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Actief toegang verschaffen tot wereld-
wijd vastgelegde wetenschappelijke
kennis: dat is vanaf begin jaren negentig
de essentie van de wetenschappelijke
bibliotheek. De eigen collectie is nog
maar een van de peilers. Van collectie
naar connectie: in plaats van informatie-
verzamelaars worden bibliotheken
informatiebemiddelaars. Bovendien
stellen zij zich meer marktgericht op.
Klantgerichte dienstverlening en infor-
matie op maat tegen een redelijke prijs
is nu het parool, met als gevolg dat col-
lectiemanagement steeds complexer
wordt.

Bibliotheken bestaan niet meer alleen bij de gratie
van hun collecties.1 Zij bieden ook toegang tot

elektronische informatiebronnen, zoals - al jaren - de
Online Publiekscatalogus (OPC), bibliografische be-
standen, Online Contents-bestanden, cd-roms en het
Internet. En dit aanbod schept vraag: de gebruiker wil
niet alleen inhoudsopgaven zien, maar ook samenvat-
tingen en het liefst de volledige tekst. Hoewel bibliothe-
ken hun taken primair binnen de eigen instelling vervul-
len, steunen zij ook (op) elkaar, in een landelijk bestel. In
Nederland werpt de onderlinge samenwerking in het
interbibliothecair leenverkeer (IBL) al vele jaren haar
vruchten af. De landelijke aanpak is ook aanwezig in
verschillende gemeenschappelijke vormen van dienst-
verlening aan eindgebruikers en, recent, in een natio-
naal conserveringsprogramma.
Collectievorming is een complex proces geworden dat
een centrale plaats verdient in de planning van de
bibliotheek en waarbij de bredere term ‘collectie-

management’ beter past. Daarbinnen kan men een aan-
tal onderling samenhangende activiteiten onderschei-
den:
- planning en beleidsvorming;
- collectiebeschrijving en -evaluatie;
- selectie van verschillende materiaalsoorten;
- optimalisering van de collecties;
- financieel beheer;
- de gebruiker centraal;
- afstemming van de collectievorming.

Planning en beleidsvorming

Bibliotheken opereren niet in een vacuüm, maar formu-
leren een beleid, ook ten aanzien van de collectievor-
ming. Een beleidsplan voor de collectievorming zal in de
regel uit de volgende onderdelen bestaan:
- collectie- en collectievormingsprofielen;
- selectiecriteria in relatie tot de institutionele doelein-

den;
- selectiecriteria voor de verschillende soorten infor-

matiebronnen;
- criteria voor eigendoms- versus toegangsbeslissingen;
- criteria inzake de toegankelijkheid van externe infor-

matiebronnen;
- wijze van beschikbaarstelling van elektronische be-

standen;
- relaties met andere bibliotheken inzake collectievor-

ming, IBL en documentleverantie, sanerings- en con-
serveringsbeleid.

Een beleidsplan vervult zowel interne als externe func-
ties. Intern kan het dienst doen:
- als richtlijn (inhoud en vorm) bij aanschaf voor vak-

referenten;
- om persoonlijke voorkeur bij selectie te minimalise-

ren;
- kaderstellend bij budgettoewijzing en verdeling;
- als informatiebron voor de toekomst (kennisoverdracht

aan nieuwe collega’s).
Externe functies zijn:
- beleidsdocument en handvat voor overleg met vak-

groepen, bibliotheekcommissies en faculteits- en/of
universiteitsbesturen;
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- uitgangspunt voor samenwerking met andere biblio-
theken;

- informatie aan eigen en andere eindgebruikers;
- introductie voor nieuwe gebruikers, individueel of in

groepsverband;
- herkenbaar ‘gezicht’ bij fondsenwerving.

Collectiebeschrijving en
-evaluatie

Voor effectief collectiebeleid is het van belang dat men
weet in hoeverre de collectie aan haar doelstellingen be-
antwoordt. Hiervoor zijn verschillende methoden be-
schik baar, die óf collectie- óf gebruik(er)sgericht zijn.
Met een collectiegerichte evaluatiemethode wordt de
inherente kwaliteit van de collectie vastgesteld, op basis
van bijvoorbeeld bibliotheekstatistieken, subjectieve be-
oordeling door deskundigen, checklists, catalogi en bi-
bliografieën, en overlaponderzoek. Bij een gebruik(er)s-
gerichte evaluatiemethode ligt het accent op het gebruik
of de gebruiker. In het geval van een gebruiksonderzoek
analyseert men afzonderlijke titels of onderwerpsgebie-
den van een bibliotheek om te bepalen of en zo ja, hoe
vaak deze gebruikt worden. Vaak gehanteerde metho-
des zijn: citaatonderzoek en uitleenstatistieken. Gebrui-
kersstudies geven informatie over de verwachtingen en
het gedrag van gebruikers, en over het materiaal dat zij
selecteren. Gangbare methodes daarvoor zijn inter-
views en vragenlijsten. Iedere methode heeft haar be-
perkingen, zodat een combinatie - toegespitst op het
type bibliotheek - een vollediger beeld oplevert.

Selectie van materiaal

De selectietaak, een van de kerntaken van vakreferenten,
strekt zich nu ook uit over elektronische informatie. De
bibliotheek schaft het zelf aan, neemt een abonnement
of licentie, of treft een toegangsregeling, beslissingen die
soms via landelijke verbanden totstandkomen. Vak-
referenten moeten goed op de hoogte zijn en blijven van
de (onderzoeks- en onderwijs)activiteiten van de instel-
ling én van het (gedrukte en elektronische) informatie-
aanbod, documentleverantiediensten en het Internet
inbegrepen. Zoekacties op het Internet leveren naast
ruis ook waardevolle informatie op. Het is een taak van
vakreferenten om uit de overdaad aan informatie juist
die bronnen te selecteren die relevant zijn voor de
gebruiker, en om deze toegankelijk te maken. Het IWI-
project Nederlandse Basisclassificatie Web (NBW) is
hier een goed voorbeeld van.2 Het NBW is een systeem
voor de ontsluiting van wetenschappelijk relevante Inter-
netbronnen, dus speciaal bestemd voor onderzoekers en
studenten. De geselecteerde bronnen worden op onder-

werp ontsloten met behulp van de Nederlandse Basis-
classificatie (NBC). Het NBW, opgezet door de Konink-
lijke Bibliotheek, wordt samen met andere bibliotheken
verder ontwikkeld tot een landelijke dienst.3 Kwaliteits-
aspecten van Internetbronnen krijgen steeds meer aan-
dacht. Zowel in gedrukte vorm als op het Internet zijn er
tal van besprekingen en attenderingen van wetenschap-
pelijke webpagina’s te vinden, zoals Scout Report,4 ‘Inter-
net reviews’ en ‘Internet resources’ in College & Research

Libraries News,5 de ‘WebWatch’-column in Library Journal6

en het ‘New on the Net’ in The Electronic Library.7

Een alternatieve selectiemethode is een ‘approval plan’.
In de VS is deze methode bij 85 procent van de onder-
zoeksbibliotheken in gebruik. In ons land hanteert on-
der andere de Bibliotheek van de Technische Universi-
teit Delft deze werkwijze. Op basis van een gedetailleerd
profiel van het gewenste materiaal levert een boekhan-
del aan de bibliotheek waar vakreferenten het materiaal
beoordelen en zo nodig titels terugsturen. Wanneer dit
meer is dan 10 procent, wordt het profiel aangescherpt.
Blijkens de ervaringen kan deze aanpak het aantal
aangeschafte titels bij hetzelfde budget aanzienlijk doen
stijgen, terwijl vakreferenten meer tijd kunnen besteden
aan andere - en nieuwe - werkzaamheden.

Optimalisering van de collecties

De bibliotheek moet alle typen informatiebronnen be-
schikbaar kunnen stellen op een gebruik(er)svriendelijke
wijze, lokale collecties zoveel mogelijk via de OPC.
Retrocatalogisering is noodzakelijk wil men reeds aan-
wezige collecties optimaal kunnen aanbieden. Ouder
materiaal dient dan natuurlijk wel raadpleegbaar te zijn.
Een boek dat er zo slecht aan toe is dat het niet meer
geleend of ingezien kan worden, zou men op een andere
drager moeten overzetten, bijvoorbeeld op microfilm of
in digitale vorm op een computer server. Veel bibliothe-
ken digitaliseren thans (een keuze uit) hun unieke collec-
ties (oude boeken en tijdschriften, briefwisselingen, oude
ansichtkaarten). Een goed voorbeeld op dit gebied is
JSTOR in de VS.8 Om iets te doen aan de overvolle
magazijnen - voor meer dan 25 procent gevuld met oude
jaargangen van wetenschappelijke tijdschriften - kwam
een aantal bibliotheken overeen de tijdschriften die op
meerdere plaatsen bewaard werden te digitaliseren.
Ieder zou er direct baat bij hebben en zelfs geld besparen
vanwege de vrijkomende opslagruimte. In 1995 startte
een pilotproject van tien titels, gesponsord door de
Mellon Foundation. Iedere geautoriseerde gebruiker,
waar hij zich ook bevindt, kan artikelen opzoeken en
printen. JSTOR wil de komende drie jaar minstens
honderd tijdschrifttitels (tien tot vijftien vakgebieden)
digitaliseren en ontsluiten, de recentste (drie tot vijf jaar)
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jaargangen uitgezonderd; deze vallen nog onder de
inkomstenstroom van de uitgevers.9

Door de ontwikkeling van de nieuwe media is er een
probleem bijgekomen, namelijk het toegankelijk hou-
den van elektronisch materiaal. Bibliotheken schaffen
off line elektronische publicaties in vele formaten aan:
cd-roms, optische schijven en diskettes. De hardware, de
opslagmedia en de benodigde software verouderen ech-
ter snel. Het zorgvuldig bewaren en beschikbaar houden
van alle handleidingen is daarom noodzaak! Om toe-
gang tot de informatie te verzekeren doet men er goed
aan de apparatuur net zolang te houden totdat er een
betrouwbaar alternatief beschikbaar is waarop de
geherformatteerde data toegankelijk zijn. Een ander
nog niet opgelost probleem is de archivering van on line
elektronische (wetenschappelijke) publicaties voor ko-
mende generaties onderzoekers. In de VS zijn dertien
grote wetenschappelijke bibliotheken, behorend tot het
Committee on Institutional Cooperation (CIC), actief in
het selecteren, catalogiseren, beschikbaar stellen en
archiveren van gratis toegankelijke tijdschriften op het
Internet,10 een initiatief dat natuurlijk maar een fractie
van het aanbod bestrijkt. De vraag wie verantwoordelijk
is voor de blijvende beschikbaarheid van oorspronke-
lijke elektronische documenten blijft voorlopig onbeant-
woord: de bibliotheek die alleen een licentie bezit om de
gegevens te gebruiken? De uitgever - bewaart hij bestan-
den die geen economische waarde meer hebben? De
nationale bibliotheek, in een depot van elektronische
publicaties?11

Financieel beheer

Uit een onderzoek van de KB bleek dat er een grote
achterstand en verschraling in de buitenlandse weten-
schappelijke literatuurvoorziening in Nederlandse bi-
bliotheken is ontstaan, met name op het gebied van de
geesteswetenschappen (Voorbij, 1996).12 Bibliotheken
zien zich al jaren geconfronteerd met stijgende uitgaven
voor zowel gedrukte als - nu ook steeds meer - elektroni-
sche informatie. De komende jaren is daarin geen veran-
dering te verwachten. Uitgevers brengen naast volledig
elektronische titels ook ‘parallelle uitgaven’ van ge-
drukte titels op de markt. Van de elektronische tijd-
schriften vermeld in de Directory of electronic journals,

newsletters and academic discussion lists is circa 90 procent
gratis beschikbaar.13 Voor de parallelle uitgaven van de
grote uitgevers gelden echter prijsverhogingen van 10-
40 procent. Om geld vrij te maken voor elektronische
bronnen zullen de bibliotheken de komende jaren waar-
schijnlijk nog meer tijdschriften opzeggen en minder
boeken aanschaffen.
Kosten-batenanalyses, gebaseerd op onder andere ge-

bruik(er)sonderzoek, gaan zonder twijfel een steeds gro-
tere rol spelen in de meer marktgerichte bedrijfsvoering
van de bibliotheken. Kosten van eigen aanschaf, handling
inbegrepen, zullen gelegd worden naast het aanbod
(prijs en kwaliteit) van documentleveranciers en naast de
totale kosten van het IBL. Kostenbewustzijn vraagt een
integrale benadering die op dit moment nog vaak ont-
breekt.

De gebruiker centraal

Rekening houden met de behoeften van de primaire
gebruikersgroep staat centraal in het eigentijdse collectie-
management. Klantgerichte dienstverlening wil zeg-
gen: levering van informatie op maat tegen een redelijke
prijs, goede structurering van het aanbod en snelle
beschikbaarheid. Dit zijn belangrijke factoren voor het
welslagen van de bibliotheek als informatiebemiddelaar.
Bij een zo groot en gevarieerd aanbod van informatie is
de informatiebemiddelende en navigerende rol van de
vakreferent onmisbaar, een rol die gebaseerd is op een
goede kennis van zaken op het vakgebied in kwestie en
van het informatieaanbod. Wel moeten bibliotheken
hun gebruikers in een vroeg stadium betrekken bij nieuw
aanbod, bijvoorbeeld bij het proefdraaien met on line
bestanden, zodat hun bevindingen medebepalend zijn
bij de keuze. Een dergelijke benadering hanteert men
thans onder de actuele noemer ‘The teaching library’,
die zowel bibliotheekmedewerkers als gebruikers be-
treft. Door de voortgaande ontwikkelingen in de infor-
matietechnologie (IT) is permanente educatie een ‘must’
voor eenieder die informatie aanbiedt en/of gebruikt.

Afstemming van
de collectievorming

Het uitgangspunt van coördinatie van de collectie-
vorming (CvC) is versterking door samenwerking. Zo
kan met beperkte budgetten een zo groot mogelijke
diversiteit van gespecialiseerde literatuur worden aan-
geboden. Voorwaarden om resultaten te bereiken zijn
de beschikbaarheid van een instrumentarium, bereid-
willigheid en financiële armslag. Verschillende instru-
menten zijn inmiddels voorhanden: het gemeenschap-
pelijk geautomatiseerd catalogiseersysteem (GGC), de
Nederlandse Basisclassificatie, de Conspectusmethodiek
en AnaCoNDa.14 UKB- en andere bibliotheken zijn,
met medewerking van landelijke overleggroepen, actief
bezig hun collecties en collectievorming in kaart te
brengen. Maar door gebrek aan financiële armslag valt
er in feite niet veel meer te versterken door samen te
werken. Bibliotheken hebben de afgelopen jaren onno-
dige overlap al lokaal en interlokaal weggewerkt en
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constateren nu dat de eigen kerncollecties afkalven.
Op bestuurlijk niveau is men er inmiddels wel van
doordrongen dat de bibliotheekvoorzieningen worden
uitgehold. Het rapport Men weegt kaneel bij ’t lood, dat een
aanzet gaf tot nadere bezinning in universitaire kringen
op de voorzieningen voor de Geesteswetenschappen,
schonk ook aandacht aan de bibliotheken.15 In juni 1996
sloten de vijf klassieke universiteiten (Groningen, Lei-
den, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam UvA) met het
ministerie van OCenW een convenant om een breed,
gedifferentieerd en landelijk afgestemd aanbod van
Letterenstudies in stand te houden. In dit kader is onder
meer overeengekomen dat de KB een plan van aanpak
zal opstellen voor landelijk collectiemanagement voor
de Geesteswetenschappen. Dit project, onderdeel van
het IWI-jaarplan 1997, is recent gestart en duurt een
klein jaar.

Van collectievorming naar
collectiemanagement

De overgang van collectievorming naar collectiemanage-
ment vraagt een brede scope, in meerdere opzichten.
Allereerst binnen de bibliotheken zelf. De ontwikkeling
tot informatiecentra werkt door in de werkwijze en
structuur van de organisatie. Het collectiebeleid wordt
meer en meer een kwestie van teamwork, intern en
extern, permanent en ad hoc. Menige projectgroep
bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen,
dikwijls zelfs uit verschillende bibliotheken. Ten tweede
raakt deze verandering sterk de taken van vakreferenten:
zij moeten zich breder oriënteren en ontwikkelen tot
informatiespecialisten. Ze moeten in staat zijn het
veelvormiger aanbod te blijven overzien, informatie
snel op kunnen sporen wanneer daar om gevraagd
wordt, én bij dit alles kostenbewust te werk gaan. Perio-
dieke toetsing van het collectiegebruik zal een regulier
onderdeel van hun taak worden, om beslissingen over de
verhouding tussen de kerncollectie in eigen huis en IBL
of documentleverantie goed te kunnen onderbouwen.
De brede scope betekent ten slotte ook landelijke samen-
werking en netwerkvorming. Twee jaar geleden be-
toogde UKB/CVDUR in haar verkenning voor IWI16

dat een landelijk netwerk van digitale (instellings)-
bibliotheken en een landelijke Virtuele Wetenschappe-

lijke Bibliotheek (VWB) de coördinatie van de collectie-
vorming tussen de instellingen van wetenschappelijk
onderwijs ten goede zouden komen, zowel voor elektro-
nische als gedrukte informatie. Idealiter zouden het
netwerk en de VWB samen ten minste 90 procent van de
informatiebehoefte bij de universiteiten moeten afdek-
ken. In de UKB/CVDUR-studie lag het accent sterk op
de rol van IT voor de toegankelijkheid en beschikbaar-
heid van wetenschappelijke informatie. Inmiddels gaat
de toepassing van IT op ruime schaal voort en zijn
nieuwe aanzetten voor samenwerking en netwerk-
vorming ruim voorhanden.
Diverse in dit artikel genoemde voorbeelden laten zien
dat de overgang van collectievorming naar collectie-
management zich goed leent voor nieuwe initiatieven
voor samenwerking tussen informatieverzorgende in-
stellingen. En door samen op te trekken zullen ook de
medewerkers zich meer bewust worden van de brede
scope van het hedendaagse collectiemanagement.
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