbibliotheken en hun klanten. Om de functie te 

ontwikkelen, zichtbaar en toegankelijk te maken zal een extra

investering noodzakelijk zijn. Voor nieuwe zwaartepunten zal

deze investering beduidend hoger uitvallen dan voor zwaarte-

punten, die al redelijk goed gevormd zijn. Voor continuïteit van

de zwaartepunttaken is een structureel minimum financierings-

niveau noodzakelijk. Gedacht kan worden aan een bijdrage per

inwoner in de provincie.

3.3 Criteria zwaartepunten
Zwaartepunten vervullen in het provinciale en landelijke netwerk

een aantal kerntaken die hierbij geformuleerd zijn als criteria die

gehanteerd kunnen worden om tot een afbakening te komen.

Zwaartepunten moeten voldoen aan de volgende inhoudelijke

criteria:

3.3.1 Collectie
3.3.1.1 Compleetheid

Het zwaartepunt omvat een collectie die in de breedte én diepte

is ontwikkeld. Dat wil zeggen dat over alle aspecten in de volle

breedte van het domein wordt gecollectioneerd. De zwaartepunt-

collectie is uniek en vormt op provinciaal en landelijk niveau een

essentieel onderdeel van de netwerkcollectie Nederland.

3.3.1.2 Actualiteit

De zwaartepuntcollectie is actueel en wordt voortdurend ver-

nieuwd.

3.3.1.3 Bewaarbeleid

Bewaarbeleid maakt integraal onderdeel uit van collectiebeleid.

Ook voor ouder materiaal kan de klant bij het zwaartepunt

terecht. De long-tail gedachte6 waarmee interessante en waarde-

volle collecties (opnieuw en) beter ter beschikking komen van

klanten verdient meer aandacht. Het gezamenlijk organiseren

van die Long Tail moet onderdeel uitmaken van het landelijke

zwaartepuntenbeleid.7

3.3.1.4 Collectiebeleid

De zwaartepuntbibliotheek voert collectiebeleid t.a.v. het zwaarte-

punt. Dit is schriftelijk vastgelegd en omvat de  componenten

actualiteit, kwaliteit, compleetheid, accenten, bewaarbeleid.

Het collectiebeleid voor het zwaartepunt is verankerd in het pro-

vinciale en daaruit voortvloeiende het landelijke collectiebeleid.

3.3.1.5 Bibliotheek 2.0

Aansluitend op de wijze waarop web 2.0 én daarmee de biblio-

theek zich ontwikkelt zal er binnen collectiebeleid van het

zwaartepunt aandacht gegeven worden aan communities en 

collecties van individuele verzamelaars

3.3.2 Beschikbaarstelling
De zwaartepuntbibliotheek stelt de gehele8 zwaartepuntcollectie

beschikbaar voor gebruikers in het netwerk. Hiertoe is de collectie

via de internetcatalogus te raadplegen en aan te vragen voor lenen.
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Om te komen tot een landelijk samenhangend stelsel van zwaarte-

punten, waarbij alle wetenschapsgebieden gedekt zijn en de

zwaartepunten goed functioneren in het netwerk, moeten er dui-

delijke definities, randvoorwaarden en criteria voor deze functie

benoemd worden.

In deze notitie is uit pragmatisch oogpunt aangesloten bij het

begrip zwaartepunt, dat door het Procesbureau Bibliotheek-

vernieuwing en door OC&W is geïntroduceerd. In eerdere publi-

caties hebben ook VOB en WSF deze term gehanteerd.

Het lijkt verstandig om eerst de schouders te zetten onder het

proces en pas later te bepalen of we in de toekomst gaan spreken

over zwaartepunten, topvoorzieningen, regionale steunbibliothe-

ken of nog een andere term hanteren. Pas als er een definitieve

keuze gemaakt is, kan er een naam en een logo ontwikkeld wor-

den, waaraan de zwaartepunten als ‘merk’ te herkennen zijn.

Om tot een ‘merk’ te komen moet er daarnaast vastgesteld wor-

den wat daar onder verstaan wordt.

3.1 Definities:
Een zwaartepunt in het provinciale netwerk van openbare biblio-

theken is een netwerkvoorziening voor collectie, deskundigheid

en informatiedienstverlening. Het niveau van een zwaartepunt is

HBO en hoger. Het zwaartepunt biedt aan basisbibliotheken in

het provinciale en landelijke netwerk en hun klanten door struc-

turele professionele inzet informatievoorziening in het HBO+

segment een ‘complete’ voorziening in een bepaald domein

(wetenschapsgebied).

Het zwaartepunt biedt concrete meerwaarde t.o.v. de basisbiblio-

theek door in het provinciale netwerk een voorziening te bieden

waarmee het hogere segment van de informatievoorziening voor

alle basisbibliotheken en hun klanten ‘compleet’ is.

Daarnaast verzorgt het zwaartepunt op dit extra niveau per pro-

vincie één specifiek wetenschapsgebied, een domeinspecialisme.

Dit maakt onderdeel uit van het zwaartepuntenstelsel, is uniek

in Nederland en omvat alle niveaus van het onderwerp en maakt

derhalve onderdeel uit van de Collectie Nederland. Dit domein-

specialisme is opgebouwd uit collectie, deskundigheid en infor-

matiedienstverlening over dat specifieke onderwerp.

Een domein is een onderdeel van wetenschap of cultuur, waarop

het zwaartepunt de collectie vormt en beheert en de informatie-

dienstverlening zowel op het gebied van al@din IB als anderszins

in het provinciale en landelijke netwerk voor zijn rekening

neemt.

Een zwaartepuntbibliotheek is een bibliotheek die in principe

voldoet aan alle vijf de kernfuncties van De Richtlijn voor basis-

bibliotheken en die vanuit een stevige verankering in het provin-

ciale netwerk verantwoordelijk is voor een zwaartepunt in het

landelijke stelsel en op grond daarvan is toegetreden tot het lan-

delijke samenwerkingsverband van zwaartepuntbibliotheken.

3.2 Randvoorwaarden
Ontwikkeling van kwaliteitsnormen is een belangrijke voorwaarde

voor het welslagen van het proces. Een zwaartepunt moet vol-

doen aan hoge kwaliteitsnormen. Ontwikkeling van een quick

scan in een of meerdere bibliotheken kan een eerste aanzet

geven om te komen tot kwaliteitsnormen en -criteria voor deze

topvoorzieningen. Naast certificering van de basisbibliotheek is

het bepalen en vervolgens waarborgen van de kwaliteitsnorm

van de zwaartepuntbibliotheken een punt van aandacht.

Er moeten objectieve criteria komen om vast te stellen of het

niveau van dienstverlening in het topsegment inderdaad HBO en

hoger is. Dit is noodzakelijk om het stelsel van topvoorzieningen

voortdurend en structureel te verbeteren. In het traject van

zwaartepuntvorming moeten hierover op provinciaal en landelijk

niveau afspraken geformuleerd worden.

Naast ontwikkeling van criteria & normen in de opbouwfase is

het vervolgens noodzakelijk te komen tot een periodieke toetsing
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6 The Long Tail: why the future of business is selling less of more / C. Anderson. - Hyperion, 2006.

De theorie van de long Tail is dat onze cultuur en economie zich verwijdert van concentratie op een een beperkte massa (producten en markten) bij het economisch spel van vraag en aan-

bod. Er komt meer ruimte voor producten die een beperkte vraag (nichemarkten) hebben. Omdat de kosten van productie en distributie zeker in online omgeving dalen, komt er ruimte om

minder gevraagde producten net zo goed en rendabel economisch te vermarkten. Zeker als het volledig digitale producten betreft, is er geen enkel beletsel om beperkt gevraagde items net

zo succesvol te verkopen als massaproducten. The long tail toont dat aan.

7 Kunnen bibliotheken een staart maken? - Jan Klerk. Informatie Professional, 4 (april) 2007

8 Hier zijn uitzonderingen op mogelijk. Naslagcollecties, erfgoed, bijzondere en kostbare collecties en unieke en zeldzame werken kunnen alleen ter plaatse worden ingezien. Daarnaast

moeten er voorzieningen worden gecreëerd om toegang tot de digitale collecties te verbeteren. Technische oplossingen zijn voorhanden. Auteursrechten vormen in het digitale domein de

beperkingen. Hiervoor zullen in samenspraak met de rechthebbenden nieuwe businessmodellen moet worden ontwikkeld.
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3.3.8 Landelijke netwerk
Het netwerk van zwaartepunten is een landelijk afgestemde stel-

selvoorziening op HBO+ niveau. Het landelijke netwerk van

zwaartepunten is inhoudelijk en organisatorisch verantwoordelijk

voor een nieuwe stelselvoorziening waarmee alle burgers van

Nederland toegang hebben tot dienstverlening in het topsegment.

Verbreding en het aangaan van allianties met kennisinstituten in

andere sectoren zorgen voor een compleet netwerk van voorzie-

ningen. Provinciale netwerken dragen vanuit hun eigen visie en

verantwoordelijkheid gelijkwaardig en verplicht bij aan het lan-

delijk netwerk, en zorgen gezamenlijk voor een sterk netwerk,

een goed georganiseerde, sterke keten.

3.4 Kwaliteitscriteria voor zwaartepuntbibliotheken
Een bibliotheek die als zwaartepuntbibliotheek in het landelijke

stelsel wil fungeren, dient aan de volgende kwaliteitscriteria te

voldoen:

1 De bibliotheek is gecertificeerd.

2 De bibliotheek is in principe een basisbibliotheek met een

brede algemene collectie op alle niveaus.9

3 De bibliotheek zet zich in voor bovenlokale taken op het

gebied van een bestaand of nog te vormen zwaartepunt.

4 De bibliotheek beschikt over voldoende HBO en/of hoger

gekwalificeerd personeel om het zwaartepunt vorm te geven.

5 De bibliotheek heeft aantoonbaar haar sporen verdiend in de

informatiebemiddeling in al@din.

6 In de begroting dient de dienstverlening van het zwaartepunt

transparant te worden weergegeven. In verband met gelijk-

waardige inzet lijkt het raadzaam om tot een minimum 

bijdrage per inwoner per provincie te komen.

7 De bibliotheek heeft zich de afgelopen jaren aantoonbaar

ingezet voor innovatie van de dienstverlening. Deze inzet

gaat verder dan alleen de inzet voor landelijke projecten als

zoek & boek, nationale bibliotheekkaart e.d.

In de verdere uitwerking kunnen prestatie indicatoren worden

benoemd. In bijlage 3 wordt een eerste opzet gegeven.

3.5 Toepassing criteria op huidige WSF-bibliotheken
Momenteel is er sprake van zwaartepuntcollecties in de huidige

WSF-bibliotheken. Om te bepalen of deze collecties voldoen aan

de criteria die nu gesteld worden aan zwaartepunten dienen er

audits te komen voor deze collecties. Het is verstandig om deze

audits uit te laten voeren door auditoren van buiten de branche.

Mensen, die als experts gezien worden op de terreinen van de

diverse zwaartepunten kunnen uitstekend als auditor optreden.

Aan de overzichten in bijlage 2 is te zien, dat een zwaartepunt

kan worden opgebouwd uit collecties en expertise van verschil-

lende organisaties. Aan de hand van de rapporten van de audito-

ren kan mede bepaald worden welke bibliotheken het meest in

aanmerking komen voor de zwaartepunten in het nieuwe stelsel

en/of hoe de bestaande collecties optimaal ingezet kunnen worden

in het landelijke stelsel. Deze audits maken onderdeel uit van

een nulmeting over het geheel van de te leveren prestaties.

3.6 Beschikbaarstelling en logistiek
Eén van de criteria voor zwaartepuntbibliotheken is de beschik-

baarstelling van de gehele zwaartepuntcollectie ten behoeve van

het provinciale en landelijke netwerk. Dat houdt in dat de fysieke

collectie - voor zover van toepassing -  beschikbaar gesteld wordt

voor het IBL (Interbibliothecair Leenverkeer).

De organisatie van het transport en de logistiek van beschikbaar-

stelling op provinciaal niveau zelf is geen taak van de zwaarte-

puntbibliotheek, maar van het netwerk.

Er zijn momenteel twee systemen/infrastructuren waarbinnen

IBL-aanvragen afgehandeld worden: Zoek & boek en het NCC-IBL

systeem. Verdergaande integratie van deze beide systemen is

gewenst.

Voor het IBL inclusief transport en logistiek over de provincie-

grenzen heen zijn momenteel de huidige WSF-bibliotheken ver-

antwoordelijk.

De discrepantie tussen de provinciaal en landelijk georganiseerde

voorzieningen voor het transport van materialen tussen leverende

en ontvangende bibliotheek leidt tot een extra kostenpost bij de

huidige WSF bibliotheken voor deze voorziening. Verzending pro-

vinciaal verloopt via gesubsidieerd transport. Verzending landelijk

wordt in verband met de doorlooptijd via de reguliere post

gedaan. Dit brengt een extra kostenpost met zich mee die op dit

moment rust op de WSF budgetten.

In het nieuwe stelsel ligt de verantwoordelijkheid voor bovenlokale

provinciale dienstverlening bij het provinciale netwerk. De verant-

woordelijkheid voor transport en logistiek ligt eveneens bij het

netwerk. Dat houdt in dat de PDO’s bij het opstellen van de collectie-

plannen en het toekennen van budgetten rekening moeten houden

met het opnemen van een post voor de organisatie van het leen-

verkeer over de provinciegrenzen heen. Daarnaast moeten vanuit

het provinciale netwerk afspraken gemaakt worden met één of

meerdere bibliotheken die deze taken uit gaan voeren.
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De  zwaartepuntbibliotheek vervult een substantiële structurele

leverende taak in het bibliotheeknetwerk ‘zoek&boek’ en de 

landelijke wetenschappelijke informatie infrastructuur (LIIS).

Op deze wijze vervult de zwaartepuntbibliotheek de schakel in

de keten tussen de openbare bibliotheek en de universiteitsbibli-

otheken en de Koninklijke Bibliotheek, (UKB).

3.3.3 Deskundigheid
De zwaartepuntbibliotheek waarborgt door inzet van deskundig-

heid de kwaliteit, continuïteit en coördinatie van informatiedienst-

verlening. Het gaat hierbij om collectiemanagement middels

selectie, aanschaf, onderhoud en sanering. De zwaartepuntbiblio-

theek draagt zorg voor een professionele en structurele invulling

van de IB-laag (derde laag voor complexere informatievragen is

Informatie Bemiddeling) voor een specifiek domein in al@din.

Actieve acquisitie van samenwerkingspartners op het domein

maakt deel uit van de domeincoördinatie voor het betreffende

zwaartepunt.

Het niveau van gekwalificeerde deskundigheid voor inhoudelijke

dienstverlening is minimaal HBO.

3.3.4 Innovatie 
Zwaartepunten vervullen geen exclusieve maar wel een structu-

rele rol in innovatie van dienstverlening. Deze ligt in het verlengde

van de kerntaken van het zwaartepunt. Deze innovatie concen-

treert zich op de inhoudelijke kerntaken collectie, beschikbaar-

stelling, deskundigheid, presentatie, informatiebemiddeling en

netwerkvorming.

3.3.5 Presentatie 
De toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zwaartepunt-

collectie en de bijbehorende informatiedienstverlening voor een

breed publiek worden via ICT oplossingen (Zie 5.1 digitale etalages)

gegarandeerd. De zwaartepunten stemmen deze manier van 

presenteren op elkaar af, waardoor landelijk een stevig en her-

kenbaar ‘merk’ en toegankelijk netwerk ontstaat.

Het digitale domein biedt daarnaast veel mogelijkheden om

cross-overs met andere cultuur- en kennisinstellingen te vormen.

Vanuit een actieve houding biedt het zwaartepunt informatie op

maat aan de basisbibliotheek zowel als provinciale voorziening

als in het landelijke netwerk.

3.3.6 Begroting
De zwaartepuntfunctie wordt onderbouwd met een werkplan en

een transparante begroting voor zwaartepuntdienstverlening. De

begroting is schriftelijk vastgelegd en raadpleegbaar door derden.

3.3.7 Provinciale netwerk
Elke provincie draagt zorg voor één of meerdere zwaartepunten.

Deze zwaartepunten vormen in het provinciale netwerk een 

centrale voorziening voor alle basisbibliotheken voor complex en

minder gevraagd materiaal en informatie. Het zwaartepunt vervult

de helpdeskfunctie voor medewerkers van basisbibliotheken met

voorzieningen en informatie die lokaal niet voorhanden zijn. In

het landelijke netwerk verbinden de zwaartepunten zich tot een

sluitend stelsel dat de keten van informatievoorziening organi-

seert ten behoeve van alle basisbibliotheken.
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9 Provinciaal maatwerk blijft voorop staan. In sommige provincies zal om praktische redenen afgeweken worden van dit criterium.

Samenwerkingsmodellen en -overeenkomsten zullen dit moeten ondervangen.
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richt op de deskundigheidsbevordering van het netwerk. Het uit-

eindelijke doel is om de klant volledig en onbelemmerd toegang

te bieden tot de collectie Nederland.

4.2.2 Informatiedienstverlening op specifieke, 
landelijke toe te wijzen domeinen conform het
al@din-model. 

Deze taak omvat naast de beantwoording van vragen die gesteld

worden m.b.t. het specifieke zwaartepunt ook de domeincoördi-

natie van het betreffende al@din-domein, het zoeken van partners

om invulling te geven aan de IA-laag (Informatie Advies, laag 4,

externe deskundigheid) van dit domein en de deskundigheids-

bevordering m.b.t. vragen op het onderhavige terrein bij biblio-

theekmedewerkers van de basisbibliotheken.

Tenslotte vervult deze bibliotheek een helpdesk-functie op het

betreffende domein voor de eigen provincie en het hele land.

Dat betekent dat vragen van klanten elders naar de zwaarte-

puntbibliotheek doorgesluisd kunnen worden.

Een koppeling tussen de twee laatste taken, collectievorming en

-beheer en informatiedienstverlening, is in het licht van zwaarte-

puntvorming een vanzelfsprekendheid.

4.2.3 Beheer en conservering van regionale cultureel
erfgoedcollecties. 

Het gaat hierbij om bijzondere en kostbare erfgoedcollecties die

van bovenlokaal, provinciaal of nationaal belang zijn.

Conservering en bewaarbeleid zijn hierbij primair. Deze collecties

vormen de weerspiegeling van onze cultuur. Een zwaartepunt op

het gebied van erfgoed is van wezenlijk andere aard dan een

nieuw te vormen zwaartepunt dat zich concentreert op een

wetenschapsgebied ten behoeve van actuele en betrouwbare

kwaliteitsinformatie.

Gezien het specifieke karakter van deze erfgoedtaak is het zinvol

om hieraan in een aparte notitie aandacht te besteden.

4.3 Inventarisatie van zwaartepunten/domeinen
Het is voor de handliggend om bij het benoemen van zwaarte-

punten in collecties en informatiedienstverlening in eerste

instantie uit te gaan van de huidige IB-domeinen binnen al@din

en de zwaartepuntcollecties bij de huidige WSF-bibliotheken.

Daarmee wordt gekozen voor zowel de vraaggeoriënteerde

(al@din) als de deels aanbodgerichte benadering bij het ontwik-

kelen van zwaartepunten. (Zie bijlagen 1 en 2).

In het algemeen participeren bibliotheken nu al in domeinen,

vanuit bestaande expertise, collecties en relevante samenwer-

kingspartners. Dit geldt niet voor domeinen die binnen de open-

bare bibliotheek betrekkelijk nieuw zijn zoals Natuur & Milieu en

Wetenschap & Techniek. Hiervoor zetten een aantal bibliotheken

zich in op grond van de visie, dat een Poort naar Kennis en

Informatie geen gebieden op voorhand dient uit te sluiten. Op de

genoemde domeinen moet nog veel expertise ontwikkeld worden

en zijn de collecties nog lang niet ‘op sterkte’. Gezamenlijk dienen

de zwaartepuntbibliotheken op dit niveau te voorzien in afhan-

deling van de complexere vragen, de IB-laag van al@din.

De huidige IB-domeinen zijn :

1 Economie en arbeid

2 Erfgoed en geschiedenis

3 Europa

4 Gezondheid en opvoeding

5 Kunst

6 Literatuur 

7 Muziek

8 Natuur en milieu 

9 Wet en Recht

10 Wetenschap en techniek.
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Openbare bibliotheken verrijken het leven van burgers door toe-

gang te bieden tot een enorme hoeveelheid kennis, gedrukte en

digitale informatie, literatuur, muziek en film. Het gaat daarbij

nadrukkelijk om toegang tot alle niveaus van kennis en informatie

en het vermogen daar de weg in te vinden. Dit betekent echter

niet automatisch, dat alle collectieonderdelen en alle niveaus in

de collectie en informatiebemiddeling in iedere bibliotheek aan-

wezig zijn.

Voor de basisbibliotheek geldt volgens de ‘Richtlijn voor Basis-

bibliotheken’ dat de fysieke collectie minimaal tot en met vwo-

niveau is opgebouwd. Aanvullend op de dienstverlening van de

basisbibliotheek worden in deze Richtlijn voorzieningen

geschetst voor zwaartepuntvorming. Zwaartepuntbibliotheken

waarborgen binnen het landelijke stelsel de compleetheid van de

voorzieningen. Nadrukkelijk voorziet het zwaartepuntenstelsel

dus in topvoorzieningen in aanvulling op de voorzieningen van

de basisbibliotheek. Het niveau van deze topcollecties en de bij-

behorende informatiebemiddeling is in principe HBO en hoger en

vormt zo de schakel in de keten van informatievoorziening tussen

openbare bibliotheken en wetenschappelijke bibliotheken.

Extra kwaliteit wordt ook geboden door specialistische collecties die een

specifiek thema beslaan, of collecties die boven het gebruikelijke niveau

van informatievoorzienig uitstijgen. Zoals gezegd, dergelijke collecties

kunnen niet overal aanwezig zijn, maar kunnen wel via de basisbiblio-

theek worden geraadpleegd. Ze zijn ondergebracht bij zogeheten zwaarte-

puntbibliotheken. Deze zwaartepuntcollecties vormen de ruggengraat

van het ICT-netwerk Bibliotheek.nl

Er zijn verschillende methoden om tot een samenhangende collectie te

komen: centralisatie, taakverdeling, onderlinge afstemming of een com-

binatie van die drie. Mocht geen van deze wegen leiden tot het gewenste

resultaat, dan kan ook worden overwogen een provinciaal gefinancierde

zwaartepuntcollectie onder te brengen in een bibliotheek die is gevestigd

in een gemeente met een regionale kernfunctie.

Bron: Richtlijn voor basisbibliotheken - Procesbureau Bibliotheekvernieuwing 2005

4.1 Collectiebeleid
Collectiebeleid als netwerktaak binnen het gelaagde stelsel is

volop in ontwikkeling. In de provincies worden provinciale col-

lectieplannen ontwikkeld waarin bibliotheken gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor het informatieaanbod aan de klant.

Binnen deze provinciale plannen dient de vorming van één of

meer zwaartepunten in de provincie meegenomen te worden.

Over de provinciegrenzen heen wordt het provinciale collectie-

beleid versterkt door samenwerking op landelijk niveau waarbij

de Netwerkcollectie Nederland gestalte krijgt.

Landelijk Collectiebeleid 
Om de provinciale plannen naadloos op elkaar aan te laten sluiten wordt

een landelijk plan opgesteld. Dit verbindt de verschillende provinciale

plannen tot een groot, samenhangend geheel. Daardoor worden de ver-

schillende collectie- en kennisdomeinen op een goede en efficiënte wijze

verdeeld over de gehele branche en wordt eilandvorming voorkomen.

Uit: Collectiebeleid: compleet, volledig en gelaagd (mei 2006 VOB)

4.2 Taken van zwaartepuntbibliotheken
Op grond van door het Rijk vastgesteld beleid behoren de volgende

drie hoofdtaken tot de verantwoordelijkheid van zwaartepunt-

bibliotheken.

4.2.1 Collectievorming en -beheer in het kader van
de Netwerkcollectie Nederland.

Deze taak omvat de selectie, aanschaf, ontsluiting en beschik-

baarstelling van alle mogelijke informatiedragers e.d. (boeken,

tijdschriften, e-boeken, e-journals, databestanden, beeld en

geluid, digitale dossiers, portals e.d.) die betrekking hebben op

het zwaartepunt/de zwaartepunten waarvoorde de betreffende

bibliotheek verantwoordelijk is.

De criteria waaraan een zwaartepunt dient te voldoen werden in

het vorige hoofdstuk behandeld.

Ook voor deze taak geldt dat de bibliotheek strategische partners

zoals universiteiten, de Koninklijke Bibliotheek, archieven en

ander specialistische kennisorganisaties zoekt en zich mede
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Deze prestatie-afspraken worden gemaakt met het Provinciaal

Directie Overleg. Deze worden gecoördineerd en getoetst ten

behoeve van landelijke samenhang op landelijk niveau.

4.5 Financiering van een zwaartepunt
In het kader van de provinciale marsrouteplannen neemt elke

provincie de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een

zwaartepunt op zich. De financiering van zwaartepuntvorming ligt

in eerste instantie bij de provincie. Provincies kunnen hiervoor de

huidige WSF-gelden en de vernieuwingsgelden inzetten.

Het ontwikkelen van voorzieningen ten behoeve van de presen-

tatie van zwaartepunten via digitale etalages (showcases) zal een

extra financiële investering vragen. Ook moet rekening gehouden

worden met een extra investeringen voor nieuwe zwaartepunten.

De financiering van zwaartepunten kent een initiële en structu-

rele kant. Ook zal de financiering een relatie moeten vertonen

met de gebruikers van het provinciale netwerk. De audits die in

par. 3.5 zijn voorgesteld moeten kerngetallen opleveren voor een

financieringsmodel.

Gezien het feit dat zwaartepunten tevens een landelijke functie

hebben, zou voor de financiering van deze investeringen midde-

len uit het landelijke budget voor bibliotheekvernieuwing aange-

wend moeten worden. Dit zou bestendiging en samenhang en

daarmee kwaliteit voor het gehele landelijke stelsel opleveren.

4.6 Management van zwaartepunten
Om een zwaartepunt goed vorm te geven is er een zwaartepunt-

of domeinmanager nodig, die verantwoordelijk is voor de ont-

wikkeling van het domein en de uitvoering van beleid en daar-

aan gekoppelde activiteiten.

De domeinmanager is verantwoordelijk voor: 

1 Collectiebeleid van het domein en de afstemming daarvan

binnen de provinciale collectieplannen.

2 Domeincoördinatie  van het betreffende IB-domein binnen

al@din. Dit omvat de verantwoordelijkheid voor:

– de kwaliteit van de vraagafhandeling in al@din

– het mede vullen van de kennisbank voor het domein

– de aansturing van de bibliotheekmedewerkers van het

domein.

– de deskundigheidsbevordering van de medewerkers van

het domein.

3 Presentatie van het wetenschapsgebied in een ‘digitale etalage’.

4 Het organiseren van spraakmakende activiteiten op onder-

werpen die het zwaartepunt betreffen.

5 Contacten leggen met en strategische allianties aangaan met

andere organisaties, die actief zijn binnen het de betreffende

wetenschapsgebieden.

6 Contacten onderhouden met een te vormen Klankbordgroep

van vertegenwoordigers van Basisbibliotheken in de provincie.

7 Deskundigheidsbevordering van medewerkers van de basis-

bibliotheken in het provinciale netwerk.

8 Deelname aan landelijke bijeenkomsten en projecten om zaken

af te stemmen en voor een eenduidige ‘merk’ te zorgen.

9 Adviseren van basisbibliotheken bij de collectievorming in dit

domein en de daaraan gekoppelde dienstverlening. Met name

voor nieuwe domeinen als Natuur & Milieu, Wetenschap &

Techniek en ander nog op te zetten domeinen, is hier vaak

nog sprake van een behoorlijk onontgonnen gebied.

10 De besteding van het domeinbudget.

11 Promotie- en marketingactiviteiten ten behoeve van het

domein.

12 Het tot  stand komen van een jaarwerkplan voor en een jaar-

verslag van het domein.

4.7 Landelijke programmamanagement 
zwaartepunten

Om te komen tot een landelijk afgestemd beleid van zwaarte-

punten is er een landelijke coördinator nodig, die daarvoor ver-

antwoordelijk is, zoals dat momenteel gebeurt voor de huidige

WSF.

Deze coördinator dient deel uit te maken van het landelijke

bureau. In de begroting van de zwaartepunten wordt een post

opgenomen om deze functionaris te bekostigen.

Tot de functie behoren o.a. de volgende taken:

1 Beleidsontwikkeling

2 Het zorgen van afstemming van beleid tussen de zwaarte-

punten.

3 De verantwoordelijkheid voor de kennisuitwisseling tussen

de diverse domeinen.

4 De afstemming van de ontwikkelingen in de zwaartepunten

met andere ontwikkelingen in de branche.

5 Netwerkvorming met andere landelijke informatieaanbieders

en (kennis)organisaties.

6 De verantwoordelijkheid voor het vormgeven en bewaken van

het ‘merk’.

7 Innovatie van zwaartepuntenstelsel

8 Marketing en communicatie 

9 Etc.
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Op grond van praktische overwegingen kan er wellicht nog enige

ruilverkaveling plaatsvinden met betrekking tot domeinen.

Hierbij valt bijv. te denken aan Natuur & Milieu en Wetenschap &

Techniek, waarbij niet direct duidelijk is wat bij welk domein

hoort. Nadere definitie van deze domeinen is zeker in het licht

van collectie en zwaartepuntvorming noodzakelijk.

Daarnaast gaan er stemmen op voor een apart domein

Opvoeding en Onderwijs.

Er dient eveneens nagegaan te worden of er vanuit de (potentiële)

klantvraag dan wel anticiperend op strategische ontwikkelingen

in de maatschappij aanvullende domeinen gewenst zijn.

Te denken valt hierbij o.a. aan:

– Zingeving en levensbeschouwing.

– Management en marketing

– Politiek en bestuur 

Of de naamgeving van de domeinen wellicht beter afgestemd

worden op de ontwikkelingen in de samenleving is een punt van

overweging. De huidige belangstelling voor alles wat met ons 

klimaat te maken heeft vraagt snel schakelen van de domein-

beheerders Natuur en milieu om zo een adequaat informatie-

punt op het internet te kunnen bieden. Duurzaamheid en energie

zijn aanpalende terreinen waar de bibliotheek snel op moet

inspelen in de informatievoorziening.

Bij de invulling van de zwaartepunten is het uiteraard gewenst

om uit te gaan van een maximum aantal zwaartepunten en van

de al opgebouwde expertise op het gebied van collectievorming

en IB-vraagafhandeling in al@din.

Het is van groot belang dat ook bij de vormgeving van de provin-

ciale collectieplannen aandacht besteed wordt aan gewenste

zwaartepunten zowel landelijk als in de eigen provincie.

Op deze manier kunnen zwaartepuntbibliotheken het schakel-

punt vormen tussen het provinciale en het landelijke netwerk.

4.4 Prestatie-afspraken
Het is duidelijk dat de criteria die voor zwaartepunten gelden (zie

hoofdstuk 3) van algemene aard zijn. Het gaat om een set van

afspraken, die gelden voor de vorming en toetsing van een zwaarte-

punt in het provinciale en landelijke netwerk.

Het is van groot belang, dat er naast algemene criteria ook prestatie-

afspraken ontwikkeld worden, die meetbare gegevens opleveren,

zodat de inspanningen en de dienstverlening op het gebied van het

zwaartepunt geëvalueerd kunnen worden. Deze gegevens dienen

opgenomen te worden in een jaarwerkplan voor het zwaartepunt,

dat de goedkeuring van het PDO behoeft. Het PDO zal een toetsen-

de rol hebben ten aanzien van de zwaartepuntvoorziening in het

provinciale netwerk. Gezamenlijk vormen de jaarwerkplannen van

alle zwaartepunten de landelijke netwerkvoorziening van zwaar-

tepunten. De toetsing van de samenhang in de jaarwerkplannen is

een landelijk zaak. Deze zal binnen de branche moeten worden

ontwikkeld.

Elke zwaartepuntbibliotheek zorgt na afloop van het jaar voor

een jaarverslag, waarin alle relevante cijfers en activiteiten vast-

gelegd worden. Dit jaarverslag dient eveneens aangeboden te

worden aan het PDO. Hiertoe dient een format ontwikkeld te

worden, dat gebruikt wordt door alle zwaartepuntbibliotheken.

De jaarverslagen van alle zwaartepunten gezamenlijk vormen

het landelijke jaarverslag zwaartepunten. Dit laatste maakt

onderdeel uit van de verslaglegging van de VOB over de branche

als geheel.

Ten behoeve van landelijke samenhang tussen zwaartepunten

wordt vanuit de PDO’s een inhoudelijke klankbordgroep

gevormd. Deze landelijke klankbordgroep waarborgt een inhou-

delijk samenhangend stelsel van zwaartepuntvoorzieningen.

De toetsing van het geheel van criteria en prestaties van de alle

zwaartepunten en de coördinatie daarvan wordt zo taak en

onderdeel van de branche.

Bij het formuleren van prestaties verdient het aanbeveling om de

cijfermatige gegevens over collecties en informatiedienstverlening,

die in het huidige WSF- en al@din netwerk over 2007 gegenereerd

worden te gebruiken als een nulmeting. Zo mogelijk worden kwali-

tatieve gegevens uit 2007 in de nulmeting meegenomen. Voor zover

er sprake is van nieuwe domeinen, waarover geen gegevens

bekend zijn over 2007, worden er wel prestaties benoemd, maar

gelden de gegevens van 2008 als nulmeting.

Uitgaande van de bestaande gegevens over de huidige domeinen

worden prestatie-afspraken ontwikkeld op alle zwaartepunten

t.a.v. de volgende zaken:

– Collectieaanschaf

– Collectiebudget

– Rendement van de zwaartepuntcollectie, zo mogelijk verfijnd

voor de diverse onderdelen/media en gebruik door het pro-

vinciale en landelijke netwerk

– Raadpleegcijfers van de relevante databestanden

– Afgehandelde vragen al@din IB

– Gebruikscijfers van de digitale etalage van het zwaartepunt 

– Personele inzet

– Gemaakte afspraken/convenanten met samenwerkingpartners.

– Deskundigheidsbevordering:

– vragen van bibliotheken in en buiten de provincie

– inspanningsverplichtingen t.a.v. basisbibliotheken
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5 Innovatie en presentatie in het kader van zwaartepuntvorming

aanbevelingen over de te gebruiken software en de organisatie-

structuur en spreekt zich uit over competenties van mede-

werkers (januari 2007). Deze informatie is m.m. bruikbaar

voor zwaartepunten.12 Daarnaast is het mogelijke om een

chatbox te plaatsen, waarbij klanten ( en medewerkers)

onderling met elkaar chatten.

– Presentaties

Zorg voor relevante, aansprekende presentaties in YouTube,

Second Life e.d. Zorg dat potentiële klanten benaderd worden

waar ze zitten.

5.3 Integratie van andere producten
Een etalage biedt de mogelijkheid om ook andere producten die

er nu al zijn in het landelijk stelsel of die nog ontwikkeld worden

mee te nemen in de presentatie van het domein. Te denken valt

hierbij aan:

– ‘Beelden voor de toekomst’

In de archieven van Beeld en Geluid te Hilversum en in die

van het Filmmuseum te Amsterdam is de beeldgeschiedenis

van de afgelopen 100 jaar opgeslagen. Deze zullen de komen-

de periode gedigitaliseerd worden , waarbij de VOB één van

de projectpartners is. Integratie van deze historische informa-

tie binnen de digitale etalages van de zwaartepunten biedt

bredere informatie.

– E-learning faciliteiten.

De beschikbare faciliteiten op dit gebied zijn in de bibliotheken

nog niet groot, maaar dat zal naar verwachting stijgen.

Aangevuld met deze mogelijkheden hebben de digitale etalages

echter de mogelijkheid om uit te groeien tot Provinciale

Digitale Informatie- en Studiecentra.

– De G!ds en het Handboek van de samenleving

Het zwaartepunt biedt toegang tot gegevens van een breed

scala van organisaties die actief zijn binnen het domein

waarop het betreffende zwaartepunt zich richt. Hiertoe wordt

de G!ds en het Handboek van de samenleving ingezet.

– Digitale dossiers

Een aantal bibliotheken stelt momenteel digitale dossiers

samen over diverse onderwerpen.

Een zwaartepuntbibliotheek kan dit doen op onderwerpen uit

het betreffende domein.

– Landelijke bibliotheekpas

Een landelijke bibliotheekpas moet klanten in staat stellen

om gebruik te maken van een groot scala aan producten en

diensten, dat het zwaartepunt aanbiedt. De pas dient dan al

authenticatie tool voor toegang tot Nederlandse wetenschap-

pelijke informatie.

– Doorlinken naar andere landelijke, relevante producten

Vanuit de diverse onderwerpsgebieden kan rechtstreeks door-

gelinkt worden naar deze of nauw verwante onderwerpen in

b.v. Schoolbieb, Kennisnet e.d.
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Innovatie dient een belangrijke rol te spelen in iedere afzonder-

lijke zwaartepuntbibliotheek en in het samenwerkingsverband

van zwaartepuntbibliotheken. Het zijn juist deze zwaartepunten

die op een nieuwe aansprekende manier - met inzet van alle

mogelijke ICT-toepassingen - onder de aandacht van de interne

(basisbibliotheken) en externe klanten gebracht moeten worden.

Zij moeten bekendheid genieten als voorzieningen van het pro-

vinciale en landelijke netwerk van bibliotheken voor alle burgers.

De zwaartepuntbibliotheken zullen gezamenlijk en afzonderlijk

aandacht te besteden aan de volgende activiteiten en projecten,

waarbij de opsomming niet limitatief is. Over deze invulling van

de functie dient uiteraard overeenstemming bereikt te worden in

de PDO’s.

5.1 Digitale etalages
Elk zwaartepunt moet een eigen digitale etalage hebben, waarin

de producten en diensten van het zwaartepunt gepresenteerd en

afgenomen worden. Daar vindt men ook de nieuwe aanwinsten,

mogelijkheden tot persoonlijke attendering (inclusief RSS), alge-

meen nieuws over onderwerpen die vallen binnen het domein,

waarop de expertise van het zwaartepunt zich richt. Tevens

bevindt zich hier ook een al@dinknop en de relevante informatie

uit de aladin kennisbank

De recent gemaakte showcases voor de domeinen gezondheid en

muziek geven aan hoe een dergelijke etalage eruit kan zien.

Daarnaast kan er sprake zijn van andere vormen van ontsluiting,

die meer eigen zijn aan het domein en waarmee nieuwe vormen

van de digitale bibliotheek worden verkend.

Er dient sprake te zijn van een herkenbare basisvormgeving van

deze etalages voor alle domeinen.

Op deze manier wordt het ‘merk’ duidelijk zichtbaar. Daarnaast

kan men in het keuzemenu van de ene naar de andere etalage

springen: ‘Alle zwaartepunten onder één knop’.

Binnen deze etalages wordt ook de samenwerking met de UKB

en de specifieke domeinpartners vormgegeven.

5.2 Web 2.0/Bibliotheek 2.0 toepassingen10

Er moet in de dienstverlening van zwaartepuntbibliotheken sprake

zijn van een grote mate van interactiviteit. Dit komt tot uiting op

diverse manieren:

– Communities

Vorming van communities rond de zwaartepunten, waarbij

het mogelijk is om de kennis die in de hoofden van mensen

zit maar ook privé collecties te delen met het netwerk. Dit

kan via communities a la Yahoo, Wiki’s, blogs en fora e.d. Ook

bij de vraagafhandeling in al@din kunnen deskundige burgers

ingezet worden. Zie hierover o.a. het artikel in NRC van 7

februari jl.11 . En de bijdrage over collectiebeleid van Bert

Mulder in Bibliotheekblad 25/26 (2006).

– Personalisatie

De mogelijkheid voor klanten om te komen tot een eigen

pagina “mijn bibliotheek”.

Daarmee kan de dienstverlening aan de klant gepersonaliseerd

worden. Het verdient aanbeveling om het gepersonaliseerde

deel als schil om het totaal van toepassingen te leggen.

De klant kan dan binnen deze pagina ook zijn eigen ‘zwaarte-

punt’ vormgeven.

– Chatmogelijkheden

In het kader van de dienstverlening van al@din is er recente-

lijk geëxperimenteerd met de diverse chatprogramma’s. De

resultaten van de proef zijn beschreven in een rapport met
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10 Web 2.0, zo benoemd door O’Reilly Media in 2004, is de volgende generatie internet services- zoals sociale netwerken, blogs, wikis, communicatie tools, and folksonomieën - die online

samenwerking, informatie en kennisdelen vergemakkelijken. Naast web 2.0 wordt er gesproken van bibliotheek 2.0 om de nieuwe (digitale) bibliotheek aan te duiden. Deze heeft natuurlijk

dezelfde karakteristieken als web 2.0.

11 Niet sexy, wel gedegen; Al@din is de online vraagbaak van de bibliotheek. NRC Handelsblad 7 feb. 2007.

Een van de Zeeuwse al@din-medewerkers, Edwin Mijnsbergen zegt hierin: “het zou mogelijk moeten zijn dat bezoekers zelf ook vragen kunnen beantwoorden en elkaars antwoorden kun-

nen beoordelen. Een soort al@din-community. ,,Ik denk dat een open systeem, zoals Yahoo Answers meer succes heeft. Er worden miljoenen vragen op die website gesteld. De gebruikers

dus laten participeren, actief betrekken en als specialist op de achtergrond meehelpen.” 12 http://www.robcoers.nl/weblog-artikelen/rapport-over-chatten-beschikbaar.html



sterk richtinggevend voor de inhoudelijke vernieuwing zoals

deze via collectiebeleid en zwaartepuntvorming worden geambi-

eerd. Globaal gezien zijn er een drietal modellen ontstaan.

6.4.1 Model opdrachtgever Provincie
De Provincie bepaalt met de spelers provinciaal (basisbibliotheken,

PSO en huidige WSF-bibliotheken de vernieuwingsagenda en

houdt met de financiering ook de aansturing. De provincie belegt

het zwaartepunt en bepaalt met de uitvoerende bibliotheek de

taken die verricht worden in de het kader van de provinciale

zwaartepuntvorming in een landelijk stelsel.

6.4.2 Model opdrachtgever provinciaal netwerk (PDO)
In het provinciale directieoverleg wordt de vernieuwingsagenda

van het netwerk ontwikkeld. Het PDO bepaalt welke voorzieningen

er in het kader van zwaartepuntvorming relevant zijn voor het

provinciale en landelijke netwerk. Het Provinciale netwerk is

stembepalend in de uitbesteding van de opdracht. De Provincie

accordeert en faciliteert deze ontwikkelingen met financiële

steun en besteedt de opdracht uit aan een (of meer)

bibliotheek(en) in het provinciale netwerk. In dit geval is de

zwaartepuntvorming een echte netwerktaak geworden.

6.4.3 Model opdrachtgever Provincie in afstemming
met het  provinciaal netwerk
In dit model bepalen Provincie en provinciaal netwerk gezamen-

lijk welke voorzieningen er in het kader van provinciale zwaarte-

puntvorming noodzakelijk zijn. Het provinciale zwaartepunt

maakt onderdeel uit van het landelijke stelsel van zwaartepunten.

De provinciale plannen worden met advies van het provinciale

netwerk met financiële steun van de provincie belegd bij een

bibliotheek in de provincie.

6.5 Zonder basis geen top
Collectiebeleid en zwaartepuntvorming als netwerktaak veron-

derstelt afspraken over de basis- en topvoorzieningen. In dit proces

worden in provinciaal verband verplichtende afspraken gemaakt

om een compleet aanbod aan de klant te kunnen doen. Hierbij

gaat het ook om de algemene HBO+ collecties en de specialismen

binnen de provincie. Vanuit een nieuwe provinciaal en landelijk

gedragen visie op zwaartepunten worden verregaande afspraken

gemaakt over bovenlokale collectievoorzieningen in het kader

van zwaartepuntvorming. Zichtbaarheid en toegankelijkheid

voor de klanten van bibliotheken wordt door prestatie indicatoren

en kwantificeerbare gegevens inzichtelijk gemaakt.

6.6 Zwaartepunt als netwerkvoorziening
Het zwaartepunt als netwerktaak brengt een nieuwe benadering

van de taak met zich mee. Deelname in een netwerk betekent

geven en nemen. Provincies die geen bijdrage leveren aan het

landelijke stelsel van zwaartepunten zullen niet vanzelfsprekend

kunnen rekenen op dienstverlening van deze stelselvoorziening.

Voor deze keten zijn zwaartepuntbibliotheken nodig, met een zodanige

(specialistische, complexere, minder gevraagde) collectie en bijbehorende

expertise dat zij kunnen dienen als achtervang voor collega-bibliotheken.

De zwaartepuntbibliotheken vormen zo de pijlers onder de nieuwe

dienstverlening van bibliotheken, de ruggengraat van het bibliotheek-

netwerk en de basis voor specialisaties op landelijk niveau.

Bron : Het Jaarplan 2007 van de Vereniging van Openbare Bibliotheken 

6.7 Landelijke stelselvoorziening
Alle geschetste modellen rond opdrachtgeverschap geven aan

dat provinciaal maatwerk de boventoon voert in de zwaartepunt-

vorming. Provinciale zwaartepuntvorming versterkt door een

verplichtende en genormeerde samenwerking in een landelijk

stelsel van zwaartepunten biedt échte meerwaarde voor de

klant. Inzet van een bescheiden deel van de vernieuwingsgelden

op rijksniveau als bindende voorziening voor de provinciale inzet

om het landelijke stelsel van zwaartepunten écht sluitend te

maken, zal het  proces bevorderen.

In dat geval levert één provinciale investering in het zwaartepunt

12 x rendement door verbindende landelijke samenwerking.

Wie kan zo’n rendement laten lopen? 
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De wijze waarop de het stelsel van topvoorzieningen zich kan

ontwikkelen heeft veel kansen. Om het krachtig en kwalitatief

hoogwaardig te laten zijn is een visieontwikkeling noodzakelijk.

Naast een landelijke visie op het gehele stelsel is provinciaal

maatwerk een belangrijke voorwaarde voor succes.Op inhoud zijn

in eerdere hoofdstukkken de hoofdlijnen uitgewerkt. In dit hoofd-

stuk wordt de rol en aansturing/opdrachtgeverschap van de top-

voorzieningen in het stelsel nader belicht. Waar ligt het primaat

in de modellen voor zwaartepuntvorming? Provinciaal of lande-

lijk? En hoe zorgen de bibliotheken gezamenlijk voor een samen-

hangend, kwalitatief hoogwaardig stelsel waar elke Nederlander

gebruik van kan maken? Wat is noodzakelijk in het opdrachtgever-

schap en de uitvoering? Wat is relevant en noodzakelijk in de

visie van PDO’s? Wat zijn de financiële mogelijkheden?

6.1 Het netwerk als basis voor vernieuwing 
De bibliotheeknetwerken in de provincies vormen de incubator van

de bibliotheekvernieuwing. In de gezamenlijkheid van het provin-

ciale netwerk worden de plannen voor vernieuwing ontwikkeld en

uitgevoerd. De agenda in het bibliotheekvernieuwingsproces vormt

een belangrijke leidraad. Zo worden provinciale en landelijke ont-

wikkelingen aan elkaar verbonden. Kwaliteit van de dienstverle-

ning door certificering, benchmarking en HRM beleid, de digitale

bibliotheek, functionele verbreding en provinciale netwerkvorming

zijn essentiële onderwerpen. Collectiebeleid en zwaartepuntvor-

ming worden als belangrijke punten voor inhoudelijke vernieuwing

onderscheiden. De wisselwerking tussen lokale, provinciale en lan-

delijke ontwikkelingen zorgen voor een heldere inbreng van de

organisaties en de behoeften van de klanten om tot een dekkende

stelselvoorziening te komen in het topsegment.

6.2 Provinciale netwerkvorming en het
Provinciaal Directie Overleg

De verdere professionalisering van het Provinciaal Directie Overleg

draagt bij aan een verdere versterking van het lokale bibliotheek-

werk. In netwerkverband wordt de vernieuwingsagenda ontwik-

keld en uitgevoerd. Deze schrijft aan de ene kant voor, maar

biedt aan de andere kant vele kansen voor maatwerk in de

inhoudelijke vernieuwing. Voor de topvoorzieningen zijn collec-

tiebeleid, beschikbaarstelling en verdere professionalisering van

de informatievoorziening de belangrijkste onderwerpen. Het

Provinciaal Directie Overleg zal op dit punt een visie moeten ont-

wikkelen en de taak op zich nemen om de prestaties van het

zwaartepunt in het provinciale netwerk te toetsen ten behoeve

van de kwaliteit van het totale stelsel.

6.3 Koepelconvenant en provincies 
In het koepelconvenant Bibliotheekvernieuwing hebben provincies

zich verbonden aan enerzijds “het actief stimuleren van de vor-

ming van basisbibliotheken, samenwerkingsverbanden tussen

basisbibliotheken en provinciale of interprovinciale ondersteu-

ningsorganisaties,”

En, anderzijds “het zorgdragen dat de provinciale bibliotheek-

voorziening onderdeel is van het landelijke stelsel en daar aan

deelneemt, o.m. door het aangaan en uitvoeren van samenwer-

kingsafspraken.”13

De vernieuwingsagenda coördineert en organiseert de afspraken

op stelselniveau, provinciaal en landelijk. De provincies hebben

de rol van regisseur van het vernieuwingsproces. Ze faciliteren

de basisbibliotheken in het provinciale netwerk om de vernieu-

wingsagenda te realiseren. Tot eind 2007 is dit het geval. Voor de

periode daarna is er nog geen helder beeld.

6.4 Rolverdeling en opdrachtgeverschap
Uitgaand van het model dat provinciale zwaartepuntvorming

een sluitend landelijk stelsel van zwaartepunten oplevert, is het

noodzakelijk de diverse provinciale scenario’s in beschouwing te

nemen. De ontwikkelingen van de provinciale netwerken geven

een gevarieerd beeld. In 2007, het laatste jaar van het

Bibliotheekvernieuwingsproces is dit, naast zwaartepuntvorming

een van de belangrijke onderwerpen op de vernieuwingsagenda.

De wijze waarop de provinciale netwerken zich ontwikkelen zijn
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13 Koepelconvenant Herstructurering bibliotheekwerk. 2001 

6 Scenario’s voor de toekomst van het stelsel van topvoorzieningen
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7.1 Netwerk van zwaartepunten
Zwaartepuntvorming en collectiebeleid als netwerktaken in lan-

delijke samenhang veronderstelt een nieuwe visie en organisatie

van het stelsel. De provinciale netwerken zijn inhoudelijk ver-

antwoordelijk voor bovenlokale voorzieningen in de provincie.

Het provinciale netwerk organiseert de kennis in het netwerk en

creëert een topvoorziening beschikbaar voor alle klanten van het

netwerk op provinciaal niveau.

Om op landelijk niveau tot een dekkend geheel te komen en zo

voor alle klanten van bibliotheken en compleet aanbod te kun-

nen realiseren in zowel de Netwerkcollectie Nederland als het

al@dinnetwerk, is coördinatie en organisatie van zwaartepunt-

voorzieningen noodzakelijk. Vanuit inhoudelijke taakstelling

wordt een netwerk van zwaartepunten op landelijk niveau verder

vormgegeven.

7.2 Vorming van het netwerk van zwaartepunten
De traditionele WSF taken zijn ontstaan op rijksniveau. Met de

decentralisatie van het opdrachtgeverschap naar provincies is

WSF als provinciale taak verder doorontwikkeld tot provinciaal

maatwerk. Het WSF samenwerkingsverband heeft vanuit de

inhoudelijke visie op haar taken en de noodzaak om een lande-

lijk stelsel van topvoorzieningen te onderhouden de landelijke

samenwerking tot op heden voortgezet. De klantbehoeften en de

mogelijkheden om daarin te voorzien vormden de belangrijkste

motivatie. De combinatie van het provinciale opdrachtgeverschap

en een bibliotheekinhoudelijke visie op het landelijk stelsel zorgt

voor frictie. De vorming van een samenwerkingsverband van

zwaartepuntbibliotheken is noodzakelijk om de vrijblijvendheid

achter ons te laten en een sluitende netwerkvoorziening te ont-

wikkelen. De vorming van dit netwerk van zwaartepunten als

netwerkorganisatie biedt kansen voor het hele stelsel en voor

bibliotheken die kunnen en willen deelnemen. De huidige WSF-

bibliotheken zullen daarin vanuit de opgebouwde dienstverlening,

collecties en expertise eveneens een belangrijke rol in spelen.

7.3 Zwaartepunten als kwaliteitsvoorziening 
Deelname aan het netwerk van zwaartepunten is niet vrijblij-

vend. Deelname veronderstelt kwantificeerbare, kwaliteitsbijdra-

gen op niveau. Ontwikkeling van criteria voor de bijdragen op

het zwaartepuntenniveau is eveneens actueel. De provinciale

netwerken zullen als verantwoordelijke voor het provinciale

zwaartepunt een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van

deze criteria. In deze notitie is een voorschot genomen.

Geadviseerd wordt een aparte denktank zich hierover te laten

buigen en de criteria te laten vaststellen in de algemene leden-

vergadering van de VOB.

7.4 Organisatiemodel 
Het netwerk van zwaartepunten zal een passend organisatiemo-

del moeten ontwikkelen. Dit model zal het open karakter van de

zwaartepunten als netwerktaak moeten weerspiegelen. De pro-

vinciale kaders en de landelijke infrastructuur zullen zich in het

nieuwe organisatiemodel moeten herkennen. De organisatie zal

de zwaartepuntvoorziening als provinciale stelseltaak in landelijke

gecoördineerde samenhang verder moeten ontwikkelen en uit

bouwen.

Aandacht voor aansluiting van het netwerk van openbare biblio-

theken bij de landelijke wetenschappelijke informatie-infrastruc-

tuur is van vitaal belang om de keten van de informatievoorzie-

ning op landelijk niveau te completeren. Voorgesteld wordt een

bestuurcommissie te benoemen waarin Provinciaal directieover-

leg, WSF bestuur en VOB zijn vertegenwoordigd om het nieuwe

organisatiemodel verder uit te werken.

7.5 Projectorganisatie 
De nieuwe netwerkorganisatie van zwaartepunten zal sterk project-

matig moeten werken. Nieuwe ontwikkelingen, innovatie en

samenwerking met kennisinstituten in andere sectoren ten

behoeve van verdere professionalisering in het hogere segment

van het bibliotheekwerk zullen de agenda in hoge mate bepalen.

7.6 Programmamanagement zwaartepuntvorming
Vorming van een nieuw netwerk van zwaartepunten waarin ver-

plichtende afspraken over collectie, dienstverlening, presentatie

en samenwerking worden gemaakt vraagt een coördinatiepunt.

Een landelijke programmamanager die verantwoordelijk is voor

de samenwerking via gezamenlijke programmalijnen en die

mede gestalte geeft aan gezamenlijke innovatie, is noodzakelijk.
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Maastricht

Rotterdam

Tilburg

Utrecht

Zeeuwse
Bibliotheek,
Middelburg

Limburgensia
Geschiedenis (m.n. Nederland en de nabije buurlanden)
Humaniora (filosofie, religie, kunstgeschiedenis (accent op Japanse prent-
kunst), 
(Siso 1-2-7-8)
Europa
Schaak
Archeologie (in het bijzonder die van Nederland en de nabije buitenlanden)

Strips
Oude kinderboeken
Sprookjes
Rotterdam
Mode
Poëzie
Bladmuziek
Erfgoedcollecties (onder andere Erasmus, oude drukken, Laurentiana)
Bekroonde kinderboeken
Kinderboeken in bijzondere boekvormen
Reizen en trekken
Techniek en natuur
Erotiek
Circus, kermis en carnaval

Opvoeding
Management Bedrijfsvoering

Management 
Bestaande collectie uitbreiden; bestaande collectie laten toetsen en connec-
tie zoeken met de bibliotheek van Nijenrode
Zingeving [dient nog exacter ingekaderd te worden]
Delen van bestaande collectie uitbreiden; collectiegrenzen definiëren en con-
nectie zoeken met universiteit voor humanistiek, de verschillende grote reli-
gieuze instellingen in Utrecht (Cataharijneconvent, hoofdkantoor van de PKN
etc.) en tot afstemming komen met bibliotheek Zeist (Rudolf Steiner collec-
tie)
Overleggen met de werkgroep bewaarcollecties oude kinderboeken of en in
hoeverre de Utrechtse bewaarcollectie een rol kan en moet spelen in het lan-
delijk netwerk van bewaarcollecties
Bewaarfunctie bladmuziek. Volgens ons wordt het tijd om de bewaarfunctie
van muziekmaterialen uit te breiden naar de geluidsdragers. De GBU heeft
grote (bewaar)collecties klassieke-, jazz- en popmuziek.

Theologie
Filosofie
Economie (m.n. voor management en marketing) 
Rechtswetenschappen
Natuurwetenschappen en techniek (extra accent op ICT) 
Gezondheidszorg
Taal- en letterkunde (Nederlands, Frans, Duits, Engels m.n.) 
Kunst 
(Blad)muziek 
Geschiedenis Zeeland

Engels/Duits/Frans

Meeste rubrieken alleen
Engelstalig
800/900 ook Duits en Frans

Engels; Frans en Duits 
incidenteel 

Engels

Engels/Duits/Frans

HBO

n.v.t.
n.v.t.
HBO+
HBO
HBO
n.v.t.
HBO+
WO
n.v.t.
n.v.t.
HBO
HBO+
n.v.t.
n.v.t.

HBO+

HBO en hoger 

Vanaf HBO – begin WO (bachelor) 

23

Almere

Amsterdam

Arnhem

Deventer

Eindhoven

Den Haag

Groningen

Haarlem

Leeuwarden

New towns
Watermanagement

kinderboeken
Toonkunst
Kunst + Kunstnijverheid
Bedrijfseconomie
Jazz & Wereldmuziek
Amsterdam
Sprookjes
Bladmuziek (piano- en salonmuziek), 
Gerard Reve
IHLIA, Internationaal Homo Lesbisch Informatiecentrum en Archief

Nederlandse Geschiedenis
2e Wereldoorlog
Nederlandse Letterkunde
Kunst
Kunstgeschiedenis
Gelderland (substantieel Gelderlandbibliotheek) 
Bladmuziek (cello, hobo, volksmuziek)
Oude Kinderboeken

Geschiedenis
Moderne devotie 
Regionalia
Nederlandse archeologie (collectie Archeologie Werkgroep Nederland)
Nederlandse taal- en letterkunde; dialectologie· (diverse deel-topcollecties,
w.o. Couperus, Achterberg, Bosboom-Toussaint, Burgersdijk)
Filosofie ( o.a. Krishnamurti-centrum)
Kunstgeschiedenis
Boekgeschiedenis

Kunst
Design
Muziek
Extra collectievorming: geschiedenis, gezondheid en letterkunde.

Antilliana
Bladmuziek
Hagana
Management, Recht, gezondheid, Psychologie, Nederlandse romans, Ned.
Taal- en letterkunde 
(historische kinderboeken)
(bekroonde kinderboeken)

Gezondheid/opvoeding
Arbeid & Economie
Wetenschap & techniek (nadruk op astronomie)
Natuur & milieu (nadruk op energie) 
Groningana

Recht & Wet
Gezondheid
Boekdrukkunst / Typografie
Nederlandse kunstgeschiedenis
Orgel & Orgelmuziek
Nederlandse en koloniale geschiedenis
Haarlem en Zuid-Kennemerland
Optie: (Bèta)Wetenschap & Techniek

Buma collectie (Griekse en Romeinse Talen en Culturen)
Fuks collectie (Hebreeuws en Judaica)
Friese collectie
(Prot. Chr.) Theologie
Filosofie

Engels

Engels: alle vakgebieden
Duits/Frans: sommige

Engels: alle vakgebieden
Duits/Frans: sommige

Engels: alle vakgebieden
Duits: (grotendeels)
Frans: incidenteel

Engels (Duits en Frans 
incidenteel)

Engels
Incidenteel: Duits, Frans
(mbt eigen taal/cultuur-
gebied)

Engels 
Duits: zeer incidenteel

HBO+

Alle niveaus incl. WO

t/m HBO, WO
t/m HBO, WO
t/m HBO, WO
t/m HBO, WO
t/m HBO, WO
alle niveaus
t/m conservatorium
alle niveaus jeugd

HBO/populair wetenschappelijk niveau en ver-
lenen inlichtingen op IB-niveau (m.b.t. de
zwaartepunten).

HBO en hoger

Voor gezondheid en arbeid/economie is een
verdere specialisatie nog niet ingevuld. 
Voor astronomie en energie zal vanaf HBO
tot begin WO worden gecollectioneerd

HBO en WO (beginnend)

Theologie – onderwijs/studiecollectie
Niveau: propedeuse en hoger 
Fuks en Buma zijn onderzoekscollecties (WO)
Fries (alle niveaus) 

Bibliotheken Zwaartepunten Vreemde talen Niveau collectionering Bibliotheken Zwaartepunten Vreemde talen Niveau collectionering

Bijlage 1: Collectiebeleid topcollecties
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Domeinen Bibliotheken Samenwerkingspartners Bronnen

Informatiefunctie (IB) in aladin 

Agenda

Collectie 

Informatiefunctie (IB) in aladin 

Agenda

Collectie 

Informatiefunctie (IB) in aladin 

Agenda

Collectie 

Informatiefunctie (IB) in aladin 

Agenda
Activiteiten 

Collectie 

Informatiefunctie (IB) in aladin 
Agenda

Collectie 

Informatiefunctie (IB) in aladin 
Agenda

Collectie 

Informatiefunctie (IB) in aladin 

Agenda

Bibl. Almere, 
OB Amsterdam,
Bibl. Arnhem
OB Assen,
OB Eindhoven
OB Leeuwarden
SB Maastricht
Bibl. Rotterdam 
Bibl. Utrecht
OB Zwolle

Bibl. Utrecht
OB Groningen 
OB Zoetermeer
Bibl. Assen
OB Groningen
SB Haarlem 
Bibl. Utrecht
OB Heerlen
SAB Deventer

OB Eindhoven
ZB Middelburg
OB Amsterdam 
SAB Deventer
OB Eindhoven
ZB Middelburg
OB Amsterdam 

OB Amsterdam 
Bibl. Arnhem 
Bibl. Rotterdam
Tresoar 
ZB Middelburg
SAB Deventer
Etc. 
Tresoar
Bibl. Arnhem 
OB Amsterdam 
Bibl. Rotterdam 
Lokaal 
VOB 

OBT; Bibl. Midden-Brabant
SAB Deventer

WSF bibliotheken

OB Amsterdam  
Bibl. Utrecht
Zeeuwse Bibliotheek
Bibl. Enschede 
Bibl. Arnhem
Bibl. Den haag
Bibl. Rotterdam
Bibl. Eindhoven 
SB Haarlem
OBT
Amsterdam
Haarlem
Utrecht 
Zeeuwse Bibliotheek
Eindhoven 
Tilburg
Assen 
Biblioservice

Gezondheidsloket
RIVM
NIZW
RIVM
GGD's 

Musea
KB

UIT Buro 

Letterkundig Museum
DBNL

KB
Letterkundig Museum
Kinderboekenmuseum

CPNB
CPNB
Stichting Lezen
Stichting Lezen en Schrijven

Univ. Tilburg

Wetenweek
Week van het leren

DNPP Groningen
Universiteiten, 
Nyenrode

Centrale Discotheek
St. Toonkunst
NMI
Muziekcentrum van de Omroep
Fabchannel
Theater instituut
Pop instituut
PBAM Overijssel

UITBuro

Grove Art index

Literatuurplein
Leesplein

Grove Music

Gezondheid - Domeincoördinator: Bibliotheek Assen

Kunst - Domeincoördinator Eindhoven

Literatuur en lezen - Domeincoördinator: OB Amsterdam

Onderwijs en opvoeding - Domeincoördinator:

Politiek en bestuur (participerend burgerschap) - Domeincoördinator:

Muziek - Domeincoördinator: OB Amsterdam

Europa - Domeincoördinator:  Bibliotheek Almere
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Collectie 

Informatiefunctie (IB) in aladin 

Agenda

Activiteiten 

Collectie 

Informatiefunctie (IB) in aladin 

Agenda
activiteiten

Collectie

Informatiefunctie (IB) in aladin 

agenda

Collectie

Informatiefunctie (IB) in aladin 

agenda

Collectie 

Informatiefunctie (IB) in aladin 

Agenda

Collectie 

Zeeuwse Bibliotheek
Tresoar 
Bibl. Almere 
SAB Deventer
Bibl. Den haag
Bibl. Rotterdam 
Kennislink
SAB Deventer

Bibl. Almere 
ZB Middelburg
SB Haarlem
OB Groningen

OB Groningen
SB Haarlem 
ZB Middelburg
Bibl. Sneek

SB Haarlem
SAB Deventer
Tresoar
ZB Middelburg
SB Maastricht
Bibl. Arnhem 
Bibl. Rotterdam 

KB
SB Haarlem
SAB Deventer
Tresoar
Arnhem 
Maastricht

OBT; Bibliotheek Midden Brabant
Bibl. Rotterdam
OB Amsterdam 
SAB Deventer
OB Amsterdam 
OB Groningen
Bibl. Rotterdam
OB Den Haag 

WSF bibliotheken
SAB Deventer
SB Haarlem
Tresoar
BS Gelderland
Den Haag 
SAB Deventer

Bibl. Almere, 
OB Amsterdam,
Bibl. Arnhem
OB Assen,
OB Eindhoven
OB Leeuwarden
SB Maastricht
Bibl. Rotterdam 
Bibl. Utrecht
OB Zwolle

Wageningen Universiteit 
DLV Plant Deventer
LTO Drachten
DLV Plant Wageningen
Stichting Weten
Milieudefensie
Stichting Natuur en Milieu
Milieufederaties
Natuurmonumenten
Natuur&milieu netwerk etc.
Stichting Natuur en Milieu
Natuur&milieu netwerk

Stichting Weten
TU Delft
TU Eindhoven
Stichting Nationaal Centrum voor 
Wetenschap en technologie
NEMO
Kennislink

Kennislink

Koninklijke Bibliotheek
Nationaal Archief
Musea
gemeentelijke en provinciale archieven
Instituut Beeld&Geluid
Regionale/lokale  omroepen 
Lokale kranten
Geschiedkundige verenigingen
Erfgoedkoepels
Instituut Beeld&Geluid
Regionale/lokale  omroepen 
Geschiedkundige verenigingen

Regionale/lokale  omroepen 

Erasmus Universiteit 
Univ. Van Tilburg

CWI
Werkzat

Werkzat
RVU
OU 
Volksuniversiteiten

Vredespaleisbibliotheek
Staatscourant etc. 
Overheid.nl
Europese regelgeving 

Overheid.nl

Science Direct

NWT
Kennislink

Science Direct

SDU bestanden
Rechtsorde.nl

Europedirect
Rechtsorde.nl
SDUweb Opmaat

Domeinen Bibliotheken Samenwerkingspartners Bronnen

Natuur & milieu - Domeincoördinator: Bibliotheek Den Haag

Erfgoed en geschiedenis - Domeincoördinator : Koninklijke Bibliotheek

Economie en arbeid - Domeincoördinator : OBT Tilburg

Wet en recht - Domeincoördinator Biblioservice

Europa - Domeincoördinator:  Bibliotheek Almere

Wetenschap & techniek - Domeincoördinator: SB Haarlem

Bijlage 2: Matrix domeinen zwaartepuntenstelsel
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Bijlage 3: Prestatie indicatoren zwaartepuntbibliotheken

Collectiebeleid

Compleetheid tevredenheid rapportcijfer 8 1 x per 2 jaar
gebruikers 

Actualiteit onderzoek rapportcijfer 8 1 x per 2 jaar

Bewaarbeleid onderzoek rapportcijfer 8 1 x per 2 jaar

Collectiebeleid Collectiebeleid is collectieplan vastgesteld  1 x per jaar
beschreven en door PDO
inzichtelijk voor derden 

Beschikbaarstelling

Collectie beschikbaar via alle lokale catalogus ja
catalogus- prov. Cat. ja
en lokaliseer- landelijke cat. ja
systemen zoek&boek ja

Gebruik collectie rendement uitleencijfer vooraf vastgesteld streefcijfer
provinciaal

Gebruik collectie rendement uitleencijfer vooraf vastgesteld streefcijfer
landelijk

Gebruik digitale groeimodel percentage 5% per jaar 
collectie

Deskundigheid in informatiedienstverlening

Aantal beantwoorde groeimodel percentage 5% per jaar
vragen

Kwaliteit gebruikersonderzoek cijfer 8 1x per 2 jaar
vraagbeantwoording

Inzet uren capaciteit in percentage gelijk evenredige groeimodel
uren Aladin IB inwonertal provincie verdeling per 

tov de gehele Ned. 2010
bevolking

Scholing aantal bijeenkomsten cijfer aantal vooraf vastgesteld streefcijfer

Scholing Kwaliteit rapportcijfer 8

Opbouw kennisbank groeimodel percentage 5% per jaar 

Innovatie 

O.a. Website zwaartepunt nader uit te werken 
De digitale etalage

Domeincoördinatie nader uit te werken

Presentatie 

Bezoek website groeimodel percentage 7,5 % per jaar

Website tevredenheid rapportcijfer 8 1x per 2 jaar
gebruikers

Begroting

Financiering transparante kostenposten vast bedrag 1x per jaar
begroting gerelateerd per inwoner

aan zwaartepunt
dienstverlening

Provinciale netwerk

Deelname zwaartepunt werkplan en vastgesteld jaarlijks
jaarverslag door PDO

Landelijke netwerk

Deelname zwaartepunten- werkplan vastgesteld jaarlijks 
netwerk jaarverslag door VOB
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Aladin

Algemeen landelijk dekkend informatienetwerk; De digitale

vraagbaak van alle openbare bibliotheken in Nederland. Naast

OB-en participeren steeds meer kennisorganisaties in dit 

netwerk om vragen van gebruikers te beantwoorden.

Aladin IS

De tweede laag in het aladin concept. Op dit niveau beantwoordt

de lokale bibliotheek op basis van opgegeven postcode vragen

van de eigen klanten. Het eerste niveau van aladin bestaat uit

een kennisbank waar de gebruiker zelf in kan zoeken

Aladin IB

De derde complexere laag van vraagbeantwoording, Informatie

Bemiddeling. Deze wordt vnl. door WSF bibliotheken ingevuld.

Aladin IA

De vierde laag van vraagbeantwoording, waarin externe kennis-

instituten actief zijn.

IBL

Interbibliothecair leenverkeer, het totaal aan afspraken tussen

bibliotheken om uitleningen tussen bibliotheken t.b.v. de klant te

organiseren

LIIS

Landelijke Informatie Infrastructuur; dit is de organisatie van het

landelijk interbibliothecair leenverkeer vervat in ICT infrastructuur

waarin de Nederlandse Centrale Catalogus de centrale toegang is

tot de collecties die zo toegankelijk zijn.

netwerk

Het geheel van organisaties die in samenhang de dienstverlening

van de lokale basisbibliotheek aan de klant mogelijk maken; net-

werk en stelsel zijn in dit stuk als synoniemen behandeld.

PBN

Provinciaal Bibliotheek Netwerk; het geheel van organisaties in

een provincie dat samenwerkt om de dienstverlening van de

lokale basisbibliotheek aan de klant mogelijk te maken en te 

verbeteren.

PDO

Provinciaal Directie Overleg, verzamelnaam voor alle provinciale

directie overleggen van directeuren van basisbibliotheken.

PSO

Provinciale Service Organisatie

Stelsel

Het geheel van organisaties die in samenhang de dienstverlening

van de lokale basisbibliotheek aan de klant mogelijk maken en

te verbeteren; netwerk en stelsel zijn in dit stuk als synoniemen

behandeld

UKB

Samenwerkingsverband van de dertien Nederlandse universiteits-

bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

VOB

Vereniging van Openbare Bibliotheken

WSF

Wetenschappelijke steunfunctie

Zoek&boek

Infrastructuur op basis van het VDX systeem waarmee de niet in

de NCC opgenomen OB-collecties via het lokale bibliotheeksysteem

opgenomen zijn in het provinciale en landelijke IBL.

Bijlage 4: Begrippenlijst




