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1. Inleiding 
Leden van de werkgroep efficiënt collectioneren hebben werkbezoeken gebracht 
aan de universiteitsbibliotheken van Nijmegen, Delft, Tilburg en Leiden. Met onze 
collega’s van die bibliotheken hebben we kennis uitgewisseld over efficiënt 
collectioneren, met de nadruk op de selectie van aan te schaffen titels (verslagen 
van werkbezoeken: bijlage 1 t/m 5). 
 
Voor collectievorming zijn verschillende modellen mogelijk. Collectievorming kan 
plaats vinden onder verantwoordelijkheid van de bibliotheek of onder 
verantwoordelijkheid van de faculteit. Ook kan gekozen worden voor aanschaf 
van boeken voorafgaand aan mogelijk gebruik tegenover aanschaf van boeken op 
het moment dat ze daadwerkelijk gewenst zijn. Deze modellen worden in 
hoofdstuk 2 beschreven. 
 
Op verzoek van de werkgroep heeft het management van de UBU haar visie op 
collectievorming in Utrecht geformuleerd, aan de hand van de in hoofdstuk 2 
beschreven modellen.  

1. De verantwoordelijkheid voor collectievorming ligt volledig bij de UBU, dus 
niet zoals in Nijmegen en Maastricht bij de faculteiten. 

2. Faculteiten krijgen wel een nadrukkelijke rol in de collectievorming. 
a. De bibliotheek biedt maximale ondersteuning van wetenschappelijk 

personeel bij keuze van titels 
b. De bibliotheek valt hen niet lastig met evidente werken, die moeten 

gewoon in de bibliotheek staan. 
3. Efficiënte collectievorming = elektronisch. Dat betekent elektronische 

attendering, eventueel met approval plans. 
4. Collectievorming wordt het liefst ondersteund door 

collectievormingprofielen waarin afspraken met de faculteit over 
collectievorming worden vastgelegd. Die profielen worden ook gebruikt om 
te evalueren/rapporteren en moeten regelmatig vernieuwd worden. 

 
Uit discussies met de collectiespecialisten is gebleken dat de visie van het 
management op punten afwijkt van de ervaringen en verwachtingen van de 
collectiespecialisten. Dit geldt vooral voor de rol van de wetenschappelijke staf. 
Het management ziet de selectie door de bibliotheek als aanvullend op de selectie 
door de staf. De collectiespecialisten zien de selectie door de bibliotheek als basis 
voor de collectievorming, aangevuld met individuele wensen van onderzoekers en 
docenten. Ook de aanduiding evidente werken roept vraagtekens op. De 
werkgroep zou deze discussie graag met collectiespecialisten en het management 
voort willen zetten. 
Die discussie zou ook gevoerd moeten worden met de faculteiten. Hoe zien zij 
hun eigen rol in de collectievorming en waar staan zij bijvoorbeeld in de discussie 
over collectievorming just in case versus just in time. 
 

2. Collectievormingsmodellen 

Just in Case of Just in Time 

In zijn artikel “Is the Library Collection Too Risky?”1 beschrijft Rick Anderson hoe 
Google Books, de Espresso Book Machine, Amazon en e-books de oplossing 
bieden voor het teruglopende collectievormingsbudget bij bibliotheken. Zijn 
uitdagende stelling uit 2006 dat collectievorming verschuift van just in case naar 
just in time lijkt enkele jaren later al werkelijkheid te kunnen worden. In zijn 
woorden: “the risk inherent in buying the wrong book has increased (because 
each budget dollar is now scarcer than it once was), while the risk inherent in 
                                          
1 Is the Library Collection Too Risky?” (Against the Grain 21-3) 
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failing to buy the right book has decreased (because it’s increasingly possible to 
buy only what is needed when it’s needed, and it’s much easier to quickly and 
cheaply correct any failure to buy the right book).” 
 
Attenderingsservices en approval plans gaan uit van de aanschaf van een boek 
waarvan verwacht wordt dat die gebruikt gaat worden. Dit geldt eigenlijk ook 
voor selectie van nieuwe titels door de wetenschappelijke staf. Bij Patron Driven 
Acquisition (van ebooks) wordt een boek pas aangeschaft wanneer dit 
daadwerkelijk gevraagd wordt. Voor gedrukte werken zijn we nog niet zover, 
maar wellicht kan IBL hierbij een rol spelen (30% van de aangevraagde titels is in 
de afgelopen vijf jaar gepubliceerd, bijlage 6).2 Daarbij dient opgemerkt te 
worden dat de huidige uitleencijfers van de bibliotheek al goed zijn, slechts 0,8% 
van de in 2003 aangeschafte titels is nog nooit uitgeleend (bijlage 7). Het gaat er 
niet om hoe wij goed kunnen collectioneren, maar hoe wij beter kunnen 
collectioneren. 
 
De modellen “just in case” en “just in time” hoeven elkaar niet uit te sluiten. De 
bibliotheek kan op beperkte schaal nieuwe publicaties blijven aanschaffen. 
Hiermee wordt een basiscollectie gevormd met titels die absoluut niet mogen 
ontbreken. Het resterende deel van het budget kan besteed worden aan aanschaf 
op verzoek. Het percentage titels dat aangeschaft wordt op expliciet verzoek van 
onze klanten is nu (te) laag. 
 
Daarnaast zal het “just in time”-principe niet voor alle publicaties kunnen gelden. 
Niet alle publicaties verschijnen als e-book en kunnen via PDA worden 
geselecteerd. Maar ook voor papieren publicaties geldt dat niet alles via Printing 
on Demand beschikbaar zal zijn en blijven. Met andere woorden, het risico dat 
het niet direct kopen van een boek met zich meebrengt wordt kleiner, maar is 
nog niet verdwenen. 
 

Selectie door de bibliotheek of door de klant. 

Bij de selectie van nieuwe publicaties die moeten worden aangeschaft is de rol 
van de wetenschappelijke staf nu nog klein, in ieder geval bij 
Geesteswetenschappen (al verschilt dit sterk per vakgebied). Hoe goed is de 
vakspecialist nog in staat om te bepalen welke titels aangeschaft moeten 
worden?3 Kan en wil de wetenschappelijke staf een grotere rol spelen in de 
collectievorming? Voordat we een efficiëntieslag kunnen maken in de 
collectievorming moet vastgesteld worden wat de rol van de wetenschappelijke 
staf hierin kan zijn. 
 

                                          
2 In een themanummer van Collection Management (2010, afl 3/4) wordt uitgebreid verslag gedaan 
van ervaringen met collectievorming on demand, via Patron Driven Acquisition en via IBL-aanvragen. 
In Nederland is nog geen ervaring met PDA, Delft start in het najaar met een pilot. 
 
3 Betrouwbare gegevens over uitleningen van recent aangeschafte boeken zijn op dit moment nog niet 
beschikbaar. Volgens een eerste indicatie wordt een behoorlijk deel van de boeken die zijn 
aangeschaft in de laatste jaren meermalen geleend. 
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3. Tips en trucs uit het land 
De leden van de werkgroep efficiënt collectioneren hebben een aantal 
universiteitsbibliotheken in Nederland bezocht. Hier zijn interessante zaken uit 
naar voren gekomen. Zie voor de volledige verslagen bijlage 1 t/m 5. 

 De bibliotheken werken naar tevredenheid met attenderingsservices bij 
verschillende leveranciers. Stern, Blackwell, Erasmus en andere 
leveranciers worden genoemd. 

 Leiden gebruikt daarbij Worldcat Selection, een online tool waarmee 
attenderingen van bepaalde leveranciers kunnen worden geïntegreerd in 
één systeem. Amsterdam wacht op een vergelijkbaar produkt van Ex Libris 
(Unified Resource Management) dat waarschijnlijk in 2012 beschikbaar 
komt. 4 

 Delft werkt met Blackwell Collection Manager voor attendering, approval 
plans en binnenkort ook Patron Driven Acquistion. Een groot deel van de 
bestelprocedure vindt binnen dit platform plaats, Blackwell levert MARC 
records voor ontsluiting in de catalogus. 5 

 In Nijmegen en Delft wordt de aanschaf van boeken voor een groot deel 
bepaald door de wetenschappelijke staf. Zowel de bibliotheek als de 
faculteiten zijn hierover tevreden. Het ligt voor de hand dat dit de 
aansluiting van de collecties op onderwijs en onderzoek ten goede komt. 
Maar wij hebben geen harde cijfers die dit ondersteunen. 

 Bibliotheken die gebruik maken van approval plans combineren dit met 
attenderingsservices. In één profiel wordt aangegeven welke categorieën 
boeken direct geleverd kunnen worden, voor welke categorieën 
attendering gewenst is en voor welke categorieën geen belangstelling is. 
De bibliotheken zijn tevreden over de werking van de approval plans, al 
verschilt het percentage boeken dat op basis van een approval plan wordt 
geleverd sterk.  

 Zowel uitleencijfers als IBL-overzichten kunnen gebruikt worden als 
hulpmiddels bij collectievorming. Bijvoorbeeld om periodiek het approval 
plan bij te stellen. 

 

4. Conclusies 

Attenderingsservices en approval plans 

De bezochte bibliotheken maken naar tevredenheid gebruik van elektronische 
attenderingsservices. In Utrecht maken wij daar onvoldoende gebruik van. 
Attenderingsservices kunnen de vakspecialist helpen bij het selecteren van titels 
voor aanschaf en wellicht ook het plaatsen van bestellingen minder 
arbeidsintensief maken. 
 
Attenderingsservices kunnen, mits gedetailleerd en selectief genoeg, de 
wetenschappelijke staf ook helpen bij het op de hoogte blijven van publicaties op 
hun vakgebied. Bijvoorbeeld als onderdeel van Personal Library (naast 
bibliotheeknieuws, nieuwe boeken en nieuwe artikelen).  
 
Geen enkele attenderingsservice zal geschikt zijn om alle vakgebieden van de 
Universiteit Utrecht te bedienen, deze diensten hebben vaak een regionale of 
inhoudelijke focus. Het lijkt onvermijdelijk dat er meerdere services naast elkaar 
gebruikt moeten worden. Daarnaast zullen er, zeker voor de kleinere 

                                          
4 WorldCat Selection: http://www.oclc.org/selection/. Dit product is al eens aan de UBU gepresenteerd 
(Wim en Marja), … 
Uniform Resource Manager: http://www.exlibrisgroup.com/category/URM_ResourceCenter. 
5 Blackwell Collection Manager: http://www.blackwell.com/collection_manager.  
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vakgebieden, ook uitgevers/publicaties zijn die buiten iedere attenderingsservice 
vallen en waarvoor zelfs het gebruik van papier noodzakelijk blijft. 
 
Een goede attenderingsservice moet in ieder geval: 

1. Voldoen aan het profiel en makkelijk aangepast kunnen worden. 
2. Inhoudelijke informatie bieden in de vorm van samenvattingen en 

eventueel previews en inhoudsopgaven. 
3. Bij de tijd zijn, maar geen titels tonen die pas in de (verre) toekomst 

verschijnen. 
 
Approval plans als onderdeel van een attenderingsprofiel kunnen een aanvulling 
vormen op de collectievorming door de bibliotheek. De combinatie van 
attendering en approval plans in één profiel biedt de mogelijkheid om approval 
plans gecontroleerd in te voeren. Wanneer uit een categorie (bijna) alle 
publicaties worden geselecteerd voor aanschaf, komt deze categorie in 
aanmerking voor directe levering. De invoering van een approval plan is 
arbeidsintensief, het percentage boeken dat via een approval plan kan worden 
aangeschaft zal sterk variëren per vakgebied. 

Leveranciers 

De Universiteitsbibliotheek Utrecht werkt met een groot aantal leveranciers. Het 
verdient aanbeveling ons te beperken tot een klein aantal leveranciers, en daar 
goede afspraken mee te maken. Zowel vanuit het oogpunt van collectievorming 
als documentverwerking kan een lijst met eisen worden opgesteld waaraan een 
leverancier moet voldoen. Bijvoorbeeld: 

a. Snelle levering. Dit wordt nog belangrijker wanneer er meer wordt 
aangeschaft op basis van wensen uit de faculteit. 

b. Mogelijkheid en kwaliteit van attenderingsservices en eventueel 
approval plans. 

c. Levering van e-books 
d. Levering van publicaties via andere partijen (Antiquarisch, Amazon), 

waardoor het gebruik van een creditcard overbodig wordt. 
e. Inlezen van MARC-tags van bestelde boeken en andere opties voor het 

vereenvoudigen van het bestelproces. 
 
De beoordeling van diensten als Worldcat Selection, Uniform Resource Manager 
en Blackwell Collection Manager kan onderdeel uitmaken van de selectie van 
gewenste leveranciers. WorldCat Selection biedt de mogelijkheid om verschillende 
attenderingsservices te integreren, maar ondersteunt niet alle leveranciers. 
Blackwell Collection Manager is een goed voorbeeld van een leverancier die 
ondersteuning biedt bij het bestelproces.  

Rol van de wetenschappelijke staf 

De input van de wetenschappelijke staf bij collectievorming verschilt per 
faculteit/vakgebied. Die input kan en moet hoger. Dit zal de kwaliteit van de 
collectie ten goede komen. 
De bibliotheek kan duidelijker maken naar de klant dat aanschafwensen welkom 
zijn en/of noodzakelijk zijn. Een boek komt niet vanzelf in de bibliotheek. Dit 
betekent dat de bibliotheek duidelijk moet maken wat zij doet op het gebied van 
collectievorming en wat zij niet doet. Dit wordt samen met de faculteit vastgelegd 
in de vorm van een collectievormingsprofiel, maar moet niet tot een beleidsstuk 
beperkt blijven. De bibliotheek moet daarnaast de wetenschappelijke staf 
maximaal ondersteunen bij het doen van aanschafwensen. 
 
Collectievorming door de staf kan bijvoorbeeld eenvoudiger worden gemaakt door 
deze dienst te integreren in bestaande bibliotheekdiensten, zoals Personal 
Library, VKC’s, de catalogus, de UBU-link en IBL-aanvragen. 
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Hierbij moet de bibliotheek er rekening houden dat individuele aanschafwensen 
vaak juist (iets) oudere publicaties betreffen die moeilijker leverbaar zijn. Daarom 
moet dit aspect bij de keuze voor leveranciers (zie hierboven) een rol spelen. 
 
Over structurele ondersteuning van collectievorming door de wetenschappelijke 
staf bestaan nog verschillende inzichten. Moet dit op basis van persoonlijke 
contacten, via commissies of vooral via individuele wensen. Hierbij zouden Aio’s 
een speciale rol kunnen spelen, omdat zij vooral in het begin van hun onderzoek 
goed zicht hebben op de gaten in de collectie van de bibliotheek. 
Ook kunnen spanningen ontstaan tussen efficiënt collectioneren vanuit het 
oogpunt van de bibliotheek (electronisch) en vanuit het oogpunt van de 
wetenschappelijke staf (papier) 
  

E-books 

Bij de inpassing van e-books in de collectievorming moeten nog veel vragen 
beantwoord worden. Daarom is inmiddels besloten een project “gang van het e-
book” te starten waarin het volledige proces van het bestellen tot en met het 
administreren van e-books wordt bekeken. Voor inpassing van e-books in het 
collectievormingsproces moet in ieder rekening worden gehouden met het 
volgende: 

a. Collega’s in het land hebben een voorkeur voor het bestellen van e-
books rechtstreeks bij de uitgever (voordelig, gelijktijdige gebruikers, 
geen beperkingen). Bij uitgevers zijn vaak meer titels beschikbaar dan 
op een platform. Maar sommige uitgevers leveren losse titels juist 
alleen via platforms en niet direct.  

b. De beschikbaarheid van titels verschilt per platform. Zelfs wanneer 
twee platforms boeken leveren van dezelfde uitgever, hoeven dit nog 
niet dezelfde boeken te zijn.  

c. Verschillende leveranciers (Blackwell, Erasmus, Transmedia) kunnen 
ook e-books leveren, maar beperken zich tot het aanbod van één 
platform (vaak EBL). Waar de leveranciers doorgaans elk gedrukt boek 
kunnen leveren, geldt dit waarschijnlijk niet voor e-books. Daar zijn ze 
afhankelijk van het aanbod van het gekozen platform.  

 
De meest interessante optie voor efficiënt collectioneren van e-books is het 
gebruik van Patron Driven Acquisition. We volgen de vorderingen in Delft en bij 
andere bibliotheken met veel interesse. 
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5. Aanbevelingen 
Op basis van dit verkenningsproject doet de werkgroep efficiënt collectioneren de 
volgende aanbevelingen: 
 

1. Er moet allereerst een model voor een collectievormingsprofiel worden 
vastgesteld, dat vervolgens in overleg met de verschillende faculteiten kan 
worden ingevuld. Ervaringen van andere universiteitsbibliotheken kunnen 
hierbij goed worden benut. 

2. Er moet een plan van eisen worden opgesteld voor leveranciers waar de 
eisen vanuit collectievorming en documentverwerking in worden 
gebundeld. Op basis van dit plan van eisen moet de bibliotheek kiezen 
voor een beperkt aantal leveranciers. Er moet een goede afstemming zijn 
met het project “gang van het e-book” en met eventuele ontwikkelingen 
rond de keuze van leveranciers via aanbesteding. De positie van 
monografiereeksen binnen efficiënt collectioneren moet hierin 
meegenomen worden. 

3. Er moeten attenderingsservices per vakgebied worden ingevoerd. In ieder 
geval voor de vakspecialist en idealiter ook voor de wetenschappelijke 
staf. De kwaliteit van de attenderingsservices zijn mede bepalend bij de 
keuze van leveranciers. Het attenderingsprofiel kan afgestemd worden op 
het collectievormingsprofiel. 

4. De bereidheid van de wetenschappelijke staf om een bijdrage te leveren 
aan collectievorming moet vergroot worden. Aan de ene kant moet het 
verwachtingspatroon worden aangepast. Aan de andere kant moet het 
leveren van een bijdrage aan collectievorming maximaal ondersteund 
worden en ingebed in het werkproces van de wetenschapper. Aandacht 
voor de Klant moet leiden tot Aandacht voor de Bibliotheek. 
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Bijlage 1: Werkbezoek Delft 
 
Gesproken met: 
Zofia Brinkman-Dzwig, Ad Bercht, Rob Janssen 

Algemeen 

TU Delft gebruikt Aleph als bibliotheeksysteem. 
 
Leveranciers 
Delft werkt voor de gedrukte monografieën met 9 standaardleveranciers en voor 
e-books met 8 standaardleveranciers. 
 
Gang van het boek 
Bestellingen bij andere leveranciers dan Blackwell worden door 
informatiespecialisten op papier, voorzien van signatuur en eventuele 
opmerkingen, geleverd aan de afdeling mediaverwerking die de bestelling invoert.  
 
De bibliotheek bestelt ook via het platform van Blackwell. De informatiespecialist 
maakt een request aan voor de gewenste titel. Hier worden een budgetcode, 
onderwerpsclassificatie, plaatsnummer en evt. een reservering voor een lener aan 
gehangen. Medewerkers van de afdeling mediaverwerking loggen ook in op het 
platform, zien daar de requests, kijken in Aleph of de titel al in bezit is en als dat 
niet zo is wordt daadwerkelijk besteld. Bewaken en ontvangen gebeurt in het 
platform van Blackwell. Blackwell stuurt per email de MARC-records naar de 
bibliotheek waar ze, na ontvangst van het boek, door mediaverwerking worden 
geladen in Aleph en aangepast. 
Medewerkers van mediaverwerking doen zowel de acquisitie als het ontsluiten. 
Het labelen, etiketteren, beveiligen e.d. wordt niet door mediaverwerking gedaan 
maar door de afdeling Plaatsen. 
 
Delft maakt geen gebruik van EDI. 
 
Zowel de gedrukte boeken en e-books zitten in Aleph. 
  
In Delft wordt nagedacht over bestellingen via creditcard, vooral voor levering 
van spoedbestellingen. Maar die regeling is er nog niet. 
  

Samenwerking met de wetenschappelijke staf 

Er zijn drie acquisitiestromen in Delft (bij Bouwkunde): 
1. Zichtzending/Approval Plan 
2. Aanschafsuggesties 
3. Schenkingen. 
De wetenschappelijke staf doet veel aanschafsuggesties, deze worden bijna altijd 
gehonoreerd. De informatiespecialist (verantwoordelijk voor collectievorming) 
beoordeelt de boeken die via zichtzending of approval plan worden verstuurd. 
Attenderingen worden doorgespeeld aan de bibliotheekcommissie, die besluit over 
aanschaf. Er wordt door de informatiespecialist nauwelijks op eigen initiatief 
aangeschaft. 

Attendering 

De bibliotheek maakt gebruik van Attendering in combinatie met het approval 
plan van Blackwell. Zie daar. 

 8 



Approval Plans 

De bibliotheek werkt met zichtzendingen bij Architectura & Natura. Deze 
leverancier werkt niet met een profiel, maar stuurt alle boeken op het gebied van 
Architectuur naar de bibliotheek. Gemiddeld gaat 25-30% terug naar de 
leverancier, die dit geen enkel probleem vindt. 
 
Via Blackwell heeft Delft een Approval Plan in combinatie met een 
attenderingsservice (forms). In het profiel (op basis van uitgever, taal, prijs, 
niveau, onderwerp etc.) wordt aangegeven of boeken direct geleverd mogen 
worden, in de attenderingsservice meegenomen moeten worden of buiten het 
profiel vallen. 
Van boeken die direct geleverd worden gaat ongeveer 10% retour. Dit was eerst 
meer, waarna het profiel op aandringen van Blackwell is aangepast. Voor boeken 
die direct geleverd worden komen geen attenderingsforms bij de 
informatiespecialist. 
Het is niet bekend of Blackwell het kortingspercentage heeft gewijzigd in verband 
met de invoering van het approval plan. 
Sinds kort kunnen ook losse e-books via Blackwell besteld worden 
(platform=EBL). Zie verder bij e-books. 
 

E-books 

De bibliotheek voert al sinds 2004 een e-only beleid voor boeken. Sinds drie jaar 
is de aanschaf van e-books groter dan de aanschaf van papieren boeken. Dit 
botst wel met de landelijke taak van de TU Delft op het gebied van de Technische 
wetenschappen. 
Delft heeft een voorkeur voor het bestellen van e-books bij uitgevers. Deze zijn 
goedkoper en vrij van DRM. Blackwell/EBL wordt gebruikt voor losse bestellingen 
die niet via een pakket van een uitgever verkrijgbaar zijn. EBL is mede gekozen 
omdat het aanbod goed aansluit bij de wensen van de TU Delft. Er zitten qua 
aanbod toch wel verschillen tussen de verschillende leveranciers. 
 
Vanaf september start de bibliotheek met Patron Driven Acquisition bij EBL. Er 
waren wat opstartproblemen omdat identificatie van de lener bij EBL noodzakelijk 
was, in verband met hun puntensysteem. Voor een punt mag een gebruiker 24 
uur lang onbeperkt en meermalen gebruik maken van een e-book. Dat vereist 
identificatie. De problemen lijken inmiddels opgelost. 
De titels die vallen binnen PDA zijn gebaseerd op het profiel dat de bibliotheek 
heeft bij Blackwell voor attendering. 
Nadat een lener een bepaalde tijd (10 minuten) een boek heeft bekeken krijgt hij 
de melding dat hij het boek via de bibliotheek kan bestellen. Er gaat een 
aanschafwens naar de informatiespecialist die hier uiteindelijk over beslist. De 
verwachting is dat de informatiespecialist meestal akkoord zal gaan, aangezien 
alleen titels via PDA beschikbaar zijn die passen binnen het collectieprofiel. 
 
Voor gedrukte boeken zou Printing on Demand een equivalent van PDA kunnen 
zijn, bijvoorbeeld met behulp van een Espresso Book Machine. Maar dat is nog 
toekomstmuziek. 
 

Verwijzingen 

E-books in Delft: http://www.library.tudelft.nl/ws/search/ebooks/index.htm 
Architectura & Natura: http://www.architectura.nl/index.php 
Blackwell Collection Manager: http://www.blackwell.com/collection_manager 
  
29 juni 2010  
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Bijlage 2: Werkbezoek Leiden 
 
Gesproken met: 
Kees Konings, hoofd Sector Publieksdiensten & Collecties UB Leiden 
Jacob Heeren, hoofd Afdeling Acquisitie UB Leiden 

Algemeen 

 
Leiden gebruikt ALEPH als bibliotheeksysteem 
 
Leiden werkt met 8 default vendors. De bedoeling is dat de vakspecialisten voor reguliere 
bestellingen deze vendors gebruiken. Er zijn wel meer vendors, omdat het niet altijd 
mogelijk is iets bij een standaard leverancier te bestellen. 
Met die 8 leveranciers zijn goede afspraken gemaakt. Er is gekeken of ze aan de standaard 
eisen voldoen. 
Levertijden, prijzen, kortingen, toegang website, leveren METADATA!! , leveren e-books, 
mogelijkheid APPROVAL PLANS op te stellen. 

Selexyz wordt niet meer gebruikt!  Alleen bij nog goed lopende standing orders is Selexyz 
gehandhaafd. Als de series toch al slecht liepen,  zijn ze ofwel alsnog afgesloten ofwel 
overbesteld bij een andere leverancier 
 
Vakreferenten voeren zelf bestelling in inclusief vendors, budgetgegevens en signatuur.  
Bestellingen worden per mail verstuurd, maar buiten print daemon om 
Boeken met een V-status gaan niet meer naar catalogiseringsafdeling. 

SAMENWERKING met de wetenschappelijke staf 

 
Een maal per 2 jaar wordt door de vakreferenten in samenwerking met de 
wetenschappelijke staf een collectievormingsprofiel opgesteld. Dit CVP vormt de basis van 
het aanschafbeleid en wordt ook gebruikt om het profiel op te stellen voor de approval 
plans. Daarnaast hebben vakreferenten individuele contacten waaruit aanschafwensen 
naar voren kunnen komen. 

APPROVAL PLANS 

 
Er loopt nu een approval plan bij boekhandel Erasmus voor Nederlands en 
Geschiedenis(Nederlandstalig) en bij Blackwell voor Engels en Geschiedenis(Engelstalig). 
Maken goed approval plan vraagt doorzettingsvermogen en overtuigingskracht.  
Leiden streeft naar bestellen 70% via approval plan en 30% voor ‘desiderata’ . Wordt op 
dit moment nog niet gehaald. 
Vakreferenten stellen profiel op aan de hand van het collectievormingsprofiel. Het opstellen 
van een goed profiel kost erg veel tijd (half jaar – 1 jaar).  
Vakreferenten keuren wat door leverancier gestuurd wordt, ongeveer 3-5% gaat retour: 
meestal omdat publicatie als geschenk ontvangen is. 
Ervaring tot nu toe: 
Bestellen kost minder tijd van vakreferenten en de collectie is er niet slechter op 
geworden. 
Naast approval plan  is er ook sprake van zgn. ‘slip plans’: via Worldcat Selection maakt 
vakreferent een keuze uit titels en die worden via GGC in Aleph ingevoerd en gaan als 
bestelling naar leverancier. 

E-BOOKS 

 
Jacob Heeren heeft Kitty workflow toegestuurd. Dat is allemaal nog theorie. In de praktijk 
wordt er nog niet besteld. 
Er is wel een e book pakket aangeschaft, maar dat is een collectie oude titels zonder 
licentie problemen (early english text society). 
Er zijn verschillende trials gedaan waarbij vooral naar functionaliteit is gekeken. Zijn er 
niet enthousiast van geworden.   
Kijken nu naar Oxford en Cambridge, die hebben voordelen in gebruik en geen gedoe met 
DRM.  
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DRM staat voor: Digital Rights Management. Daarmee kan het gebruik van een e-book 
worden bepaald en bekeken i.v.m. (auteurs)rechten e.d. Dat speelt tussen uitgevers en 
leveranciers van e-books. Oxford en Cambridge zijn zowel uitgever als leverancier en daar 
speelt dat blijkbaar niet).  
 
Bedoeling is wel dat e-books in 1 systeem worden ingevoerd, zowel gedrukte boeken als e-
books. Dat is betere service voor de gebruiker.  Via SFX linken.    Via worldcat selectie 
laten inlezen in Aleph (marc21) 
 
Aanvullende elektronische content: via annotatieveld verwijzen naar de website of naar 
PDF 
 

En verder 

 
Credit cards: Ontmoedigingsbeleid. Alleen in uitzonderingsgevallen. 
Mede omdat de financiele administratie van de universiteit hier problemen mee heeft 
 
EDI: Staat op de rol om er iets mee te doen, maar is vertraagd. Leiden wil de 
boekleveranciers met approval plan ook verplichten tot EDI. 
 
Tip: Kijk goed naar de mogelijkheden van Worldcat Selection en maak er gebruik van! 
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Bijlage 3: Werkbezoek Nijmegen 
 
Gesproken met: 
Els Peters, Jan Lauwen, Paula Huls-van der Kop, Monique Schoutsen, Janneke van 
der Leest 

Algemeen 

Nijmegen gebruikt Pica als bibliotheeksysteem, het is een algemene universiteit 
en schaft per jaar ongeveer net zoveel boeken aan als de UBU. 
 
Leveranciers 
Voor boeken worden 3 leveranciers gebruikt n.l. Nedbook, Stern en Hintzen 
(kleine leverancier uit de buurt). Vooral over stern zijn ze erg te spreken. Voor 
series worden op het moment teveel leveranciers gebruikt (ca 200) en dit moet 
flink teruggebracht worden omdat de administratieve afhandeling te lastig is 
(voornamelijk voor het Nijmeegse equivalent van ons ASC).  
 
Gang van het boek 
Bestellingen worden ingevoerd door 4 medewerkers van Gebruikersdiensten, zij 
bekijken eerst of de gewenste titel al aanwezig is in de eigen collectie, als een 
titel al aanwezig is, wordt deze niet aangeschaft tenzij er nadrukkelijk om 
gevraagd wordt. Zij maken een voorlopige titelbeschrijving inclusief 
exemplaarblok GGC en hangen er de acquisitiegegevens aan. De plaatscodes 
worden zoveel mogelijk vooraf aangegeven  maar soms ook achteraf door een 
medewerker van onderwerpsontsluiting of op locatie met een achtergrond op dat 
vakgebied. Het streven is echter om dit zoveel mogelijk in de bestelfase te doen. 
De bestellingen worden 2 maal per week per email verzonden, er wordt geen 
gebruik gemaakt van print daemon. Per week wordt een overzicht van wat 
besteld is op intranet geplaatst. 
Na binnenkomst worden de boeken eerst verwerkt (factuur, barcode, etiket e.d.) 
en daarna door anderen ontsloten, in Nijmegen doen ze aan 
onderwerpsontsluiting. 
De gang van het boek wijkt af van die bij de UBU wat betreft invoer van 
bestellingen en onderwerpsontsluiting. 

Samenwerking met de wetenschappelijke staf 

In Nijmegen is de rol van de wetenschappelijke staf bij de collectievorming heel 
groot. Er worden van het facultaire budget geen boeken aangeschaft door de 
bibliotheek buiten de faculteit om. 
Iedere faculteit heeft een bibliothecaris die overlegt met de faculteit over 
beleidsmatige zaken en collectievorming, soms bijgestaan door 
collectieondersteuners die de faculteit ondersteunen bij de collectievorming. 
1. Een bibliothecaris voor de faculteit/collectieondersteuner vanuit de bibliotheek 

werkt samen met verschillende bestelcoördinatoren in de faculteit. 
2. De bibliothecaris voor de faculteit/collectieondersteuner attendeert de 

bestelcoördinator op nieuwe publicaties die passen binnen het collectieprofiel 
(zie attendering). 

3. De bestelcoördinator beslist welke titels besteld moeten worden door de 
bibliotheek. Idealiter betrekt de bestelcoördinator hierbij ook de andere leden 
van de vakgroep. 

4. De gewenste titels worden nog wel bekeken door de bibliothecaris voor de 
faculteit/collectieondersteuner, maar bijna altijd besteld. De bestelling wordt 
uiteindelijk door de afdeling Collectiediensten ingevoerd, inclusief 
aanwezigheidscontrole. 
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5. De bibliotheek verzorgt een maandelijks overzicht van het budget. Daarnaast 
zijn er wekelijkse overzichten van bestelde titels. 

Deze samenwerkingsvorm bevalt goed, omdat de facultaire medewerkers het 
beste kunnen bepalen wat er nodig is voor onderwijs en onderzoek. Er is officieel 
in de faculteit geen tijd vrij gemaakt voor het werk van de bestelcoördinatoren. 
Dit wil bij druk bezette bestelcoördinatoren wel eens tot problemen leiden. Maar 
doorgaans is een extra aanmaning van de bibliothecaris voor de 
faculteit/collectieondersteuner voldoende. Bij Letteren is er een reservepotje dat 
gebruikt mag worden door bestelcoördinatoren die voortijdig hun budget hebben 
besteed (als extra stimulans). 
 
De facultaire bibliotheekcommissie is verantwoordelijke voor de 
tijdschriftencollectie. Deze wordt eens in een aantal jaren geëvalueerd. Daarnaast 
kijkt de bibliotheekcommissie naar eventuele onderbestedingen van het 
boekenbudget en adviseert de commissie de faculteit over de begroting voor het 
volgende jaar. 
 

Attendering 

In Nijmegen is een onderzoek gedaan naar attenderingsdiensten door 
leveranciers waar de bibliotheek al zaken mee deed. De bibliotheek  werkt met 
notificaties van: 

1. Stern (NewBooks, m.n. Duitstalig) 
2. Global Books in Print (m.n. Engelstalig) 
3. Nielsen Bookdata 

De attendering door Stern is bijzonder goed en kan online worden aangepast. Het 
profiel bij Global Books in Print kan niet online worden aangepast. 
 
Aanvullend maken de bibliothecarissen voor de faculteit/collectieondersteuners 
bijvoorbeeld gebruik van Choice Reviews en papieren uitgeverscatalogi. 
Attenderingen worden in elektronische of papieren vorm verstuurd aan de 
bestelcoördinatoren, maar de voorkeur van de bibliotheek ligt bij de elektronische 
variant. 
 
De gewenste titels worden doorgaans (maar niet altijd) ook besteld bij diezelfde 
leverancier. Er wordt geen gebruik gemaakt van een bestelmodule, bestelcodes, 
MARC-records van de leverancier of andere afwijkende bestelwijzen. 
 
De attenderingen van de leveranciers worden doorgaans niet rechtstreeks 
doorgestuurd naar de bestelcoördinatoren, maar gefilterd door de bibliothecaris 
voor de faculteit/collectieondersteuners. 
 

Approval Plans 

Nijmegen werkt bewust niet met approval plans. Een approval plan is naar hun 
mening alleen een optie voor bibliotheken waar de vakspecialist verantwoordelijk 
is voor de collectievorming. In een model waarin de aanschaf volledig is 
toegespitst op de wensen van de faculteit past geen approval plan. De faculteiten 
willen dit zelf ook niet. 

E-books 

In Nijmegen worden nog maar beperkt e-books besteld, maar de bibliotheek is 
zich hier wel verder op aan het oriënteren. 
Ebooks zullen zoveel mogelijk direct bij uitgevers besteld worden, voor zover die 
pick&choose bieden. Pakketten zullen bij uitzondering aangeschaft worden, 
wanneer de prijs bijzonder gunstig is. 
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Er zal worden gesproken met MyiLibrary en Ebrary. Deze voldeden op papier als 
enige aan de eis dat ebooks beschikbaar moesten zijn voor een onbeperkt aantal 
gebruikers. Ook het puntensysteem van Dawson/EBL is om deze reden 
afgewezen. Bij EBL speelde daarnaast het beperkte aanbod een rol. 
Nu wordt gekeken hoe de beide leveranciers ingepast kunnen worden in de 
bestaande workflow. Daarbij is een pluspunt dat de leveranciers 
vertegenwoordigd worden door Swets. 
 

En verder 

De bibliotheek gebruikt incidenteel (ca 3 keer per maand) een creditcard voor 
bestellingen. Bijvoorbeeld voor incidentele bestellingen in Amerika of bij 
antiquariaten. Voor spoedbestellingen is het gebruik van een creditcard niet nodig 
omdat de leveranciers spoedbestellingen doorgaans binnen een week kunnen 
leveren. De limiet van de creditcard wordt vaak bereikt omdat ook het UB-
secretariaat dezelfde creditcard gebruikt, wat het bestellen niet vergemakkelijkt. 
 

Verwijzingen 

 Collectievorming in Nijmegen: 
http://www.ru.nl/ubn/over_de_organisatie/collecties/collectievorming/ 

 Stern NewBooks: http://www.newbooks.de/ 
 Global Books in Print: http://www.globalbooksinprint.com/bip/ 
 Nielsen Bookdata: http://www.nielsenbookdata.co.uk/ 
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Bijlage 4: Werkbezoek Tilburg 
 
Gesproken met: 
Marian Papavoine en Cherry Taylor 

Algemeen 

 

Samenwerking met de wetenschappelijke staf 

In Tilburg is Marian Papavoine verantwoordelijke voor de collectievorming voor de 
hele faculteit Geesteswetenschappen en voor de FKT. De samenwerking met de 
wetenschappelijk staf verschilt per departement of vakgroep.  
Marian is bezig met het verder uitbouwen van de relaties binnen de faculteit. Er is 
inmiddels afgesproken om de budgetten en collectievorming meer in te richten op 
onderzoeksgroepen en onderzoeksprojecten, en minder op departementen. 
De Universiteit van Tilburg heeft Webwijs, waarin de expertise van onderzoekers 
wordt weergegeven in trefwoorden. Dit overzicht wordt altijd aangepast aan 
nieuwe onderzoeken en projecten. Het zou mooi zijn wanneer de expertises in dit 
overzicht gekoppeld konden worden aan bijvoorbeeld een attenderingsprofiel. 

Attendering 

Tilburg heeft geen attenderingsservice bij leveranciers. 

Approval Plans 

Tilburg is van plan met Approval Plans te gaan werken (de nieuwe bibliothecaris 
is afkomstig van de UvA). 

E-books 

In Tilburg is al enkele jaren ervaring met de aanschaf van e-books. Verplichte 
onderwijsliteratuur en naslagwerken worden waar mogelijk elektronisch 
aangeschaft. De afdeling collectiemanagement (=documentverwerking) kijkt of 
gewenste titels eventueel als e-book beschikbaar zijn.  
Tilburg werkt met NetLibrary, omdat die titels ontleend konden worden aan het 
GGC. Maar daarnaast zijn er ook andere leveranciers  voor e-books, omdat 
NetLibrary niet alles kan leveren.  Onder andere: Coutts (my Ilibrary) en Ebrary.  
Voor economie en sociale wetenschappen en in mindere mate 
Geesteswetenschappen worden steeds meer e-books aangeschaft.  
Marian stuurt ons stukje op over e-books.  Is inmiddels ook op de O schijf 
geplaatst. 
Boeken worden 1 voor 1 ingevoerd, nog niet automatisch ingelezen. 
Als boek elektronisch beschikbaar is, wordt elektronisch exemplaar besteld, maar 
sommige vakspecialisten bestellen dan beide exemplaren (gedrukt en 
elektronisch). 
 

En Verder 

 Tilburg werkt voor gedrukte boeken alleen met Stern als leverancier. Zij 
leveren doorgaans bijzonder snel (binnen twee weken). 

 Stern raadde inschrijvingen op monografiereeksen (standing orders) af. Bij 
losse bestellingen is er hogere korting. Via attendering (of evt. approval plan) 
komen de titels toch wel voorbij. 

 Tilburg ontvangt en catalogiseert nog niet tegelijkertijd. 
 Bij de VanderBilt University krijgen (sommige) PHD’s een eigen 

collectievormingsbudget. Omdat zij zich voor hun onderzoeksproject goed 
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moeten inlezen in een bepaald vakgebied,  zien zij waar titels ontbreken en 
kunnen zij dit vullen. 

 Tilburg bevindt zich in een zelfde verkennende fase als Utrecht. Het zou goed 
zijn om onderling ervaringen te blijven uitwisselen. 

Verwijzingen 

Tilburg Webwijs: http://www.uvt.nl/webwijs/ 
E-books in Tilburg: http://www.uvt.nl/diensten/lis/collecties/ebooks/ 
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Bijlage 5: Werkbezoek Amsterdam (UvA) 
 
Gesproken met: 
Bert Zeeman (hoofd sector Wetenschappelijke Informatie Geesteswetenschappen) 
Marcel Ottenbros (hoofd Afdeling Bestel en Tijdschriften) 
 

Algemeen 

De UvA is kortgeleden over gegaan naar het ALEPH bibliotheeksysteem en men is 
de laatste tijd erg druk geweest met de conversie. 
 
Leveranciers 
De UvA werkt met erg veel leveranciers maar 90% wordt besteld bij Stern, 
Blackwell en Erasmus.  Omdat de UvA ook bestelt voor de Hogeschool bibliotheek 
wordt er ook nog zaken gedaan met Scheltema. 
 
Gang van het boek 
Bestellingen worden door vakreferenten ingevoerd en door medewerkers van de 
afdeling Bestel & Tijdschriften geplaatst bij leverancier. Signaturen voor de open 
opstelling worden achteraf toegekend door vakreferenten op de lokaties. 
Er worden veel verschillende plaatsingssystemen gebruikt maar men streeft er 
naar om in de toekomst naar een plaatsingssysteem over te gaan. 
Het bestellen van EDI is net opgestart bij Stern, Blackwell en Erasmus. Het 
streven is om volgend jaar ook de facturen en titelgegevens via EDI te gaan 
inlezen. 
 
Er is een bedrijfscreditcard die alleen wordt gebruikt voor collectievorming. Hier 
worden materialen mee aangeschaft die anders niet of lastig te krijgen zijn (out 
of print, rapporten, pdf-bestanden). Marcel Ottenbros bewaakt gebruik 
zorgvuldig.  Er wordt maandelijks een rapport gemaakt waarin staat wat er waar 
is aangeschaft.  
 

Samenwerking met de wetenschappelijke staf 

Vakreferenten hebben goede contacten met onderwijs en onderzoek. Zij zitten in 
de faculteiten, wonen de departements- en afdelingsvergaderingen bij. Verder 
blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen via website en repository.  
De vakreferenten stellen de profielen voor attendering en approval plans samen. 
Collectievormingsprofiel speelt alleen nog op achtergrond een rol (laatste update 
in 2000). 
 
Bij het collectioneren worden ook IBL-gegevens gebruikt. Bij de UvA wordt 
gewerkt met door de bibliotheek betaalde  ‘leerstoelen-accounts’ voor IBL. Is 
beheersbaar. 
 

Attendering 

Attendering via Blackwells Collection manager, verder ook bij Stern. 
Er wordt veel besteld via ‘slip orders’ . 
WorldCat Selection wordt niet gebruikt. Men wacht op URM (Unified Resource 
Management) dat Ex Libris aan het ontwikkelen is (komt waarschijnlijk in 2012 
beschikbaar). 
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Approval plans 

De UvA is al 10 jaar bezig met approval plans maar er wordt nog maar 10 a 15% 
via approval plans aangeschaft. Het varieert erg per vakgebied, bij 
betawetenschappen wordt bijna alles via approval plan aangeschaft maar juist bij 
boekintensieve vakgebieden ligt het laag. 
Het is belangrijk om veel tijd in een approval plan te steken, het succes is 
afhankelijk van de inzet van de vakreferenten.  
 

E-books 

Er zijn wat pakketten aangeschaft (Net-library en Springer) maar geen losse e-
books ipv gedrukte exemplaren. 
Ze zijn niet zo enthousiast over Netlibrary (duur en complex).  
Nog geen actief e-book aanschafbeleid vanwege het lage aanbod (zeker bij alpha-
wetenschappen) , de hoge prijs (150-180% v.d. prijs gedrukte versie) en DRM. 
 

En verder 

Wat betreft het verplichte studiemateriaal heeft de UvA een nieuwe dienst: 
Readers Online. Gescand materiaal wordt opgeslagen in de repository en is 
beschikbaar via de elektronische leeromgeving (Blackboard). Studenten zijn zeer 
positief,, maar deze dienst brengt voor de bibliotheek een hoge werklast met zich 
mee. Er zijn 3 afdelingen bij betrokken: vakspecialisten voor contact met docent 
voor de content, PD voor het scannen en Metadatadiensten voor opslaan in 
repository. Vereist een goede samenwerking en planning. 
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Bijlage 6: IBL-aanvragen naar jaar van uitgave 
 
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de nieuwe IBL-aanvragen. 
Voor een goed beeld zou een uitgebreide analyse van IBL-aanvragen gemaakt 
moeten worden, waar bijvoorbeeld uit afgeleid kan worden welke titels 
meermalen via IBL naar Utrecht komen.  
Twee kanttekeningen moeten in ieder geval gemaakt worden: 

1. Een deel van het gebruik van materiaal buiten Utrecht gaat niet via IBL. 
Studenten of medewerkers reizen zelf af naar de desbetreffende 
bibliotheek of regelen iets. 

2. Voor collectievorming is het gebruik IBL-aanvragen misschien juist niet 
relevant. Deze titels zijn tenslotte redelijk eenvoudig te krijgen. De titels 
die bij geen enkele bibliotheek in Nederland beschikbaar zijn, zijn veel 
interessanter. 

 
 
 

IBL titels per jaar van uitgave
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Nieuw ingevoerde IBL-titels uit de periode 01-08-2009 t/m 31-07-2010 

 19 



Bijlage 7: Aantal uitleningen van titels besteld in 2003 
 
In onderstaande tabel is weergegeven hoe vaak titels die in 2003 door de 
bibliotheek zijn besteld door klanten zijn geleend. Administratieve uitleningen 
(transport, aanwinstenkasten etc.) zijn hierin niet meegerekend.  
Deze cijfers geven een indicatie van het gebruik van de boeken en daarmee ook 
een indicatie van de aansluiting van de collectievorming op onderwijs en 
onderzoek. 
Aan de ene kant kun je je afvragen wanneer collectievorming succesvol is. Is één 
uitlening voldoende legitimatie voor de aanschaf van een boek. Of is de aanschaf 
van een boek pas terecht gebleken wanneer het vaker dan bijvoorbeeld vijf keer 
is uitgeleend.  
Daarbij blijft het de vraag hoe de uitleencijfers waren geweest wanneer de 
wetenschappelijke staf een actievere bijdrage had geleverd aan de 
collectievorming. 
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