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Wat doen wij?

 Ondersteuning bibliotheek bij collectioneren RCB.

 Ondersteuning bibliotheek bij collectioneren BCB.

 Probiblio collectioneert via de RCB.

 Probiblio collectioneert voor nieuwe bibliotheken via de 
BCB.



Omdat deze behoefte bestaat en de dienstverlening aansluit bij het 
Gezamenlijk Collectieplan van de KB. Ook past het in de visie van 
Probiblio: wij helpen bibliotheken; nu en in de toekomst.

 De vraag komt meestal van de bibliotheek en soms, tijdens een 
bijeenkomst bijvoorbeeld, brengen we ze op een idee.

Waarom doen we dat?
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 Eerst gaan we met elkaar in gesprek. Vaak met een of meerdere personen die 
zich binnen de bibliotheek bezighouden met collectie.

 We willen immers dat de bibliotheek zich een duidelijk beeld kan vormen van 
wat wij kunnen bieden.

 Als blijkt dat de bibliotheek geïnteresseerd is, plannen we een vervolggesprek. 
De Collectioneur van Probiblio is hier ook bij.

 En wat we kunnen doen, is best veel.

Wat doen we?
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 Wat hebben we nodig?

 Een getekende overeenkomst en SLA,

 Een contactpersoon binnen de bibliotheek,

 Opgave van het collectiebudget (formulier Randvoorwaarden en
bezitsverdeling) voor het lopende jaar,

 Wensen ten aanzien van de aanschaf voortkomend uit het collectiebeleid van
de bibliotheek: de zogenaamde Aanschafcriteria.
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Wat hebben we nodig?



 Wij gaan aan de slag met de aan ons geleverde gegevens zodat we een
collectieprofiel kunnen maken. Het collectieprofiel wordt altijd voor akkoord 
voorgelegd aan de bibliotheek.

 Een collectieprofiel is een datamodel en gebaseerd op de uitleningen van het 
voorafgaande jaar. Deze gegevens halen we uit Bicat-Wise.

 Dit profiel is een blauwdruk van de collectie in jouw Bibliotheek.

 Hiervoor berekenen wij alleen inrichtingskosten.
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Ondersteuning bij collectioneren RCB



Voorbeeld van (een deel) van een Collectieprofiel
Categorie Vestiging

XXX
Uitleningen Uitleen % Bezit Bezit % Factor Gewenst 

vervangings
percentage

Gemiddelde
bandprijs 
inclusief 
inwerkkosten

Budget Bandenper
meter

Benodigde
plankruimte
(meter)

Inhaalslag Gepland
bezit

Geplande
uitleen 
frequentie

Geplande
afschrijving

Geplande
aanschaf

Vfic

0001-
streek /
familie

4.645 3,0% 1.045 2,0%

Uitleen Gebruiksfactor Bezit Bezit Prognose
frequentie (relatiefuitleen- oud(ouder nul(2jaarniet uitleningen

percentage) dan8jaar) uitgeleend)

4,4 1,5 224 30 3.952 1,0 10% € 881,3015,84 € 30 11 -489 556 7,1 544 56

Vfic
0002-
romantisch

7.698 5,0% 1.367 2,6% 5,6 1,9 137 31 6.549 1,0 10% € 1.349,0714,89 € 30 18 -461 906 7,2 552 91

Vfic
0003-
historisch

3.530 2,3% 718 1,4% 4,9 1,7 160 31 3.003 1,0 10% € 919,6217,52 € 30 12 -193 525 5,7 246 52

Vfic

0004-
science
fiction /
fantasy

1.183 0,8% 465 0,9% 2,5 0,9 155 32 1.006 1,0 10% € 499,7117,43 € 30 8 -178 287 3,5 207 29

Vfic
0005-
detective

4.289 2,8% 833 1,6% 5,1 1,8 139 20 3.649 1,0 10% € 865,5015,70 € 30 11 -282 551 6,6 337 55

Vfic
0006- thriller 17.223 11,2% 2.985 5,7% 5,8 2,0 380 111 14.652 1,0 10% € 2.976,4615,86 € 30 34 -1.108 1.877 7,8 1.296 188

Vfic
0007-overig
spannend

1.681 1,1% 438 0,8% 3,8 1,3 88 27 1.430 1,0 10% € 490,1916,51 € 30 7 -141 297 4,8 171 30

Vfic

0008-
psychologis
ch

6.446 4,2% 1.703 3,2% 3,8 1,3 491 120 5.484 1,0 10% € 2.092,7916,40 € 30 32 -427 1.276 4,3 555 128

Vfic

0009-
literatuur /
overige
genres

11.217 7,3% 3.494 6,6% 3,2 1,1 975 353 9.543 1,0 10% € 4.180,6716,43 € 30 66 -949 2.545 3,8 1.204 254

Het Budget en de aantallen in de kolom ‘Geplande Aanschaf’ is de basis voor de
collectioneurs. Hiermee gaan zij aanschaffen vanuit de bestelmodule in Bicat-Wise.
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Wij helpen met het inrichten van de BCBmodule:
 Automatisering & Digitalisering maakt een BCB-groep waarvoor het aanschafprofiel 

dient.
 Deze groep bevat een bestelvestiging (stafvestiging) voor de bibliotheekorganisatie
 De bestelvestiging beheert het budget en is juridisch eigenaar van het aangeschafte 

materiaal.
 Heeft de bibliotheek abonnementen bij NBD Biblion? Daar houdt het systeem 

rekening mee.
 Budgetfactoren regelen de verdeling van de materialen over de clusters.
 Bepalen van vestigingsgrootte door vestigingsklassen bijv. in: centrale, filialen en 

servicepunten (of: groot, normaal en klein).
 Budgetverdeling over 52 weken. Budget dat in een week niet is uitgegeven (vanwege 

bijv. mager aanbod) wordt opgeteld bij het budget in de resterende weken.
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Ondersteuning bij collectioneren BCB



Probiblio collectioneert via de RCB/BCB

 Het jaarlijks opstellen van een aanschafprofiel, rekening 
houdend met het beschikbare budget en het lokale 
collectiebeleid.

 Het wekelijks selecteren en bestellen van materialen in 
naam en voor rekening van de opdrachtgever volgens 
het opgestelde en door de opdrachtgever 
goedgekeurde aanschafprofiel.

 Het eens per kwartaal rapporteren over de voortgang 
van de werkzaamheden aan de opdrachtgever.



Verschil RCB/BCB
 Bij BCBaanschaf wordt besteld op budget ipv aantallen.

 Bij BCBaanschaf wordt de organisatie gezien als 1 
vestiging. 

 Voor nieuwe bibliotheken wordt de aanschaf via de BCB 
gedaan met de volgende voorwaarden:
 Minimaal 1 jaar gebruik van BCB saneren.
 Minimaal 1 jaar gebruik van BCB rouleren/floaten.
 Minimaal 1 jaar op Probiblio Wise.

 Planning in overleg met afdeling collectieadvies.



 Wij zijn projectleider of deelnemer bij diverse onderzoeken.

 Op provinciaal niveau: Kwaliteit van de collectie in Zuid-Holland of Gezamenlijk 
Collectiebeleid 2020 – 2024, meedenken over de collectie in het Landelijk 
Gebied. Hierbij maken we ook gebruik van de gegevens van Whize (Mosaic).

 Ook duiken we in specifieke klantvragen zoals het maken van een Saneerplan, 
verrichten we onderzoek om de uitleenfrequentie te verhogen of maken
collectiebeleid samen met specifieke bibliotheken.

 Meedenken over nieuwe producten, diensten, ontwikkelingen, zoals Bieblo.
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Wat doen we nog meer?



 De Collectieadviseurs hebben nauw contact met de Data-analist 
voor alle cijfermatige vragen.

 Daarnaast varen ze op de inhoudelijk kennis van de Collectioneurs. 
Zij zijn deskundigen op het gebied van aanschaf.

 Technische ondersteuning wordt geleverd door het (School)Wise-
team. Dit geldt voor de meest uiteenlopende onderwerpen, van 
instructies om zelf rapportages te kunnen draaien tot vragen die 
betrekking hebben op de Bibliotheek Collectiebeheer (BCB)-
module.
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Interne samenwerking



Collectieadvies en Programmering 

Mirjam Noach

Marjolein van der Steen

Rebecca van Offeren (data-analist)

collectieadvies@probiblio.nl

Kortom: we zijn graag uw partner.
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