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onder hun vlag verder te trekken. Het NBLC heeft een

aantal mensen gevraagd in een stuurgroep plaats te

nemen en wij hebben het NBLC geadviseerd – weliswaar

vrijblijvend – wederom een bureau in te schakelen om het

werk te doen. Wij hebben hen op M&I Partners gewezen,

omdat wij daar al in geïnvesteerd hadden.’

Dus die relatie met M&I Partners was er al op het moment dat
het NBLC het initiatief formeel onder de hoede nam?
‘Ja, bibliotheken leiden heel erg aan het “not invented

here-syndroom”. Als je het zelf maakt, is het niet goed. En

nog erger is als een collega iets maakt. Zeker in onze sec-

tor is er soms een gezonde, maar vaak ook ongezonde ani-

mositeit tussen Provinciale Bibliotheek Centrales en bibli-

otheken in grote steden. Daarom vond ik de combinatie

van PBC’s en de vier grote steden ook zo goed. Wat ik

enorm gewaardeerd heb is met name de inzet van het

management van Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Zij

hadden toen net een nieuw systeem gekozen of stonden

op het punt een nieuw systeem te kiezen, maar hebben er

toch aan meegedaan.’ 

Leverde dat rapport het perspectief op van één bibliotheeksys-
teem voor Nederland?
‘Nee, zo glashelder was het niet. Hoewel ik zelf niet bang

ben voor een monopolie, als je daar maar zelf de eigenaar

van bent – dat is de doelstelling van het beroemde spel! Je

kan constructies bedenken zoals die van de Nederlandse

Bibliotheekdienst, wat een meer dan vergelijkbare operatie

is als je het vergelijkt met het samensmelten van biblio-

theeksystemen. In de periode 1967 tot ’70 hebben we in

feite 1600 à 1700 boekhandelaren buiten spel gezet die

allemaal een één-op-één relatie hadden met de bibliothe-

ken, en we hebben dat kunnen combineren in één lande-

lijke inkoopconstructie voor alle openbare bibliotheken.

Hiervoor is het bedrijf de Nederlandse Bibliotheekdienst

opgericht (NBD). Daar heb ik ook een stuk inspiratie in

gevonden. Namelijk om zo’n groot traject op zetten waar

bijna iedereen om begint te lachen – ‘zo van: wat een

luchtkasteel.’

‘Dat beeld kun je dus ook oproepen bij automatisering:

het is mogelijk dat je ook hierbij dit soort grote dingen

doet. Maar, zoals gezegd, de angst is aanwezig dat het één
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De weg naar een brancheformule 
voor automatisering

Als voorzitter van de NBLC-stuurgroep ‘brancheformule automatisering’ presenteerde

Henk Middelveld op 7 juni jongstleden de vorderingen aan een groep geïnteresseerde

NBLC-leden. De reacties waren positief. In de ledenvergadering van december zal de 

brancheformule worden gepresenteerd. Uiteindelijk zullen bibliotheekapplicaties voorzien

worden van een keurmerk. Informatie Professional sprak met Henk Middelveld, de initia-

tor van dit project, over de noodzaak van een brancheformule voor automatisering en een

betere samenwerking tussen openbare bibliotheken.

Kun je aangeven wat je functie bij de Overijsselse Bibliotheek
Dienst is?
‘Ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur en tevens

directeur van de OBD. We hebben zojuist gemeentelijke

herindelingen gehad, waardoor we een bedrijf zijn gewor-

den van en voor alle bibliotheekorganisaties in Overijssel.

Ook verlenen we diensten aan alle bibliotheken in deze

provincie. 

‘Als directeur en voorzitter van die Raad van Bestuur moet

je je niet altijd weg laten spoelen door de actuele proble-

men van de dag, maar word je ook geacht vooruit te kij-

ken. Daar heb ik altijd bewust tijd voor ingeruimd. Met

enige regelmaat heb ik ook geprobeerd wat bredere con-

cepten te creëren voor de ontwikkeling van bibliotheek-

werk. Zo hebben we in de jaren tachtig de automatisering

opgepakt; dit jaar werken we twintig jaar met ALS, een

gangbare en veel gebruikte bibliotheekapplicatie. Bij die

ontwikkelingen stuit je echter met enige regelmaat op het

feit dat we verschillende bibliotheeksystemen exploiteren.’ 

Maar dan praat je niet over je eigen provincie, want je hebt
hier in al je bibliotheken het ALS-systeem?
‘Nee, ik praat over mijn eigen provincie. In circa honderd

vestigingen hebben we ALS-systemen; dat zijn tachtig

bibliotheken, tien scholen en tien culturele instellingen.

Tevens hebben we een vijftal Datapoint-systemen. Wij

constateerden dat er verschillende systemen zijn, ook bin-

nen de hogescholen Windesheim, IJsseland, Enschede.

Dit betekende voor een scholier uit Hasselt dat hij niet

met zijn pasje in Kampen terechtkon, omdat daar het

Datapoint-systeem werd gebruikt. Ook kon hij niet in

Windesheim terecht, omdat ze daar het VUBIS-systeem

hadden, maar weer wel bij de bibliotheek van Zwolle

omdat die als enige op het ALS-systeem was aangesloten.

Deze scholier kon ook niet rechtstreeks lenen bij de WFS-

bibliotheek, want die zat weer op Pica. Ondanks alle verha-

len over compatibiliteit werkte dat niet voor de klant. 

‘Ik ben dan ook van mening dat de Nederlandse openbare

bibliotheken toe zijn aan een landelijk automatiseringssys-

teem. Ik hoor het gelach al! Maar let op: het gaat niet om

het besturingssysteem, want dat wordt Windows of Unix.

Het gaat niet om de protocollen, dat wordt TCP/IP. Het

gaat niet om de communicatiekanalen, dat wordt isdn2 of

ADSL. Het gaat niet om de interface, dat wordt Netscape

of Internet Explorer. Het gaat niet om de hardware, want

dat wordt een willekeurig A-merk. Waar het wel om gaat

zijn slechts drie applicaties, te weten een uitleenmodule,

een catalogusmodule en een bestelmodule. Als we die

transparant maken, hebben we een enorme hoeveelheid

ellende opgelost. Ik heb daarbij nog twee wensjes: ik wil

dat de kaart voor lezers een chipkaart wordt en dat het

medium waarmee het boek elektronisch detecteerbaar

wordt een rtf-chip wordt.’

Op NBLC-niveau is dat idee aangeslagen. Welke rol heb jij
daarin gespeeld?
‘Ik heb destijds een willekeurig aantal organisaties uit

onze sector uitgenodigd. De vier grote steden – Amster-

dam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht –, de PBC’s van Gel-

derland, Noord-Brabant en Overijssel, en twee stedelijke

bibliotheken Haarlem en Zaanstad. Aan hen heb ik het

initiatief voorgelegd en gezegd: “als je geen tienduizend

gulden op zak hebt, krijg je een kop koffie en kun je weer

afnokken. Er moet even een ton in de pot, want als we het

zelf gaan vertellen gelooft niemand ons. We huren

iemand in om dat verhaal voor ons te maken.” Die organi-

saties hebben dat geld uit eigen middelen gelapt. We heb-

ben M&I Partners bereid gevonden het rapport te maken.

Op 29 september 2000 is het aangeboden aan het NBLC. 

‘Uit dat rapport bleek dat er veel meer overeenstemming

heerst om tot zoiets te komen dan je op het eerste gezicht

zou verwachten. In één-op-één gesprekken geven de mees-

te managers toe dat het een goed idee is. Maar er was ook

angst. Namelijk dat wij een monopolist wilden kweken die

ons in de tang neemt, zowel financieel als technisch. 

‘Vervolgens heeft het NBLC mij gevraagd om het initiatief foto: egon Viebre
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systeem wordt. Daar is in

Bibliotheekblad al over gedis-

cussieerd, waarbij bijvoorbeeld

een collega van Almelo het op

zijn bekende wijze afschoffel-

de. Om redenen als monopo-

list en “ze willen een eigen

systeem, want ze hebben met

hun huidige systeem proble-

men, dus dat nieuwe systeem

moet het worden”. En dat

soort zaken.

‘Heel belangrijk is – en dat

was uitermate merkwaardig –

dat M&I bij het verschijnen

van het rapport opmerkte dat

het hen zo verbaasde dat de

mensen zo’n geweldige fan

zijn van hun leveranciers.

M&I noemde dat leveranciers-
fanatisme. Bibliotheken doen

bijvoorbeeld alsof ze bijna

getrouwd zijn met die 

ALS-jongens. Ze doen alsof er

maar één systeem is, namelijk

het Datapoint-systeem. Kennelijk wordt er een enorme sta-

tus ontleend aan het merk van het automatiseringssysteem.’

Er was ook angst dat uiteindelijk niet de eigen leverancier geko-
zen wordt.
‘Ja, dat heb ik me ook heel goed gerealiseerd. Ik heb daar-

over gezegd: je krijgt pas een goed verhaal als het niet

alleen een aanzienlijk beter product oplevert, maar ook

aanzienlijke besparingen. De prijs moet goed zijn. Want

de overstap naar een ander systeem betekent altijd de

ellende van conversie plus de opleidingskosten. Er moeten

dus grote voordelen zijn. Dat te bereiken is een uitdaging.’

Wat is de aanpak in het NBLC-project?
‘Het NBLC-project heet “Opstellen brancheformule biblio-

theekautomatisering en certificering pakket”. Die titel geeft

ook aan dat er wat beeldverschuiving is opgetreden. Ik heb

de naam “Nationaal bibliotheeksysteem” gebruikt, wat ieder-

een uitlegde als: er komt één leverancier. Ik vind het wijs van

het NBLC dat zij het “zwart-witte van Middelveld” hebben

genuanceerd door er een brancheformule van te maken.’

Maar kom je dan nog wel uit op het punt waar jij naartoe
wilt? Een brancheformule houdt in dat je een standaardpakket
van eisen opstelt waar alle pakketten aan moeten gaan voldoen,
compleet met sancties van het NBLC als vereniging. 
‘Er staat één sanctie op: dan mag je het woord “bibliotheek”

niet meer gebruiken. Je hebt kans dat het niet één systeem

oplevert. Maar laten het er drie zijn. Dan zijn we in elk geval

teruggegaan van negen naar drie. Als in Overijssel het ALS-,

het VUBIS- en het Datapoint-systeem overblijven, ben ik

geen stap verder gekomen. Behalve dan dat die systemen

kennelijk zodanig verder ontwikkeld zijn dat een bedrag als

drie ton voor een onderlinge verbinding in één stad tot het

verleden behoort. Want dat moet het minimaal opleveren:

de systemen moeten wel transparant zijn.’

Betekent dit nu ook dat de sys-
temen die overblijven zodanig
gestandaardiseerd zijn dat ze
makkelijker met elkaar kunnen
communiceren of dat je zelfs
onderdelen van die software-
pakketten naast elkaar kunt
laten draaien?
‘Als wij tot goede standaard-

afspraken komen, moet dat

in theorie kunnen. Ik ben

wel eens aan het “lego-en”

geweest: ik pak de catalogus-

module van Pica-OCLC, de

uitleenmodule van ALS en

de bestelmodule van de NBD

– en dat zou dan naadloos op

elkaar moeten aansluiten.’

Dat vereist veel technische stan-
daardisatie, maar daar gaat het
project ook voor een deel over.
‘Het gaat voor een groot deel

over technische standaardisa-

tie. Maar het gaat nog meer

om het feit: praat het management in het openbare biblio-

theekwerk niet alleen over klant- en gebruikersgerichtheid,

mobiliteit van klanten, service- en kwaliteitsniveau, maar

handelt men er ook naar? Als je ernaar handelt, moet je

dit soort barrières voor gebruikers aanpakken.’

Jij relateerde dat aan het voorbeeld van een klant of scholier die
iets gaat doen in de provincie en meteen bij jou tegen die lap-
pendeken aanloopt. Wat stel je je nu voor? Er komt uiteindelijk
een certificeringstraject op gang, waarbij drie systemen overblij-
ven. Als je pech hebt zijn het de drie die je net noemde, want
dan is jouw lappendeken niet opgelost. Maar welke voordelen
brengt het nu voor die klant?
‘De klant moet met een kaart in al die systemen herken-

baar zijn en van al die systemen gebruik kunnen maken.

De chip in die kaart moet leesbaar zijn in alle systemen.

Zij is belangrijk voor de toegang tot zowel de fysieke als de

virtuele bibliotheek. Nu kunnen de databestanden van de

Nederlandse Persdatabank [nu Factlane, red.], Picarta en

Biblion in de fysieke bibliotheek worden ingezien, maar ik

wil die ook naar de eindgebruikers thuis brengen. Dan

moet die eindgebruiker wel goed gedefinieerd zijn. Dit is

in mijn ogen een onafwendbare uitbreiding van de service

die de openbare bibliotheek kan bieden.’

Die bibliotheekgebruiker kan zich straks met zijn pas, desnoods
ook achter zijn pc thuis, identificeren binnen de systemen die
in de toekomst overblijven. 
‘Ja. Die systemen moeten zich voor de gebruiker als één

systeem gedragen.’

Dit is een belangrijk voordeel voor de klant die niet alleen ge-
hecht is aan zijn lokale bibliotheek, maar ook van een landelijk
bibliotheeknetwerk gebruik wil maken. Zijn er nog meer voorde-
len te noemen? Krijgen we één groot catalogussysteem waar de
bibliotheken allemaal hun gegevens vandaan kunnen halen? 

‘Ik ben een voorstander van een NCC-OB. We hebben nu

een situatie waarin het NBLC een bestand heeft opge-

bouwd. Dat bestand wordt voor een deel ingelezen in Pica

– dus dan vindt er al een soort van conversieslag plaats.

Pica levert uit aan acht verschillende bibliotheeksystemen,

en dus moeten er acht verschillende conversieslagen

gemaakt worden. Toen Pica van Pica 2 naar Pica 3 ging

moest er op acht plekken opnieuw geprogrammeerd wor-

den – en acht keer een rekening betaald.’

Er vinden kortom heel kostbare vertaalslagen plaats naar al die
verschillende systemen waar die catalogusgegevens van die boe-
ken in zitten?
‘Ja. En het resultaat is dat er eenzelfde record komt die we

op vele verschillende plekken bewaren. Het is allemaal

dubbel. Ik denk dat je naar gedistribueerde systemen moet

waarbij je het allemaal op een hoop hebt en uit veiligheids-

overwegingen op nog een paar andere punten – de zaak

moet natuurlijk niet verloren gaan. Maar het is bull-shit

om op zoveel plekken hetzelfde te bewaren.’

Dat zou betekenen dat je geen catalogusmodule meer nodig
hebt. 
‘Het zou best kunnen dat je in een nieuw systeem lokaal

geen catalogusmodule meer nodig hebt. Je hebt dus bij-

voorbeeld Ettiene van Heerdens “De betoverde berg” en

daar zitten vierhonderd oogjes aan, en aan die oogjes kun

je zien in welke bibliotheek het boek beschikbaar is.’

Als je dat doortrekt, kun je dat met het ledenbestand ook gaan
doen.
‘Ja, dat kan. En stel dat er drie systemen komen, en je 

hebt die chipkaart, dan zal je ook ergens een clearinghouse
moeten hebben waar iemand zich kan identificeren waar-

uit blijkt dat hij gerechtigd is om toegang te verkrijgen.’

Als je het lid-zijn van een bibliotheek loskoppelt van een fysieke
bibliotheek en meer hecht aan een voorziening, dan kun je in
feite één centraal bestand met bibliotheekleden in Nederland
gaan opbouwen. Dan kan je als klant toch overal terecht? 
‘Naar mijn idee moeten we daar naartoe met het netwerk.

Dat betekent het volgende: iemand koopt een bibliotheek-

kaart in Goor, een klein plaatsje met een bibliotheek die

de contributie verdomd laag houdt: 25 gulden. Die per-

soon gaat vervolgens volop lenen in de bibliotheek van

Enschede, waar de contributie 62,50 gulden kost. Dit soort

ontwikkelingen in de samenleving zullen ons noodzaken

om de bibliotheek als een landelijke voorziening die zich

lokaal manifesteert waar te maken.’

Maar de financieringsstromen zijn heel anders.
‘Ja, de financieringsstromen zijn lokaal.’

Laten we teruggaan naar het certificeringstraject. Kun je 
schetsen wat nu de verwachting is? Er wordt in december 
aangekoerst op een besluit in de ledenvergadering van het
NBLC. Er is draagvlak, dus dat moment wordt benut. Wat
verwacht jij dat er gaat gebeuren?
‘Er zullen gesprekken plaatsvinden met leveranciers en dat

kan in mijn ogen ertoe leiden dat een leverancier één of

twee jaar de tijd heeft om aan de eisen te voldoen. Want

het is een traject dat in feite geen einde kent. Er zal voort-

durend moeten worden gekeken hoe we dat doen.’

Er kunnen andere aanbieders komen en er kunnen weer ande-
re afvallen.
‘Dat kan. Zo heb ik onlangs in Denemarken het Aleph-sys-

teem gezien, een beregoed systeem ontwikkeld door een

Israëlische club. Hoewel ik denk dat je misschien een ont-

wikkeling zou kunnen krijgen vergelijkbaar met de tekst-

verwerkingprogramma’s: tot voor tien jaar kenden we er

talloze, nu eigenlijk nog maar één: Word.’

Inmiddels zijn er al een aantal brancheformules formeel vast-
gesteld. Dit wordt een nieuwe in de reeks.
‘Ja, hoewel ik mij zorgen maak over de eerdere reeks bran-

cheformules. Die brancheformules zijn nu twee jaar oud

en ik merk niet – hoewel het aan mijn beperkte blik kan

liggen – dat er met die reeks gewerkt wordt, dat het geope-

rationaliseerd wordt. Ik geloof dat wij in Overijssel een

van de weinigen zijn die de brancheformule “professiona-

lisering” gerealiseerd hebben, waarbij het budget voor bij-

scholing tot drie procent van de bruto loonsom zou moe-

ten worden opgetrokken. Iedereen vond dat een goed idee

op de NBLC-ledenvergadering in 2000, maar vervolgens

doet men er niets mee.’

Wat zegt dat over deze brancheformule automatisering? Wat
is jouw zorg? 
‘Mijn zorg is dat deze brancheformule hetzelfde lot

beschoren is. Maar gedurende het aantal jaren dat ik nog

mag doorwerken, zal ik eraan blijven trekken. 

Nog even terug naar de rol van de overheid. De gemeentelijke
overheid is de hoofdfinancier. De provincie speelt een rol, maar
in financiële omvang veel minder dan de gezamenlijke gemeen-
ten. Ongeveer tien procent. De rijksoverheid doet ook nog een
kleine duit in het zakje in de huidige verhoudingen. Dat beves-
tigt toch heel sterk het beeld dat de overheid de openbare biblio-
theek in Nederland ziet als een lokale voorziening en niet meer
dan dat. Jij refereert aan een heel ander idee van een biblio-
theekstructuur. 
‘Nee, helemaal niet. Het bevestigt het alleen maar. Ik ben

twee jaar adviseur geweest van de Openbare Bibliotheek

Rotterdam in de periode van de vorming van de stadsregio

Rotterdam, die overigens nooit is uitgevoerd. Toen hebben

we een rapport gepubliceerd over de bibliotheek in Rotter-

dam, de grootste openbare bibliotheek in West-Europa, dat

als titel had: “Eén bibliotheek is geen bibliotheek”.’

Ondanks dat, constateer jij dat er sprake is van een lappen-
deken. 
‘Organisatorisch en bestuurlijk is er inderdaad sprake van

een lappendeken. Dat is op zich zelf niet erg, maar waar

het echter om gaat is dat je leert denken en handelen van-

uit dienstverlening. Wij hebben mailtjes gestuurd naar

leden van de commissie-Meijer. Wij hebben gezegd: zorg

ervoor dat OCenW geld beschikbaar stelt aan het NBLC

om op landelijk niveau voor iedereen databanken in te

kopen. Wij hebben gezegd: zorg ervoor dat er een hele bak

met geld op tafel komt om de bibliotheken in staat te stel-

len een breedbandig netwerk te realiseren.’

Henk Middelveld
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Jij zegt dus: de huidige bibliotheken in Nederland worden
gesubsidieerd met die verdeling van geldstromen tussen de ver-
schillende overheden, dat is geen belemmering voor het creëren
van samenhang in de branche. Dat moet gewoon je professio-
nele drive zijn. 
‘Jazeker, dat moet je professionele drive zijn. In die zin kun

je een voorbeeld nemen aan de Provincie Overijssel en

inmiddels ook aan Limburg en Drenthe. De provincie moet

een regie voeren. En wat doet een regisseur: die maakt een

goede film als-ie een bak met geld heeft. De meeste biblio-

thecarissen en directeuren zijn hartstikke principieel, maar

als het echt geld gaat kosten dan kammen ze zich nog eens

over de bol.

‘Als je die lijn doortrekt, dan zou het rijk moeten zeggen:

“Meneer Van der Ploeg, ik vind het fijn dat u weer aan-

dacht besteedt aan het bibliotheekwerk, doe mee, maar

zorg er dan wel voor dat u een aantal dingen regelt.” Rick

van der Ploeg moet na een jaar Meijer niet langer zeggen:

en wat maken jullie ervan, openbare bibliotheken? Hij

moet nu maar eens zeggen wat hij zelf wil!’

Inmiddels ligt er een concept van het convenant tussen
OCenW, IPO en VNG. 
‘Inderdaad, ik heb het gelezen. Daar staat in dat er elf mil-

joen gulden per jaar beschikbaar komt voor herstructure-

ren en niet voor de inhoud.’

Jij vindt dat wat het rijk nu
faciliteert weggegooid geld. 
‘Ja, dat vind ik. Die jon-

gens van Twynstra Gudde

zitten net bij te komen van

de kater na het drinken

van een enorme hoeveel-

heid champagne. Want

van de 4 miljoen gulden

voor het procesmanage-

ment gaat de bulk naar

Twynstra Gudde. Die gaan het werk doen, die worden daar-

voor ingehuurd. 

Wat moet er dan wel gebeuren?
‘De notie dat we aan kwaliteitsverbetering moeten doen in

het openbaar bibliotheekwerk bestaat. Alleen is de vraag:

hoe operationaliseer je dat? Het eerste punt is: we moeten

automatisering meer aan elkaar knopen. Dus meer stan-

daardisering en een brancheformule met een vast mini-

mumpakket aan functionele eisen voor een bibliotheekappli-

catie. Het tweede is: we moeten meer aan de kwaliteit doen.’

Hans Veen is directeur van de Openbare Bibliotheek Leiden en redac-

teur van Informatie Professional. Ronald de Nijs is eindredacteur van

Informatie Professional. 

Koenen Baak en Partners is een jong, fris en gedreven adviesbureau met als

specialisme onder meer document management. Onze opdrachtgevers zijn

grote organisaties (‘top 100’), zowel binnen de overheid als in de zakelijke 

sector. Voor hen vervullen de adviseurs van KB en Partners rollen als inhou-

delijk specialist, projectleider en/of verandermanager. Professionaliteit,

enthousiasme, stijl en klantgerichtheid zijn daarbij kernbegrippen.

Vanwege een snel groeiend aantal klanten, 
opdrachten en aanvragen willen wij ons team van 

ervaren adviseurs uitbreiden met

Senior, ‘best of class’ adviseurs

Medior adviseurs, met 2-3 jaar 
professionele ervaring als bagage

Commerciële relatiemanager 
marktsegment overheid

Uw profiel
Ondernemend. Pro-actief de klant van dienst willen zijn. Vanuit de wensen

van de klant een juiste oplossing aanbiedend. Met verstand van ICT,

bedrijfskunde en communicatie. En in nauwe samenwerking met de KB en

Partners-community. Kortom: een gedreven, creatieve teamspeler met

gevoel voor stijl. U bent academisch geschoold of heeft eventueel een

HBO-opleiding gecombineerd met een academisch werk- en denkniveau.

KB en Partners biedt...
Naast een marktconforme honorering en voorwaarden vindt u bij KB en Part-

ners een thuisbasis van mensen die hun professionaliteit dagelijks willen

aanscherpen en actualiseren, en dit graag doen ten dienste van de klant.

Mensen die met elkaar en in hun opdrachten plezier hebben en daarin als

professional voortdurend groeien. Mensen die hun kennis graag met elkaar

delen, en het een compliment vinden als een ander hun kennis ook toepast.

Meer informatie vindt u op onze nieuwe website: www.KBenP.nl

Uw sollicitatie
Richt uw sollicitatie met c.v. aan KB en Partners, Postbus 164, 

2270 AD Voorburg. Wij geven de voorkeur aan een reactie per e-mail: 

Liza.Marinus@KBenP.nl

advertentie

KB en Partners. Denkers die doen. Met u en voor u.

In de toekomst zullen bibliotheek-
applicaties worden voorzien van
een keurmerk. Is deze branche-
formule automatisering voor de

openbare bibliotheek noodzakelijk?
Discussieer mee: www.informatie-
professional.nl /forum/forum.php.




