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Reeds vanaf het begin heeft de internettrend alle

Vlaamse bibliotheken en verantwoordelijken in de

overheid begeesterd. 1 september 1996 staat in de geschie-

denis van het Vlaamse bibliotheekwezen bekend als de

dag waarop begonnen werd met de uitvoering van de

beslissing van de Vlaamse Regering om alle openbare

bibliotheken in Vlaanderen toegang te geven tot het inter-

net. Toch wel een ambitieus project als je bedenkt dat het

internet nog maar pas uit de startblokken was gesprongen. 

Het project werd het voorwerp van een overeenkomst tus-

sen de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtgever en het

Centrum voor Overheidsinformatiek – Vlaams Informati-

cacentrum v.z.w. (coi) als technisch realisator. Het voorop-

gestelde doel was duidelijk. Door de introductie van inter-

net in de Vlaamse openbare bibliotheken, wordt het nieu-

we medium meteen uit het domein van het elitaire

gehaald en dichter bij de burger gebracht. Tegelijkertijd

kreeg het bibliotheekpersoneel een nieuw en doeltreffend

communicatie- en werkinstrument in handen.

Uitgangspunt was uiteindelijk 330 bibliotheken aan te

sluiten op internet, in de wetenschap dat er op dat ogen-

blik nog haast geen enkele Vlaamse openbare bibliotheek

internetdiensten aanbood aan haar publiek. Men kon dus

als het ware met een propere lei van start gaan en centraal

de nodige diensten en techniek parallel voorzien.

Vooraleer te starten met deze opdracht, werd een uitvoeri-

ge voorstudie gemaakt, die zowel een aantal technische

scenario’s onder de loep nam als een aantal inhoudelijke

functionaliteiten, samen met de financiële consequenties.

Deze studie werd uitbesteed aan de Vlaamse firma The

Reference en had tot doel na te gaan welke stappen er

nodig waren om alle Vlaamse openbare bibliotheken toe-

gang te geven tot het internet en om een overkoepelende

website uit te bouwen die zowel voor interne als externe

communicatie kon worden gebruikt.

Op basis van de resultaten van deze studie werd het gepas-

te technische scenario gekozen en gaven de verantwoorde-

lijken van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en

het kabinet van het ministerie van Cultuur aan coi de

opdracht te zorgen voor de coördinatie van het geheel.

Elke bibliotheek kreeg één pc (of router), onder de uitdruk-

kelijke voorwaarde dat deze in een publieksruimte moest
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opgesteld worden. De eerste taak die coi diende te vervul-

len was het opstellen en evalueren van de respectieve las-

tenboeken:

• bestellen en installeren van de apparatuur; 

• het aanleggen van het privaat netwerk;

• het organiseren en geven van de opleiding;

• de ontwikkeling van de website.

Op basis van de ingediende offertes besliste de verant-

woordelijke administratie van het ministerie van de

Vlaamse Gemeenschap, samen met het kabinet van de

minister van Cultuur, welke de leveranciers werden waar-

mee zou worden samengewerkt.

Daarnaast werd een stuurgroep opgericht die het verdere

verloop van het project zou helpen uitstippelen. Hierin

zetelen vertegenwoordigers van het kabinet van de minis-

ter, de administratie van de Vlaamse Gemeenschap, plaat-

selijke en centrale openbare bibliotheken, verwante secto-

ren en het coi. 
Deze stuurgroep volgt nog steeds het project op de voet.

Het is tevens het platform waarop nieuwe functionalitei-

ten voorgesteld en besproken worden, en problemen

gesignaleerd worden. Tegelijkertijd met de installatiefase

werd het bibliotheekpersoneel opgeleid en de helpdesk

georganiseerd. 

Operationalisering
Nadat de installatiefase en opleidingsronde afgewerkt

waren, werd bibnet in september 1997 officieel ingehul-

digd met een persconferentie. Regelmatig georganiseerde

informatiesessies waren nodig om de bibliothecaris zo

efficiënt mogelijk gebruik te laten maken van het nieuwe

instrument bibnet en hem het nut ervan te laten inzien.

Zo werd er herhaaldelijk vanuit het ministerie van de

Vlaamse Gemeenschap op gewezen, dat er meer gebruik

moest worden gemaakt van de e-mailfaciliteiten en de

nieuwsgroepen als communicatiemiddel in plaats van de

traditionele papiermolen te volgen.

Het viel op dat deze mentaliteit in elke bibliotheek niet in

dezelfde mate aanwezig was.

Ook van in het begin bleek dat de technische voorkennis

niet in alle bibliotheken dezelfde was. In een aantal bibli-

otheken stelden we vast dat de bibnet-pc zelfs de eerste pc

was waarmee men in contact kwam. Vandaar dat biblio-

thecarissen aangemoedigd werden via verschillende kana-

len een beroep te doen op de gemeentelijke informatica-

ambtenaar, of via hun lokale besturen bijkomende oplei-

dingen aan te vragen. Bibliotheken die binnen de eigen

gemeente niet aan hun trekken komen, konden via een

onderhoudsovereenkomst met coi intekenen op een per-

manente onderhoudsservice en aanspraak maken op inter-

venties in het geval van technische problemen.

Reeds vroeg begon een aantal bibliotheken spontaan met

het geven van internetopleidingen voor hun gebruikers.

Andere bibliotheken dienden aangespoord te worden om

bibnet bij hun publiek te promoten. Het bleek immers

dat in een beperkt aantal bibliotheken de bibnet-pc in een

hoekje was blijven staan.

Dat bij het opzetten van een project van dergelijke omvang

rekening gehouden moet worden met het continu leveren

van support naar de gebruikers toe, bewijzen de talrijke

telefoontjes die op de permanent beschikbare helpdesk

van coi terechtkomen.

BIBNET voor het bibliotheekpersoneel
bibnet is er niet alleen voor de lezer, maar bevat ver-

schillende modules die enkel voor het bibliotheekperso-

neel toegankelijk zijn. Dit gedeelte is beveiligd en

uitsluitend toegankelijk via een paswoord, en bevat de

volgende elementen:

Bibliotheken



Informatie Professional 2000 [4] 3  16

• bibnet-diensten; 

• vlacc-diensten; 

• vgv;

• sitemap.

Via bibnet-diensten kan het bibliotheekpersoneel de eigen

bibliotheekgegevens of persoonlijke gegevens wijzigen. Zij

hebben de mogelijkheid om door middel van een aanmel-

dingsformulier interessante websites te signaleren aan de

redactie van de Webwijzer. De bibliothecaris kan boven-

dien de stand van zaken met betrekking tot zijn voorstel

opvolgen.

Daarnaast beschikken ze over een handleiding voor het

gebruik van e-mail en nieuwsgroepen. Een bibliotheekme-

dewerker kan via deze module eveneens een e-mailadres

aanvragen.

Onder de rubriek bibnet-diensten is ook een bestelmodu-

le ondergebracht. Via deze module kan men opleidingen

aanvragen, bijkomende soft- of hardware bestellen, enzo-

voort. Bibliotheken vinden hier bovendien interessante

software die ze kunnen afladen en installeren op hun pc. 

De elektronische formulieren voor de doorgave van de per-

formance measurementgegevens (jaarlijks verplichte sta-

tistieken en meetresultaten aan het ministerie) zijn even-

eens opgenomen in deze rubriek. bibnet is trouwens het

enige kanaal langs waar deze officiële cijfergegevens wor-

den overgemaakt aan de overheid. Interessant in deze toe-

passing is dat de bibliothecaris na ingave van het cijferma-

teriaal onmiddellijk feedback krijgt door middel van coëffi-

ciëntberekeningen. Met de verplichte invoering van perfor-

mance measurement in alle openbare bibliotheken werd

zo een eerste, maar uitzonderlijke stap gezet, door de

introductie van een methodisch concept, om meetresulta-

ten in een databank te centraliseren. Bedoeling is dat in

een latere fase de meetresultaten correct geanaliseerd en

geïnterpreteerd kunnen worden, en zo een permanente

kwaliteitsverbetering na te streven.

De optie vlacc-diensten wordt gebruikt voor interactieve

toepassingen met betrekking tot de Vlaamse Centrale

Catalogus (vlacc), zoals het aanvragen van een abonne-

ment, het downloaden van vlacc-gegevens, het raadplegen

van de regelgeving met betrekking tot het catalogiseren

van titelbeschrijvingen, het toekennen van thesauruster-

men, enzovoort. Deze vlacc bevat alle titelbeschrijvingen

van boeken en tijdschriftartikelen die in Vlaanderen in de

openbare bibliotheken aanwezig zijn. Sinds enkele jaren

worden door vlabin inhoudelijke besprekingen gekoppeld

aan deze beschrijvingen.

Vooral de mogelijkheid tot het afladen van de titelbeschrij-

vingen (met de inhoudelijke bespreking, indien gewenst)

uit de vlacc is een zeer begeerd instrument. Sinds deze

centrale catalogus online wordt aangeboden, kan elke bibli-

othecaris de respectieve titelbeschrijving door één druk op

de knop overnemen in zijn eigen lokale catalogus. Op deze

manier wordt vermeden dat een bepaald boek zo dikwijls

als er bibliotheken zijn, dient beschreven te worden en ont-

staat er een grote mate van uniformiteit op het vlak van de

titelbeschrijvingen en hun inhoudelijke ontsluiting in de

sector van de openbare bibliotheken in Vlaanderen. 

Bovendien wordt de bibliothecaris via dit luik op de hoogte

gehouden wanneer bepaalde regels met betrekking tot de

catalogisering of het toekennen van trefwoorden worden

gewijzigd. Voor deze regelgeving zijn een aantal centrale

werkgroepen sinds jaren actief.

Ook vindt de bibliothecaris hier de lijst van de tijdschriften

die in de vlacc geëxcerpeerd worden.

De module vgv bevat een overzicht van de Veel Gestelde

Vragen. Het archief van de nieuwsgroep bib.nieuws

bevindt zich ook onder deze module en kan te allen tijde

geraadpleegd worden door de leden van het intranet. Dit

overzicht van vgv komt grotendeels tot stand aan de hand

van vragen die binnenkomen op de Helpdesk. Relevante

vragen of vragen die meermaals gesteld werden worden op

deze manier, samen met hun antwoord, verspreid naar de

ganse sector.

Ten slotte is er de sitemap die de structuur van de site in

beeld brengt. Tijdens het eerste jaar werd geconstateerd

dat meer dan de helft van de bibliothecarissen dit luik zel-

den of nooit bezocht. Uit een rondvraag bleek dat de

hoofdreden was een gebrek aan tijd en/of apparatuur. De

oorspronkelijke bibnet-pc diende immers in een publieke

Rol van de overheid

BIBNET is een initiatief van de Vlaamse Overheid die zowel de
doelstellingen bepaalde als de financiële middelen ter beschik-
king heeft gesteld. Er werd eenmalig een bedrag van 65 miljoen
BEF uitgetrokken en elk jaar wordt het nodige budget voor het
verdere onderhoud, zowel technisch als functioneel, ter
beschikking gesteld. Ook de nieuwe minister van Cultuur heeft
de intentie om BIBNET verder uit te bouwen als centraal werk-
instrument in de openbare bibliotheeksector.
De aanwezigheid van vertegenwoordigers van het kabinet van
de minister van Cultuur en van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap in de BIBNET-stuurgroep verhoogt de betrok-
kenheid bij dit project en het aanvoelen van de noden die leven
in de sector.

Homepage voor de bibliotheekbezoeker



Informatie Professional 2000 [4] 3    17

ruimte geïnstalleerd te worden. Vandaar dat het ministerie

van de Vlaamse Gemeenschap besloot een bijkomende

subsidie te voorzien voor de aanschaf van een tweede pc,

en dit voor halftijdse Plaatselijke Openbare Bibliotheken. 

Uit de huidige statistieken blijkt dat iedereen nu het nut

van dit instrument heeft ingezien. Dit merken we trou-

wens ook aan de spontane vragen voor het creëren van bij-

komende nieuwsgroepen. Ook is het tempo waarmee

nieuwe userid’s en nieuwe e-mailadressen worden aange-

vraagd, tekenend.

Dat ook de overheid bibnet consequent als werkinstru-

ment wenst te beschouwen, blijkt niet alleen uit het door-

geven van cijfergegevens door middel van elektronische

formulieren, maar ook uit het versturen van omzendbrie-

ven en officiële circulaires via bibnet. Nog steeds is er een

duidelijke stijging in het gebruik te merken, wat bevestigt

dat we met dit project op de goede weg zitten.

Belangrijk is wel, dat er regelmatig nieuwe functionalitei-

ten worden aangeboden. Zo staat de mogelijkheid tot het

afhandelen van het interbibliothecair leenverkeer (ibl) via

bibnet, aan de hand van de Vlaamse Centrale Catalogus

in de nabije toekomst op stapel.

BIBNET voor de bibliotheekbezoeker
Het luik voor de bibliotheekbezoeker neemt een belangrijke

plaats in. De homepagina van bibnet is voor velen het ver-

trekpunt van hun speurtocht op het world wide web. Voor

heel wat bibliotheekbezoekers zal bibnet het symbool wor-

den van een eerste kennismaking met het internet. Daarom

werd gekozen voor een duidelijke en overzichtelijke home-

pagina met een beperkt, maar gericht aantal rubrieken.

De homepagina van bibnet (www.bib.vlaanderen.be) biedt

toegang tot vijf modules:

• Bibliotheekcatalogi;

• Webwijzer;

• Leesidee;

• Bibliotheekinfo;

• Kinderen.

De optie Bibliotheekcatalogi biedt toegang tot

bibliotheekcatalogi op het web. De Vlaamse Centra-
le Catalogus kan nu door iedereen geraadpleegd worden

De Vlaamse Centrale Catalogus (vlacc), waarin zowel de

Centrale Openbare Bibliotheken van Antwerpen, Brugge,

Brussel, Gent, Hasselt en Leuven, als het Vlaams Biblio-

grafisch Centrum (vlabin) de titels van nieuwe boeken,

tijdschriften en artikels, informatieve video’s, speelfilms,

cd-i’s en cd-roms opnemen, is nu toegankelijk via een

gebruiksvriendelijke www-interface. Daarnaast wordt ook

de collectie van de Vlaamse Blindenbibliotheken toeganke-

lijk gesteld.

De Webwijzer laat de gebruiker toe te zoeken naar

interessante websites. Bovendien leert de begin-

nende surfer hier omgaan met de vele andere zoekinstru-

menten op het internet.

De Webwijzer is een initiatief van de WebWijzerWerk-

groep, een team van twaalf bibliothecarissen uit diverse

openbare bibliotheken in Vlaanderen. De Webwijzer wil als

zoekinstrument een eenvoudige en gebruiksvriendelijke

ontsluiting realiseren van hoofdzakelijk Nederlandstalige

websites. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan de

doelgroep gebruikers van openbare bibliotheken. Sinds

enige tijd is er een nauwe samenwerking met Nederland

voor het totstandkomen van de Webwijzer. Naast de

Vlaamse redactie werd er ook een Nederlandse redactie

opgericht, die aangemelde websites evalueert op hun rele-

vantie en kwaliteit.

De Webwijzer wenst meer te zijn dan een van de talrijke

zoekinstrumenten die zich al op het internet bevinden. De

rol die de Webwijzer kan vervullen tegenover andere zoek-

instrumenten zoals Ad Valvas en WebRider of grote broers

Alta Vista, Yahoo en Infoseek, is het bieden van een selec-

tie op basis van kwaliteit. Bovendien krijgt de gebruiker de

mogelijkheid om binnen rubrieken te grasduinen en op

gecontroleerde trefwoorden te zoeken. 

Via de optie Leesidee kan de gebruiker beschikken

over besprekingen van nieuwe boeken, discussie-

lijsten, een overzicht van literaire prijzen en top-10-lijsten

van de meest verkochte boeken.

Bibliotheekinfo maakt gebruikers wegwijs in het

openbare bibliotheeklandschap met een adressen-

bestand van alle openbare bibliotheken in Vlaanderen,

informatie over bibliotheekopleidingen, het bibliotheek-

landschap, informatiebladen.

Via de optie Kinderen kunnen de jongeren zoeken

naar kinderlectuur en besprekingen van nieuwe

kinderboeken. Verder vinden ze er een overzicht van kin-

derwebsites en interactieve sites over stripverhalen.

Een link naar de website van de Vlaamse Gemeenschap is

eveneens aanwezig.

Het vergt voortdurende zorg en aandacht om het dynami-

sche karakter van dit luik te behouden. Dit kan onder

meer door speciale activiteiten die worden georganiseerd

in het kader van de boekenbeurs of van de

bibliotheekweken (bijvoorbeeld door het opzetten van wed-

strijdenbabbelboxen).

Wat is het COI?

COI is een van de bekendste Belgische softwarehuizen, gespe-
cialiseerd in informatica-oplossingen voor de overheid. De
oplossingen zijn gericht naar alle niveaus binnen de Belgische
en Europese overheid.
De corebusiness :
• design, ontwikkeling en onderhoud van toepassingen;
• implementatie van ERP-pakketten;
• ontwikkelen websites;
• netwerkbeheer en netwerkdiensten;
• exploitatie en beheer van computerinfrastructuur;
• consultancy en strategische informatieplanning;
• opleiding en seminaries.
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Waarom een extranet?
De keuze voor de realisatie van een extranet is niet louter

gebaseerd op het feit dat het websiteluik van de bibliothe-

caris enkel voor insiders bestemd is. Deze informatie

wordt immers afgeschermd door middel van een identifi-

catiecode met paswoord. 

Uit de voorstudie bleek echter wel dat bij de keuze tussen

de individuele aansluiting of realisatie van een extranet

met de volgende aspecten rekening gehouden diende te

worden:

• zijn er gemeenschappelijke toepassingen die afge-

schermd moeten worden?

• wil men een individuele of centrale beveiliging?

• hoe zit het met de verdeling van de kosten?

• wat met de beheersbaarheid van de internettoegang?

• wat met de helpdeskfunctie?

In de bibnet-context werd geopteerd voor een extranet

omwille van volgende redenen:

• Er is maar één toegang nodig tot het internet met een

centrale beveiliging door middel van een firewall. Daar

waar anders elke individuele bibliotheek haar eigen lokale

netwerk diende af te schermen met een eigen firewall.

Deze gemeenschappelijke toegang beschikt over een grote

capaciteit naar het internet. Men kan daarenboven de

nodige garantie afdwingen op voldoende bandbreedte.

• Het extranet werd gerealiseerd op basis van een Frame

Relay netwerk, dat uiterst flexibel en betrouwbaar is. Met

de leverancier werd een sla (Service Level Agreement)

afgesloten. Hierin wordt de nodige bandbreedte, beschik-

baarheid en doorvoersnelheid gegarandeerd. Uit het

bestaande cijfermateriaal is bovendien gebleken dat deze

oplossing met gemeenschappelijke kosten niet duurder

was, dan wanneer elke bibliotheek haar eigen individuele

toegang tot internet zou krijgen.

• Een privaat netwerk is veel beter te beheren en beheer-

sen. Hierdoor kan men ook een helpdesk organiseren die

een zicht heeft op de toestand van het netwerk in geval

van problemen en aldus veel efficiënter kan optreden. Bij

individuele aansluitingen dient men zelf contact op te

nemen met de eigen provider in geval van problemen.

• Er kan een perfecte integratie gerealiseerd worden met

de servers die verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap-

pelijke toepassingen (www, e-mail, ftp).

• Het aansluiten op een privaat netwerk creëert een groter

gevoel van verbondenheid tussen de gebruikers. De aan-

wezigheid van een privaat netwerk geeft de sector het

gevoel dat bibnet voor en door haar tot stand is gekomen

en in stand wordt gehouden. Dit kan alleen maar de creati-

viteit en betrokkenheid vanuit de sector ten goede komen.

Carine Lafortune en Marleen Vansantvoet zijn beide werk-
zaam bij COI in Leuven, respectievelijk als projectverantwoor-
delijke en functioneel begeleider van het project BIBNET.

Homepage voor bibliotheekpersoneel

bibnet-diensten: de bestelmodule

advertentie




