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Samenvatting De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft de afgelopen jaren Omega 

ontwikkeld, de plaats waar gebruikers het digitale bezit kunnen vinden. Het 
ontsluit het complete (digitale) tijdschriftenbezit en ander digitaal materiaal 
zoals proefschriften. Omega bevat een zoekmachine die dit bezit optimaal 
toegankelijk maakt. Dit heeft geresulteerd in een aantoonbaar hoger gebruik 
van digitaal materiaal dan andere universiteiten. Voorheen moest voor het 
vinden van artikelen er verschillende zoeksystemen worden geraadpleegd, nu 
is één eenvoudig te gebruiken zoeksysteem ontwikkeld. Hierdoor is Omega 
een uniek instrument waarmee de Universiteitsbibliotheek Utrecht 
vooroploopt. 

 
De afgelopen tijd is er gewerkt aan een compleet nieuwe versie van Omega. 
Er is gewerkt aan een professionele interface. Deze is door 
gebruikersonderzoeken en inhuur van externe expertise tot stand gekomen. 
Daarnaast zijn er grote stappen gemaakt om gebruikers een eigen 
gepersonaliseerde digitale bibliotheek te kunnen aanbieden. Gebruikers 
kunnen hun eigen tijdschriftenlijsten samenstellen, eigen favoriete 
zoekvragen bewaren en zelf digitale ‘boekenplanken’ maken. 

 
 
Artikel 
 
Op weg naar 2016 
Het zelfbeeld van de bibliotheek is lang onveranderd gebleven: een ruimte met boekenkasten en een 
bureautje met daarachter een bibliothecaris die allereerst de overzichtelijke collectie met zorg beheert 
en in de tweede plaats beschikbaar stelt aan anderen. 
 

 
 
Dit beeld is al geruime tijd aan veranderingen onderhevig. Door de informatierevolutie van de 
afgelopen 15 jaar heeft de wetenschappelijke bibliotheek te maken met andere bronnen, andere 
manieren van werken door bibliotheekgebruikers, andere problemen, en andere oplossingen. De taak 
van de bibliotheek is verschoven van het bieden van zoveel mogelijk informatie naar het helpen 
omgaan met de informatie-overload waar bibliotheekgebruikers in toenemende mate onder zuchten. 



Het zoeken en vinden van informatie wordt steeds complexer en minder overzichtelijk: er zijn veel 
meer soorten document-typen en veel meer en ook nog eens deels overlappende zoekingangen. 
Tegelijkertijd dreigt de googlization van de bibliotheekgebruiker, die alleen via een speelse, visuele, 
interactieve instructie zijn aandacht weet te bewaren, die met één zoekbox de hele wereld tot zijn 
beschikking wil hebben, en die al helemaal geen geduld meer heeft voor het leren van ingewikkelde 
bibliotheekvaardigheden. 
 
Een wetenschappelijke bibliotheek kan het zich dus niet veroorloven door te gaan op de oude weg. 
We zijn gedwongen om een blik in de kristallen bol te werpen en een poging te doen de toekomst van 
de bibliotheek te voorspellen, om er voor te zorgen dat we de goede weg inslaan om de 
bibliotheekgebruiker van dienst te kunnen blijven zijn.  
 
Hoe ziet een wetenschappelijke bibliotheek er straks uit? Misschien zo:  
 
De wetenschappelijke bibliotheek bestaat niet meer als instituut waar mensen heengaan voor hun 
informatie. Er zijn alleen nog talloze persoonlijke bibliotheekjes. De wetenschapper werkt, net als 
vroeger, in zijn eigen bibliotheek, temidden van zijn eigen boeken, met dit verschil dat het virtuele 
boeken zijn, en geen boeken meer, maar elektronisch informatiebronnen die hij betrekt via de 
bibliotheek. Bovendien kan hij vanuit zijn eigen bibliotheek samenwerken met collega’s over de hele 
wereld. De wetenschapper stelt zijn eigen collectie samen en ordent die op zijn eigen manier. Daarbij 
heeft hij de beschikking over (zoek)hulpmiddelen die hem in de gelegenheid stellen zijn collectie 
voortdurend up-to-date en relevant te houden. Hij kan met collega’s over de hele wereld zijn bronnen 
en materialen uitwisselen en hij heeft een plaats waarop hij met die collega’s samen aan 
wetenschappelijke publicaties kan werken. En alles is digitaal en vanuit elke werkplek met 
internetverbinding te bereiken. Kortom, iedere wetenschapper beschikt over zijn eigen, persoonlijke 
virtuele bibliotheek.  
 
De eisen van een bibliotheekgebruiker in 2006 
Stel, je bent net gestart met je promotie-onderzoek naar matrix modellen in 2D snaartheorie. Om te 
beginnen moet je je verdiepen in de laatste stand van zaken in dit vakgebied. Je stelt een 
tijdschriftenlijst samen met de vijf meest toonaangevende tijdschriften op dit gebied en abonneert je op 
de attenderingen ervan, zodat je een email krijgt als er nieuwe afleveringen zijn verschenen.  
 
Daarnaast doorzoek je een grote hoeveelheid wetenschappelijke tijdschriften. Dat wil je het liefst zo 
efficiënt mogelijk kunnen doen, dus binnen één systeem. Na een paar dagen literatuuronderzoek kom 
je erachter dat je steeds hetzelfde intikt in het zoekveld. Je wilt dus deze favoriete zoekvragen 
bewaren, zodat je ze eenvoudig terug kan halen, en je wilt een attendering hebben als er nieuwe 
artikelen zijn verschenen die voldoen aan deze zoekvragen. Ook kom je erachter dat je nu al een paar 
keer hetzelfde digitale artikel hebt opgezocht. Dat moet handiger kunnen. Je wilt je gevonden artikelen 
bewaren op een digitale boekenplank en je wilt ze handig indelen. Bovendien moet je co-auteur in 
Princeton er ook nog bij kunnen. 
 
De Universiteitsbibliotheek Utrecht is een systeem gaan bouwen dat in deze behoeftes van 
wetenschappers en studenten kan voorzien: Omega. In dit artikel vertellen we wat meer over Omega: 
waarom het gemaakt is, hoe het tot stand is gekomen, hoe Omega wordt gebruikt en wat de 
toekomstplannen zijn met Omega. 
 
Laagdrempelige toegang 
Het beoogde doel van Omega is: een plaats creëren waar onderzoekers, docenten en studenten hun 
eigen virtuele bibliotheek kunnen vinden en samenstellen. 
 
Een belangrijke peiler van die individuele virtuele bibliotheek is het snel groeiende arsenaal aan 
digitale tijdschriftartikelen waar de Universiteitsbibliotheek via haar abonnementen toegang toe biedt 
aan studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. Die toegang moet zo laagdrempelig 
mogelijk zijn vanwege enerzijds de eisen die de nieuwe generatie bibliotheekgebruikers stelt en 
anderzijds de toenemende complexiteit van het informatie-aanbod. Daarom zijn alle digitale 
tijdschriften waar de bibliotheek toegang tot heeft eenvoudig te vinden en makkelijk georganiseerd per 
vakgebied, uitgever en op alfabet. Ook streven we ernaar om het complete digitale 
bibliotheekmateriaal waar de Universiteitsbibliotheek toegang toe biedt met één zoekmachine 
doorzoekbaar te maken.  



 
Dit is nieuw. Uitgevers bieden zoekmachines die natuurlijk alleen hun eigen bezit doorzoeken (zoals 
ScienceDirect). De zoekmachines van grote bibliografische bestanden combineren weliswaar grote 
hoeveelheden informatie, maar hebben als nadeel dat de gevonden artikelen lang niet altijd 
beschikbaar zijn voor de studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. In Omega is alles niet 
alleen direct toegankelijk, het gebied dat Omega bestrijkt is breed genoeg om voor de meeste 
vakgebieden een zinvolle zoekmachine te bieden. Dit vakgebiedsoverstijgende karakter is ook een 
groot voordeel gezien de universitaire trend (vooral ook door het bama systeem) dat er in toenemende 
mate interdisciplinair wordt gewerkt. 
 
Omdat er in Omega veel aandacht is voor de gebruikersvriendelijkheid zijn ook studenten snel te 
overtuigen dat Omega een beter alternatief is dan Google. Het is even eenvoudig in het gebruik maar 
levert uitsluitend wetenschappelijke artikelen op, die men ook nog eens met één muisklik op het 
scherm kan krijgen. Dit in tegenstelling tot Google Scholar, dat weliswaar zeer makkelijk in het gebruik 
is, maar ook met treffers komt waar de gebruiker niets aan heeft, omdat hij niet bij de volledige tekst 
van het artikel kan. Daarnaast heeft Google Scholar andere (bekende) bezwaren, zoals bijvoorbeeld 
dat er geen inzicht is in wat er precies wordt doorzocht: dat is bij Omega wel volkomen duidelijk. 
 
De functionaliteiten van Omega weerspiegelen dit streven naar laagdrempeligheid. Via Omega kan de 
bibliotheekgebruiker niet alleen bij de complete digitale tijdschriftencollectie van de 
universiteitsbibliotheek, maar ook bij andere informatiebronnen zoals digitale proefschriften, 
publicaties in het institutional repository (Igitur) of ander open access materiaal van andere providers 
zoals ArXiv. Al dit materiaal is dus direct toegankelijk via Omega. Daarnaast heeft Omega een 
zoekmachine die een groot gedeelte van dit materiaal kan doorzoeken. Ongeveer 75% van het 
complete digitale bezit is op dit moment direct doorzoekbaar en dit percentage zal nog verder stijgen. 
 
Het eenvoudig zoeken-scherm is ook de startpagina en openingspagina. Hiermee zoek je digitale 
artikelen, waarvan de full-text slechts een muisklik verwijderd is. Dit is net zo eenvoudig als google: 
een searchbox met een ‘zoeken’ knop. 
 
Bij geavanceerd zoeken kun je zoeken in ‘alle velden’, de titel, de samenvatting of op de naam van de 
auteur. Omdat er drie searchboxen zijn kan er een complexere zoekopdracht worden samengesteld 
die kan worden gecombineerd met and, or en not. Daarnaast kun je de zoekactie beperken op onder 
meer materiaalsoort, publicatiedatum en vakgebied.  
 
In het resultatenscherm kun je eenvoudig doorklikken naar de samenvatting of de full-text, of de 
zoekactie vervolgen door bijvoorbeeld op de naam van een auteur te klikken. 
 
In de tijdschriftenlijst vind je alle digitale tijdschriften waar de bibliotheek toegang toe heeft gekocht. 
Zoeken kan door een beginletter te kiezen of een zoekterm in te typen; je kunt ook filteren op 
vakgebied en uitgever. Bij elk tijdschrift is er detailinformatie over het tijdschrift beschikbaar: titel, 
ISSN, vakgebied(en); en de uitgevers waar het tijdschrift beschikbaar is. 
 
De individuele bibliotheek 
Omega wil ook het antwoord zijn op de vraag hoe de groeiende hoeveelheid digitaal materiaal 
bereikbaar kan blijven voor de gebruiker en hoe de gebruiker zijn weg kan vinden naar de voor hem 
relevante informatie. 
 
Naast de toegang tot de informatie biedt Omega ook de mogelijkheid om de bibliotheekomgeving te 
personaliseren. Gebruikers kunnen de voor hen relevante informatie bij elkaar zetten en hebben 
gereedschap tot hun beschikking om die informatie makkelijk binnen handbereik te houden, te 
selecteren, en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van die informatie. Aangezien Omega 
toegankelijk is via internet heeft men altijd toegang tot die individuele virtuele bibliotheek, waar men 
zich ook bevindt. 
 
In Omega kun je artikelen eenvoudig bewaren. De leestafel laat de bewaarde artikelen uit de huidige 
zoeksessie zien. Daar kun je artikelen opslaan of mailen in een aantal verschillende formaten (o.a. 
endnote). Op de boekenplank kun je artikelen langer bewaren dan alleen de huidige zoeksessie. Er 
zijn meerdere boekenplanken te creëren, zodat je het materiaal zelf eenvoudig kan indelen. Op deze 
manier zijn de voor de gebruiker belangrijke artikelen snel een eenvoudig terug te vinden. De 



boekenplank is ‘publiek’ te maken, zodat andere gebruikers je boekenplank ook kunnen raadplegen. 
Bij elk item op een boekenplank kun je een opmerking maken en de eerder ingevoerde opmerkingen 
lezen.  
 
Elk tijdschrift kan worden toegevoegd aan de favoriete tijdschriften, zodat je maar één keer je veel 
geraadpleegde tijdschriften bij elkaar hoeft te zoeken tussen de vele duizenden beschikbare 
tijdschriften en je ze daarna altijd snel bij de hand hebt. Ook kun je je hier abonneren om een 
attenderingsmailtje te krijgen als er een nieuwe issue verschijnt. 
 
Met de zoekgeschiedenis kun je terugkeren naar vorige zoekopdrachten, zoekopdrachten permanent 
bewaren als favoriete zoekopdracht, of er een attendering op vragen. 
 
Omega: de geschiedenis 
Het project Omega is een aantal jaren geleden begonnen. In eerste instantie was Omega niet meer 
dan een zoekmachine en een lijst van alle digitale tijdschriften waar de bibliotheek toegang toe heeft. 
Al snel kwam er een beheermodule bij waarmee alle digitale tijdschriftabonnementen konden worden 
bijgehouden. Nog altijd wordt Omega volledig ‘in huis’ ontwikkeld door eigen programmeurs. 
 
De volgende stap was het verzamelen van de metadata van de tijdschriften waar de bibliotheek een 
abonnement op heeft bij de grootste uitgevers (Ebsco, Elsevier ScienceDirect, Springer/Kluwer). De 
metadata werden samengevoegd in een database en met een zoekmachine doorzoekbaar gemaakt. 
Hiermee kon de gebruiker met één zoekopdracht een groot gedeelte van het digitale bezit van de 
bibliotheek doorzoeken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schermprints van een vorige versie van Omega 
 
Stapsgewijs brachten we steeds meer verbeteringen aan in Omega: de mogelijkheid om artikelen 
tijdelijk te bewaren werd toegevoegd, net als een ‘table of contents’ (TOC) attendering. De lijst met 
uitgevers breidde uit (JStor, Project Muse, Karger, IoP, ArXiv) en ook voegden we de 
wetenschappelijke output van de Universiteit Utrecht (Igitur archief) toe. Naast artikelen bevat Omega 
dus ook proefschriften, preprints, boekbesprekingen etc, in totaal nu ongeveer 13 miljoen artikelen. Op 
dit moment is ongeveer 75% van het digitale bezit van de bibliotheek direct met Omega doorzoekbaar. 
 
Begin 2006 vervingen we de zoeksoftware van Omega: we stapten over van Muscat naar Autonomy, 
wat weer vele nieuwe zoekmogelijkheden voor omega mogelijk maakt. Een externe user interface 
designer ontwierp onlangs een compleet nieuwe interface. De interface en gebruikte terminologie 
baseerden we op diverse gebruikersonderzoeken. 
 
Op basis van een grootschalige enquête onder gebruikers in augustus 2005 ontwikkelden we nieuwe 
functionaliteiten. We maakten twee versies van de ‘buitenkant’ van Omega en legden die aan 
gebruikers voor. Op deze manier vonden we een goed georganiseerde menustructuur waar 
gebruikers snel en eenvoudig hun weg in zouden vinden. Ook vroegen we gebruikers naar de 
gekozen terminologie (mijn artikelen, zoekgeschiedenis, profielen, etc) zodat er geen onduidelijke 
benamingen zouden worden gekozen. Op basis van deze input van gebruikers is de nieuwe Omega 
uiteindelijk tot stand gekomen. 
 



In deze nieuwe versie is het mogelijk om gevonden artikelen permanent te bewaren (‘boekenplank’) 
en om favoriete tijdschriften en zoekopdrachten te bewaren. Naast attendering op nieuwe issues van 
tijdschriften, kun je je attenderen op zoekvragen: als er een artikel aan Omega wordt toegevoegd dat 
aan een bepaalde zoekvraag voldoet, krijgt de gebruiker een email. 
 
Bij het schrijven van dit artikel werd er nog aan deze versie gebouwd. De geplande opleveringsdatum 
is 1 september voor de nieuwe interface en oktober voor de nieuwe functionaliteiten. 
 

 
Een (voorlopige) schermprint van de nieuwe Omega 
 
Omega in het gebruik 
Een onderzoek in augustus 2005 onder 200 Omega gebruikers leverde een aantal interessante 
bevindingen op. 
 
Omega wordt het meest gebruikt door studenten uit de beta-vakgebieden, geowetenschappen en 
(dier)geneeskunde. Opvallend is dat Omega ook wordt gebruikt door mensen van andere 
universiteiten (7% van al het gebruik), hoewel die natuurlijk geen toegang hebben tot de full-text. 
Blijkbaar vinden ze Omega als zoekmachine makkelijker in het gebruik dan de alternatieven. 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Geestesw etenschappen

Recht, Economie en
Bestuur

Geow etenschappen

Geneeskunde

Diergeneeskunde

Sociale w etenschappen

Beta faculteiten

Verdeling van alle UU studenten over vakgebieden
Percentage van alle respondenten       (n=198)

 
 
Gebruikers waarderen Omega vooral vanwege de gebruiksvriendelijke interface: 86% van de 
respondenten ondervindt weinig of geen problemen in het gebruik van Omega. We verwachten dat dit 
percentage zelfs nog zal stijgen met de komst van de nieuwe interface, omdat die interface gebouwd 
is met behulp van experts op het gebied van user interface design. 
 



Omega wordt zeer intensief gebruikt. Er bleek een grote enthousiaste groep van gebruikers te 
bestaan die Omega regelmatig gebruikt: 
 

‘ik vind het een prima, toegankelijke en complete zoekmachine’ 
 
‘het is erg prettig dat Omega altijd bereikbaar is wanneer je het nodig hebt.’ 
 
‘Goede zoekmachine, ben er erg tevreden over!’ 
 
‘Omega via MyUU is een erg handige 'tool' om te hebben, er zijn veel artikelen beschikbaar en 
het is erg fijn om deze te kunnen lezen, printen en zelfs downloaden’ 

 
Omega word veel gebruikt vanaf huis: 69% van al het gebruik was van buiten de campus. 
 

‘Ik ben tevreden over Omega, en sowieso dat je ook thuis nu artikelen kan zoeken, i.p.v. 
alleen maar op de universiteit. Dat is absoluut een verbetering vergeleken met enkele jaren 
geleden’. 
 

De respondenten kwamen met veel suggesties voor verbeteringen, men noemde vooral de 
mogelijkheid om zoekresultaten te beperken en een zoekgeschiedenis. Ook wilde men graag artikelen 
kunnen opslaan: 
 

‘Over het algemeen ben ik erg tevreden over Omega. Wat betreft de verbeteringen zou vooral 
een persoonlijke opslagplaats voor gezochte artikelen handig zijn, voor het geval dat je op een 
later tijdstip hetzelfde artikel nodig hebt.’ 

 
‘Ik zou een meer geavanceerde zoekmachine wel mooi vinden.’ 
 
‘De specifieke zoekfunctie kan misschien wat uitgebreider worden. Als je drie termen zoekt 
waarbij je een verband vermoed, is dit moeilijk te verwoorden bij de specifieke zoekfunctie.’ 

 
‘Wanneer je (artikelen uit) verschillende tijdschriften wilt opzoeken, moet je na elke 
zoekopdracht 'backtracken' door openstaande windows en oude informatie. Het zou mooi zijn 
als dat overzichtelijker werd. Wellicht via een venstertje met een 'zoek-geschiedenis'?’ 

 
‘Zoekgeschiedenis of winkelwagen die niet sessie-afhankelijk is, maar ook gewoon bewaard 
blijft’ 

 
Deze suggesties zijn allemaal meegenomen in het ontwikkelen van de nieuwe versie van Omega. 
 
61% van de gebruikers werkt met Omega om snel en eenvoudig een aantal goede artikelen te vinden 
die ze kunnen gebruiken bij een paper of onderzoek. Omega wordt ook gebruikt om een specifiek 
artikel te vinden (33% van de gebruikers) en om te kijken of een bepaald artikel in het bezit is van de 
bibliotheek, de tijdschriftenlijst geeft immers inzicht in alle digitale tijdschriften waar toegang tot is 
gekocht. Doordat Omega in één zoekopdracht een groot gedeelte van het digitale bezit van de 
bibliotheek doorzoekt, kunnen veel gebruikers volstaan met zoeken binnen Omega. Pas als er een 
compleet beeld moet worden gekregen van alle publicaties over een bepaald onderwerp worden 
specifieke bibliografische bestanden noodzakelijk.  
 
In het kader van een UKB onderzoek is het gebruik van digitale tijdschriften door de universiteiten in 
Nederland onderling vergeleken. Daaruit bleek dat de Universiteit Utrecht een grootverbruiker was van 
digitaal materiaal, vergeleken met andere bibliotheken: 
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Het aantal gedownloade artikelen (in pdf en html) in de periode Juni 2003 - Mei 2004 bron: UKB onderzoek 
 
Als de cijfers worden gerelateerd aan de grootte van de universiteiten blijkt het gebruik van Utrecht 
ook per medewerker/student vele malen groter dan van andere brede universiteiten (ruim 2x meer dan 
de UvA, 2x meer dan de RUG, 1,7x meer dan de UM).  
 
De verklaring voor deze grote verschillen bleek eenvoudig. Ongeveer 48% van alle gedownloade 
artikelen bij ScienceDirect werden via Omega opgevraagd. Blijkbaar biedt Omega een dusdanig 
laagdrempelige toegang tot het digitale bezit dat dit leidt tot een groter gebruik ervan. Hiermee wordt 
dus aangetoond dat Omega in ieder geval succesvol is in het bieden van een laagdrempelige toegang 
tot het digitale bezit van de bibliotheek. 
 
Toekomst 
De Universiteitsbibliotheek Utrecht wil Omega de komende tijd verder ontwikkelen. Door de 
implementatie van de geavanceerde zoekmachine van Autonomy komen meer zoekmogelijkheden 
onder handbereik, bijvoorbeeld om terugkoppeling op spelfouten in zoekvragen aan te bieden: 
‘bedoelt u …?’.  
 
De digitale boekenplanken willen we uitbreiden zodat je ook eigen documenten en publicaties toe kunt 
voegen. Ook kun je de boekenplanken delen en beheren met een groep, zodat het samenwerken aan 
bijvoorbeeld groepsopdrachten van studenten kan worden ondersteund. 
 
Omega zal verder uitgroeien tot een complete digitale bibliotheek, door de bibliografieën en andere 
bestanden toegankelijk maken via Omega, met mogelijkheden om eigen favoriete bestanden aan te 
wijzen en te laten tonen op de openingspagina. Hierdoor kun je na inloggen snel naar de eigen 
favoriete tijdschriften, zoekvragen en andere bibliografische werken. Ook zullen we Omega koppelen 
aan de catalogus, zodat eenvoudig het papieren bezit van tijdschriften inzichtelijk wordt gemaakt.  
 
Door integratie met het systeem waarmee gebruikers ook vanaf huis kunnen werken met de 
bibliotheekbronnen ontstaat er een single sign-on systeem waarmee gebruikers altijd eenvoudig hun 
gepersonaliseerde digitale bibliotheek kunnen gebruiken. 
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