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NNOG NIET ZO LANG GELEDEN waren bibliotheken gewend

hun dienstverlening af te stemmen op individuele

gebruikers. Er werd gecollectioneerd en toegankelijk

gemaakt. Hierbij had men een inwoner van een stad (OB),

een medewerker van het bedrijf (SB) of een student (WB)

voor ogen. Er was steeds sprake van afstemming op meest-

al veronderstelde individuele behoeftes. Daarin is de laat-

ste jaren iets aan het veranderen. Het kan nu gebeuren dat

een belangenorganisatie of een bedrijf de bibliotheek

vraagt rekening te houden met de specifieke wensen en

verlangens van de door hen vertegenwoordigde gebrui-

kersgroep. Men is ook bereid daarvoor te betalen.

Hiermee begeeft de bibliotheek zich op een geheel nieuw

terrein, namelijk die van offertes maken en business-to-

business werken en denken. Als men eenmaal de smaak

te pakken heeft, blijft men niet zitten wachten tot een

opdrachtgever langs komt, maar gaat men ook de markt

verkennen, businessplannen maken en actief de potentiële

opdrachtgever bezoeken.

Althans zo verging het de Bibliotheek van de TU Delft. 

De ervaring heeft inmiddels geleerd dat als men deze weg

op wil gaan, er veel aandacht besteed moet worden aan

verkoopvaardigheden van de betrokken medewerkers. Let

vooral op de valkuil om te veel vanuit de aanbodkant te

redeneren (wij weten wat goed en handig voor de klant is).

Juist die vraagkant is zeer belangrijk. Als de klant niet

tevreden is zal de samenwerking zeer kortstondig zijn en

moet men dus steeds nieuwe klanten zien te vinden. Pro-

beer een klant die eenmaal binnen is ook binnen te hou-

den, dat bespaart veel werk.

Uitgangspunt voor iedere bibliotheek is zorg te dragen dat

voldaan wordt aan de hoofdtaak waar het bestaansrecht

vanaf hangt. Maar daarnaast kan er veel extra’s gedaan

worden, vaak als spin-off van bestaande producten en/of

diensten. Hiervoor is het wel belangrijk dat uit de financiële

administratie zichtbaar te maken is welke kosten er

gemaakt worden en wat de opbrengsten zijn per product

of opdracht. Want naast het marktconform werken en het

vermijden van concurrentievervalsing, moet men erop

bedacht zijn dat subsidiegelden lekken naar diensten die

men voor een betalende opdrachtgever verricht. Het meest

ideale is natuurlijk, dat naast de verrijking van de werk-

zaamheden ook de gebruiker die aangewezen is op de

hoofdtaak van de bibliotheek, hiervan kan mee profiteren.

Als het technische bedrijfsleven of een belangenorganisa-

tie bereid is bepaalde diensten van de Bibliotheek TU Delft

te financieren, kunnen de studenten en medewerkers van

de TU Delft daar ook hun voordeel meedoen.

Aanvulling
De Bibliotheek TU Delft (zie kader op pagina 40) produ-

ceert in opdracht het technisch en milieugedeelte van de

Nederlandse Onderzoek Databank (NOD). Hierin wordt

lopend en recent afgesloten wetenschappelijk onderzoek bij

universiteiten en andere onderzoeksorganisaties toeganke-

lijk gemaakt. De organisatie en kennis die opgebouwd is bij

de activiteiten die nodig zijn om de onderzoeksgegevens te

acquireren en te ontsluiten, waren voor STOWA een goede

reden om indertijd bij de Bibliotheek TU Delft aan te klop-

pen met het verzoek om de STOWABASE te bouwen.

In dit geval financiert de STOWA dus de acquisitie en ont-

sluiting van de onderzoeksgegevens van haar deelnemers.

Voor de studenten en medewerkers van bijvoorbeeld de

faculteit Civiele Techniek en ook het aanverwante bedrijfs-

leven biedt deze informatie een gratis aanvulling op het

standaardpakket dat de Bibliotheek TU Delft hen met sub-

sidie kan bieden. Tevens biedt dit de STOWA een platform

om te laten zien wat haar activiteiten zijn.

STOWA deelnemers
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

ondersteunt waterbeherende instellingen met het (doen)

verrichten van toegepast onderzoek. Alle waterbeheerders

– provincies, waterschappen en het ministerie van Verkeer

en Waterstaat – werken in de stichting samen. Op dit

moment telt de STOWA zo’n 75 deelnemers. Het totale

budget voor onderzoek, ontwikkeling, informatie en dien-

sten wordt door alle participanten bijeengebracht. 

Michelle Talsma en Ineke de Graaf-van Vonno

Bibliotheek bouwt virtueel kennis-
centrum in opdracht

Bibliotheken zijn voor specifieke klantengroepen – zoals belangenorganisaties en bedrij-

ven – de aangewezen partner om content te maken en die in een virtueel kenniscentrum

bijeen te brengen en beschikbaar te stellen. Aldus luidt de stelling van Michelle Talsma

en Ineke de Graaf-van Vonno. Ze spreken uit ervaring: de afgelopen jaren werkten ze

samen aan de opbouw van de STOWABASE, een databank op het gebied van het lopen-

de onderzoek van de Nederlandse waterbeheerders.
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Momenteel bedraagt het jaarlijkse budget zo’n tien miljoen

gulden.

De samenwerking van de 75 deelnemers in de stichting

heeft als belangrijkste voordelen dat:

• onderzoeksinspanningen worden gebundeld en afge-

stemd, hetgeen leidt tot een efficiëntere inzet van onder-

zoeksgelden;

• strategisch onderzoek mogelijk wordt omdat financiering

gewaarborgd is, waardoor vernieuwende ideeën een kans

krijgen;

• de communicatie tussen waterbeheerders verbetert door

deelname aan begeleidingscommissies en bijvoorbeeld

workshops;

• gezamenlijke kennisontwikkeling bijdraagt aan het 

algemene kennisniveau.

De deelnemers, dat wil zeggen de waterbeheerders, bepa-

len de onderzoeksprioriteiten van de STOWA. De uitvoe-

ring van onderzoek vindt plaats onder regie van de

STOWA, waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt

met andere instanties. De hoofdlijn van het onderzoek is

technisch, technologisch, bedrijfseconomisch en natuur-

wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de regionale

waterbeheerders. Daarnaast is er ruimte voor bestuurlijk-

juridisch en sociaal wetenschappelijk onderzoek. 

Onderzoeksvelden STOWA 
De STOWA voorziet de waterbeheerders in kennis en 

instrumenten die nodig zijn bij het goed uitoefenen van

de taken van de waterbeheerders: het beheer van de water-

kwaliteit en waterkwantiteit. De volgende onderzoeksvel-

den zijn onderscheiden:

• het Afvalwatersysteem: verzameling, transport en behan-

deling van afvalwater;

• het Watersysteem: het beheer van oppervlaktewater en

grondwater, inclusief de oevers, waterbodem en de infra-

structuur (bijvoorbeeld stuwen);

• de Waterketen: water dat aan het watersysteem onttrok-

ken wordt en tenslotte weer als ‘gebruikt’ water in het

watersysteem terecht komt (bijvoorbeeld de toepassing van

regenwater als toiletwater); 

• waterkering: voorkoming van overstromingen en

instandhouding van dijken.

Kennisoverdracht
De resultaten van de onderzoeken worden vastgelegd in

rapporten, handboeken of brochures die voor eenieder toe-

gankelijk zijn en gratis aan de STOWA-deelnemers ter

beschikking worden gesteld. Veelal resulteert onderzoek in

computerprogramma’s waarmee het mogelijk is om bij-

voorbeeld (afval)watersystemen te modelleren of ecologi-

sche beoordelingen van het oppervlaktewater uit te voeren.

De STOWA brengt periodiek een informatieblad uit met

daarin informatie over het lopende en afgeronde onder-

zoek ten behoeve van bestuurders en beleidsmedewerkers. 

Naast deze output van onderzoeksresultaten, ziet de

STOWA een belangrijke taak voor zich weggelegd als ken-

nistransferpunt. In het kader daarvan zijn de STOWA-

BASE en de HYDROTHEEK in het leven geroepen. Beide

databanken zijn voor eenieder via de internetsite van de

STOWA toegankelijk. De STOWABASE bevat een over-

zicht van het lopende onderzoek van de Nederlandse

waterbeheerders en de HYDROTHEEK over het uitgevoer-

de onderzoek (rapporttitels). Het beheer van de databases

is in handen van de Wageningen Universiteit (HYDRO-

THEEK) en de Bibliotheek van de Technische Universiteit

Delft (STOWABASE). 

Het doel van de STOWABASE is om waterbeheerders op

de hoogte te brengen van elkaars onderzoek (en dat van de

STOWA). Hiermee wordt kennisuitwisseling bevorderd en

dubbel onderzoek voorkomen.

De STOWABASE 
Voor de acquisitie van onderzoek dat plaatsvindt bij de

waterbeheerders, zoals de Waterschappen en de Hoog-

heemraadschappen, wordt een netwerk van contactperso-

nen onderhouden. De personen worden eenmaal per jaar

benaderd met de vraag om nieuw onderzoek aan te mel-

den en het reeds aangemelde lopend onderzoek te contro-

leren op mogelijke mutaties. Hiervoor krijgt men een spe-

ciaal ontworpen enquêteformulier toegestuurd. In toene-

mende mate kan dat gelukkig elektronisch. Meestal zijn er

nog wel een paar aansporende telefoontjes nodig, maar

uiteindelijk komen de ingevulde en eventueel van wijzigin-

gen voorziene formulieren terug. Het aangeboden onder-

zoek wordt nu inhoudelijk ontsloten met behulp van een

speciaal voor de STOWABASE ontwikkelde thesaurus.

Vervolgens wordt het onderzoek toegevoegd aan de NOD1.

Aan de NOD wordt jaarlijks een relevant subset onder-

zoeksgegevens onttrokken dat als enige bron gebruikt

wordt om de STOWABASE van gegevens te voorzien. 

Tot en met 1999 werd de subset bovendien gebruikt om

een gedrukte versie van te laten maken.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie – een van de onderzoeks-
velden van de STOWA
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Met ingang van 2000 wordt het bestand ten slotte geïm-

porteerd in een speciaal ontwikkelde database die via de

STOWA-website toegankelijk is.

Momenteel wordt er gekeken of STOWABASE als thema-

databank van de NOD aangeboden kan worden. Het

nadeel is dat de eigen interface verloren zal gaan, maar het

voordeel is dat het bestand regelmatig wordt geactuali-

seerd. Een themadatabank van de NOD is een subset van

de NOD met de NOD-zoekstructuur. De huidige STOWA-

BASE is weliswaar digitaal te raadplegen, maar de update

frequentie is als bij drukwerk slechts eenmaal per jaar.

Virtuele Kenniscentra
De Bibliotheek TU Delft is in toenemende mate betrokken

bij het opzetten en onderhouden van virtuele kenniscentra

(VKC), kennismanagementsystemen of welke andere

moderne benamingen er ook gekozen mogen worden. De

opzet is meestel dezelfde: het inrichten van een internet

site binnen een bepaald kennisdomein voor één of meer-

dere organisaties. Naast relevante internet sites worden er

ook relevante informatiebronnen opgespoord en bijeenge-

bracht en het liefst met één zoekinterface beschikbaar

gesteld. Vervolgens kan het zoekresultaat gebruikt worden

om het eventuele elektronische artikel te raadplegen of een

kopie aan te vragen, maar steeds met de bedoeling mede-

werkers van deze organisaties tijd te besparen door te ver-

hinderen dat zij zelf op zoek moeten gaan naar informatie-

bronnen met hun specifieke zoekstructuur.

Het ziet ernaar uit dat de STOWABASE als bron een

goede aanvulling gaat worden voor de Kennisbank Water-

bouw, die binnen Delft Cluster2 in ontwikkeling is.

Ook de NOD is een zeer handige bron voor het inrichten

van een VKC, daar deze databank uit drie onderdelen

bestaat, namelijk het lopende onderzoek, de betrokken

instituten en de hoogleraren eventueel uitgebreid met pro-

jectleiders van de onderzoeken. Vooral deze laatste groep,

het zogenaamde expertisebestand, voorziet in een belang-

rijk onderdeel voor een VKC.

Lessons learned
Voor de Bibliotheek TU Delft geldt dat naast het voortdu-

rende proces van selectie en ontsluiting ten behoeve van

relevante informatie voor de betreffende databases, de

documentalisten en de wetenschappelijke informatiespe-

cialisten met hun domeinspecifieke kennis bij uitstek de

personen zijn om voor klantengroepen een virtueel kennis

centrum in te richten. Zij kennen de markt en weten

welke ontwikkelingen gaande zijn. Daarnaast verstaan zij

de kunst om als informatie-intermediair een VKC zo in te

richten dat ook een ongeoefende zoeker in staat is relevan-

te informatie te vinden.

Naast de presentatie van informatie zijn bibliotheken voor

belangenorganisaties de aangewezen partner om content

te maken die de VKC op kan nemen.

De bibliotheek moet actief de mogelijke partners benade-

ren en niet afwachten of men toevallig aan hen denkt. Er

moet goed geluisterd worden waar de potentiële partner

(klant) mee geholpen kan worden gezien vanuit de infor-

matie (technische) mogelijkheden en ontwikkelingen.

Noten

1 Nederlandse Onderzoek Databank (NOD), samenwerkingsverband voor

het verzamelen en ontsluiten van wetenschappelijk lopend onderzoek,

tussen de bibliotheken van de TU Delft en Wageningen UR en het NIWI.

2 Delft Cluster verricht lange termijn fundamenteel strategisch onder-

zoek op het gebied van duurzame inrichting van deltagebieden. Dit is een

samenwerkingsverband tussen de TU Delft, WL  Delft Hydraulics, TNO,

GeoDelft en het IHE.

3 MARNA, MARitiem NAutische database toegankelijk via

http://delfi.library.tudelft.nl:4505/ALEPH/-/start/marna.

4 ABSIS, Architectuur Bouwtechniek Informatie Systeem.

Michelle Talsma is werkzaam bij STOWA, Ineke de Graaf-van

Vonno bij de Bibliotheek TU Delft.

Bibliotheek TU Delft

De Bibliotheek TU Delft is dé bibliotheek voor studenten en
wetenschappelijke medewerkers van de TU Delft. Daarnaast func-
tioneert zij als landelijk technisch-wetenschappelijke bibliotheek. 
Het speelveld waarin de bibliotheek zich beweegt is onderver-
deeld in negen kennisdomeinen. Vanuit deze kennisdomeinen
worden de faculteiten, met hun onderwijs en onderzoek bediend,
en de relevante organisaties en bedrijven buiten de TU Delft.
Deze dienstverlening is onderverdeeld in vier hoofdactiviteiten,
die clusters worden genoemd: Informatieselectie, Informatiebe-
middeling, Informatielogistiek en Advisering
De cluster Informatieselectie houdt zich bezig met de (kwaliteits-)
selectie van de primaire en secundaire informatie die de gebrui-
ker aangeboden zal worden. Hieronder vallen activiteiten als col-
lectievorming en de selectie van bibliografische databases die
nodig zijn om de collectie inhoudelijk te ontsluiten. Hierbij moet
worden gedacht aan databases (bijvoorbeeld Webspirs) die tijd-
schriftartikelen en congresbijdragen ontsluiten. Binnen dit clus-
ter vallen op grond van kwalititeitsselectie ook de uitgeverij DUP
(Delft University Press) als het in eigen huis bouwen van vakda-
tabases. Bij de selectie van databases gaat de voorkeur uit naar 

het in licentie nemen van bestaande databases. Mocht er voor 
een bepaald domein geen goede database beschikbaar zijn, dan
kan besloten worden deze zelf te produceren. Een voorbeeld is
de maritieme database MARNA3. Ook kan een database in
opdracht geproduceerd worden, zoals de architectuurdatabase
ABSIS4 voor de faculteit Bouwkunde.
Alles wat door de cluster Informatieselectie is geselecteerd en
toegankelijk gemaakt, wordt door de cluster Informatiebemidde-
ling aan de klant aangeboden. Hieronder vallen bijvoorbeeld alle
balies (centrale bibliotheek, faculteitsbibliotheken, WL | Delft
Hydraulics), het inrichten van virtuele kenniscentra, en dergelijke.
De cluster Informatielogistiek is verantwoordelijk voor het goed
laten verlopen van de logistieke processen binnen de bibliotheek,
zoals de documentleverantie, zowel aan de klant op afstand als
aan de bezoekende klant. 
Andere bibliotheken of bedrijven die niet goed weten wat ze met
hun informatievoorziening aan moeten kunnen bij de Biblio-
theek TU Delft hulp in roepen. Hiervoor is een apart cluster Advi-
sering ingericht. De adviseurs hebben een aantal tools ontwikkeld
om deze adviesfunctie te vervullen. Eén daarvan is de quick scan. 




