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ONDER RADIO FREQUENTE IDENTIFICATIE (RFID) verstaan

we de geautomatiseerde identificatie en opslag van

gegevens waarbij de registratie plaatsvindt op basis van

contactloze identificatie. Het chiplabel is de vervanger van

de barcode. De technologie is speciaal geschikt voor toepas-

singen in omgevingen waarbij de te identificeren objecten

mobiel zijn.

Niet langer nicheproduct 
Al meer dan dertig jaar zijn RFID-systemen in gebruik.

Van nicheproduct, bijvoorbeeld voor het volgen van wilde

dieren en vee, is RFID ontwikkeld tot een technologie die

in vele bedrijfstakken wordt ingezet. Zo zijn de contact-

sleutels van diverse automerken voorzien van een kleine

zender, die een signaal naar het contactslot stuurt en daar-

mee een zeer effectieve bescherming tegen diefstal is.

Daarnaast vindt al enige jaren met RFID persoonsidentifi-

catie bij toegangsdeuren plaats.

RFID is een technologie die de basis dient te vormen voor

een logistiek concept. Dit concept heeft de potentie uit te

groeien tot een instrument dat in staat is een fundamente-

le verandering teweeg te brengen in het werk in een biblio-

theek.

De algemene voordelen van een modern RFID-systeem

zijn als volgt samen te vatten:

• rijen voor de balies worden voorkomen;

• vermindering van herhaalde handelingen door biblio-

theekmedewerkers en uitbreiding van de informatiedienst-

verlening;

• koppeling met een antidiefstalsysteem. De beveiliging

van materialen (EAS-systemen) is sinds vele jaren in 

bibliotheken toegepast. Nieuw is de combinatie van 

zelfbediening en materiaalbeveiliging in een enkel 

etiket;

• collectiebeheer en actualisering van de databestanden;

• het zoeken naar en vinden van foutief teruggeplaatste

materialen;

• beheer van het systeem op afstand;

• bij een massale invoer de mogelijkheid om te komen tot

een vorm van datawarehousing.

Wanneer optimaal gebruik gemaakt wordt van de RFID-
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beschikt niet over een eigen voeding, maar wordt via

inductie voorzien van stroom. Voor de toepassing in de

bibliotheek is de transponder in etiketvorm beschikbaar.

Het etiket is uit vier onderdelen samengesteld: de chip en

de op een eigen folie aanwezige antenne (samen vormen

zij de inlay), het bovenmateriaal is van papier of kunststof

zoals bij de bekende, normale etiketten, en het materiaal

dat als drager functioneert, de zogenaamde release liner.

Tegenwoordig levert een aantal bedrijven chips voor RFID-

etiketten: Philips, Texas Instruments, Infineon, Tagsys,

etcetera. De diverse chips verschillen qua eigenschappen

zoals bijvoorbeeld de opslagcapaciteit, de grootte en de ver-

werking. De chips worden op verschillende antennes

(grootte, materiaal, substraat) en op diverse manieren

(assembly) aangebracht. De keuze van antennes en de wij-

ze waarop de chip wordt gemonteerd zijn bepalend voor de

geschiktheid van de RFID-etiketten voor bibliotheken.

Het leesapparaat voor bibliotheektoepassing is een vast

opgestelde toegangspoort met een groot leesbereik (met

een doorgangsbreedte van circa 90 cm), een vlakke tafel-

antenne (met een ontvangstbereik van ongeveer 30 cm) 

of een draagbaar exemplaar (circa 10 cm bereik). Naast

onderlinge verschillen op het gebied van het bereik 

spelen ook de leessnelheid en het te lezen aantal items/

objecten/media een rol.

Moderne RFID-systemen beschikken in principe over de

volgende eigenschappen:

• de signalen kunnen door niet-metaal materiaal worden ver-

stuurd (er is geen vrije zichtlijn zoals bij barcodes vereist);

• een veelvoud van transponders kan in één actie worden

gelezen als zij zich in het bereik van het leesapparaat

bevinden, bijvoorbeeld bij een stapel boeken (anticollision);

• bepaalde in de transponder aanwezige informatie kan

worden gewijzigd, bijvoorbeeld de leenstatus (in huis of

uitgeleend).

Systeembeschrijving
De beschrijving van een RFID-systeem in een bibliotheek

kan aan de hand van de routing van de bezoeker of van het

materiaal (vanuit het perspectief van de bibliothecaris) wor-

den gegeven (figuren 2 en 3 op p. 32 en 33).

De in figuur 2 getoonde routing toont de bezoeker die de

bibliotheek ingaat en een beveiligingspoort c.q. toegangs-

procent zelfbediening, waarbij de beveiliging een volledig

geïntegreerd onderdeel van het concept is.

Met de ontwikkeling van de zeer dunne en flexibele versie

van de transponder (de kleine zender die op het te identifi-

ceren object wordt geplaatst), in het bijzonder het RFID-eti-

ket, is het gebruik van dergelijke systemen in vele bedrijfs-

takken en dan speciaal in bibliotheken mogelijk. Sinds vijf

jaar zijn RFID-oplossingen voor bibliotheken beschikbaar.

De huidige marktontwikkelingen, vooral in Azië, geven

aan dat het totaal aantal in bibliotheken gebruikte RFID-

labels inmiddels twintig miljoen stuks bereikt heeft. In de

USA hebben meer dan zestig bibliotheken ongeveer tien

miljoen etiketten ingevoerd. In Europa komen nu in een

iets lager tempo de eerste projecten van de grond.

Ondanks de wat traag op gang komende invoering blijken

bibliotheken wereldwijd een drijvende kracht achter de ont-

wikkeling van de RFID-markt te zijn geworden. Hoewel dit

om redenen van veel grotere aantallen en in veel kortere

tijd te realiseren projecten eerder leek te zijn voorbehou-

den aan andere sectoren als bijvoorbeeld de retail, logistiek,

luchtvracht en pakketpost. De leidende rol van bibliothe-

ken lijkt verklaarbaar doordat het nut veel duidelijker is

dan in andere markten. 

Het RFID-systeem van bibliotheken is een afgesloten en

overzichtelijk geheel. Daarentegen is het nut in bijvoor-

beeld de bagageafhandeling van een luchthaven door de

complexiteit van een vertakt systeem (in theorie moeten

alle luchthavens tegelijkertijd dezelfde technologie voor het

sorteren van bagage toepassen) veel moeilijker vast te stel-

len. 

De softwaresystemen voor bibliotheken zijn bovendien

relatief vroeg ontwikkeld, terwijl die in andere sectoren

vaak nog niet beschikbaar zijn. Het is opvallend dat vooral

in landen die beschikken over voldoende arbeidskrachten,

onder andere India, in deze technologie wordt geïnves-

teerd.

Tenslotte zal de bibliotheekmarkt voordeel hebben van de

toepassing van RFID-etiketten in andere markten: de prijs-

daling begint eerder. De productiecapaciteit is gericht op

een hoge afname en daardoor zijn de kosten van RFID-

labels ongeveer met eenderde gedaald.

Techniek
Een RFID-systeem bestaat in principe uit twee delen: de

transponder en het leesapparaat, aangevuld met software

ten behoeve van de communicatie tussen de componenten

en het bibliotheekautomatiseringssysteem. De transponder

is in bezit van een persoon of is bevestigd aan een object;

het leesapparaat is meestal vast opgesteld, op de positie

waar de identificatie plaats zal vinden. Beide delen zijn

voorzien van een antenne voor het zenden en ontvangen

van radiosignalen en van een chip voor de verwerking van

de signalen (figuur 1). Het leesapparaat is op het lichtnet

en meestal op een netwerk aangesloten.

Beide eenheden wisselen gecodeerde radiosignalen uit die

door de aanwezige elektronica worden gedecodeerd en ver-

werkt. De transponder zendt in bibliotheektoepassingen op

een frequentie van 13,56 MHz. Deze frequentie is wereld-

wijd voor RFID-systemen toegepast. De transponder

Figuur 1. Werking en overzicht van een RFID-systeem
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gezette materialen worden opgespoord aan de hand van

een inventarislijst.

Na inname komen de boeken weer in de kast.

Koppeling met bibliotheeksoftware
Het in gebruik nemen van een RFID-systeem betekent dat

er een koppeling met het geautomatiseerde bibliotheeksys-

teem moet zijn. Bepaalde data zijn nodig voor de verwer-

king van de uitleningen. De gegevensuitwisseling loopt

doorgaans via een op TCP/IP gebaseerd protocol (SIP2,

SLNP, en in de toekomst NCIP/Z39.83). De meeste soft-

wareleveranciers leveren een interface met een dergelijk

protocol. Daarnaast bieden zij statistieken (aantal bezoe-

kers, uitgeleende materialen etcetera) aan. Bij het begin

van de overweging om te gaan werken met een RFID-sys-

teem is het nodig te controleren of de geïnstalleerde biblio-

theeksoftware beschikt over de vereiste koppeling.

Systeemcomponenten
Een RFID-systeem bestaat uit een aantal componenten: de

toegangspoort, de zelfbedienings- en de personeelsbalie en

het chiplabel (transponder). De diverse modules zijn onaf-

hankelijk van elkaar en van het bibliotheeksysteem. Hier-

door is het mogelijk – zonder additionele server – een hoge

bedrijfszekerheid en hoge mate van flexibiliteit bij de kop-

peling van de extra componenten te realiseren: de biblio-

theek breidt naar wens uit.

Voor wat betreft de informatie in de chip van het label zijn

er twee stromingen binnen de wereld van RFID-leveran-

ciers en de ingevoerde bibliothecarissen. De ene groep

zegt: zo weinig mogelijk informatie op de chip om te voor-

komen dat informatie ergens dubbel wordt opgeslagen met

een grote kans op fouten. De informatie moet vooral wor-

den bewaard in de database zelf. De andere groep zegt:

middels een uitgebreid datamodel zoveel mogelijk infor-

matie programmeren in de chip, zodat je minder informa-

tie hoeft op te vragen vanuit de database, bijvoorbeeld als je

met de handleesapparaten aan de slag wilt. Dit laatste

wordt vooral in Duitsland gestimuleerd.

Een hoge leessnelheid is door de toepassing van een nieuw

concept mogelijk, namelijk door middel van het opslaan

dan wel kopiëren van belangrijke informatie die uit de

databank afkomstig is in de chip: het decentraliseren van

de data. De directe beschikbaarheid van de data bij het

boek zelf geeft een enorme tijdwinst bij het opvragen van

informatie uit het uitleensysteem, vooral op die plekken

waar een hoge doorvoersnelheid geëist wordt. Het gaat hier

vooral om de toegangspoort en de handleesapparaten.

De toegangspoorten
De toegangspoort is ontwikkeld voor het registreren van

informatie op RFID-etiketten die de klant door een deur

mee naar buiten neemt. In principe worden ook de num-

mers van niet voor uitlening geregistreerde materialen

gelezen en voor verdere statistische bewerking in de biblio-

theeksoftware opgeslagen. Zo kan de bibliotheek het aantal

gebruikte materialen vastleggen. Bij massale en gestan-

daardiseerde toepassing kan deze informatie op sectorni-

poort passeert. In- en uitgang zijn voor de eenvoud

gescheiden weergegeven, in de praktijk is de combinatie

een veel toegepaste. 

De bezoeker gaat meestal direct naar de boekenkast of de

informatiebalie, naar een OPAC-terminal of naar de inna-

mebalie en vandaar naar de kasten. Nadat de bezoeker het

materiaal uit de kast heeft gepakt loopt hij naar de zelfbe-

dieningsterminal voor de registratie van het te lenen mate-

riaal. Deze terminal heeft een geïntegreerde RFID-lezer en

de klant identificeert zich met zijn RFID-pas. Hij legt de

boeken op de terminal en de RFID-chips worden vrijgege-

ven en geprogrammeerd: de status verandert van ‘in huis’

in ‘uitgeleend’. De boeknummers zijn nu toegevoegd aan

de klantgegevens die in het uitleensysteem zijn opgesla-

gen. Ter bevestiging ontvangt de klant een bon met titel en

inleverdatum. Voor die klanten die om welke reden dan

ook liever op een andere wijze hun boeken registreren is er

de mogelijkheid bij een door een bibliotheekmedewerker

bediende balie langs te gaan. 

Op het moment dat de klant door het beveiligingspoortje

bij de uitgang loopt zal er geen alarmsignaal klinken, het-

geen immers de bedoeling is. In het tegenovergestelde

geval van een niet volledig doorlopen registratieprocedure

zal er wel een signaal afgaan. Naar keuze kan de biblio-

theek draaideuren of hekjes plaatsen en zo de uitgang

afgrendelen.

In de tweede situatie (figuur 3) staat de gang van het boek

centraal. Na ontvangst van het materiaal (linksonder) wordt

het boek in de catalogus ingevoerd en van een RFID-etiket

voorzien (tenzij al door een bedrijf als NBD/Biblion in een

eerder stadium in het boek geplakt). De op het etiket aan-

wezige chip wordt met de vereiste informatie geprogram-

meerd en gekoppeld aan het in de bestandscatalogus aan-

wezige record. Het boek gaat vervolgens naar de kast en is

klaar om te worden geraadpleegd of uitgeleend. 

Het verschil met afbeelding 2 is dat bibliotheekmedewer-

kers al lopende langs de kasten de collectie met een hand-

leesapparaat kunnen inventariseren en registreren. Het

omgekeerde is ook mogelijk: ontbrekende of foutief terug-

Figuur 2. De routing van een klant door de bibliotheek en de
toepassing van RFID-technologie (vanuit het perspectief van de klant)
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Terminal voor mediaverwerking / conversiestation
De terminal voor de mediaverwerking is bedoeld voor de

invoer van primaire gegevens van de RFID-etiketten. De

materialen kunnen:

• al in het bibliotheekbestand aanwezig en van een nieuw

etiket voorzien zijn;

• als nieuw in te voeren exemplaren worden behandeld.

Voor het etiketteren van de aanwezige boeken is een onaf-

hankelijk van netvoeding werkende rolwagen geschikt, een

tijdelijk aangepaste zelfbedieningsunit of een speciaal

daarvoor ontwikkeld conversiestation. De data-overdracht

loopt via het scannen van de barcode. In het eenvoudigste

geval zijn slechts de op het barcode-etiket aanwezige gege-

vens voor het RFID-label nodig. In een iets gecompliceer-

dere omgeving is de barcode slechts bedoeld voor het

opzoeken van gegevens uit een lokale databank en wordt

de daaruit afkomstige informatie daarna in de chip gepro-

grammeerd. De gewijzigde informatie (het additionele

RFID-nummer) wordt daarop in de centrale databank

opgeslagen.

Een RFID-printer kan een technisch hulpmiddel bij het eti-

ketteren van de materialen zijn. Naast het afdrukken van

informatie beschikt deze ook over een RFID-leesapparaat.

Bij het afdrukken van de barcode wordt het RFID-etiket

getest en de informatie wordt in de chip geprogrammeerd.

De medewerker plakt vervolgens het geprinte en gepro-

grammeerde label op het materiaal en vergelijkt de infor-

matie met die in de centrale databank. 

Het is ook mogelijk dat een externe partij de dienstverle-

ning voor het bedrukken, het programmeren en het

nawerk voor de bibliotheek verzorgt. Voor openbare bibli-

otheken bereidt NBD/Biblion een dergelijke dienstverle-

ning voor.

Handleesapparaat
Het handleesapparaat heeft twee functies: het is bedoeld

voor het inventariseren van collecties van materialen die in

kasten zijn opgesteld, als ook voor foutief teruggeplaatste

boeken. Bij de Openbare Bibliotheek van Hoogezand Sap-

pemeer is bovendien een kwaliteitscontrole toegepast op de

informatie in de database. Bij 2,5 procent van de in de data-

base ingevoerde materialen werd er een onregelmatigheid

geconstateerd. 

Het handleesapparaat kan bovendien gebruikt worden om

boeken op te sporen die vermist of verkeerd geplaatst zijn,

gereserveerd zijn, opgevraagd zijn voor een andere biblio-

theek, op de nominatie staan om verwijderd te worden uit

de collectie, enzovoort.

Inname
Voor vele bibliotheken is het interessant een separate

retourterminal, die ook buiten openingstijden voor bezoe-

kers toegankelijk is, in gebruik te hebben. Het boek wordt

eerst door een geïntegreerde RFID-lezer geïdentificeerd en

vervolgens – nadat is vastgesteld dat het boek van de biblio-

theek is – in een speciale brievenbus geplaatst en in een

bak opgevangen. Eventueel kan bij een verkeerde inname

het boek weer door de brievenbus teruggegeven worden.

Voor de sortering kunnen bijvoorbeeld twee bakken wor-

veau gebruikt worden voor bijvoorbeeld vergelijkingsdoel-

einden, aankoopadviezen indien de informatie bij een toe-

leverancier wordt opgeslagen. 

De toegangspoort is opgebouwd uit twee of drie parallel

opgestelde antennes. De antennes zijn oorspronkelijk ont-

worpen voor antidiefstalbeveiliging van materialen en zijn

vrijwel identiek aan de in bibliotheken toegepaste beveili-

gingssystemen. De doorloopbreedte is 0,9 tot 1 meter bij

twee antennes en 1,8 tot 2 meter bij drie.

Zelfbediening
Na de identificatie, bijvoorbeeld via een chipcard, RFID-pas

of een klassieke bibliotheekpas, kan de bezoeker de

gewenste materialen (boeken, cd’s, video’s) op de zelfbe-

dieningsbalie leggen en als geleend registreren. De chip in

het materiaal wordt zodanig ingesteld dat er geen alarm bij

de uitgang zal afgaan. De zelfbedieningsbalie is optioneel

geschikt voor het inleveren van de geleende exemplaren.

De materialen kunnen na registratie in een ernaast

geplaatste container worden gelegd, of via een brievenbus

worden afgegeven. In de praktijk scheiden vele bibliothe-

ken op grond van arbeidstechnische redenen de zelfbedie-

ningsbalie van het innameproces.

Het is ook mogelijk een stapel boeken in één keer te

registreren (anti collision). 

Uitleenbalies met medewerkers
De verwerking van materialen bij door medewerkers bezet-

te balies geschiedt eigenlijk op dezelfde wijze als bij de

zelfbedieningsbalie. Het bedieningscherm wordt door het

bibliotheeksysteem geleverd.

De apparatuur voor de verwerking van de materialen

bestaat uit een vlakke antenne en een leeseenheid die

direct op een pc is aangesloten. Ook hier kan in de toe-

komst een stapel boeken worden geregistreerd. Hierdoor

heeft de bemande uitleenbalie dezelfde functionaliteit en

dus gebruiksgemak als de zelfbedieningsbalie.

Figuur 3. De gang van het boek in de bibliotheek en de toepassing van
RFID-technologie (vanuit het perspectief van de bibliothecaris)
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Referentiesystemen
In Nederland en België zijn inmiddels enkele bibliotheken

overgestapt op een RFID-systeem:

• de Openbare Bibliotheek van Hoogezand Sappemeer

(met 3M als leverancier);

• de Openbare Bibliotheek Eindhoven in de vestiging Strijp

West (met Nedap als leverancier);

• de Openbare Bibliotheek Utrecht in de nieuwe vestiging

in Leidsche Rijn (met Kno-Tech als leverancier);

• de bibliotheek van de Universiteit van Leuven (met Bibli-

otheca RFID als leverancier).

Hoogezand Sappemeer
Als eerste bibliotheek in Europa voerde de Openbare Bibli-

otheek van Hoogezand Sappemeer een RFID-systeem in.

In een samenwerkingsverband van NBD/Biblion, Biblionet

Groningen, de bibliotheek en 3M werd in april 2001

gestart met het project. De volledige collectie boeken van

de volwassenenafdeling (ongeveer 43.000 stuks) werd

voorzien van een chiplabel (chip: Texas Instruments). De

bibliotheek beschikte al over een beveiligingssysteem op

basis van EM-strips. Middels een speciaal daarvoor ontwor-

pen conversiestation werden de boeken voorzien van een

chiplabel. De personeelsbalies werden aangepast en voor

de uitgifte werd een zelfbedieningsbalie geplaatst. Daar-

naast kon met behulp van een handleesapparaat gewerkt

worden aan het beheer van de collectie en kon de informa-

tie in de database waar nodig worden gecorrigeerd. Het

project werd in februari 2002 afgesloten. De resultaten

zijn in een uitgebreid eindrapport vastgelegd.

Belangrijkste resultaten van het project:

• er kwam informatie beschikbaar over het gebruik van

RFID-concepten in openbare bibliotheken;

• meer dan 65 procent self-service (uitlening). Onder ande-

re vanwege het ontbreken van een oplossing voor non-

den gebruikt. De verdere sortering geschiedt door een vol-

waardige, dat wil zeggen uitbreidbare, sorteerrobot met

een aantal bakken aan te sluiten. Criteria zijn bijvoorbeeld

reserveringen, vakgebieden, magazijnexemplaren, materi-

aalsoorten en dergelijke.

RFID-etiketten
De kern van het systeem is het RFID-etiket. Naast de chip

bevat het etiket een antenne die de radiosignalen uitzendt

en een zo groot mogelijk leesbereik heeft.

De techniek is open: de ISO 15693-standaard (en in de toe-

komst ISO 18000) zorgt ervoor dat verschillende chiptech-

nologieën en -generaties onderling compatibel zijn. Dit is

hetzelfde als non proprietary.

Vergelijkingscriteria
De volgende criteria zijn relevant voor een systeemvergelij-

king:

• de basisprincipes moeten in ieder geval zeker kunnen

worden toegepast (toegangspoorten, zelfbediening, perso-

neelsbalies, collectiebeheer);

• de langetermijnlevering van chips dan wel RFID-labels

moet gegarandeerd zijn; 

• het is van belang dat RFID-concepten voor alle materialen

toegepast kunnen worden. Alle leveranciers van RFID-syste-

men werken al enkele jaren aan een volwaardige oplossing.

Het gaat dan om materiaalsoorten als cd’s, dvd’s, cd-roms.

Met name de beveiliging is een complicerende factor;

• de chiptechnologieën moeten ook over diverse generaties

en producenten heen onderling uitwisselbaar zijn (ISO-

standaard 15693 en 18000). Deze standaard is een van de

belangrijke voorwaarden die bibliotheken tegenwoordig

moeten stellen: bibliotheken investeren voor de lange ter-

mijn en kunnen niet de van chips voorziene materialen

binnen enkele jaren opnieuw beplakken, omdat de chips

niet meer (of alleen nog tegen hoge prijzen) gemaakt wor-

den. (Ter vergelijking: men zou een pc met een 486-pro-

cessor moeten kopen omdat het systeem slechts daarop

draait. En alle hardware moet vroeger of later toch vervan-

gen worden.) Nieuwe chips kunnen desgewenst met een

nieuw datamodel worden geprogrammeerd, dan wel de in

het bestand aanwezige materialen worden van het nieuwe

datamodel voorzien. Dit betekent een extra investering,

echter de bibliotheek hoeft de chips niet te vervangen;

• er moet geen additioneel beveiligingsysteem nodig zijn

(elektromagnetische strips). Dit is overigens een op zich-

zelf staande discussie. De wereldleider op het terrein van

diefstalbeveiliging in bibliotheken, 3M, gaat uit van een

niet-geïntegreerde oplossing van identificatie en beveili-

ging en houdt vast aan de beveiliging met EM-strips;

• het systeem moet uitbreidbaar zijn voor extra componen-

ten, bijvoorbeeld ID-passen in een universiteit, betaalfunc-

ties bij het kopieerapparaat, internetgebruik, koffiemachi-

ne;

• de al in gebruik zijnde bibliotheeksoftware moet RFID

ondersteunen; 

• alle materialen moeten van de RFID-etiketten kunnen

worden voorzien;

• de leverancier moet een betrouwbare toekomstvaste part-

ner zijn en in Nederland ondersteuning kunnen leveren. Zelfbedieningsbalie
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den geplaatst, en nog eens zeshonderdduizend banden

komen in schuifkasten. Een robot voor het sorteren van

boeken is gepland.

Bijzonder interessant is het bedrijfseconomische aspect dat

bij de integratie van de RFID-systemen beoogd is: in de

nieuwe bibliotheek werken twintig personen, die in een

drieploegendienst draaien, want de bibliotheek is 24 uur

per dag geopend. Dit betekent dat slechts vier tot vijf mede-

werkers per dienst voor bezoekers en de verwerking van

materialen verantwoordelijk zijn.

De ervaringen van deze bibliotheken hebben de potentiële

voordelen zoals gemeld grotendeels aangetoond. Met name

bibliotheken die zich oriënteren op vernieuwingen met

betrekking tot bouw / inrichting / beveiligingssystemen /

automatisering doen er verstandig aan zich te verdiepen in

RFID-concepten.

Toekomst
Verwacht wordt dat binnen een aantal jaren veel bibliothe-

ken zijn overgestapt op deze nieuwe technologie. Dit kan

een revolutionaire ontwikkeling met zich meebrengen.

Bibliotheken die gedurende de hele dag en avond open

kunnen zijn zonder extra personeel te hoeven inzetten.

Nieuwe diensten aan klanten door koppeling van deze sys-

temen aan individuele hardware (handleesapparaten) waar-

in profielen kunnen worden geprogrammeerd, enzovoort.

Nu nog niet in beeld maar binnen enkele jaren realiteit.
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books is dit nog achtergebleven bij andere projecten;

• de handlezer heeft een sterke toegevoegde waarde. De

medewerkers van de bibliotheek hebben dit onderdeel van

het project als zeer waardevol ervaren. In samenwerking

met projectpartner Biblionet Groningen werden diverse

experimenten uitgevoerd. Inmiddels is het als hulpmiddel

bij het beheren van de database en de collectie niet meer

weg te denken;

• apparatuur is zeer stabiel. De door 3M beschikbaar gestel-

de apparatuur vertoonde vrijwel geen mankementen.

Eindhoven
Binnen het kader van Kenniswijk werd in november 2001

gestart met een tweede RFID-project in Nederland. De col-

lectie van de vestiging Strijp West in Eindhoven werd volle-

dig voorzien van een chiplabel (chip: Philips I-code). In

deze bibliotheek werd wel gewerkt met een geïntegreerde

oplossing van identificatie en detectie binnen het RFID-

systeem. Bovendien werd ook het terugbrengen door mid-

del van een zelfbedieningsunit geregeld. De leverancier

Nedap realiseerde een ondersteuning en beheer op

afstand.

Na enkele weken bleek al het grote succes: ongeveer 95 tot

98 procent van de uitleningen en de innames werden via

de zelfbedieningssystemen geregeld.

Utrecht
In december 2002 werd in de nieuwe wijk Leidsche Rijn

een nieuwe vestiging geopend. De bibliotheek is direct van

start gegaan met een RFID-systeem, geleverd door de fir-

ma Kno-Tech. Ook hier is sprake van een geïntegreerde

toepassing van identificatie en beveiliging en wordt

gewerkt met een chip van Philips (de I-code). De Openbare

Bibliotheek van Utrecht is van plan om, afhankelijk van de

ervaringen in deze vestiging, voor de volledige organisatie

te gaan werken met een RFID-concept.

Leuven
De Campusbibliotheek Arenberg van de Katholieke Uni-

versiteit Leuven heeft als grootste Belgische universiteits-

bibliotheek gekozen voor een ‘materiaalmanagement en 

-beveiligingsysteem’ van Bibliotheca RFID. De doelstelling

is het groeiende gebruik van materialen te kunnen opvan-

gen en tevens het aantal medewerkers in de nieuwe biblio-

theek zo laag mogelijk te houden. 

Twee samenwerkende bedrijven, Lucatron AG en Philips

Semiconductors, hebben materiaal en kennis in dit project

geleverd. De totale collectie van de KU Leuven omvat 

4,5 miljoen banden.

De IT-ingenieurs van de KU Leuven hebben een nieuw

softwarepakket voor de bibliotheek ontwikkeld (Amicus),

waarbij de combinatie met een RFID-systeem altijd voorop

heeft gestaan. Gelijktijdig met de ontwikkeling van het

managementsysteem heeft men intensief naar een

geschikt RFID-systeem gezocht. De collectie omvat de lite-

ratuur van achttien afdelingen en twee faculteiten. In het

eerste jaar wordt een bestand van honderdduizend mono-

grafieën van RFID-etiketten voorzien en in een nieuw

gebouw opgeslagen. In dit gebouw zullen op termijn twee-

honderdvijftigduizend banden in een open omgeving wor-




