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De netwerkbibliotheek zal voorna-
melijk toegang bieden tot publicaties
op het netwerk. Gebruikslicenties met
uitgevers zullen een belangrijke rol
gaan spelen, en de opslagfunctie van
bibliotheken komt te vervallen. De
bibliotheekfunctie zal verder integre-
ren met het primaire werkproces van
de organisatie waarop de dienst-
verlening gericht is.

De twee dominante technologische ontwikkelingen
die voor de bibliotheek van belang zijn, zijn de

digitalisering van informatieproducten en de distributie
van digitale informatieproducten via netwerken. Deze
twee ontwikkelingen kunnen als volgt worden toege-
licht:
- Publicaties die voorheen op papier, in gedrukte vorm

werden uitgegeven, worden in toenemende mate in
digitale vorm gepubliceerd. Verwacht mag worden
dat over vijf tot tien jaar het merendeel van de weten-
schappelijke en professionele literatuur in digitale vorm
zal worden uitgegeven.

- De distributie van digitale uitgaven gebeurt voor een
deel via ‘off line’ media, zoals cd-rom en cd-i. In
toenemende mate vindt distributie echter ‘on line’
plaats via het netwerk, in de praktijk via het Internet.

- Door digitalisering en het gebruik van netwerken
wordt de beschikbaarheid van informatie onafhanke-
lijk van de fysieke locatie. In de toekomst is fysieke
collectievorming in de bibliotheek niet meer nodig,
omdat alle (digitale) informatie in principe direct be-
schikbaar is, waar die zich ook bevindt.

De rol van het netwerk als distributiemedium voor
digitale documenten is ingrijpend en heeft invloed zowel

op de relatie tussen bibliotheken en uitgevers, als op die
tussen bibliotheken en hun gebruikers:
- Uitgevers zullen in de toekomst hun publicaties vooral

beschikbaar stellen via hun eigen digitale archieven op
het netwerk. De dienstverlening van bibliotheken zal
gebaseerd zijn op het verschaffen van toegang voor
hun gebruikers tot publicaties op het netwerk, op basis
van daartoe met uitgevers afgesloten licenties.

- In de toekomst, naarmate informatie in digitale vorm
via het netwerk beschikbaar komt, verandert de relatie
tussen gebruiker en bibliotheek. De bibliotheek wordt
‘virtueel’, dat wil zeggen: een geheel van functies op
het netwerk die de gebruiker ondersteunt bij het
verwerven van informatie via het netwerk. De fysieke
locatie van de bibliotheek wordt minder belangrijk.
De bibliotheek wordt letterlijk aanwezig op de werk-
plek van de gebruiker.

Door dit alles ontstaat een nieuwe type bibliotheek. De
bibliotheek word digitaal (vooral gebaseerd op digitale
bronnen), virtueel (onafhankelijk van de fysieke locatie) en
gedistribueerd (de samenbundeling van verschillende sa-
menwerkende bibliotheken). De beste manier om zulke
bibliotheken te omschrijven is met het begrip netwerk-

bibliotheken.

De basisfuncties van
de bibliotheek

Wat is nu de invloed van digitalisering en netwerk-
vorming op de functies van de bibliotheek? De ‘klassieke’
bibliotheek kent een viertal hoofdfuncties:
- Selectie: de bibliotheek selecteert - uit het totale aanbod

- die informatie die voor haar gebruikers relevant en
van voldoende kwaliteit is.

- Opslag: de bibliotheek zorgt ervoor dat informatie -
meestal langdurig - beschikbaar blijft voor gebruik,
door die informatie te bewaren en te onderhouden.

- Specifieke diensten: de bibliotheek biedt systemen en
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procedures aan ter ondersteuning van het proces van
informatieverwerving. Voorbeelden zijn het onder-
houden van een catalogus, diensten op het gebied van
lenen, kopiëren, documentleverantie en dergelijke.

- Ondersteuning: de bibliotheek ondersteunt de gebruiker
op tal van manieren bij het zoeken en verwerven van
informatie, door middel van persoonlijke ondersteu-
ning, voorlichting en training, handleidingen, beweg-
wijzering, help-functies en dergelijke.

Voor drie van deze functies liggen er equivalenten voor
de hand binnen de digitale bibliotheek:
- Selectie op basis van relevantie en kwaliteit blijft een

belangrijke functie van de bibliotheek, en vormt voor
de gebruiker wellicht de belangrijkste meerwaarde.
Maar het gaat dan niet meer om het kiezen van
werken die onderdeel moeten vormen van de collec-
tie. Waar het om gaat, is om een stelsel van onderling
samenhangende wegwijzers te creëren, die de gebrui-
ker helpen om structuur aan te brengen in de enorme
hoeveelheid informatie op het netwerk.

- Diensten houden binnen de digitale bibliotheek twee
zaken: hulpmiddelen voor het identificeren en lokali-
seren van kennisbronnen (‘kennisnavigatie’) en hulp-
middelen die ervoor zorgen dat informatie in de
gewenste vorm op de werkplek van de gebruiker wordt
afgeleverd.

- Ondersteuning: De digitale bibliotheek kan ook een toe-
gevoegde waarde leveren door persoonlijke onder-
steuning, afstandsondersteuning via telefoon of e-mail,
gidsen voor specifieke informatiebronnen en onder-
werpsgebieden, bewegwijzering (zowel fysiek in de
bibliotheek als ‘virtueel’ binnen het bibliotheek-
systeem), computerondersteunde instructie, uitge-
breide bronbeschrijvingen, en dergelijke.

Deze bibliotheekfuncties zijn in het digitale tijdperk
misschien niet noodzakelijk, maar wel heel nuttig. Ge-
bruikers kunnen via het netwerk alles zelf doen. Maar
bibliotheken kunnen het leven van de gebruiker wel een
stuk gemakkelijker maken, en daarin zit dan ook hun
meerwaarde.
Uit het rijtje is er één klassieke functie van de bibliotheek
verdwenen, namelijk de bewaarfunctie (opslag). In een
netwerkomgeving ligt het immers meer voor de hand
om de informatie op slechts één plek op te slaan, en het
liefst bij de bron te laten (bij de auteur of uitgever).
Informatie is op het netwerk altijd, overal en onmiddel-
lijk bereikbaar, waar die zich ook bevindt. Er is dus
helemaal geen reden om informatie op veel verschil-
lende plaatsen, in veel verschillende bibliotheken dicht
bij de gebruiker op te slaan.
Uitgevers zullen in de toekomst ook niet toestaan dat
bibliotheken hun digitale informatie lokaal opslaan,

zolang zij (de uitgevers) er zelf commercieel baat bij
hebben om de informatie onder eigen beheer te houden.
Uitgevers zullen hun publicaties opslaan op hun eigen
‘digital repositiories’ of de opslag uitbesteden aan inter-
nationaal werkende organisaties zoals tijdschriftagenten.
Bibliotheken fungeren als intermediair tussen uitgevers
en gebruikers. Die intermediaire rol blijft wel bestaan,
maar verandert ingrijpend van karakter. Voorheen was
de bibliotheek een doorgeefluik van informatiebronnen
(publicaties), met een daaraan gekoppelde magazijn-
functie (de collectie) en administratie (catalogus, uitleen-
systeem). In de toekomst wordt de bibliotheek veel meer
een tussenpersoon die toegangsrechten beheert. De
meerwaarde ligt hierin dat de uitgever niet met alle
individuele gebruikers hoeft af te rekenen en een admi-
nistratieve relatie te onderhouden (en vice versa), en dat
de bibliotheek voor de gebruiker een uniforme toegang
(met één gebruikerscode en één password) kan bieden
voor een groot aantal uitgevers en informatiebronnen.
Pas op langere termijn, als publicaties hun commerciële
waarde verliezen, komt de bewaarfunctie van bibliothe-
ken weer in zicht. Maar dan gaat het om een typische
archiveringsfunctie zoals die door de Koninklijke Bibli-
otheek via het Depot van Nederlandse Elektronische
Publicaties wordt uitgevoerd. Het langdurig bewaren en
conserveren van digitale informatie is te specialistisch en
kostbaar voor de meeste bibliotheken. Voor hen geldt
dat zij de bewaarfunctie op korte termijn moeten over-
laten aan de uitgevers en aan uitgevers gelieerde organi-
saties, en dat voor het lange-termijn-bewaren slechts
enkele grote bibliotheken met een nationale functie in
aanmerking komen.

Naar een oriëntatie op primaire
werkprocessen

De ontwikkelingen die we hier aangeven kunnen ook op
een andere manier worden voorgesteld, namelijk als een
verschuiving van een oriëntatie op informatie naar een
oriëntatie op de processen waarin informatie een rol
speelt. Daarbij gaat het om de integratie van de
bibliotheekfunctie in primaire processen, om aanwezig-
heid van de bibliotheekfunctie op de werkplek en om het
organiseren van de informatiefunctie als onderdeel van
andere, primaire werkprocessen.
We zien deze ontwikkeling niet alleen in bedrijven, maar
bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Daar ontwikkelt zich
een concept van ‘probleemgestuurd leren’ dat zich af-
speelt in zogenaamde ‘studielandschappen’. De biblio-
theekfunctie wordt daarin geïntegreerd, om ervoor te
zorgen dat er informatie aanwezig is waarvan en waar-
mee mensen kunnen leren. De voornaamste taken van
‘bibliotheekmedewerkers’ wordt het - samen met an-
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dere, inhoudsgerichte onderwijsgevenden - organiseren
van de beschikbaarheid van leerinformatie en het on-
dersteunen van studenten bij het (leren) gebruiken van
informatie als onderdeel van het leerproces.
Een andere ontwikkeling waarin deze oriëntatie op
primaire processen tot uiting komt, is het verschijnsel
‘kennismanagement’. Dat kennis in moderne organisa-
ties een belangrijke rol speelt, valt nauwelijks te ontken-
nen. Organisaties zijn afhankelijk van de eigen kennis in
het hoofd van medewerkers, van de ervaring die de
organisatie in de loop der tijd opdoet, en van de kennis
die beschikbaar is in documenten en informatiesyste-
men. Daarbij gaat het zowel om ‘interne’ kennis (kennis
over de eigen bedrijfsprocessen) als om ‘externe’ kennis
(kennis over wat er zich in de buitenwereld afspeelt).
Kennismanagement is een aanpak die de rol van kennis
in en voor de organisatie centraal stelt, en zich ten doel
stelt om kenniswerk aan te sturen en te ondersteunen,
om daarmee de meerwaarde van kennis optimaal te
benutten. Kennismanagement heeft als uitgangspunt
dat kennis en kenniswerk kan worden geïdentificeerd en
in kaart gebracht, dat er procedures voor het genereren,
beheren en toepassen van kennis kunnen worden ont-
wikkeld, en dat kennis daartoe kan worden vastgelegd in
informatiesystemen.

Waar het bij kennismanagement vooral om gaat, is dat
we bij het organiseren van de informatievoorziening
verder kijken dan naar administratieve gegevens. Het
gaat niet zozeer om feitelijke gegevens over de interne
bedrijfsvoering, maar om inhoudelijke informatie over
procedures, lopende en afgesloten projecten, methoden
en technieken, externe relaties, ontwikkelingen in de
markt, technologie, concurrenten, economische, sociale
en juridische ontwikkelingen, overheidsbeleid en derge-
lijke. De procedures en systemen die in het kader van
kennismanagement worden ontwikkeld, dienen er dan
ook voor om kenniswerk te ondersteunen: het werk van
managers, staf- en beleidsmedewerkers, onderzoekers.
Bij kennismanagement speelt inhoudelijke informatie
een belangrijke rol, en dat is nu juist het traditionele
werkterrein van de bibliotheek. Maar bij kennismanage-
ment gaat het niet meer alleen om documentaire informa-
tie. Alle kennisbronnen die voor de organisatie van
belang zijn, dus ook bedrijfsactiviteiten, organisaties
waarmee het bedrijf relaties onderhoudt, en kennis-
werkers zelf, vormen de ‘objecten’ van kennismanage-
ment. Deze moeten, precies zoals documentaire bron-
nen, worden ontsloten, beheerd en voor gebruikers
toegankelijk worden gemaakt, gericht op de ondersteu-
ning van kenniswerk. Kennismanagement vergt dus van
bibliotheken een verruiming van hun blikveld en een
oriëntatie op kenniswerk in plaats van op kennisdocumenten.

Samenwerking en bibliotheken

Een laatste ontwikkeling die we hier aan de orde stellen,
is samenwerking. Bibliotheken hebben altijd relatief geïso-
leerd kunnen werken. Samenwerking betekent vooral:
relatief vrijblijvend samenwerken met andere bibliothe-
ken, als aanvulling op de eigen dienstverlening. Maar
dat gaat veranderen, en de voortekenen zijn al enige tijd
zichtbaar. Samenwerking betekent in de toekomst: min-
der vrijblijvendheid, taakverdeling, verlies van autono-
mie voor de individuele bibliotheek, en vooral ook
samenwerking met andere partijen dan alleen bibliothe-
ken.
Van de vele vormen van samenwerking die aan de orde
zijn, geven we hier een paar voorbeelden.
De digitalisering en netwerkvorming leidt tot het con-
cept van de ‘virtuele’ bibliotheek, waarin afzonderlijke
bibliotheken samenwerken en hun diensten aanbieden.
Deze ontwikkeling speelt zich af op nationaal niveau (de
‘virtuele wetenschappelijke bibliotheek van Nederland’),
maar ook op discipline-niveau. Dat zou bijvoorbeeld
kunnen leiden tot Europese virtuele bibliotheken op het
gebied van de technische wetenschappen, de genees-
kunde enzovoort. Hierbij gelden spelregels die allesbe-
halve vrijblijvend zijn. Virtuele bibliotheken vormen
een overkoepelende organisatie met hun eigen manage-
ment. De identiteit en autonomie van de afzonderlijke
bibliotheken neemt daardoor af.
De belangen én de functies van bibliotheken en reken-
centra raken daarom zo met elkaar verweven, dat sa-
menwerking tussen beide organisaties noodzakelijk en
onvermijdelijk is. De bibliotheek kan niet zonder techni-
sche infrastructuur om elektronische diensten op de
werkplek van de gebruiker af te leveren. Voor het
rekencentrum begint het ondersteunen van informatie-
diensten (in plaats van rekenfaciliteiten) de belangrijkste
activiteit te worden. Voor gebruikers is het onderscheid
tussen informatiediensten en informatiesystemen vrij-
wel onzichtbaar en in hoge mate irrelevant.
Bij verdergaande digitalisering ontstaat een nauwe sa-
menhang tussen uitgevers en bibliotheken. In feite behe-
ren de uitgevers datgene wat vroeger werd beschouwd
als de bibliotheekcollectie. Bibliotheken kunnen over
deze collecties beschikken op basis van met de uitgevers
af te sluiten licentieovereenkomsten. Dat verandert in
hoge mate de samenwerkingsrelatie tussen bibliotheek
en uitgever, er ontstaan wederzijdse verplichtingen en
de onderlinge afhankelijkheden worden ook op het
operationele niveau van de dienstverlening zichtbaar.
Een vierde vorm van samenwerking is die tussen de
bibliotheek en het primaire proces. De bibliotheek is niet
meer uitsluitend leverancier, en de gebruiker niet meer
uitsluitend klant. Samen bepalen zij het beleid, en geven
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zij vorm aan de optimale informatievoorziening. Dat
betekent dat de bibliotheek meer verantwoordelijkheid
krijgt voor de kwaliteit van het primaire proces, en de
klant meer zeggenschap krijgt over het beleid van de
bibliotheek.
Samenwerking is dus belangrijk en onontkoombaar,
maar samenwerking komt zelden vanzelf tot stand,
vooral als daarbij de bevoegdheden en autonomie van
de afzonderlijke partijen wordt overschreden. Om zulke
samenwerking te bereiken, moet het samenwerkings-
proces op een hoger niveau worden aangestuurd. Ook
daarvan zijn er al tekenen zichtbaar. De colleges van
bestuur van de Nederlandse universiteiten bemoeien
zich, via het IWI-platform, met het wetenschappelijke
informatiebeleid en de samenwerking tussen bibliothe-
ken en rekencentra. Het beleid van Pica wordt niet meer
uitsluitend bepaald door bibliothecarissen, maar is op
een hoger beleidsniveau getild. In bedrijven houden
informatiemanagers, soms op het niveau van de raad
van bestuur, zich bezig met informatievoorziening en
kennismanagement.
Die bestuurlijke aandacht, om niet te zeggen het be-
stuurlijke ingrijpen, op een terrein dat voorheen het
exclusieve domein van bibliothecarissen was, is noodza-
kelijk omdat het gaat om samenwerking tussen operatio-
nele onderdelen en om het aangaan van commitments
met externe partijen. Niettemin moeten bibliothecaris-
sen beseffen dat het hier gaat om een tijdelijk ingrijpen,
noodzakelijk om toekomstgerichte processen op gang te
brengen. Ooit komt de zeggenschap over de informatie-
voorziening wel weer terug op het operationele niveau.
Bibliothecarissen moeten ervoor zorgen dat ze er dan
(nog steeds) bij zijn, anders verliezen ze hun positie aan
anderen.

Enkele conclusies

Uit deze analyse kunnen we een aantal conclusies trek-
ken.
Digitalisering en distributie van informatie zijn de domi-
nante factoren die de toekomstige ontwikkeling van
bibliotheken bepalen. De toekomst is dus aan netwerk-
bibliotheken: gebaseerd op digitale bronnen, virtueel
aanwezig op de werkplek, en gedistribueerd over sa-
menwerkingsverbanden van bibliotheken.
Van de klassieke functies van bibliotheken blijven er drie
overeind in de digitale wereld: selectie, diensten (kennis-
navigatie, informatielevering) en gebruikersondersteu-
ning. Wel krijgen ze een heel andere invulling, hetgeen

grote gevolgen heeft voor de inrichting van bibliotheek-
processen en voor de kennis en vaardigheden van mede-
werkers.
Op het gebied van de digitale informatie speelt de
traditionele bibliotheekcollectie geen rol meer. Zolang
digitale publicaties nog ‘in print’ zijn, zullen ze door
uitgevers worden beheerd en niet aan bibliotheken
worden geleverd voor duurzame opslag. De rol van
bibliotheken is dan het aan gebruikers, via een uniform
toegangspad, verschaffen van toegang tot door uitgevers
beheerde digitale archieven.
Ook op het gebied van de langetermijnarchivering van
publicaties is er voor de meeste bibliotheken geen rol
weggelegd. Daarvoor is het bewaren en onderhouden
van digitale informatie te gespecialiseerd en kostbaar.
Deze rol zal vooral worden vervuld door (nationale)
depotbibliotheken of zeer grote, internationale virtuele
bibliotheken op specifieke terreinen.
De bibliotheekfunctie raakt steeds meer geïntegreerd in
het primaire werkproces, waardoor de bibliotheek als
afzonderlijke afdeling of organisatie steeds meer uit het
zicht verdwijnt. Niet de beschikbare informatie, maar
werkprocessen (vooral van inhoudelijke kenniswerkers)
en de daarin aanwezige kennisbehoefte vormen het
uitgangspunt van de informatiefunctie. Daarin past ook
een verbreding naar andere kennisbronnen dan uitslui-
tend documentaire bronnen.
Bibliotheken krijgen op allerlei niveaus te maken met
samenwerking tussen bibliotheken onderling en met
andere partijen. Daarbij treedt er voor bibliotheken
verlies op van autonomie en van zeggenschap over de
informatievoorziening. Om deze samenwerkingsproces-
sen op gang te brengen, zullen beslissingen in de ko-
mende jaren steeds vaker op hogere beleidsniveaus dan
de bibliotheek worden genomen. Bibliotheken zullen
deze bestuurlijke ontwikkeling moeten accepteren, maar
zich er ook op moeten voorbereiden om te zijner tijd de
zeggenschap over de informatievoorziening weer van
het bestuurlijke niveau over te nemen.
Bibliotheken moeten beseffen dat de hier beschreven
ontwikkelingen onontkoombaar en ingrijpend zijn. Een
houding van ‘er is niets nieuws onder de zon’ zal op den
duur leiden tot de teloorgang van de bibliotheek. Daar
is de gebruiker van de toekomst niet mee gediend.

Dit artikel is een bewerking van een voordracht gehouden op het

congres ‘De bibliotheek van de toekomst’, georganiseerd door het
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Rotterdam op 19 maart 1997.


