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1. INLEIDING 

GEZAMENLIJKE MARKTPROPOSITIE SINDS 2009 

In 2009 hebben de openbare bibliotheken in de provincie Utrecht tezamen met Bisc – de POI in 
de provincie Utrecht - een gezamenlijke marktpropositie geformuleerd en uitgevoerd. 
Uitgangspunten richting OB-leden daarbij waren: 

• Één toegang tot de bibliotheekcollectie: een lid kan bij elke OB lenen en dit bij elke OB in 
de provincie Utrecht terugbrengen. Voor een bibliotheeklid geldt dus dat de gehele collectie 
binnen Utrecht als één geheel beschouwd kan worden (de pas kan ook beschouwd worden 
als een provinciale bibliotheekpas). 

• Een uniforme set van voorwaarden en tarieven voor bibliotheekleden. 

Voor de deelnemende bibliotheken betekende dit: 

• Afstemmen op en gebruik van elkaars collectie 

• Gelijktrekken van tarieven en voorwaarden zodat zonder discussies geleend kon worden 

• Één gezamenlijk bibliotheeksysteem 

• Één transportsysteem. 

Voor de Provincie Utrecht vormde deze gezamenlijke marktpropositie toentertijd een belangrijk 
uitgangspunt voor de subsidiering door de provincie.  

Voor de bibliotheken betekende dit onderlinge afstemming en onderlinge solidariteit: 

• Provinciaal collectieteam: Met de provinciale pas is ook een provinciaal collectieteam 
ingesteld, dat de aanschaf voor de collectie Utrecht verzorgt. Het is gebaseerd op collectie 
profielen per vestiging. Men heeft hiermee een aantal FTE bespaard op het acquireren. 

• Financiële compensatie netto-leveranciers: De 2 grote netto-leveranciers in het 
provinciale IBL-verkeer (bibliotheek Utrecht en Eemland) werden voor de handlingkosten  
financieel gecompenseerd werden vanuit de provinciale subsidiëring (via Bisc). 

GELEIDELIJKE VERWATERING VAN DE GEZAMENLIJKE PROPOSITIE 

In de loop van de jaren na de start van deze gezamenlijke marktpropositie zijn de 
oorspronkelijke uitgangspunten aangepast en verwaterd. Eerst werden er een aantal regels 
opgesteld om het IBL-verkeer enigszins in te perken: de lener kan alleen bij collega-bibliotheek 
binnen de provincie reserveren als de titel niet in de eigen regiobibliotheek is. Het gaat 
stapsgewijs: eerst eigen vestiging, dan de regiobibliotheek en dan pas bij een collega-bibliotheek. 
Overigens kunnen bibliotheekmedewerkers deze regels overtreden en wel aanvragen bij collega 
bibliotheek, ook als het in eigen vestiging /regiobibliotheek aanwezig is. De bibliotheek in 
Nieuwegein participeert overigens niet hierin: zij adviseren een andere, vergelijkbare titel aan 
hun klanten, wanneer deze een bepaalde titel wensen. 

Daarnaast zijn de voorwaarden en tarieven voor bibliotheekleden bij de verschillende 
deelnemende bibliotheken geleidelijk aan gedivergeerd: men telt momenteel 125 verschillende 
abonnementsvormen binnen de provincie. Een aantal deelnemende bibliotheken hebben nu een 
tariefdrempel ingesteld op het reserveren uit andermans collecties en een maximum op het 
aantal gelijktijdige reserveringen. 
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AANPASSINGEN BELEID EN WERKWIJZE T.A.V. COLLECTIONERING EN IBL 

De provincie Utrecht en, met haar, Bisc en de Utrechtse openbare bibliotheken zetten volop in op 
het opbouwen van de maatschappelijke bibliotheek. Dit betekent een heruitvinding van de 
bibliotheekfuncties dat gepaard gaat met verschuiving van middelen. Onderdeel daarvan is 
stopzetting van de huidige subsidiëring van handlingkosten van de netto-leveranciers binnen 
het provinciale IBL-verkeer. Dit betekent in concreto dat het beleid en de huidige werkwijze ten 
aanzien van collectionering en het provinciale IBL-verkeer onder de loep moet worden genomen 
en aangepast dient te worden aan de nieuwe situatie. Daarbij spelen de volgende aspecten een 
rol: 

• Collectioneren: hierbij dienen o.a. de volgende aspecten in ogenschouw te worden 
genomen: 

o De huidige werkwijze wat betreft het provinciaal collectioneren, waaraan de meeste 
OB’s deelnemen  

o De acquisitie methode van Bibliotheek Veenendaal, die gebruik maakt van een 
service van NBD Biblion en – daardoor? – naast Utrecht en Amersfoort ook netto-
leverancier is binnen het provinciaal IBL-verkeer. 

o De roulerende collecties non-fictie, zoals o.a. bij de bibliotheek het Groene Hart. 
o De verhuizing van de Bibliotheek Utrecht naar hun nieuwe gebouw (waar minder 

ruimte zal zijn voor hun collectie). 

• IBL-verkeer: 
o De mogelijkheden van onderlinge verrekening tussen netto-leveranciers en netto-

aanvragende bibliotheken. 
o De mogelijkheden om via een ‘recommender’ functie gebruikers te wijzen op een 

andere, vergelijkbare titel die wél in de collectie aanwezig is. 
o De mogelijkheden om d.m.v. tariefdrempels het IBL-verkeer enerzijds af te remmen 

en anderzijds toegankelijk te houden. 
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2. VOORGESTELDE AANPAK IN 6 WERKPAKKETTEN 

CENTRALE ONDERZOEKSVRAGEN 

De centrale onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd: 

➢ A: Ontwikkeling van een beleidsmatige notie van wat de bibliotheekcollectie 
betekent voor de Maatschappelijke Bibliotheek 

➢ B: Wat zijn de belangrijkste feiten en cijfers en omstandigheden wat betreft 
collectievorming en IBL van de laatste 4 jaar? 

➢ C: Wat zijn de beleidsopties voor de komende jaren wat betreft collectiebeleid en 
provinciaal IBL? 

AANPAK IN 6 WERKPAKKETTEN 

Er worden 6 werkpakketten voorgesteld teneinde deze centrale onderzoeksvragen te 
beantwoorden (zie ook figuur 1):  

• Werkpakket X, waarin een beleidsnotie wordt ontwikkeld die de rol en betekenis van de 
collectie in de maatschappelijke bibliotheek schetst. Deze te ontwikkelen beleidsnotie wordt 
gezien als essentieel bij het ontwikkelen van het nieuwe collectie- en IBL-beleid, dat immers 
de transitie naar de maatschappelijke bibliotheek dient te stimuleren en te versterken. 

• Een reeks van werkpakketten (1 t/m 5) om de bibliotheekfuncties t.a.v. Collectioneren en 
t.a.v. IBL nader te onderzoeken, beleidsopties voor te stellen en uiteindelijk tot een nieuw 
provinciaal beleid te komen, waarbij het resultaat van werkpakket X mede leidend is. 

Hieronder worden deze werkpakketten in meer detail beschreven. 

 

FIGUUR 1 SAMENHANG WERKPAKKETEN 
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WERKPAKKET X: ONTWIKKELING BELEIDSNOTIE ‘ROL EN BETEKENIS  
COLLECTIE IN DE MAATSCHAPPELIJKE BIBLIOTHEEK’  

Het voorstel is om een groepsdiscussie te organiseren met een aantal programmeurs en 
community librarians van de openbare bibliotheken in de provincie Utrecht teneinde hun 
ideeën, wensen en ervaringen in kaart te brengen voor wat betreft de relatie tussen de 
programma-activiteiten, de bij de bibliotheek betrokken maatschappelijke partners en 
communities vorming enerzijds en de bibliotheekcollectie anderzijds. Het streven in deze 
groepsdiscussie is om vanuit deze praktische ervaringen en wensen gezamenlijk een 
beleidsnotie te ontwikkelen. Dit werkpakket is werkpakket X genoemd, omdat het enigszins los 
staat van de andere werkpakketten. 

Deliverable: een voor de provincie relevante beleidsnotie over de volle betekenis van de collectie in 
de maatschappelijke bibliotheek 

WERKPAKKET 1: INVENTARISATIE EN ANALYSE VAN DE CIJFERS EN FEITEN 

In dit werkpakket worden de cijfers en feiten voor de periode 2013-2017 verzameld en 
geanalyseerd ten aanzien van: 

• Collectie- en acquisitiebeleid van de deelnemende bibliotheken (werkwijze, aantal 
geacquireerde titels, indien mogelijk een analyse van de overlap en uniciteit van de collecties 
op titelniveau, collectiebudgetten per regiobibliotheek) 

• Analyse van de IBL-cijfers wat betreft het provinciaal IBL-verkeer (aanvragen, leveringen, 
transportcijfers en indien aanwezig: handlingskosten), de trends hierin én de effecten van 
tarieven en andere beperkingen voor de OB-leden. 

• Gebruikers: gebruikscijfers over het aantal leden en uitleningen, indien aanwezig analyse 
van de resultaten van gebruikersonderzoeken. 

Dit werkpakket bestaat voornamelijk uit deskresearch en (telefonische) contacten met de 
betreffende toeleveranciers van de cijfers en een gesprek met de coordinator van het provinciaal 
collectieteam Hanneke van Duin. 

Deliverable: overzicht en analyse van de voor het collectie- en IBL-beleid relevante feiten en cijfers 

WERKPAKKET 2: INVENTARISATIE ERVARINGEN, BELEVING EN 
RANDVOORWAARDEN 

In dit werkpakket wordt een interviewronde voorzien met vertegenwoordigers van 
deelnemende bibliotheken. Het voorstel is om 3 bibliotheken die netto-leveranciers zijn en 3 
bibliotheken die netto-aanvragers zijn bij deze interviewronde te betrekken. Het voorstel is om 
ter plaatse dubbelinterviews/groepsgesprekken te houden met verantwoordelijken voor het 
collectiebeleid en voor het ledenbestand (tarieven, voorwaarden e.d.). Doel van deze gesprekken 
is om de ervaringen met het beleid tot nog toe, de beleving ervan en de randvoorwaarden van 
het huidige beleid in kaart te brengen. 

Deliverable: inzicht in de lokale situaties, beperkingen en randvoorwaarden 
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WERKPAKKET 3: ONTWIKKELING BELEIDSOPTIES 

Op basis van de resultaten van de werkpakketten 1 en 2 en X stelt de consultant een tussentijdse 
notitie op en ontwikkelt een agenda voor een tweetal groepsdiscussies: 

• Een groepsdiscussie met de verantwoordelijken voor de collectie met als focus de 
ontwikkeling van verschillende beleidsopties voor het (provinciaal) collectioneren 

• Een groepsdiscussie met de verantwoordelijken voor de OB-lidmaatschappen en 
abonnementen/tariefstructuur (meestal dus de managers frontoffice) met als focus de 
ontwikkeling van verschillende beleidsopties voor tarieven en voorwaarden voor IBL-
verkeer. 

Deliverable: een spectrum van beleidsopties op het gebied van collectievorming en IBL 

WERKPAKKET 4: NAAR EEN NIEUW PROVINCIAAL BELEID 

Het voorstel is om de in werkpakket 3 ontwikkelde beleidsopties te bespreken in een workshop 
met de directeuren van de OB’s en van Bisc. Doel van de workshop is om voorkeuren in kaart te 
brengen voor de verschillende beleidsopties en indien mogelijk draagvlak te creëren voor 
samenhangende set van beleidsopties. Het gaat hier niet om besluitvorming, maar om ideeën en 
argumenten uit te wisselen en daardoor een eerste aanzet te geven voor een consensus voor het 
nieuwe beleid. 

Deliverable: inzicht in de standpunten van de verschillende directies ten opzichte van de 
ontwikkelde beleidsopties en een (beginnend) draagvlak voor een samenhangende set van 
beleidsopties. 

WERKPAKKET 5: EINDRAPPORTAGE 

De resultaten van de hierboven genoemde werkpakketten zullen worden beschreven in een 
schriftelijke rapportage met conclusies en aanbevelingen voor het toekomstige beleid. 

Deliverable: beschrijving van de resultaten van de werkpakketten met conclusies en aanbevelingen. 

3. UITVOERING EN PLANNING  

• Uitvoering: Maurits van der Graaf, senior consultant. 
• Planning: zie hieronder 

 maart april mei 

Planning  12 19 26 2 12 17 23 30 7 11 18 25 

Werkpakket X                 
Werkpakket 1                 
Werkpakket 2                  
Werkpakket 3                 
Werkpakket 4               
Werkpakket 5                 

 


