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1 Inleiding 
 
Het gebruik van ICT-systemen in de Vlaamse openbare bibliotheken kende in de laatste decennia 
een gestage toename. Deze trend begon met de eerste Bibliotheeksystemen en zette door met 
de komst van het internet. Vandaag werken de bibliotheken ook met digitale collecties die soms 
een mobiele toepassing krijgen (vb. e-Books). Deze evolutie vereist het beheer van steeds meer 
ICT-systemen: de traditionele bibliotheek wordt een ‘digitale bibliotheek’. 

1.1 Definitie van een Digitale Bibliotheek 

De digitale bibliotheek wordt in deze studie gedefinieerd als het geheel van applicaties, digitale 
inhoud, bijbehorende ICT-infrastructuur en ICT-support dat ingezet wordt door de drie 
beleidsniveaus (gemeenten, provincies/Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaamse regio) om de 
huidige uitdagingen voor de openbare bibliotheken aan te pakken. De voornaamste uitdagingen 
zijn momenteel van digitale (vb. online interactie met de gebruikers) of pure ICT-aard (vb. 
support van het fysieke collectiemanagement door de automatisering van metadata-analyse). 
De coördinatie van de interoperabiliteit van de betrokken applicaties, documenten en 
infrastructuur garandeert dat de bibliotheeksector kan functioneren als een netwerk van 
openbare bibliotheken. Deze netwerkarchitectuur hoort ervoor te zorgen dat plaatselijke 
openbare bibliotheken relevante diensten kunnen aanbieden in een maatschappij die steeds 
meer digitale aspecten vertoont. 
 
Als we vergelijken met het conceptuele kader opgesteld door Ian Rowlands en David Bawden 
(“Digital Libraries, A Conceptual Framework” - Department of Information Science, City 
University London, UK), analyseert deze studie al de ICT-systemen die vereist zijn voor de 
werking van alle types bibliotheken, gaande van de ‘traditionele bibliotheek’ tot de ‘muurloze 
virtuele bibliotheek’.  
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Schema 1: Deze studie omvat alle ICT-systemen van alle bibliotheektypes zoals omschreven door IAN ROWLANDS en 

DAVID BAWDEN 

 

1.2 Doelstellingen van de studie 

Nu de bibliotheken steeds meer ICT-systemen gebruiken, wordt het belangrijk voor de sector om 
een duidelijk overzicht te behouden van de voornaamste systemen om de algemene werking te 
kunnen optimaliseren en om nieuwe systemen vlot te kunnen invoeren en integreren. 
 
Deze studie beoogt het opstellen van een overzicht van de huidige situatie en de 
vereenvoudiging van de organisatie van 1) de optimalisatie van de huidige infrastructuur en 2) 
de invoer van nieuwe ICT-systemen voor de openbare bibliotheeksector. 
 
De resultaten van de studie moeten de openbare bibliotheeksector helpen om: 

 een gemeenschappelijke ICT-visie en –strategie te definiëren; 

 de bestaande systeemarchitectuur te optimaliseren; 

 te wegen op de productplanning van de huidige leveranciers; 

 een gemeenschappelijke blauwdruk voor de verdere uitbreiding van de digitale 
bibliotheek uit te werken; 

 de (internationale) markt van de leveranciers voor bibliotheken te beïnvloeden; 

 een kader te creëren voor latere marktbevragingen; 

 strategieën en alternatieven op te stellen om een ‘lock in’ of monopolie met 
softwareleveranciers te vermijden; 

 de kosten voor licentiëring, onderhoud, integratie, migratie en exit door de 
bibliotheekautomatisering te verminderen; 

 de Vlaamse ervaringen en inzichten met de bredere Europese bibliotheeksector te delen. 
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Verdere informatie over de context van deze studie is beschikbaar op de website van Bibnet 
(NL): 
http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Over_Bibnet/Onderzoek/Systeemarchitectuur%20voor%2
0de%20digitale%20bibliotheek 
 

1.3 Aanpak van de studie 

De studie werd uitgevoerd in drie fasen: 
1. De analyse van de bestaande systeemarchitectuur (“AS-IS”). 
2. De analyse van de toekomstige vereisten (optimalisatie en innovatie) d.m.v. workshops 

en vergaderingen. 
3. Het uitlijnen van een mogelijke toekomstige architectuur (“TO-BE”) met een 

architecturale blauwdruk voor de digitale bibliotheek. 

1.3.1 “AS-IS” Fase 

Tijdens de eerste fase werd de huidige ICT-architectuur geanalyseerd; dit wordt hieronder de 
“AS-IS” (bestaande) situatie genoemd. 
Talrijke vergaderingen werden georganiseerd met een nauwkeurige selectie van actoren uit alle 
niveaus van het netwerk: 

 De vijf provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel, die met een 
PBS (Provinciaal Bibliotheek Systeem) werken; 

 Plaatselijke bibliotheken (Antwerpen, Gent, Muntpunt); 

 Bibnet, dat een aantal gecentraliseerde bibliotheekoplossingen aanbiedt in de sector. 
 
De AS-IS fase leidde tot een aantal deliverables, waaronder de “AS-IS capabilities map”. Deze 
map documenteert de huidige capabilities van de bibliotheek die besproken werden tijdens de 
AS-IS vergaderingen. 

1.3.2 “TO-BE” Fase 

Tijdens de tweede fase werden workshops en vergaderingen georganiseerd om de toekomst 
van de ICT van de bibliotheken te bespreken (“TO-BE fase”). Met de resultaten van de AS-IS 
fase als basis werden in juni 2013 zes workshops gehouden over: 

 Systeemintegratie: Service Oriented Architecture (SOA) principes toepassen in de 
bibliotheeksector; 

 Gemeentelijke integratie; 

 De toekomst van de catalografie; 

 Gebruikerservaring; 

 Consolidatieworkshops (eenmaal met bibliotheekexperten en eenmaal met experten van 
partnerorganisaties). 

 
Talrijke actoren werden betrokken bij de TO-BE fase: 

 Plaatselijke bibliotheken: Antwerpen, Gent, Brugge, Middelkerke ... ; 

 De zes PBS’en (vijf provincies + VGC-Brussel ) 

 Bibnet 

http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Over_Bibnet/Onderzoek/Systeemarchitectuur%20voor%20de%20digitale%20bibliotheek
http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Over_Bibnet/Onderzoek/Systeemarchitectuur%20voor%20de%20digitale%20bibliotheek


Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie 4-Feb-14 

 

2014-02-04-DigitaleBibliotheekSysteemArchitectuurStudie.docx p. 7 / 162 

 

 Stichting Bibliotheek.nl 

 Universiteitsbibliotheken: UGent, UAntwerpen 

 Partners 
o CutuurNet 
o V-ICT-OR 
o Leiedal 
o iMinds/VIAA 

 Externe consultanten 

 Leveranciers: INFOR (Vubis), CIPAL (Brocade), LIBIS (Ex-Libris – Aleph/Alma), Digipolis 
 
Ruim zeventig mensen namen deel aan de TO-BE fase zodat de studieconsultanten een 
maximum aan informatie en feedback kregen en een aantal veronderstellingen konden toetsen. 

1.3.3 Consolidatiefase 

De TO-BE fase werd afgesloten met twee consolidatieworkshops: de eerste met nauwkeurig 
geselecteerde leden van de bibliotheeksector, de tweede met externe stakeholders. 
 
Een gestructureerde analyse van de kloof tussen de AS-IS en de TO-BE architectuur maakt het 
vervolgens mogelijk om initiatieven voor te stellen. Deze voorstellen vormen de input voor het 
samenstellen van een sectorbrede ICT-roadmap. 
 

1.4 Tijdlijn van de studie 

De studie van de systeemarchitectuur van de Vlaamse digitale bibliotheek, gecoördineerd door 
Bibnet, werd uitgevoerd tussen januari en juli 2013. 
 

 Kick-Off (30/01) 

 AS-IS analyse (maart 2013) 
o Bibnet workshop (4/03) 
o Antwerpen (6/03) 
o Limburg & Brussel (11/03) 
o Muntpunt (11/03) 
o provincie Antwerpen (22/03) 
o Gent (25/03) 
o Oost- & West-Vlaanderen (26/3) 
o Vlaams-Brabant (28/3) 

 TO-BE analyse (maart-juli 2013) 
o TO-BE Bibnet workshop (18/03 - Brussel) 
o Ugent meeting (8/05 - Gent) 
o Infor conference call – (22/05) 
o LIBIS/ALEPH meeting – (24/05 – Leuven) 
o SOA-workshop (27/05 – Brussel) 
o Workshop over gemeentelijke integratie (27/05 – Brussel) 
o Catalografie - BIBNL – ELAG2013 (29/05 - Gent) 
o Catalografie workshop (7/06 – Brussel) 
o Gebruikerservaring workshop (7/06 – Brussel) 
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o CultuurNet meeting (10/06) 
o V-ICT-OR meeting (10/06) 
o BIBNL workshop (12/06) 
o Consolidatieworkshop – Bibliotheeksector (13/06) 
o Consolidatieworkshop – Partners (13/06) 
o BROCADE UA meeting (2/07 - UA) 

 Rapporten 
o 1st Rapport – Bibnet (30/7) 
o 2nd Rapport – Bibnet (18/9) 
o Definitief rapport 27/11/2013 
 

1.5 Stuurgroep van de studie 

De studie werd uitgevoerd onder leiding van een “stuurgroep” bestaande uit Bart Beuten 
(Bibnet), Jan Braeckman (Bibnet), Stefaan Froyman (provincie West-Vlaanderen) en Patrick 
Vanhoucke (VGC-Brussel). 
 
Alle leden van de stuurgroep waren aanwezig bij minstens één van de AS-IS vergaderingen en in 
alle TO-BE workshops. 
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2 ICT-systeemarchitectuur concepten 
In deze studie werden meerdere bedrijfs- en ICT-architectuurconcepten toegepast: 

 Het Enterprise Architecture Model staat toe aan te geven waarom en op welke wijze 
ICT-applicaties noodzakelijk zijn. De applicaties ondersteunen voornamelijk de 
businessservices en -processen en worden geïmplementeerd d.m.v. technische services 
en de onderliggende technologie. 

 Archimate is een beschrijvingstaal voor het opstellen van architectuurraamwerken die 
de business-, applicatie- en technische lagen weergeven. 

 Service Oriented Architecture (SOA) is een businessgericht IT-architectuurmodel dat 
support biedt bij het integreren van de business tot gekoppelde, herbruikbare 
businesstaken of –services. 

 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is een referentiekader voor IT-
processen. Het zorgt voor de standaardisering van de activiteiten die een ICT-afdeling 
moet uitvoeren om een kwaliteitsvolle ICT-service te kunnen verlenen. 

 Een Capability Map is een lijst met business-, applicatie- en technische capabilities. 
 

2.1 Enterprise Architecture Model 

Om een volledig overzicht van de huidige situatie van het bibliotheekwezen op te stellen, maken 
we gebruik van een Enterprise Architecture Model met meerdere lagen. Hierbij zullen we ook 
een aantal termen definiëren dat we in dit document zullen gebruiken. Het Enterprise 
Architecture Model wordt uitgebeeld in onderstaand schema. 

 
Schema 2: Enterprise Architecture Model 

Laat ons bovenaan beginnen. 
 
In de bovenste laag starten we met het identificeren van de businessservices die geleverd 
worden door verscheidene organisaties, instellingen of partners. Een businessservice is een 
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dienst die geleverd wordt door een persoon of organisatie (de serviceprovider) voor de klanten 
(de serviceconsument). Deze diensten maken niet noodzakelijk gebruik van IT-technologie, 
hoewel het algemeen bekend is dat bijna alle organisaties de dag van vandaag gebruik maken 
van IT-support.  
 
Een eerste werkpunt in de AS-IS analyse is de identificatie van deze businessservices en hun 
leveranciers en consumenten. Het hoofdstuk “AS-IS Businessservices” beschrijft de initiële 
identificatie van de bestaande businessservices van de bibliotheek. In het hoofdstuk “TO-BE 
Businessservices” trachten we een lijst op te stellen van alle businessservices waar bibliotheken 
in de toekomst mee kunnen werken. 
 
Een van de kenmerken van een businessservice is dat ze normaal gesproken een businessproces 
opstart. Een businessproces is een reeks taken dat uitgevoerd wordt door een persoon of een 
organisatie. Een businessproces beschrijft tevens de verschillende criteria die gebruikt worden 
voor besluitvorming en voor de toepassing van de juiste reactie in geval van specifieke 
omstandigheden. De volgende stap in de AS-IS analyse is de beschrijving van deze 
businessprocessen in termen van taken en uitvoerders. De hoofdstukken “AS-IS 
Businessprocessen” en “TO-BE Businessprocessen” geven een overzicht van de 
businessprocessen van de bibliotheek. 
 
De taken binnen een businessproces kunnen puur manuele activiteiten zijn, waarbij geen 
gebruik gemaakt wordt van technologie, of het kunnen activiteiten zijn waarbij de uitvoerders 
een IT-applicatie gebruiken. Nog andere taken kunnen volledig geautomatiseerd zijn en geleverd 
worden door IT-technische diensten. Deze applicaties en technische diensten kunnen op zich 
weer een combinatie zijn van kleinere applicaties of kleinere technische diensten. Een nieuwe 
stap in de AS-IS analyse is dus het opstellen van een lijst van al deze reeds beschikbare 
applicaties en technische diensten en van de functionaliteit die ze leveren. Voor elke 
applicatie/technische dienst moeten vervolgens twee zaken geïdentificeerd worden: 

1) Welke functies (diensten) zijn hier beschikbaar en kunnen we ze hergebruiken bij de 

uitbouw van de toekomstige digitale bibliotheek (hergebruik in de TO-BE analyse)? 

2) Welke bestaande integraties vinden we tussen deze applicaties/technische diensten en 

hoe verloopt die samenwerking? 

De bibliotheekapplicaties worden omschreven in de hoofdstukken “AS-IS ICT-applicaties” en 
“TO-BE ICT-applicaties”. 
 
Ten slotte worden al deze diensten en applicaties uitgevoerd binnen een zekere infrastructuur 
die verspreid is over meerdere locaties. De hoofdstukken “AS-IS ICT technische laag” en “TO-BE 
technische laag” behandelen de situatie en de vereisten van de infrastructuur van de 
bibliotheek. 
 
Het in kaart brengen van deze lagen en de beschrijving ervan zal een uitgebreid overzicht 
opleveren van het huidige bibliotheekwezen en kan dienen als basis voor toekomstige 
ontwikkelingen. 
 

2.2 Archimate 
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Archimate is een beschrijvingstaal voor het opstellen van een architectuurraamwerk dat de 
onderdelen van een bedrijfsarchitectuur weergeeft. Net als in het Enterprise Architecture Model 
worden de onderdelen ook hier verdeeld over 3 lagen: 

- Business 
- Applicaties 
- Technisch 

 
Een traditionele systeemarchitectuur zal vaak alleen applicatie- en technische onderdelen 
bevatten. Het is echter belangrijk dat de IT-specialisten ook de businesslaag invullen om de 
samenhang tussen de ICT-architectuur en de businessvereisten te garanderen. Dit wordt “IT-to-
Business alignment” genoemd. 

 
De onderdelen van Archimate worden ook onderverdeeld volgens aard: 

- Gebruik van informatie 
- Gedrag 
- Structuur 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle onderdelen die weergegeven kunnen worden 
met Archimate: 
 
Layer/Aspect Informational Behavioural Structural 

Business Business Object 
Contract 
Product 
Representation 

Business Service 
Business Process 
Event 
 

Business Actor 
Business Role 
Business Interface 
Business Collaboration 
Location 

Application Data Object Application Service 
Application Function 

Application Component 
Application Interface 
Application Collaboration 

Technology Artifact Infrastructure Service 
System Software 

Device 
Node 
Communication Path 
Network 
Infrastructure Interface 
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Schema 3: Archimate Notation 

Het AS-IS en het TO-BE architecturale overzicht hebben als doel de volgende elementen te 
identificeren: 

- Businessservices 
- Businessprocessen 
- Businessobjecten 
- Onderdelen voor applicaties 
- Samenwerking voor applicaties 

 
De volledige specificaties van Archimate: 
http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/ 
 
Voor deze studie werd gebruikgemaakt van de “Archi” open-source tool voor het modelleren 
(versie 2.4): 

http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/
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http://archi.cetis.ac.uk/ 
 

2.3 Service Oriented Architecture (SOA) 

Service Oriented architecture (SOA) is een software design en software-architectuur design 
model gebaseerd op een gestructureerd geheel van losse softwaremodules, oftewel services, 
dat de volledige functionaliteit van een uitgebreide softwareapplicatie aanbiedt. Het doel van 
SOA is de naadloze samenwerking van een groot aantal computers dat met elkaar in verbinding 
staat in een netwerk. Elke computer kan een willekeurig aantal programma’s laten draaien – in 
dit kader ‘services’ genaamd – die zo opgebouwd zijn dat ze informatie kunnen uitwisselen met 
gelijk welke andere service binnen het netwerk, zonder enige vorm van menselijke interactie en 
zonder de noodzaak het programma zelf te moeten aanpassen. 
(Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture) 
 
Een van de mogelijkheden om SOA te implementeren is het gebruik van een Enterprise Service 
Bus (ESB). De ESB regelt de communicatie rond de services tussen de consumenten en de 
leveranciers. 
 
Voorbeeld: een bibliotheekwebsite kan als serviceconsument optreden en een service vragen 
aan een Bibliotheeksysteem i.v.m. de uitleenhistoriek van een gebruiker. Met behulp van een 
ESB voor de communicatie van deze service kunnen de website en het Bibliotheeksysteem 
oppervlakkig gekoppeld worden zodat ze onafhankelijk van elkaar kunnen blijven evolueren. 
Bovendien kan de service van het Bibliotheeksysteem hergebruikt worden door andere 
applicaties (vb. CRM). 
 
SOA wordt ingevoerd om de manier waarop services opgebouwd en gebruikt worden te 
standaardiseren. Voordelen zijn de dalende ICT-kosten (door integratiemaatwerk te vervangen 
door herbruikbare standaard interfaces) en de verbeterde flexibiliteit van de ICT (door 
samengestelde applicaties en processen te herconfigureren i.p.v. logge applicaties te 
vervangen). 
 
Het Oracle SOA Reference Architecture white paper (ORA-SOA-RA) biedt een interessante 
kennismaking met alle elementen van een Service Oriented Architecture: 
 
Oracle® Reference Architecture - SOA Foundation - Release 3.1 - E14484-03 
http://www.oracle.com/technetwork/topics/entarch/oracle-ra-soa-foundation-r3-1-176715.pdf 
 
Onderstaand schema werd overgenomen uit het white paper en illustreert alle belangrijke 
concepten van SOA. 
 
 

http://archi.cetis.ac.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture
http://www.oracle.com/technetwork/topics/entarch/oracle-ra-soa-foundation-r3-1-176715.pdf
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Schema 4 Oracle SOA Conceptual Architecture 

Deze studie houdt rekening met onderstaande SOA-elementen uit de SOA-
referentiearchitectuur: 

 Businessprocesservices: welke bibliothecaire businessprocessen moeten service-enabled 
zijn? 

 Serviceproviders: welke bibliothecaire ICT-systemen moeten services leveren aan andere 
applicaties? Moeten Bibliotheeksystemen werken volgens SOA-principes? 

 Serviceconsumenten: welke bibliothecaire ICT-systemen moeten services kunnen 
ontvangen van andere applicaties? 

 SOA-infrastructuur: 
o Mediatie: hebben de bibliotheken een Enterprise Service Bus nodig om de 

bestaande en de toekomstige SOA-services te beheren? 
o Security: wie heeft toegang tot welke service? Identiteits- en accessmanagement 

speelt hier een belangrijke rol. 
o Governance: moet de bibliothecaire ICT-governance voorzien zijn van SOA-

governance? 
 

2.4 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

Het gebruik van ICT-applicaties in bibliotheken is het gevolg van ICT-processen zoals het 
documenteren van vereisten, het ontwikkelen en aankopen van applicaties of het invoeren van 
software. Iedere organisatie die vertrouwt op ICT heeft voor elk van deze processen een bepaald 
niveau bereikt. 
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Dankzij de systeemarchitectuurstudie kon het ontwikkelingsniveau van de ICT van de openbare 
bibliotheken onderzocht worden. Om de bestaande ICT-processen en de gewenste evolutie 
ervan te analyseren, werd gebruik gemaakt van de ITIL-terminologie. 
 
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is een reeks van best practices voor IT-
servicemanagement (ITSM) dat zich toespitst op de afstemming van IT-services op de 
businessvereisten. De meest recente versie (ITIL 2011 edition) vertoont een opsplitsing in vijf 
hoofddelen die elk een fase van een lifecycle van ITSM omvatten. ITIL onderbouwt ISO/IEC 
20000 (voorheen BS15000), de International Service Management Standard voor IT-
servicemanagement, hoewel er zeker verschillen bestaan tussen de twee kaders. 
ITIL omschrijft processen, procedures, taken en checklists die niet typerend zijn voor een 
bepaalde organisatie. Organisaties gebruiken ITIL om de integratie te realiseren van de strategie 
om zo een waardevol product te kunnen leveren en een zeker niveau van vakmanschap te 
onderhouden. Met ITIL kan de organisatie een basis opstellen voor het uitvoeren van de 
planning, de implementaties en de metingen. Het wordt eveneens gebruikt om compliance aan 
te tonen en om verbeteringen te meten. 
 
ITIL wordt opgedeeld in vijf fases van ICT-processen: 

 ITIL Servicestrategie verschaft een leidraad voor de verduidelijking en rangschikking van 
investeringen in ICT-services. 

 ITIL Service-ontwerp verschaft een leidraad voor good-practices gerelateerd aan het 
ontwerpen van IT-services, -processen en andere aspecten van het servicemanagement. 

 ITIL Servicetransitie behandelt de levering van services in operationele staat vereist door 
een onderneming. Het omvat vaker het ‘project’-gedeelte van de IT i.p.v. business as 
usual (BAU). 

 ITIL Serviceproductie wil best practices aanbieden om de levering van het afgesproken 
serviceniveau te bereiken voor zowel eindgebruikers als klanten (‘klanten’ verwijst hier 
naar individuen die betalen voor de service en over SLA’s onderhandelen). 

 ITIL Continuë Serviceverbetering mikt op het sturen en bijsturen van IT-services in 
overeenstemming met de veranderende businessvereisten door verbeteringen uit te 
werken en te implementeren voor de IT-services die de businessprocessen 
ondersteunen. 

 
Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library 
 
Het hoofdstuk “ICT – ICT-processen” maakt gebruik van de terminologie van de ITIL-procesfases 
om een aantal beschouwingen aan te reiken i.v.m. de vereiste evolutie van de ICT-ontwikkeling 
in de Vlaamse openbare-bibliotheeksector. 
 

2.5 Capability Map 

Tijdens de AS-IS fase van de studie werd een ‘capability map’ opgesteld. Deze map laat toe alle 
informatie die tijdens de workshops verkregen werd te structuren in een consequent 
sectorbreed kader. 
 
Een capability is de praktische vaardigheid om winst te halen uit het combineren van processen, 
organisatie, technologie en informatie. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library
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Alle Bibliotheeksystemen beschikken over functionele en technische capabilities die support 
bieden bij het implementeren van businesscapabilities. Tijdens de AS-IS vergaderingen werden 
talrijke technische, functionele en businesscapabilities geïdentificeerd. 
 
De methodologie voor het opstellen van de capability map: 

- Voer de analyse uit (interviews, vergaderingen, workshops) en identificeer alle “aan ICT-
systemen gerelateerde opmerkingen”. Bijvoorbeeld, “Bibliotheek XYZ maakt geen 
gebruik van de aankoopmodule van het Bibliotheeksysteem”. 

- Identificeer de onderliggende capability: in dit voorbeeld de “Aankoop”-component 
binnen de “Bibliotheeksysteemapplicatie”. 

- “Klasseer” de opmerking. 
 
Om de opmerking te klasseren, categoriseren we de betrokken capabilities onder verschillende 
dimensies in de capability map spreadsheet: 

- Scope: AS-IS 
- Domein: Collectiemanagement 
- Organisatie: Bibliotheek 
- Actor: Bibliotheek XYZ 
- Architectuur: “Accepted practice” of “Besluit” 
- Component (generische applicatienaam): Bibliotheeksysteem 
- Implementatie (software waarmee de component geïmplementeerd wordt): VUBIS 
- Provider (services- en supportpartner voor de component): INFOR 
- Capability: Aankoop 
- Capabilityomschrijving: aankoopmodule wordt niet gebruikt 
- Businessentities (betrokken businessobjecten): Boek, Bestelling, Aankoop 

 
De meest complexe classificatie in onze capability map is de architecturale dimensie. Het geeft 
het type informatie weer dat wordt vermeld in de kolom ‘Capability Omschrijving’. De map is 
gebaseerd op onderstaande architecturale elementen: 

- SOA-laag 
- Motivaties 
- Businesslagen 
- Project – Implementatie en migratie 
- Project – Risks, Assumptions, Issues, Decisions (RAID) 

 
Onderstaande categorisering wordt gebruikt voor SOA: 
 

SOA-classificatie 

1.Presentatie Presentatielaag van een applicatie (vb. fat client) 

1.Presentatie-Web Presentatielaag van een applicatie - Web Based 

2.Proces Proces aanwezig in de architectuur. Processen kunnen zich in 
applicaties, in middleware of in beide bevinden. 

3.Services SOA-services in applicatieservices. Ze worden gecontroleerd door 
een service lifecycle (SOA-governance). 

4.API API’s in het ICT-systeem 

5.Applicatie Basisfunctie Applicatielaag, vertegenwoordigd door een reeks van 
logische componenten 

6.Data Applicatie Datalaag van de architectuur (databases, entities, 
businessobjecten) 
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Onderstaande categorisering, gebaseerd op de Archimate motivatie-extensie, wordt gebruikt 
voor de motivatie: 

Motivatie: classificatie 

Stakeholder De rol van een individu, team of organisatie (of delen ervan) die 
een aandeel of concern in de uitkomst van de architectuur 
vertegenwoordigt. 

Driver Iets dat creëert, motiveert en veranderingen stimuleert binnen 
een organisatie. 

Assessment De uitkomst van een analyse van een driver. 

Doel Het einddoel dat een stakeholder wil bereiken. 

Eis Een behoefte die door een systeem vervuld moet worden. 

Beperking Een belemmering van de manier waarop een systeem wordt 
gerealiseerd. 

Principe Een normatieve eigenschap van systemen in een gegeven context, 
of van de manier waarop ze worden gerealiseerd. 

Motivatie: extensies 

Architecturale doelstelling Een eis als gevolg van een architecturale doelstelling 

Architecturale eis Een eis als gevolg van de architectuur  

Besluit Een beperking als gevolg van een beslissing 

Afwijking Een beslissing of beperking als gevolg van een afwijking 

Standaard De verplichting een bepaalde standaard te gebruiken 

Accepted Practice De verplichting een accepted practice toe te passen 

 
Om de motivaties of redenen, die het ontwerp of de verandering van een bedrijfsarchitectuur 
onderbouwen, te modelleren, wordt gebruik gemaakt van motivatieconcepten. Deze motivaties 
beïnvloeden, leiden en beperken het ontwerp. 
Het is belangrijk om deze factoren - ook wel drivers genaamd - die invloed uitoefenen op de 
motivatie-elementen, goed op te volgen. De factoren kunnen zowel binnen als buiten het bedrijf 
ontstaan. Interne drivers, ook concerns genaamd, zijn verbonden aan stakeholders. Een 
stakeholder kan een individu zijn of een groep individuen zoals een projectteam, een bedrijf of 
een maatschappij. Voorbeelden van interne drivers zijn klantentevredenheid, naleving van de 
wet en rentabiliteit. Bedrijven maken geregeld een assessment van deze drivers (vb: met een 
SWOT-analyse om op een correcte manier te reageren). 
De eigenlijke motivaties worden weergegeven d.m.v. doelstellingen, principes, eisen en 
beperkingen. Doelstellingen geven een gewenst resultaat – of einddoel – weer dat een 
stakeholder wil bereiken (vb: de klantentevredenheid opkrikken met 10%). Principes en eisen 
geven gewenste eigenschappen van oplossingen – of middelen – weer om de doelstellingen te 
bereiken. Principes zijn normatieve leidraden die het ontwerp van alle mogelijke oplossingen 
binnen een gegeven context sturen. Bijvoorbeeld, het principe “Data mag maar eenmaal 
opgeslagen worden” vertolkt een middel om “Dataconsistentie” als doelstelling te bereiken en 
wordt toegepast bij alle mogelijke ontwerpen van de architectuur van de organisatie. Eisen 
geven formele behoeften weer van stakeholders die door de architectuur of de oplossingen 
vervuld moeten worden. Bijvoorbeeld, de eis “Gebruik een enkel CRM-systeem” volgt het 
voornoemde principe door toegepast te worden op de bestaande architectuur in de context van 
customer data management. 
 



Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie 4-Feb-14 

 

2014-02-04-DigitaleBibliotheekSysteemArchitectuurStudie.docx p. 18 / 162 

 

 
Schema 5: Motivations concepts in Archimate 

http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/chap10.html#_Toc309639821 
 
Onderstaande categorisering wordt gebruikt voor businesslagen. 

Businessclassificatie 

Businessservice Extern zichtbare (“logische”) functionaliteit, die gerealiseerd 
wordt door businessgedrag (businessproces, businessfunctie of 
businessinteractie). 

Businessproces Niet in gebruik. SOA-classificatie werd toegepast (2.Proces). 

http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/chap10.html#_Toc309639821
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3 Bestaande systeemarchitectuur van de 

Vlaamse openbare bibliotheken (AS-IS) 
Om een toekomstige systeemarchitectuur voor bibliotheken te ontwerpen, is het noodzakelijk 
de huidige toestand te kennen. Het is immers onmogelijk voor de bibliotheken om alle ICT-
systemen op korte termijn aan te passen. De kwaliteit van de toekomstige ICT-architectuur is 
afhankelijk van de implementatieroadmap en die begint bij de bestaande architectuur. 
 

3.1 AS-IS Aanpak van de analyse 

Tijdens de eerste fase van deze studie werd een analyse uitgevoerd van de bestaande ICT-
architectuur. Om alle informatie rechtstreeks van de bron te verkrijgen, werd een aantal 
vergaderingen in het werkveld georganiseerd. Er werd gesproken met Bibnet, ‘provinciale’ 
instellingen (PBS) en een paar plaatselijke bibliotheken om de bestaande ICT-architectuur en 
haar uitdagingen in kaart te brengen. De discussie werd niet beperkt tot de bestaande situatie; 
een aantal TO-BE elementen werd eveneens geïdentificeerd en besproken. 
 
De kern van de discussies werd in een “AS-IS Capability map” gegoten: een spreadsheet dat de 
geïdentificeerde architecturale elementen klasseert (businessprocessen, applicaties, technologie 
…) en koppelt aan business- of ICT-capabilities. 
 

3.2 AS-IS Businessservices 
3.2.1 Businessservices: een eerste model uit Quebec 

Een eerste mogelijkheid om de systemen te identificeren is uit te zoeken welke ICT-tools de 
bibliotheken gebruiken om hun businessservices te leveren. 
 
Omdat er nog geen bibliothecair businessservicemodel beschikbaar was, werd er eentje 
opgesteld op basis van een Canadees document: 
 

 

Bibliothèque d'aujourd'hui 
Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec 
[document électronique] 
ISBN: 978-2-923563-33-6(PDF) 
 

 
Het AS-IS bibliothecair businessservicesmodel omvat meerdere onderdelen. 
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Schema 6: Eerste bibliothecaire businessservicesmodel gebruikt tijdens de studie 

 
Bovenaan bevindt zich de laag “Bibliotheekbestuur en -beleid”. Hier worden de strategieën en 
het beleid van de bibliotheek bepaald en opgevolgd. Het omvat de portfolio van de 
bibliotheekdiensten, de ontwikkelingsstrategie van de collecties, de marketingstrategie en de 
opvolging van de uitvoering ervan met Key Performance Indicators (KPI’s) en statistieken. 
Verderop in deze studie wordt deze businessservice soms gewoon “Bibliotheekmanagement” 
genoemd. 
 
Vervolgens is er de laag “Communicatie en promotie”, die ervoor zorgt dat de bibliotheek 

- een marketingplan ontwikkelt en implementeert; 
- publicrelationsactiviteiten uitvoert; 
- activiteiten promoot; 
- haar rol, missie en services promoot. 

 
Het model specificeert zes bijkomende services voor openbare bibliotheken, de 
“Gebruikersservices”: 

 Onthaal & Inlichtingen: de bibliotheek zorgt ervoor dat de gebruikers zich welkom 
voelen en geholpen worden met algemene en lokalisatie-informatie. 

 Circulatie: laat de gebruikers toe de collecties te lenen of in te kijken. 

 Referenties en Informatie: de bibliotheek leidt en adviseert de gebruiker in de zoektocht 
naar en het gebruik van de verscheidene beschikbare bronnen. 

 Animatie en Mediatie: de bibliotheekdiensten worden gepromoot via animatie- en 
mediatieactiviteiten. 
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 Opleidingen voor gebruikers: de bibliotheek biedt allerlei opleidingen aan conform haar 
missie (bijvoorbeeld: initiatie bibliotheekdiensten of –technologie). 

 Gemeenschapsinformatie: de bibliotheek verspreidt informatie over gemeentediensten, 
geletterdheid, zelfhulporganisaties … 

 
Het model omschrijft tevens het “back-office” van de bibliotheek, nodig voor het aanbieden van 
de bibliotheekdiensten: 

 Collectiemanagement: catalografie, collecties, aankoopproces 

 Informatietechnologie (ICT): internetsystemen, securitysystemen, betaalterminals 

 Human resources: de bibliotheek beschikt over voldoende personeel om een goede 
werking te verzekeren 

 Partners en samenwerking: bijvoorbeeld voor Interbibliothecair Leenverkeer of 
gedeelde collecties 

 
De businessservices kunnen in drie verschillende omgevingen geleverd worden: 

 Door de stenen bibliotheek (intra-muros of off-site) 

 Door de virtuele bibliotheek: online, on the web 

 Fysiek en virtueel, oftewel “complex library”, binnen het conceptuele kader van digitale 
bibliotheken zoals gedefinieerd door Rowlands en Bawden (zie sectie “Definitie van een 
digitale bibliotheek”). Het aanbieden van diensten die de stenen en de virtuele 
bibliotheek combineren, kan een sterke differentiator zijn voor openbare bibliotheken in 
vergelijking met marktspelers die alleen een virtuele bibliotheek aanbieden. 

 
Merk op dat het model nog vervolledigd dient te worden met bijkomende componenten. 
Bijvoorbeeld: 

 Assets en faciliteitmanagement (gebouwen, meubilair, bereikbaarheid …) 

 Financiën (boekhouding, betalingsfaciliteiten …) 

3.2.2 Waardeketen en High-Level Businessservices 

De bibliothecaire businessservices konden ook geïdentificeerd worden door ze in de 
waardeketen van de bibliotheek te plaatsen. Een waardeketen is een reeks activiteiten 
uitgevoerd door een organisatie binnen een specifiek vakgebied met als doel de levering van een 
waardevol product of service voor de markt. 
 
Na talrijke vergaderingen met de verscheidene stakeholders binnen het bibliotheekwezen 
konden we de verschillende activiteiten identificeren als onderdelen van een high-level 
waardeketen. Deze waardeketen definieert de voornaamste activiteitencategorieën en hun 
volgorde. Merk op dat deze waardeketen een cyclus is die zichzelf steeds herhaalt. Bepaalde 
activiteiten, zoals catalografie, worden onophoudelijk uitgevoerd doorheen de hele keten. 
Deze waardeketen werd tevens gebaseerd op de standaard retailwaardeketen. Dit is vrij logisch 
aangezien de voornaamste activiteit van bibliotheken erin bestaat boeken aan te bieden aan 
lezers met behulp van een netwerk van plaatselijke bibliotheken die geregeld aangevuld moeten 
worden met nieuwe collecties. Hier eindigt de vergelijking echter aangezien het 
bibliotheekwezen meer versnipperd en verdeeld is dan traditionele retailstructuren. 
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Schema 7: AS-IS waardeketen van de bibliotheek 

In deze waardeketen interreageren en werken meerdere stakeholders samen om de 
businessservices aan de serviceconsumenten te leveren. Elke stakeholder kan een 
serviceprovider en een serviceconsument zijn. We identificeerden zes voorname stakeholders 
(of categorieën van stakeholders): 

- Bibnet, de provincies/Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de plaatselijke bibliotheken en de 

gemeenten vormen de kern van het bibliotheekwezen. 

- Consumenten: dit zijn de gebruikers, de uiteindelijke “klanten” van de bibliotheken. Ze 

vormen het doelpubliek, i.e. de mensen die aan het einde van de keten de 

bibliotheekdiensten “consumeren”. 

- Externe partners: commerciële organisaties of externe openbare instellingen die 

specifieke diensten of informatie aanbieden die niet altijd beschikbaar zijn binnen de 

kern van het bibliotheekwezen. 

De eerste fase in de waardeketen is catalografie. Dit omvat alle activiteiten, uitgevoerd door 
verschillende partijen, voor het beheer van een catalogus met eender welk type culturele inhoud 
(boeken, romans, magazines, artikels, kranten, audio, films enz.). Deze activiteiten vormen een 
onophoudelijk proces dat uitgevoerd wordt doorheen de hele keten. De resultaten van de 
catalografiefase worden dan ook in alle daaropvolgende fasen gebruikt. Ze doet dienst als 
centrale referentie voor alle daaropvolgende activiteiten 
Het collectiemanagement houdt zich vervolgens bezig met het selectieproces van de juiste 
inhoud voor elke bibliotheek op basis van verscheidene criteria zoals budget, nieuwigheden, 
specifieke campagnes en doelpubliek. Er is niet voldoende budget, personeel noch tijd om alles 
wat wereldwijd verkrijgbaar is aan te bieden. Dus moet er een selectie gemaakt worden die zo 
dicht mogelijk aanleunt bij wat de bibliotheken hun klanten willen aanbieden. Deze stap kan 
enigszins vergeleken worden met de merchandising & assortment planning die retailorganisaties 
uitvoeren om de juiste producten te selecteren voor hun klantenbestand. 
Zodra de selectie gemaakt is, kan men overgaan tot aankoop en distributie (indien nodig). Dit 
onderdeel vormt één groot proces waar meerdere stakeholders bij betrokken zijn en dat dus 
nauwkeurig beheerd moet worden. 
Hoewel bibliotheken geen commerciële organisaties zijn, gebruiken we toch de termen 
marketing & verkoop om de activiteiten aan te duiden die consumenten en bibliotheken 
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samenbrengen, en dus de geselecteerde items bij het juiste doelpubliek. Bibliotheken verkopen 
geen producten en worden niet opgevolgd met verkoopscijfers, maar ze werken wel met 
concrete doelstellingen rond het introduceren van cultuur bij zoveel mogelijk mensen en het 
verlagen van de drempel naar cultuur en kennis. Ze organiseren activiteiten om deze 
doelstellingen te bereiken en beoordelen de doeltreffendheid van deze acties en de impact 
ervan op de doelstellingen. 
Binnen “circulatie” groeperen we de transactionele activiteiten die kenmerkend zijn voor de 
uitleen van boeken en de bijbehorende interactie met lezers. 

 
Bibliotheken bieden steeds vaker bijkomende diensten aan die niet noodzakelijk binnen de 
grenzen van het aanbieden van cultuur en boeken vallen, zoals opleidingen of een 
informatiebalie. Deze activiteiten groepeerden we onder “Diensten”. Een aantal van deze 
activiteiten vormt eveneens een onophoudelijk proces dat doorheen de hele waardeketen loopt. 
Ten slotte verzamelden we onder “Management & analyse” zowel de businessprocessen 
gerelateerd aan het beheer van non-core maar verplichte activiteiten als de analyse van alle 
verzamelde gegevens (zoals lezersprofielen, populaire boeken enz.). De resultaten van de 
analyses worden voornamelijk gebruikt om andere activiteiten zoals collectiemanagement, 
aankoop of marketing & verkoop te sturen en te verfijnen. Daarom vormt deze fase de sluitsteen 
van de waardeketen. 
 
 

 
Schema 8: AS-IS waardeketen van de bibliotheek - feedback loop 

3.3 AS-IS Businessprocessen 

Voor de beschrijvingen van de businessprocessen maken we gebruik van een zwembaandiagram 
en BPMN. 
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Schema 9: AS-IS businessprocessen – van catalografie tot distributie 

De businessprocesdiagrammen zijn te vinden in de bijlagen. 

3.3.1 Catalografie en Collectiemanagement 

In de catalografiefase werken meerdere actoren samen. De centrale actor is Bibnet, dat 
catalografiediensten aanbiedt via het Open Vlaccplatform. De zes grootste Vlaamse bibliotheken 
vervullen eveneens een belangrijke rol in de catalografie op Open Vlacc. Daarnaast wordt 
bijkomende inhoud geleverd door externe partners. Boekenbank levert basisgegevens over 
boeken verkregen van uitgevers. Vlabin werkt momenteel aan een pre-catalogus. Beide inputs 
worden ingevoerd in Open Vlacc. 
Bibnet werkt tevens aan een nieuw project rond  metadata clean-up (het proces waarbij 
metadata in een meer bruikbare vorm wordt geconverteerd) en de voorspelling van de 
collectievraag. Gebaseerd op circulatie-informatie (wie las wat?) tracht dit project trends te 
identificeren binnen de vraag naar en gebruik van inhoud. Het resultaat is een voorspelling, of 
een reeks leidraden, waarmee doelgerichter gewerkt kan worden tijdens het selectieproces en 
binnen het collectiemanagement. 
Binnen het collectiemanagement houden sommige bibliotheken zich al bezig met het 
verzamelen en analyseren van de consumptievraag. Een vorm van input die bibliotheken 
eveneens gebruiken is vrij verkrijgbare marktinformatie over hot topics en populaire boeken. 
Ten slotte worden er in een collectie niet alleen nieuwe werken toegevoegd, er moeten ook 
oude werken of elementen die niet langer beschikbaar zijn verwijderd worden. Dit heet 
“wieden” of “afvoer”. 
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Deze input en vereisten worden verzameld en samengevoegd om een definitieve 
collectieplanning op te stellen. Deze planning wordt daarna aangepast op basis van het budget 
dat wordt toegewezen door de gemeente. 
Hier moeten we nog een kleine opmerking toevoegen. Niet alle bibliotheken volgen immers zulk 
een formeel proces. Heel wat kleinere bibliotheken beheren hun collecties op basis van 
marktinformatie en afvoervereisten. Het lijkt voor de hand liggend dat ook deze vorm van 
collectiemanagement gecentraliseerd en dan beschikbaar gesteld kan worden voor alle 
bibliotheken. De moeilijkheid is echter dat elke bibliotheek kampt met verschillende 
doelstellingen, verschillende behoeften (meer cultuurgericht, meer erfgoedgericht enz.), een 
verschillend publiek en uiteraard verschillende bestaande collecties. Desondanks kan een aantal 
activiteiten (zoals het verzamelen van klantenvragen of voorspellingsanalyse) als een 
gecentraliseerde dienst aangeboden worden. Dat is vandaag nog niet het geval. 

3.3.2 Aankoop & Distributie 

Zodra de beslissingen rond collectieplanning en het bijbehorende budget genomen zijn, gaan 
twee nieuwe activiteitencategorieën van start: het updaten van de catalogus van het 
Bibliotheeksysteem en het plaatsen van de bestellingen 
Plaatselijke bibliotheken kunnen hun eigen Bibliotheeksysteem gebruiken of een systeem van de 
provincies/Brussel Hoofdstedelijk Gewest (Provinciaal Bibliotheek Systeem, zie applicaties). Om 
de gegevens in de plaatselijke catalogus van het Bibliotheeksysteem aan te passen, voeren de 
zes grootste bibliotheken deze informatie in vanuit Open Vlacc. Andere bibliotheken voeren de 
gegevens rechtstreeks in in hun eigen Bibliotheeksysteem en baseren zich daarbij vaak op een 
kopie van Open Vlacc. 
Voor de eigenlijke aankoop van boeken kan de gemeente of de plaatselijke bibliotheek uiteraard 
nog steeds rechtstreeks bij de leveranciers terecht. Er zijn echter twee initiatieven ontstaan die 
groepsaankopen, en dus kostenbesparing, mogelijk maken: het initiatief “Sprinter”, aangeboden 
door MedioEurope, en een initiatief van Bibbank. 
Gemeenten kunnen Sprinterbestellingen plaatsen bij MedioEurope. Deze bestellingen worden 
verzameld, geconsolideerd en vervolgens tezamen geplaatst bij MedioEurope. Bibbank biedt de 
gemeenten een soortgelijk systeem aan. Een andere dienst die MedioEurope en Bibbank 
aanbieden, is de mogelijkheid om de boeken “kastklaar” te maken. Dit houdt in dat de boeken 
reeds voorzien werden van beveiliging en een unieke identificatie waardoor ze meteen op de 
planken gezet kunnen worden. Dit vermindert de werklast van de plaatselijke bibliotheken. 
Standaard Boekhandel startte onlangs een soortgelijk initiatief op onder de naam “Snelboek”. 
De goederen komen vervolgens bij de plaatselijke bibliotheken terecht waar ze ontvangen en 
gesorteerd worden. De bibliotheek past dan de catalogus van het Bibliotheeksysteem aan 
(indien dit niet gedaan werd voor de bestelling). Daarna worden de holdings aangepast, i.e. de 
hoeveelheid kopieën van elke referentie in hun bezit en een precieze product- en 
plaatsbeschrijving. Om deze informatie in te voeren in de plaatselijke catalogus van het 
Bibliotheeksysteem, maken de zes grootste bibliotheken gebruik van Open Vlacc. Andere 
bibliotheken voeren deze informatie rechtstreeks in in hun Bibliotheeksysteem. Ze kunnen de 
informatie ook vrijgeven zodat andere bibliotheken kunnen uitzoeken waar bepaalde werken 
beschikbaar zijn (Interbibliothecair Leenverkeer). 
Sommige bibliotheken werken al met RFID-identificatie. Voor zover deze dienst niet inbegrepen 
is bij de “kastklaar”-optie van een externe partner, voegen deze plaatselijke bibliotheken hun 
eigen RFID-tags en –configuratie toe. 
Op het einde van het aankoop- en distributieproces betalen de gemeenten de rekeningen en zijn 
de boeken klaar voor circulatie. 
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Schema 10: AS-IS businessproces – van marketing tot circulatie 

3.3.3 Marketing & Verkoop 

Webcatalogi 
Het web is uiteraard een heel belangrijk medium voor de promotie van de collecties en om 
lezers en boeken bij elkaar te brengen. Bibliotheken kunnen hun catalogus publiceren via online 
openbare catalogusapplicaties (“webopac”). Bibliotheken met een eigen Bibliotheeksysteem 
hebben vaak een eigen webopac. Bibliotheken die met een PBS werken, gebruiken normaal 
gesproken de ABL-webopac van Bibnet (zie Applicaties). Bibnet biedt tevens SEO-diensten aan 
(zoekmachineoptimalisatie). 
Sociale media 
Sociale media (zoals Facebook en Twitter) spelen een steeds grotere rol voor de promotie van 
collecties of initiatieven van bibliotheken. Vandaag staat het de bibliotheken vrij om zelf te 
kiezen op welke manier ze gebruik maken van de sociale media. Ook gebruikergegenereerde 
inhoud (commentaren, smaken, favorieten enz.) heeft een steeds grotere impact op de 
promotie van boeken. Het ‘virale’ aspect van de sociale media en de mening van ‘vrienden’ zijn 
twee elementen die bibliotheekdiensten en klanten dichter bij elkaar kunnen brengen. 
Etalage 
Bibliotheken definiëren ook etalages of virtuele boekenplanken, een deelverzameling van de 
collectie die thematisch kan zijn of gebaseerd op bijvoorbeeld populaire boeken. Deze etalages 
hebben ook een online equivalent en kunnen gepubliceerd worden op websites of webcatalogi. 
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Bibliotheken bieden nog geen ‘aanbevolen werken’ aan op basis van historiek en voorkeur van 
lezers. In sommige gevallen gaat de communicatieafdeling van de gemeente eigen etalages 
aanpassen of creëren in samenwerking met de bibliotheek. 
Inhoudsverrijking 
Ten slotte leveren externe partners bijkomende inhoud voor de verrijking van de informatie in 
de catalogus. Vlabin biedt samenvattingen en reviews van boeken aan. Boekenbank zorgt voor 
afbeeldingen van alle omslagen op een gestandaardiseerde manier. 
Deze inhoud wordt geconsolideerd en verbonden met de gegevens in de ABL-webcatalogus van 
Bibnet en is ook beschikbaar voor bibliotheken die een eigen webopacapplicatie gebruiken. 
 
De boeken en andere werken zijn nu beschikbaar voor lezers en kunnen gevonden worden hetzij 
via een zoekfunctie of via navigatie en etalages. De items zijn klaar voor circulatie. 

3.3.4 Circulatie 

Voor dit belangrijke deel van de waardeketen willen we een verschil maken tussen de fysieke 
wereld en het online platform. We zullen de voornaamste processen kort beschrijven. De 
bedoeling is dat deze omschrijving kan helpen bij de identificatie van de belangrijkste diensten 
die een Bibliotheeksysteem moet bieden voor hergebruik- of integratiedoeleinden in de 
toekomst. 

3.3.4.1 Fysieke wereld 

Lezers moeten zich eerst inschrijven bij de plaatselijke bibliotheek. Het personeelslid creëert een 
nieuwe registratie in het Bibliotheeksysteem (plaatselijk of PBS). De bibliotheek kiest zelf het 
betalingsmodel, bijvoorbeeld gratis inschrijving en betaling per uitgeleend item of jaarlijks 
inschrijvingsgeld met vrij lenen van boeken en betalend lenen van audio, video enz. Sommige 
provinciale netwerken hebben een gezamenlijk betalingsmodel ingevoerd. 
Wanneer een lezer een boek wil uitlenen, moet het personeelslid eerst de registratie nakijken. 
Daarna kan hij/zij het boek ‘uitchecken’ en de uitlening in het Systeem opnemen. 
De lezer kan ook navragen of een bepaald werk beschikbaar is. Indien dit niet het geval is, kan de 
lezer het werk reserveren. 
Na afloop van een uitleenperiode kan de lezer het werk terugbrengen of beslissen de uitlening te 
verlengen, met bijkomende kosten indien vereist. In beide gevallen moet het personeelslid of de 
gebruiker het Systeem aanpassen. 
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Schema 11: AS-IS businessprocessen – circulatie in de fysieke wereld 

 
De bibliotheek moet tevens de einddatum van de leenperiode controleren, herinneringen 
versturen en, indien nodig, boetes. 
Ook moet het te allen tijde mogelijk zijn om de uitleenhistoriek van een lezer te raadplegen. 

3.3.4.2 Online  

Steeds meer bibliotheken bieden een aantal basisdiensten aan via het web. 
De registratie is nog steeds een fysieke aangelegenheid, in de bibliotheek. Maar zodra een lezer 
geregistreerd is, kunnen zijn identificatiegegevens op het web geplaatst worden (via Open BIB ID 
op Mijnbibliotheek.be) waardoor hij toegang krijgt tot het webportaal van de bibliotheek. 
Wanneer de lezer inlogt, controleert het systeem zijn/haar lidmaatschap. 
De lezer heeft nu drie mogelijkheden: 
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 Een boek reserveren: de gebruiker kan de beschikbaarheid van een werk in de 

bibliotheek nagaan (of een lijst opvragen van bibliotheken waar het werk beschikbaar is). 

Het terugbrengen of uitlenen van een boek via het web is onmogelijk, aangezien dat 

boek effectief van plaats moet veranderen. De komst van e-Books zal daar 

veranderingen in brengen. 

 Een lening verlengen: de gebruiker kan een lening verlengen zonder zich naar de 

bibliotheek te moeten begeven. 

 Zijn/haar historiek raadplegen: de gebruiker kan zijn/haar uitleenhistoriek bekijken 

(indien beschikbaar bij de bibliotheek en met toestemming van de gebruiker). 

Voor elk proces maken we ook een onderscheid in waar deze actie plaatsvindt: bij de centrale 
webportal of bij de portal van de plaatselijke bibliotheek. Bibnet biedt beide mogelijkheden aan 
onder de vorm van een webopacoplossing (ABL) en een self-service portal (Mijnbibliotheek.be). 
De self-service portal is momenteel alleen beschikbaar voor bibliotheken met een PBS van de 
provincies Vlaams-Brabant of Antwerpen. Sommige bibliotheken werken nog steeds met een 
eigen Bibliotheeksysteem, webopac en self-service portal (zie Applicaties). 

 
Schema 12: AS-IS businessprocessen – circulatie en internet 

3.3.5 Services 
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De laatste jaren tracht een steeds groter aantal bibliotheken haar diensten te verbreden en te 
vernieuwen met als doel de toegang tot cultuur en kennis te vergemakkelijken. 
Voorbeelden van bijkomende diensten zijn: 

- Openbare Computerruimte: dit zijn computers die klanten kunnen gebruiken voor een 

bepaalde tijdsperiode (bijvoorbeeld voor opzoekingswerk op het internet of het 

raadplegen van elektronische documenten). Meestal moeten de gebruikers hiervoor een 

bepaald timeslot reserveren. De bibliotheek beheert de bezetting en de beschikbaarheid 

van de computers. 

- Vraagbemiddeling: sommige bibliotheken bieden diensten aan voor het zoeken naar 

antwoorden op vragen. Deze vragen kunnen betrekking hebben op gemeentelijke 

diensten of het kunnen meer algemene vragen zijn waarbij opzoekingswerk in 

documenten vereist is. Bibliotheekmedewerkers bieden dan hulp bij het zoeken naar de 

juiste antwoorden in de geschikte media. 

- Opleiding: sommige bibliotheken organiseren gelegenheidscursussen in samenwerking 

met scholen en organisaties. Ze voorzien dan de ruimte en inhoud. 

- Culturele evenementen: bibliotheken organiseren of ontvangen ook culturele 

evenementen om hun zichtbaarheid te vergroten en bepaalde collecties of nieuwe 

boeken in de spotlight te zetten. 

3.3.6 Management & Analyse 

Ten slotte moeten de bibliotheken zelf uiteraard ook beheerd worden. Het management van 
bibliotheken omvat meerdere onderdelen: 

- Prijsmanagement: het prijsbeleid van een bibliotheek kan gevoerd worden op 

bibliotheekniveau of op provinciaal/regionaal niveau. 

- Rapportering: bibliotheken moeten jaarrapporten genereren met de voornaamste 

prestaties en de doelstellingen voor het volgende jaar. Ze publiceren ook een aantal 

basis Key Performance Indicators (KPI’s zoals het aantal gebruikers, aantal uitleningen 

enz.). Deze KPI’s worden vervolgens gepubliceerd in het BIOS2-systeem, dat statistieken 

van alle bibliotheken groepeert voor vergelijkende studies. 

- Sommige bibliotheken gaan een stap verder en werken actief aan klantenprofilering en 

collectieanalyse om het collectiemanagement te ondersteunen, de toekomstige vraag te 

identificeren en dus het juiste aanbod te bepalen. 

- Plaatselijke bibliotheken zijn afhankelijk van de gemeente. Het personeelsbeheer, het 

budgetmanagement en de technische diensten worden (gedeeltelijk) geleverd door de 

gemeente. 

 

3.4 AS-IS ICT-applicaties 
3.4.1 ICT netwerkstructuur van openbare bibliotheken 

De ICT-systemen in de Vlaamse openbare bibliotheken worden georganiseerd op vijf 
verschillende niveaus: 

 “Plaatselijk” of “Bibliotheek”: de ICT-systemen van de (plaatselijke) bibliotheken en hun 
plaatselijke partners (steden, gemeenten). 
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 Provinciaal: de gedeelde ICT-systemen onderhouden door de provincies. Het PBS - 
Provinciaal Bibliotheek Systeem - is het overkappende systeem. Merk op dat in deze 
studie de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel voor het gemak onder 
“Provinciaal” geplaatst wordt. 

 Vlaams: op Vlaams niveau zijn er meerdere systemen voorhanden. Bibnet voorziet in de 
meerderheid van deze systemen (zoeken.bibliotheek.be, VEP …) maar ook andere 
systemen spelen een rol zoals de UitDatabank van CultuurNet Vlaanderen. 

 

 Nationaal (of Federaal): een aantal ICT-systemen dat een invloed uitoefent op de ICT-
architectuur van de bibliotheken kan voorzien worden door nationale partners. 
Bijvoorbeeld: het Belgische e-ID-systeem 

 Internationaal: een aantal internationale ICT-systemen speelt een rol in de architectuur. 
Bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Centrale Discotheek Rotterdam (Nederland), Centraal 
Boekhuis (Nederland) … 

3.4.2 AS-IS ICT-applicaties gebruikt door het openbare bibliotheeknetwerk 

De Vlaamse bibliotheken tellen ongeveer 64 types ICT-systemen. Elke laag van het 
bibliotheeknetwerk werkt met andere systemen. Onderstaande tabel geeft een overzicht. 

Laag Naam systeemtype 

Bibliothecair 
systeem 

Aquabrowser (ABL), Biblioprint, bibliotheekkaart, BIDOC, blogs, CiPAL 
BROCADE, C-OPT, CRM, etalage, Facebook, ICB – (WebICB), Iguana (INFOR), 
INFOR VUBIS, PIMC Timetracs, Pinterest, printers, openbare computers, RFID, 
Standaard Boekhandel, Twitter, V-INSIGHT (INFOR) 

Gemeentelijke 
systemen 

A-Kaart, betaalautomaten, kassa’s, CRM, DWH/BI, ERP, gemeentefinanciën, 
gemeente-ID , gemeentekaart, gemeentelijke website, GIS 

Provinciaal 
systeem 

Aquabrowser (ABL), ALEPH (Ex Libris), BILI, BROCADE, C-OPT, etalages 
gebaseerd op Drupal/Expression Engine/SmartSites, INFOR VUBIS, 
Mijnbibliotheek-Integratie, Mobile App (Brocade), mijn Ovinob, Pentagho, V-
INSIGHT (INFOR), Winob digitaal (TO-BE) 

Bibnet 
systemen 

Aquabrowser (ABL), adressengids, bekroningen (awarded books), etalage, 
BIBFM, bibliotheekportalen, bibliotheek.be, blogoverzicht, Cover Server, 
DWH/BI, ICB DWH/BI, Kenniskantoor, Mijn Bibliotheek, Open BIB ID, Open 
Vlacc, Webservices.bibliotheek.be, VEP (TO-BE) 

Vlaamse 
systemen 

BibBank, BIOS, Boekenbank 

MedioEurope, Meta4Books, UitDatabank, UitID,  

Nationale 
systemen 

eID, Gopress, Impala 

Internationale 
systemen 

LibraryThing, MuziekWeb CDR, NBD Biblion 

Opmerkingen: 
1) De lijst is mogelijk niet compleet. 
2) Op nationaal niveau werd het nationale register niet vermeld. 
3) Omdat ze zoveel plaatselijke werklast genereren, werden de sociale media (Facebook, Twitter, 
Pinterest …) onder de bibliothecaire systemen geplaatst hoewel ze internationale systemen zijn. 
 
Onderstaande figuur toont aan hoe de voornaamste Vlaamse bibliothecaire systemen verdeeld 
zijn over de verschillende beleidslagen. De lijst is niet volledig. 
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Schema 13: AS-IS overzicht van de ICT-systemen in de Vlaamse openbare bibliotheken 

 
Een aantal systemen heeft meerdere implementaties. Alle bibliotheken werken bijvoorbeeld 
met een Bibliotheeksysteem. Dit systeem kan voorzien worden door de provincie (PBS – 
Provinciaal Bibliotheek Systeem) of ter plaatse uitgewerkt worden (LBS- Lokaal Bibliotheek 
Systeem). 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de types Bibliotheeksystemen gebruikt door de 
erkende Vlaamse openbare bibliotheken. 
 

 
 

Bibliotheeksystemen en aantal bibliotheken (Vlaanderen) 

VUBIS 60% 

Brocade 18% 

Aleph 10% 
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BIDOC 11% 

Andere 1% 

Totaal 100% 
 
Onderstaande tabel is een poging om het totale aantal systemen te tellen dat een rol speelt in 
de systeemarchitectuur van de openbare bibliotheken. Deze systemen kunnen deel uitmaken 
van een eigen of een gedeelde infrastructuur. 
 

Laag Geschat aantal 
systeemtypes 

Geschat aantal 
systemen 

Aantal actoren Geschat 
gemiddelde 

systemen/actor  

Bibliotheken 20 2703 313 9 

Gemeenten 10 1165 313 4 

Provincies 15 25 6 4 

Bibnet 16 16 1 16 

Vlaams 10 10 6 2 (*) 

Nationaal 1 1 1 1 

Internationaal 3 3 3 1 

Totaal: 75 3883   

(*) Boek.be biedt meer dan twee systemen aan. 
 
Het geschatte totale aantal systemen is de som van het maximum aantal implementaties van elk 
systeem. Bijvoorbeeld, een betaalterminalsysteem kan maximum 313 implementaties tellen 
(één per bibliotheek). Mijnbibliotheek.be telt slecht één implementatie van Bibnet. De 
spreadsheet die gebruikt werd om de systemen te tellen (EstimatedNbSystems.xlsx) bevindt zich 
in de bijlagen. 
 
Elk systeem behoort tot een type. Vubis, bijvoorbeeld, is een systeemtype dat 38 keer voorkomt. 
 
Volgens deze ruwe schatting zou de Vlaamse sectorbrede systeemarchitectuur van de openbare 
bibliotheken meer dan 3000 systeemimplementaties van 75 verschillende types tellen. 
 
Gemiddeld 

 werkt een bibliotheek met negen plaatselijke systemen. 

 integreert of gebruikt een bibliotheek vier gemeentelijke systemen. 

 biedt elke provincie vier systemen aan. 

 biedt Bibnet zestien systemen aan. 

 spelen er vier nationale en internationale systemen een rol. 

3.4.3 AS-IS Applicatielijst 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle applicaties. 
 

Naam Laag Aant
al 

Beschrijving 

A-Kaart Gemeente 1 De A-kaart is de spaar- en voordeelkaart van de stad 
Antwerpen 
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Aquabrowser 
(ABL) 

Bibnet, 
provincies, 
bibliotheken 

<=12 “AquaBrowser provides an intuitive, feature-rich, 
and rewarding discovery experience that helps 
patrons be successful in their searches helping your 
library maximize its return on investment.” 

http://www.serialssolutions.com/en/services/
aquabrowser/ 

Adressengids Bibnet 1 Gids met alle bibliotheekadressen. 

ALEPH (Ex Libris) Provincie 1+ Bibliotheeksysteem van Ex-Libris, gebruikt in 
Vlaams-Brabant. 
http://www.exlibris.co.il/category/Aleph 
 

Bekroningen Bibnet 1 Lijst van bekroonde werken, informatie 
aangeboden door zoeken.bibliotheek.be 
(Aquabrowser) 

http://www.bibliotheek.be/bekroningen 

Betaalautomaten Bibliotheek <=31
3 

Point of Sale (POS) 

Kassa’s Bibliotheek <=31
3 

Kassa in de bibliotheek 

BibBank Vlaams  Platform aangeboden door Boek.be en bookstores 
voor bibliotheken. 

BIBFM Bibnet+bibli
otheek 

1 Pilootproject voor het beluisteren van muziek via de 
bibliotheek 
http://zoeken.lanaken.bib.fm/ 

Biblioprint Bibnet 1 Oplossing voor het labelen van boeken aangeboden 
aan Bibnet door Schulz  

Bibliotheekkaart Bibliotheek ? Bibliotheekkaart uitgegeven door een bibliotheek. 

Bibliotheekportal
en 

Bibnet, 
provincies 

1 “Gemeenschappelijke, gebruiksvriendelijke en 
herkenbare zoekomgeving die toegang biedt tot 
bibliotheekcollecties in Vlaamse Openbare 
Bibliotheken” 

Geïmplementeerd met MedialLab Aquabrowser 
(ABL) (ABL) 

bibliotheek.be Bibnet 1 Bibliotheek.be is een domeinnaam die gebruikers 
omleidt naar meerdere Bibliotheeksystemen: 
mijn.bibliotheek.be, bibliotheekportalen (discovery, 
http://zoeken.bibliotheek.be/ ), adressengids, 
bekroningen, bibliotheekblogs, nieuwe aanwinsten, 
activiteiten, auteurspagina’s … Het is tevens een 
redirection system om aan websites van 
bibliotheken te linken (vb: 
http://halle.bibliotheek.be, 
http://puurs.bibliotheek.be/)  
Personeelsleden van bibliotheken kunnen 
bovendien een e-mailadres van bibliotheek.be 
aanvragen. 

BIDOC Bibliotheek 34 Bibliotheeksysteem 

http://www.bidoc.be/ 

http://www.serialssolutions.com/en/services/aquabrowser/
http://www.serialssolutions.com/en/services/aquabrowser/
http://www.exlibris.co.il/category/Aleph
http://zoeken.lanaken.bib.fm/
http://zoeken.bibliotheek.be/
http://halle.bibliotheek.be/
http://www.bidoc.be/
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BILI Provincie 1 De webopac van de provincie Limburg. 
http://www.bili.be/webopac/vubis.csp 

BIOS Vlaams  Reporting website van de Vlaamse openbare 
bibliotheken, onderhouden door de Vlaamse 
regering. 
http://www.bibliotheekstatistieken.be/ 

Blogs Bibliotheek >= 51 Bibliotheekblog 

http://www.bibliotheek.be/bibliotheekblogs 

Boekenbank Vlaams 1 Het B2B-bestelplatform voor boekhandels en 
distributeurs. 

http://www.meta4books.be/boekenbank  

BROCADE 

 

Provincies & 
bibliotheek 

1+10 
=11 

Bibliotheeksysteem ontworpen door de universiteit 
van Antwerpen en aangeboden door CIPAL. 
http://www.brocade.be/ 

C-OPT 
 

Vlaams ? Software voor collectiemanagement aangeboden 
door OPTERA 
http://www.optera.nl/?Page=86 

Cover Server  Bibnet 1 De Cover Server slaat alle boekomslagen op in 
digitaal formaat. Dit is handig voor discovery tools 
en etalages.  

CRM Bibliotheken 
gemeenten 

<=31
3 

Customer Relationship Management. Sommige 
actoren, vooral gemeenten, investeren in een CRM-
systeem. Bibliotheekgegevens kunnen naar een 
CRM gestuurd worden. 
Een aantal bibliotheken, zoals Muntpunt, heeft ook 
een CRM (CIVI CRM) 

Dokeos Provincie 1 Knowledge Management System voor de provincie 
Antwerpen. 

DWH/BI Alle <=31
3 

Data Warehousing / Business Intelligence. 
Bibnet implementeert een (prototype) 
datawareHouse voor collectiemanagement. 
Gemeenten, vooral steden, beschikken ook over 
datawarehouses die bibliotheekgegevens (kunnen) 
opslaan. 

eID Nationaal 1 De Belgische elektronische identiteitskaart 
http://eid.belgium.be/ 

ERP Gemeenten <=31
3 

Gemeenten hebben soms een Entreprise Resource 
Planning System (ERP) dat de bibliotheek zou 
kunnen gebruiken of integreren, bijvoorbeeld voor 
het aankoopproces. 

http://www.bili.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheekstatistieken.be/
http://www.bibliotheek.be/bibliotheekblogs
http://www.brocade.be/
http://eid.belgium.be/
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Etalage 

 
= Display 
 
= “Online Book 
Display” 

Bibnet, 
provincies, 
bibliotheken 

>=7 Etalagesystemen laten toe een selectie van de 
bibliotheekcollectie en/of -diensten voor te stellen 
voor promotiedoeleinden.  
Elke provincie heeft een verschillende 
implementatie van etalages: 

 Vlaams-Brabant: geïmplementeerd door 
bibliotheken met behulp van blogs 

 Antwerpen: Expression Engine 

 Brussel: Drupal 

 Limburg: Smart Sites 

 Oost-Vlaanderen: Mijn Ovinob 

 West-Vlaanderen : Winob (TO-BE) 
Bibliotheken kunnen ook een eigen 
etalageoplossing hebben. (vb: Pinterest in Halle). 

Expression Engine Provincie 1 Etalagesysteem aangeboden door de provincie 

Antwerpen. 
Facebook Bibliotheek <= 

313 
Een bibliotheek kan over een Facebookpagina 
beschikken 

Fundels Vlaams 1 Fundels laat prentenboeken tot leven komen. Het 
biedt een leuke combinatie van geanimeerde 
prentenboeken en aantrekkelijke activiteiten (op pc 
of tablet) voor kinderen van 3 tot 7 jaar. 
http://www.fundels.com/en_UK/  

Gemeentelijke 
financiën 

Gemeenten <=31
3 

Gemeentelijke boekhouding. 
De gemeenten moeten de transacties van de 
bibliotheek invoeren in de boekhouding. De ERP 
kan als boekhoudsysteem functioneren.  

Gemeente-ID  Gemeenten Veel Het identificatiesysteem dat de gemeenten 
gebruiken op hun websites. 

Gemeentekaart Gemeenten >=1 “Cultuur-, sport- en vrijetijdskaart” uitgegeven door 
de gemeente. Bijvoorbeeld: de A-Kaart in 
Antwerpen 
http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/97/236.
html 

Gemeentelijke 
website 

Gemeenten <=31
3 

De website van de gemeente. Bevat minstens een 
link naar de bibliotheek. Soms is er een meer 
uitgebreide integratie aanwezig (Gent). 

Gopress Nationaal  Dankzij Mediargus hebben bibliotheekgebruikers 
toegang tot persartikelen. 
http://www.mediargus.be/bibnet/ 

GIS Bibnet, 
Provincies, 
Gemeenten 

>=2 Geografische Informatie Systemen. 
Bibliotheekgegevens en/of statistieken kunnen 
afgebeeld worden op kaarten. Zo kan een analyse 
gemaakt worden van het gebruik van de bibliotheek 
door de omwonenden (Gent, West-Vlaanderen) of 
kunnen gegevens verwerkt worden (Adressengids) 
enz. 
http://www.bibliotheek.be/mijn-lokale-bib 

http://www.fundels.com/en_UK/
http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/97/236.html
http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/97/236.html
http://www.mediargus.be/bibnet/
http://www.bibliotheek.be/mijn-lokale-bib
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ICB Bibnet, 
Bibliotheek 

>=1 “Integraal Collectie Beheer”. Meerdere systemen: 
Bibnet’s datawarehouse, C-OPT, WebICB. 

ICB – (WebICB) Internationa
al 

? WebICB: Web-based Integraal CollectieBeleid 
http://www.bureauleemans.nl/webicb.html 

Iguana (INFOR) Bibliotheek >1 Het Infor/VUBIS Bibliotheekportaal. 
Wordt gebruikt in Turnhout en Houthalen-
Helchteren 
http://go.infor.com/libraries/solutions/infor-
iguana/ 

ILS Bibliotheek 89 Bibliotheeksysteem 

ILS Import/Export Bibliotheek 85 Bibliotheken moeten gegevens invoeren/uitvoeren 
van/naar verschillende systemen zoals Open Vlacc, 
CRM, DWH, Boekhouding. 

Impala Nationaal 1 IMPALA is het Vlaamse Interbibliothecair 
Leenverkeer Systeem. Het wordt beheerd door de 
Universiteit van Antwerpen. 
http://anet.ua.ac.be/desktop/impala/static/impalai
ntro_n.html 

INFOR VUBIS Provincies, 
bibliotheek 

4+39 
=43 

Bibliotheeksysteem voorzien door INFOR 
Er bestaan twee versies: VubisSmart en Vsmart 
http://go.infor.com/libraries/solutions/infor-v-
smart/ 

Kenniskantoor Bibnet 1 Kenniskantoor is een gebruiksvriendelijk 
werkinstrument dat het uitwisselen van informatie 
door bibliotheekprofessionals ondersteunt.  
http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Lokale_Onde
rsteuning/Kenniskantoor/ 

LibraryThing Internationa
al 

1 LibraryThing is een sociale catalografiewebapp 
waarmee catalogi en talrijke types van metadata 
kunnen opgeslagen en gedeeld worden. Het wordt 
gebruikt door particulieren, auteurs, bibliotheken 
en uitgevers. 
http://www.librarything.nl/. 

GoPress Nationaal 1 Dankzij Mediargus hebben bibliotheekgebruikers 
toegang tot persartikelen. 
http://www.mediargus.be/bibnet/ 

MedioEurope Vlaams 1 ‘Sprinters’ zijn populaire boeken die sneller 
geleverd kunnen worden dankzij een overeenkomst 
met MedioEurope. 
http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Collectie/Ve
elgevraagde_collectie 

Meta4Books Vlaams 1 Meta4Books is het metadatacentrum voor de 
Nederlandstalige boekenindustrie. 

Mijn Bibliotheek Bibnet 1 Mijn bibliotheek is een nieuwe toepassing om 
uitleningen online te verlengen, materiaal te 
reserveren en digitale collecties te raadplegen. De 
app is verbonden met Open BIB ID. 
http://mijn.bibliotheek.be 

http://www.bureauleemans.nl/webicb.html
http://go.infor.com/libraries/solutions/infor-iguana/
http://go.infor.com/libraries/solutions/infor-iguana/
http://anet.ua.ac.be/desktop/impala/static/impalaintro_n.html
http://anet.ua.ac.be/desktop/impala/static/impalaintro_n.html
http://go.infor.com/libraries/solutions/infor-v-smart/
http://go.infor.com/libraries/solutions/infor-v-smart/
http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Lokale_Ondersteuning/Kenniskantoor/
http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Lokale_Ondersteuning/Kenniskantoor/
http://www.librarything.nl/
http://www.mediargus.be/bibnet/
http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Collectie/Veelgevraagde_collectie
http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Collectie/Veelgevraagde_collectie
http://mijn.bibliotheek.be/
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Mijn Ovinob Provincie 1 Bibliotheekportaal aangeboden door de provincie 

Oost-Vlaanderen.  
Mobile App 
(Brocade) 

Provincie 1 In de provincie Antwerpen werd een prototype 
Mobile Application ontwikkeld voor het Brocade 
Bibliotheeksysteem. 
http://www.cipal.be/nieuws/brocade-mobiel  

MuziekWeb CDR Internationa
al (NL) 

1 De Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) stelt 
muziekfragmenten beschikbaar voor Vlaamse 
openbare bibliotheken.  

NBD Biblion Internationa
al 

1 Biblion (Nederland) biedt boekreviews aan voor 
bibliotheekgebruikers. 
http://www.knipselkranten.nl/bibnet/ 

Open BIB ID Bibnet 1 Open BIB ID is een SSO-oplossing met als doel het 
voorzien van een gecentraliseerde identiteit en een 
unieke gebruikerslog-in voor alle digitale 
bibliotheekdiensten. Het vormt de basis van 
mijn.bibliotheek.be. 

Open Vlacc Bibnet 1 De Vlaamse centrale bibliotheekcatalogus 
http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Open-Vlacc 

PBS Provincie 6 “Provinciaal Bibliotheek Systeem” 

PIMC Timetracs Bibliotheek <=31
3 

Software om de toegang tot openbare pc’s te 
beheren 
http://www.tracs.be/ 

Printers Bibliotheek <=31
3 

Bibliotheken stellen printers ter beschikking voor 
gebruikers. 

Openbare pc’s  Bibliotheek <=31
3 

Openbare Computerruimte, computers beschikbaar 
voor het publiek. 

RFID Bibliotheek <=31
3 

RFID-systeem voor zelfbediening (check-in/check-
out van boeken voorzien van RFID-tags aan een 
RFID-desk) 

SIP2-integratie Bibliotheek <=31
3 

Het Bibliotheeksysteem is via het SIP2-protocol 
geïntegreerd met systemen zoals RFID en PIMC 
Timetracs. 

Smart Sites Provincie 1 Etalagesysteem voorzien door de provincie Limburg 

Standaard 
Boekhandel/SnelB
oek 

Vlaams 1 ‘SnelBoek’ zijn populaire boeken die sneller 
geleverd kunnen worden dankzij een samenwerking 
met Standaard Boekhandel. 

Twitter Bibliotheek <=31
3 

Een bibliotheek kan beschikken over een 
Twitteraccount 

UitDatabank Vlaams 
(CultuurNet) 

1 De kern van CultuurNet waar alle informatie over 
cultuur en entertainment in Vlaanderen wordt 
samengebracht. 
http://www.cultuurnet.be/over-ons/english  

UitID Vlaamse 
(CultuurNet) 

1 UitID is het persoonlijke account dat gebruikt wordt 
om in te loggen in Uitdatabank.be. 

V-INSIGHT 
(INFOR) 

Bibliotheek >= 3 V-Insight is een dashboard voor statistieken dat key 
performance data en metrics aanbiedt aan 
bibliotheken. 

http://www.cipal.be/nieuws/brocade-mobiel
http://www.knipselkranten.nl/bibnet/
http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Open-Vlacc
http://www.tracs.be/
http://www.cultuurnet.be/over-ons/english
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VEP Vlaams 1 Het Vlaams e-bookplatform is een samenwerking 
tussen bibliotheken en Boek.be (Vereniging van 
Vlaamse uitgevers en boekhandels) 
http://www.bibnet.be/eboeken  

Webservices.bibli
otheek.be 

Bibnet 1 Een webservice van Bibnet om covers en 
omschrijvingen te zoeken. 

Winob Digitaal Provincie 1 Bibliotheekportaal in opbouw in de provincie West-
Vlaanderen. 

3.4.4 AS-IS Applicaties: bibliothecair perspectief 

Het schema “AS-IS overzicht van de ICT-systemen in de Vlaamse openbare bibliotheken“ geeft de 
ICT-architectuur van de bibliotheek weer vanuit een sectoraal perspectief. Het bibliothecair 
perspectief geeft een overzicht van de systemen die één enkele bibliotheek werkelijk gebruikt. 
Een bibliotheek wordt georganiseerd rond een centraal bibliotheekbeheersysteem 
(Bibliotheeksysteem of PBS) dat verbonden is met de elementaire ICT-infrastructuur (openbare 
pc’s, RFID-werkstations en –systemen, Wifi, printers …). Het Bibliotheeksysteem stelt een opac 
voor waarmee gebruikers reserveringen of verlengingen kunnen uitvoeren. De bibliotheek kan 
online gaan met een website, een blog, Facebook, Twitter, Pinterest … De websites van de 
bibliotheken zijn meestal geïntegreerd met de UitDatabank via de UitInVlaanderen-widget. 
Bibliotheken kunnen ook gebruikmaken van externe bibliothekensystemen zoals degene die 
voorzien worden door Bibnet (bibliotheekportalen, bibliotheek.be …) of door andere partners 
zoals de Universiteit van Antwerpen voor het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL-Impala). 
De bibliotheken gebruiken ook een aantal gemeentelijke systemen: website, CRM, 
DataWarehouse, boekhoudsystemen en ERP’s (Aankopen). 
 

 
Schema 14: ICT-systemen - Bibliothecair perspectief – Potentiële systemen voor de bibliotheek 

3.4.5 De desintegratie van het Bibliotheeksysteem 

http://www.bibnet.be/eboeken
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De AS-IS analyse bevestigt dat het Bibliotheeksysteem steeds minder goed functioneert als 
geïntegreerde oplossing die aan de behoeften van de bibliotheek voldoet. Bibliotheken maken 
gebruik van meerdere bijkomende aparte systemen omdat het Bibliotheeksysteem niet meer 
aan de nodige vereisten voldoet of omdat bepaalde activiteiten dit vereisen. Bovendien zijn de 
nieuwe systemen die de bibliotheken ontwerpen of willen ontwerpen niet beschikbaar als 
systeemmodules. 
 
Onderstaande capabilities werden reeds vervangen of worden ondersteund door andere 
systemen: 

 Zoekfunctie en webopac: bibliotheekportalen, Aquabrowser (ABL), gespecialiseerde 
etalagesystemen … 

 Statistieken:  datawarehouses, Business Intelligence (BI) … 

 Gebruikersgegevens: Open BIB ID, MijnOvinob, eID … 

 Transacties, productverkoop: integratie met cashsystemen 

 Catalografie: centrale catalogus (Open Vlacc) 

 Aankoop, Facturatie, Boekhouding in gemeentelijke systemen 
 

Andere capabilities worden niet ondersteund in de bestaande Bibliotheeksystemen, maar zullen 
vereist zijn in de toekomst: 

 Digitale bronnen  metadata en opslag (e-Books) 

 Digitale bronnen circulatie (e-Books) 
 
  

 
Schema 15: De desintegratie van het Bibliotheeksysteem 

Tijdens de workshop met Bibliotheek.nl gebruikten onze Nederlandse collega’s een alternatieve 
term voor hetzelfde concept: “de functionele decompositie van de ILS”. 
 
De oorzaak van de desintegratie van het Bibliotheeksysteem is het onvermogen, of de onwil, van 
de systeemleveranciers om nieuwe eigenschappen vereist door de bibliotheek op tijd en/of 
tegen een betaalbare prijs aan te bieden. 
Bibliotheken wilden echter vooruit en breidden hun Bibliotheeksysteem uit met andere 
systemen. Een van de gevolgen van de desintegratie is dat de bibliotheken steeds meer 
applicaties gebruiken.  
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Meer systemen gebruiken heeft voordelen en nadelen. Een voordeel is dat de bibliotheken meer 
mogelijkheden hebben wanneer ze nieuwe leveranciers zoeken voor hun projecten. Een groot 
nadeel is dat het onderhoud van de verschillende systemen integratie en synchronisatie vereist. 
Een grondige integratie van alle nieuwe applicaties wordt steeds crucialer voor de werking van 
de bibliotheek. De leveranciers van het Bibliotheeksysteem zijn niet altijd even behulpzaam bij 
het integreren met andere systemen, wellicht om hun commerciële voordeel te beschermen. 
Investeren in nieuwe, innovatieve en open modules was de betere aanpak geweest, maar dit is 
niet gebeurd wegens een gebrek aan visie, innovatieplanning of ondernemerszin. 
Wie kan bijvoorbeeld verklaren waarom de leveranciers geen elementaire functionaliteiten voor 
e-Book collectiemanagement aanboden, terwijl Amazon Kindle op de markt bracht en Apple de 
iPad in 2010? 
 
In de nabije toekomst is het wellicht onmogelijk om deze tendens om te keren: de terugkeer 
naar een Bibliotheeksysteem dat 80% van de behoeften van de bibliotheek vervult, lijkt heel 
onwaarschijnlijk voor de komende tien jaar. De leveranciers moeten zich dus toespitsen op een 
modulaire en open architectuur zoals beschreven in het hoofdstuk “Van het geïntegreerd 
Bibliotheeksysteem tot het modulair Bibliotheeksysteem”. 

3.4.6 AS-IS Applicaties: perspectief van de systeemintegratie 

Omdat de integratie van alle systemen een delicate kwestie is geworden sinds het begin van de 
desintegratie van het Bibliotheeksysteem, bekijken we hoe de Vlaamse bibliotheken de 
integratie van de applicaties aanpakken. 
Onderstaande integratietechnieken werden gebruikt om systemen te verbinden: 

 FTP en files: XML, ONIX, MARCXML, MARC21, Cover thumbnails en tekst, RDF/XML 

 API’s: SIP2, UitAPI, SRU, Z39.50, BIOS2 API, Google Maps 

 Widgets 

 “Webservices”: RSS, OAUTH, GoPress, Fundels, GVA Archief, REST, JSON, bibliotheek.be, 
Aleph, Brocade VUBIS(1) 

 Via een database: MySQL, Caché, Oracle 
 
Om het aantal verbindingen tussen deze systemen in te schatten werd een integratiematrix 
opgesteld (zie SystemsIntegrations.xls). Deze matrix toont aan dat er ongeveer 143 
integratietypes zijn tussen 75 systeemtypes. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de systemen die meer dan vijf integratietypes 
bevatten.  

Systeemnaam Leverancier 
Verbindings-
types 

Consument 
Verbindings-
types 

Totaal 
Verbindings-
types 

Openbare pc’s 3 27 30 

INFOR VUBIS 18 10 28 

BROCADE 21 6 27 

Bibliotheekwebsite 6 18 24 

ALEPH (Ex Libris) 15 7 22 

Aquabrowser (ABL) 10 12 22 

Bibliotheekportalen 7 13 20 
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BIDOC 8 8 16 

Open Vlacc 11 3 14 

Bibliotheekkaart 7 6 13 

Bibliotheek.be 5 7 12 

Betaalautomaten 5 4 9 

Kassa’s 4 5 9 

Blogs 2 7 9 

Gemeentelijke website 1 8 9 

PIMC Timetracs 4 4 8 

UitDatabank 7 0 7 

Cover Server 5 2 7 

Open BIB ID 4 3 7 

A-Kaart (Antwerpen) 4 3 7 

Printers 3 4 7 

RFID 3 4 7 

DWH/BI 2 5 7 

Mediargus 4 2 6 

Mijn Bibliotheek 3 3 6 

Smart Sites 2 4 6 
 
De openbare pc’s zijn duidelijk het meest geïntegreerd met de andere systemen (30 
integratietypes). De pc’s bieden toegang tot talrijke systemen. Deze verbindingen zijn over het 
algemeen vrij eenvoudig en vereisen alleen een moderne web-browser. De pc’s moeten tevens 
geïntegreerd zijn met een aantal specifieke softwareapplicaties zoals PIMC Timetracs, dat het 
gebruik van de pc’s beheert. Om de informatie van alle applicaties te kunnen verwerken, 
moeten de pc’s recente machines zijn en/of de applicaties van de leveranciers moeten de 
standaard configuratie van de pc’s herkennen. 
 
VUBIS is het Bibliotheeksysteem met de meeste integratietypes. Gezien haar sterke 
aanwezigheid (ongeveer 60% van de bibliotheken), werd VUBIS vaker geïntegreerd dan andere 
systemen. Er bestaan 28 integratiescenario’s voor VUBIS. Technisch gezien kan VUBIS dus vlot 
geïntegreerd worden; de kwestie draait vooral rond hoe de integratie plaatsvindt (techniek en 
protocol) en welke kosten de beschikbare integratietechnieken met zich meebrengen. 
 
De voornaamste informatieconsument na de openbare pc’s is de website van de bibliotheek (18 
verbindingstypes). Daarna volgen de bibliotheekportalen en Aquabrowser, VUBIS, BIDOC, de 
gemeentelijke website, ALEPH, bibliotheek.be en BROCADE. 
 
De voornaamste informatieleveranciers zijn BROCADE, VUBIS, ALEPH, Open Vlacc, Aquabrowser, 
BIDOC en UitDatabank. 
 
Hoewel we alleen spreken over het bibliothecaire perspectief, is het ook mogelijk een overzicht 
te geven van alle verbindingen die de bibliotheken moeten creëren tussen de ICT-systemen die 
ze eventueel ooit zullen gebruiken en integreren. 
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Alle 313 openbare bibliotheken zullen in de toekomst mogelijks tot 54 integraties moeten 
kunnen uitvoeren en onderhouden (som van alle 1’en in bovenstaande tabel) tussen de 
verschillende ICT-systemen. De technische complexiteit en de kost van de systeemintegratie zijn 
belangrijke aspecten voor de systeemarchitectuur van de bibliotheeksector. Daarom neemt de 
toekomst van de systeemintegratie een voorname plaats in in deze studie (TO-BE workshops, 
analyse, blauwdruk). 
 

3.5 AS-IS ICT technische laag 

De technische laag geeft een overzicht van de technologie die gebruikt wordt om de applicaties 
te creëren. Ze bestaat uit: 

 de “nodes” (servers, toestellen, RFID-stations …) 

 nibliotheeknetwerken (Wifi, LAN, internet, VPN …) 

 de systeemsoftware (RDBMS, Operating Systems, Virtualisation software, J2EE/.Net 

Application Servers, PHP, Middelware, Anti-Virus …) 

 infrastructuurservices (vb. om SMS’en te sturen) 

 de apparatuur (openbare pc’s, pc’s voor de werknemers, RFID-stations, printers, 

kopieermachines …) 

De AS-IS Applicatielijst toont aan dat bibliotheken 64 types ICT-systemen gebruiken, gebaseerd 
op allerlei verschillende technische stacks. Enkele voorbeelden: 
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 Operating Systems 
o Unix 
o Windows 
o Linux 

 Bibliotheeksysteem technische stacks 
o VUBIS: Intersystems Caché, Object script, Visual Basic … 
o Brocade: M (programming language), Caché … 
o Aleph: Oracle RDBMS … 
o BIDOC technische stack 

  Web technische stacks 
o Caché server pages 
o Microsoft .Net 
o Java 
o PHP 
o CSP Coldfusion 
o MySQL 

 
Deze technische stacks worden ondergebracht in verschillende data centres: 

 Gemeentelijke data centres van ICT-leveranciers 

 Provinciale data centres van ICT-leveranciers 

 Provinciale data centres 

 Bibnets data centres van leveranciers 
 
De bibliotheek beheert eveneens een volledige technische stack in de fysieke bibliotheek: 

 Met de openbare pc’s kunnen de gebruikers online gaan en de meeste internetdiensten 
bereiken. Deze services worden aangeboden door het bibliotheeknetwerk of door 
partners (vb. Mediargus). 

 Kassa’s (betalingen van gemeentelijke/bibliothecaire producten en diensten) 

 Verkoopspunt 

 RFID-counters 

 Printers 

 Kopieermachines 

 Touchscreens 

 Luistercabines 
 
In sommige bibliotheken kunnen de gebruikers hun toestellen (smartphones, tablets, laptops, e-
readers …) aansluiten op het Wifi-netwerk. 
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Schema 16 – Technische laag van de bibliotheek 
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4 Evolutie van de systeemarchitectuur van 

Vlaamse openbare bibliotheken 
Zodra de inventaris van de bestaande systeemarchitectuur opgesteld was, was het mogelijk de 
toestand en de potentiële evolutie ervan te analyseren. 
 
De evolutie van de architectuur wordt hier besproken in functie van de verschillende 
businessservices van de bibliotheek. Tijdens de TO-BE workshops werden bijkomende 
toekomstige vereisten genoteerd. 
 
Elke TO-BE workshop bracht toekomstige vereisten voor een of meer businessservices aan het 
licht. 
 

TO-BE workshop Betrokken businessservice 

Gebruikerservaring (online) Bestuur en Beleid 
- Serviceportfolio 
- Communicatie en Promotie 

“Gebruikersservices”: 
- Onthaal & Inlichtingen 
- Circulatie 
- Referenties en Informatie 
- Animatie en Mediatie 
- Opleidingen voor gebruikers 
- Gemeenschapsinformatie 

Catalografie Collectiemanagement 
Referenties en Informatie 

Gemeentelijke integratie Partners en Samenwerking 
ICT / Applicatie-integratie 

Integratie met SOA ICT / Applicatie-integratie 

 
Om de besprekingen overzichtelijk te houden, werden meerdere scenario’s voorgelegd. De 
voorkeuren en feedback van de deelnemers werden per scenario verzameld in de vorm van 
pro’s en contra’s. 
 
Het materiaal dat gebruikt werd bij de voorbereiding en de presentatie is beschikbaar in de 
bijlagen. 
 
Voor elke businessservice werden de volgende elementen geanalyseerd: 

- Situatie en beschouwingen: wat zien we in de bestaande situatie? 
- Optimalisatie: wat is vatbaar voor verbetering in de bestaande situatie? 
- Toekomstige vereisten en scenario’s: wat werd er besproken tijdens de TO-BE 

workshops? 
- Innovatie: welke vernieuwingen zal de businessservice in de toekomst ondergaan? 
- Bijkomende informatie 

o Welke positie bekleden de softwareverkopers? 
o Welke positie bekleden de externe partners? 

o  



Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie 4-Feb-14 

 

2014-02-04-DigitaleBibliotheekSysteemArchitectuurStudie.docx p. 47 / 162 

 

4.1 Bibliotheekmanagement 

De bibliotheekbeheerders bepalen en beheren een reeks beleidsmaatregelen in onderstaande 
velden: 

 Portfolio van openbare services 

 Collectiemanagement 

 Marketing 

 Communicatie & Promotie 

 KPI’s (Key Performance Indicators) 

 Statistieken 

 … 
 
De besluitvorming en het beleidsbeheer binnen de bibliotheek worden ondersteund door een 
aantal ICT-systemen. 

4.1.1 Bibliotheekmanagement: Situatie 

Tijdens de analysefase worden de systemen geïdentificeerd die gebruikt worden door de 
bibliotheekbestuurder en het managementteam voor PODC: Plan, Organize, Direct, Control. 

 

 
Schema 17: PODC - Plan, Organise, Direct, Control 

4.1.1.1 Planningsystemen 

ICT-planning wordt voornamelijk uitgevoerd met MS Officetools. Enkele bibliotheken zoals 
Muntpunt ondervinden een sterke behoefte aan projectmanagementsoftware om hun openbare 
initiatieven te plannen. 
 
Op gemeentelijk niveau is er vraag naar bibliotheekgegevens. De gegevens worden gebruikt 
voor: 

 Business Intelligence (BI), 

 Datawarehouse (DWH), 

 Customer Relationship Management (CRM) tools, 

 GIS (Geographical Information Systems), 

 Gemeentelijke managementtools: (BBC – Beleids- en beheercyclus) budgeting, financiële 
rapportering en strategieplanning, volgens de “BBC“-methodologie 
(http://binnenland.vlaanderen.be/bbc). 

 
Het doel van deze integratie is een betere planning van de levering en de waarde van algemene 
gemeentelijke openbare diensten. GIS-integratie wordt hier soms toegepast: de projectie van 
bevolkings- en bibliotheekstatistieken op een kaart kan het beslissingsproces vereenvoudigen. 
De integraties zijn altijd ad-hoc en worden uitgevoerd voor een specifiek tijdsgelimiteerd doel. 
Bijvoorbeeld de investering in een nieuwe bibliotheek of de routebepaling van de bibliobus … 
 
Sommige bibliotheken beschikken over CRM. Muntpunt, bijvoorbeeld, werkt met CIVI CRM. 

http://binnenland.vlaanderen.be/bbc
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De output van een Digiscananalyse (analyse van de IT-business alignment van een plaatselijke 
bibliotheek, via Bibnet) kan helpen bij de planning van aanpassingen in de bibliotheek. 

4.1.1.2 Organisatiesystemen 

De kennissystemen kunnen enigermate beschouwd worden als beleidsdefinitiesystemen. 
Kenniscentra zoals Kenniskantoor en DOKEOS (provincie Antwerpen) bieden best practices aan 
om het werk zo te organiseren dat het de betrokken beleidsmaatregelen volgt. 
 
De Bibliotheeksysteem/PBS-configuratie en –gebruik weerspiegelen het collectiemanagement 
(aankoopmodules) en het registratie- en circulatiebeleid. 

4.1.1.3 Managementsystemen 

Het Intranet mag beschouwd worden als een belangrijk communicatie-instrument voor het 
bibliotheekbestuur.  
Bibnet gebruikt Basecamp als communicatie-instrument voor de coördinatie van een aantal 
eigen projecten. 

4.1.1.4 Controlesystemen 

Op Vlaams niveau functioneert BIOS als een van de voornaamste controlling platforms.  
http://www.bibliotheekstatistieken.be/ 
 
De Bibliotheeksystemen/PBS-systemen stellen statistische modules voor (V-Insight, SSP …) die 
het bibliotheekbestuur de mogelijkheid geven bepaalde KPI’s van de bibliotheek te controleren. 

4.1.2 Bibliotheekmanagement - Beschouwingen 

4.1.2.1 Onvoldoende ICT-tools voor “Plan, Organize, Direct & Control” 

Bibliotheken hebben nood aan betere instrumenten voor de “PODC” van hun projecten wegens 
het gebrek aan tools voor strategie- en werkingsmanagement bij sommige activiteiten. De 
klassieke Bibliotheeksysteemmodules kunnen op zich niet optreden als een end-to-end 
plannings- en rapporteringsomgeving.  
Tijdens de gesprekken werd gepolst naar het bestuur en het beleid van de bibliotheek en er 
bleek een duidelijke behoefte te zijn aan een betere algemene communicatie rond de strategie 
en beleidsregels van de bibliotheek. In het werkveld is het voor de personeelsleden niet altijd 
duidelijk in welke richting het bibliotheeknetwerk wil evolueren. De verschillende beleidsniveaus 
(plaatselijk, provinciaal, Vlaams) maken het nog moeilijker om de algemene strategie te 
begrijpen. De plannen van de verschillende niveaus moeten op een meer doeltreffende manier 
gecoördineerd en gecommuniceerd worden. 
 
Het CAMEO handboek biedt waardevolle informatie over “Planning for Library Excellence”: 
http://skyways.lib.ks.us/pathway/cameo/ 
 
Vanuit het oogpunt van ICT-architectuur kan een duidelijk plan alleen leiden naar aanzienlijke 
besparingen. Een manier om alle plannen op één lijn te brengen is het gebruik van een 
sectorbreed, uniek samenwerkingsplatform dat support biedt aan het beheer van alle 
sectorbrede en plaatselijke plannen, aan doelstellingen, aan best practices, procedures, 
beleidsregels, KPI’s … 
 
De practices van het projectmanagement moeten herzien worden aangezien bibliotheken steeds 
afhankelijker worden van het succes van de ICT-projecten. Over het algemeen vereisen alle 

http://www.bibliotheekstatistieken.be/
http://skyways.lib.ks.us/pathway/cameo/
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projecten (ook de non-ICT-projecten) betere ICT-tools voor planning en controle. Enkele 
datawarehouse-initiatieven trachten deze behoeften te vervullen. 
 
Een sectorbreed platform voor samenwerkings- en projectmanagement kan tot een betere 
coördinatie van het bibliotheekmanagement leiden om volgende redenen:  

1. Het zou geregelde updates rond de sectorbrede (ICT) roadmap mogelijk maken met 
inbegrip van alle Vlaamse, provinciale en plaatselijke initiatieven. 

2. Het projectmanagementplatform zou de opvolging van de evolutie van de 
roadmapinitiatieven mogelijk maken. Het ter beschikking stellen van 
projectmanagementtools zou een hulp kunnen zijn om deze doelstelling te bereiken. Als 
de bibliotheken hun projecten, doelstellingen en resultaten met elkaar delen, leidt dat 
tot een beter inzicht in de evolutie van het netwerk. 

 
Bij wijze van voorbeeld kan men nagaan hoe deze architectuurstudie voorgesteld werd aan het 
bibliotheeknetwerk en welke instrumenten ze kunnen gebruiken voor het opvolgen van de 
status van de studie of voor het gebruik van de resultaten. 
 
Het is belangrijk om te werken aan de beleidsprocessen en -instrumenten aangezien de 
bibliotheken in de toekomst geconfronteerd zullen worden met de uitdaging van verandering. 
De veranderingen zullen verschillende vormen aannemen: 

- Bevolking (leeftijd, oorsprong, gedrag, taal) 
- Markt (digitale inhoud, nieuwe partners) 

o nood aan een sterker marketingplan en tools voor de bibliotheek 
o nieuwe gebruikers aanbrengen 
o doelgroepen 
o meer persoonlijke diensten, CRM 

- Technologie (e-Books, Internet) 
- Innovatievereisten, zoals: 

o VEP: de uitbreiding van de portfolio van bibliotheekdiensten met nieuwe digitale 
collecties en distributie via nieuwe kanalen; 

o Muntpunt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de uitbreiding van de portfolio 
van bibliotheekdiensten via tijdelijke partnerships; 

o Waalse Krook in Gent: gebruikmaken van de relocatie van de bibliotheek om 
nieuwe innovatieve diensten te introduceren in samenwerking met iMinds. 

- De rol van de bibliotheek evolueert: van informatieleverancier naar informatiebroker. 
Bijvoorbeeld, de Delphibibliotheken organiseren hun diensten in functie van hun 
mogelijkheden om de vragen van gebruikers te beantwoorden.  

   Zie http://www.delphibibliotheken.be/ . 
- Enzovoort. 

 
Al deze veranderingen vereisen de gelijktijdige uitvoering van verscheidene projecten. Een 
tekort aan bestuur en beleidsregels kan dan leiden tot de overbodige parallelle ontwikkeling van 
gelijkaardige ICT-systemen. 
 
Jammer genoeg zullen de budgetten wellicht niet stijgen met het oog op deze veranderingen. 
Een sterk sectorbreed plan is dus een belangrijke vereiste in combinatie met een betere 
flexibiliteit voor het aanpassen van het plan aan externe omstandigheden. Om de flexibiliteit te 
vergroten, moeten de bibliotheken: 
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1. samenwerken aan de sectorbrede projectportfolio voor een beter inzicht in project 
dependencies;  

2. een eenduidige en stapsgewijze aanpak van projectmanagement toepassen (agile-
methoden zoals SCRUM of eventueel traditioneel projectmanagement met smart 
planning). Mogelijk moet er een nieuwe manier gevonden worden om openbare 
aanbestedingen te definiëren en uit te voeren; 

3. de bestaande core-businessprocessen herzien en nieuwe processen creëren; 
4. open standaarden en best practices - zoals SOA - implementeren. 

 
De PODC-tools kunnen onderhouden worden door de gemeenten of door de bibliotheeksector. 
Het is belangrijk dat de strategische en managementpraktijken in de hele sector in dezelfde lijn 
liggen. Wanneer verschillende methodes toegepast worden, wordt de implementatie van de 
aanbevolen ICT-consolidaties bemoeilijkt. 
 

 
 

 
Schema 18: IT-systemen voor bibliotheekmanagement  

4.1.3 Optimalisatie van applicaties voor bibliotheekmanagement 

De gezamenlijke practices voor het bibliotheekmanagement moeten in kaart gebracht worden 
voordat de ICT-optimalisatie kan plaatsvinden. 
 
De ICT-tools voor het bibliotheekmanagement zijn beperkt en uiteenlopend. Uit een aantal 
initiatieven kunnen we afleiden dat bibliotheken met Business 
Intelligence/Datawarehousesystemen werken.  
 
Als we het Knowledge Management (KM) binnen het managementdomein plaatsen, kunnen de 
weinige KM-oplossingen in een sectorbreed KM- en samenwerkingsplatform gegoten worden.  

4.1.4 Innovatie in applicaties voor bibliotheekmanagement  

De komst van nieuwe businessprocessen in de bibliotheek, zoals de circulatie van e-Books, zal 
nieuwe KPI’s en rapporten vereisen. Hiervoor zullen bijkomende rapporteringsoplossingen 
ontwikkeld moeten worden zoals Business Intelligence, datawarehousing of oplossingen voor 
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Business Proces Monitoring. De klassieke ICT-systemen zullen vervolgens geïntegreerd moeten 
worden met de nieuwe rapporteringsystemen. 
 
Wanneer nieuwe businessprocessen geïntegreerd worden met SOA zorgen Business Proces 
Management Suites voor activiteitenrapporten, SLA-rapporten en out-of-the-box KPI’s. Dit kan 
zeker nuttig zijn voor het bibliotheekmanagement. 
Nu de klassieke collecties uitgebreid worden met digitale collecties moeten er nieuwe 
beleidsmaatregelen uitgewerkt worden. Het prijsmanagementproces zal uitgebreid moeten 
worden met nieuwe businessmodellen en businessregels. 

4.1.5 Bibliotheekmanagement – Samenvatting 

Beschouwingen: 

 Gebrek aan strategie en managementsupportsystemen in de bibliotheeksector. 
 
Mogelijke optimalisatie-initiatieven: 

 Verduidelijking en standaardisering van bibliotheekmanagement practices voor de 
selectie van de juiste ICT-tools. 

 Sectorbreed Knowledge Management en samenwerkingsoplossingen 

 Sectorbreed projectmanagementplatform (zie ook het hoofdstuk over ICT-services) 
 
Mogelijke innovatie-initiatieven: 

 Datawarehouses en BI 

 Business Process Monitoring 

 Pricingmanagement: integratie van nieuwe businessmodellen voor digitale collecties 
 

4.2 Marketing, communicatie en promotie 

Bibliotheken beschikken over meerdere tools voor communicatie en promotie (websites, blogs, 
nieuwsbrieven …). Deze tools dragen bij tot het marketingplan van de bibliotheek. Tijdens de 
studie wordt er echter nooit verwezen naar een “marketingplan”. 

4.2.1 Optimalisatie voor marketingsystemen 

De sector kent meerdere “direct marketing”-systemen zoals nieuwsbrieven en mail merge 
systemen. Er bestaan verschillende systemen voor de nieuwsbrieven. Dit biedt een interessant 
potentieel voor optimalisatie, maar de business case mag niet beschouwd worden als een 
alleenstaand project: een geïntegreerd of gestandaardiseerd nieuwsbriefsysteem heeft vooral 
zin in combinatie met een geconsolideerde CRM-strategie. 
 
Een standaard marketingplan voor bibliotheken zou een grote hulp betekenen bij de bepaling 
van de voornaamste marketingsystemen die de bibliotheken nodig hebben. Vervolgens kunnen 
de meest geschikte mogelijkheden voor ICT-optimalisatie voorgesteld worden. 

4.2.2 Innovatie in communicatie en promotie 

Concurrentievermogen 
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Op het vlak van marketing zullen de bibliotheken wellicht moeten wedijveren met de “virtuele 
bibliotheken”. Er zijn de grote spelers zoals Apple en Amazon, maar ook een aantal plaatselijke 
spelers (bijvoorbeeld Skoobe - https://www.skoobe.de/en/what-is-skoobe en 
http://eboektehuur.nl/). Deze concurrentieslag vereist sterke marketing-communicatietools 
zoals een aantrekkelijke website, mobile apps, gecoördineerde communicatie met sociale media 
en meer sectorale samenwerking voor marketingactiviteiten. 
 
Persoonlijke services 
Gegevens van gebruikers zullen steeds meer gebruikt worden voor de ontwikkeling van meer 
persoonlijke services. Dit vereist een betere kennis van de gebruiker en zijn of haar voorkeuren 
en smaak. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een combinatie van systemen zoals CRM en 
identiteitsmanagement.  
 
Websites, blogs en sociale media 
De websites zijn duidelijk heel belangrijke tools voor de marketingstrategie van de bibliotheken. 
Zoekmachines zoals Google integreren tegenwoordig ook sociale media in hun search ranking 
mechanismen. Bibliotheken hebben er dus alle belang bij om hun diensten ook via sociale media 
op de markt te brengen. 
Deze onderwerpen worden verder besproken in het hoofdstuk “Online gebruikersservices”. 

4.2.3 Communicatie en Promotie – Samenvatting 

Beschouwingen 

 Het verband tussen het marketingplan en de vereiste marketing ICT-tools moet verder 
uitgebreid en gedocumenteerd worden. 
 

Mogelijke optimalisatie-initiatieven 

 Er kan (een beetje) profijt gehaald worden uit het harmoniseren van de bestaande 
direct-marketingtools (nieuwsbrieven, mail merge). 

 
Mogelijke innovatie-initiatieven 

 Bibliotheken zullen moeten kiezen voor een meer persoonlijke aanpak van de 
gebruikerservaring om de concurrentie aan te kunnen. Dit vereist goede CRM en 
identiteitsmanagementsystemen. 

 

4.3 Gebruikersservices 

In het AS-IS businessservicesmodel rangschikten we onderstaande processen als 
“gebruikersservices”. Hun doel is het bieden van een dienst aan de gebruiker: 

 Onthaal & Inlichtingen 

 Gebruikersregistratie 

 Gebruikersidentificatie 

 Openbare activiteiten 

 Informatie en Mediatie 

 Opleiding 
 

https://www.skoobe.de/en/what-is-skoobe
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In de volgende hoofdstukken gaan we verder in op de verschillende aspecten van de ICT-
systemen die gebruikt worden om deze diensten te leveren: 

- Intra-muros systemen 
- Online systemen (internet) 
- Identiteits- en accessmanagement 
- Systemen voor Referenties en Informatie 
- Circulatiesystemen 
 

4.4 Gebruikersservices – Intra-muros 
4.4.1 Gebruikersservices – Intra-muros – Situatie 

Zoals in het hoofdstuk “AS-IS technische laag” werd aangetoond, komen de gebruikers in de 
bibliotheek in contact met meerdere applicaties en systemen, waaronder: 

 RFID 

 openbare pc’s 

 printers 

 betaalterminals 

 opac 
 
Bibliotheken zijn daarbij afhankelijk van het SIP2-protocol om een groot deel van deze 
plaatselijke systemen te integreren in hun Bibliotheeksysteem/PBS (zie “AS-IS Applicaties – 
bibliothecair perspectief"). 

4.4.2 Gebruikersservices – Plaatselijke infrastructuuroptimalisatie 

Bibliotheken kopen en gebruiken hetzelfde ICT-materieel: computers, printers, wifi, RFID, 

betaalterminals, interactieve displays … De afhankelijkheid hierbij van de gemeenten en de 

plaatselijke partners maakt het moeilijker om over te gaan tot groepsaankopen. Bovendien moet 

al dit materieel ter plaatse worden geïnstalleerd en geconfigureerd. 

De plaatselijke ICT-infrastructuren vereisen betrouwbare ICT-support. Genieten van 

gedocumenteerde en betrouwbare supportprocessen maakt deel uit van de evolutie van de ICT. 

Aangezien alle bibliotheken over gelijkaardige plaatselijke ICT-infrastructuren beschikken, 

zouden ze tenminste een gezamenlijke template voor het ICT-supportproces kunnen delen. In 

het beste geval consolideren ze hun plaatselijke processen. 

Indien bibliotheken geregeld de kosten van hun plaatselijke ICT-infrastructuur delen met 

anderen (benchmarking), kunnen ze elk uitzoeken hoe de eigen kosten nog te beperken. Een 

sectorbreed samenwerkingsplatform kan hierbij van pas komen. 

4.4.3 Gebruikersservices – Intra-muros – Toekomstige vereisten 

De intra-muros ICT-infrastructuur kan er heel anders gaan uitzien afhankelijk van de “rol” die de 

bibliotheek gaat spelen. Het CAMEO handboek vermeldt acht mogelijkheden 

(http://skyways.lib.ks.us/pathway/cameo/chap4.htm): 

http://skyways.lib.ks.us/pathway/cameo/chap4.htm
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1. Community Activity Centre 

2. Community Information Centre 

3. Formal Education Support Centre 

4. Independent Learning Centre 

5. Popular Materials Library 

6. Preschoolers' door to Learning 

7. Reference Library 

8. Research Centre 

Het rapport van Arts Council over innovatie roemt de Delft Concept Library (‘DOK’ - 

http://www.dok.info/) als zijnde een van beste internationale voorbeelden van een bibliotheek 

met oog voor innovatie. 

Tijdens de AS-IS fase werd er aandacht geschonken aan de innovaties die nieuwe bibliotheken 
zoals Muntpunt (http://www.muntpunt.be/) in Brussel en de Waalse Krook 
(http://www.dekrook.be/faq/bib) in Gent invoeren. Muntpunt heeft als duidelijke doelstelling 
de openbare activiteiten die met en door externe partners georganiseerd worden naar een 
hoger niveau te tillen. Deze “rol” zal een impact hebben op systemen zoals de website 
(beschrijvingen en inhoud van evenementen van partners) en CRM (gebruikers uitnodigen voor 
specifieke evenementen afhankelijk van hun profiel). 
 
Om de geschikte plaatselijke ICT-infrastructuur te kunnen implementeren en de juiste 

investeringen te kunnen maken, moeten bibliotheken een specifieker beeld kunnen geven van 

de businessservices die ze willen aanbieden (i.e. hun “rollen”). De plaatselijke 

infrastructuurvereisten kunnen dus pas worden vastgesteld wanneer de manager een duidelijke 

strategie voor de businessservices heeft doorgegeven aan het ICT-personeel en de leveranciers. 

Up-to-date intra-muros infrastructuur 

Afhankelijk van de rol die de bibliotheek wil spelen, zal ze de bijbehorende ICT-infrastructuur 

up-to-date moeten houden. Bijvoorbeeld, als de openbare pc’s niet up-to-date zijn, zijn ze niet 

compatibel met de nieuwste ICT-systemen. Als gebruikers geen eigen tablets of smartphones 

hebben, kunnen ze geen e-Books lezen en zou de bibliotheek zelf tablets of e-readers moeten 

kunnen uitlenen. De intra-muros infrastructuur moet in overeenstemming blijven met de rest 

van de systeemarchitectuur. 

4.4.4 Gebruikersservices – Intra-muros - Samenvatting 

Beschouwingen 

- Bibliotheken gebruiken meerdere intra-muros systemen, die een specifiek IT-support 

vragen. 

- Over het algemeen is de ICT-support van de gemeenten beperkt. 

Mogelijke optimalisatie-initiatieven 

- De identificatie van mogelijke synergieën door te starten met het vergelijken van intra-

muros infrastructuren. 

http://www.dok.info/
http://www.muntpunt.be/
http://www.dekrook.be/faq/bib
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- Standaardiseren en op punt stellen van de minimaal vereiste plaatselijke ICT-

infrastructuur (vb. wifi). 

Mogelijke verbeteringsinitiatieven 

- De intra-muros verbeteringen zijn afhankelijk van de rol(len) die de bibliotheek wil 

spelen. 

 

4.5 Gebruikersservices - Online services 

De online gebruikersservices zijn bibliotheekservices die gebruikers via het internet kunnen 
bereiken. 
Op het internet kunnen de gebruikers bibliotheekinformatie opzoeken, de catalogus raadplegen, 
boeken reserveren, een verlenging aanvragen, muziek beluisteren, evenementen ontdekken … 

4.5.1 Online gebruikersservices - Situatie 

Wanneer gebruikers de bibliotheek online willen bezoeken, staan er meerdere toegangspunten 
op verschillende niveaus binnen het netwerk ter beschikking: 
 
Op plaatselijk niveau: 

 De website van de stad/gemeente 

 De webopac van het Bibliotheeksysteem (indien de bibliotheek een eigen Systeem heeft) 
of soms een eigen Aquabrowser of Iguana catalogus/portaal 

 Bibliotheekportalen – plaatselijk profiel (voor een PBS) 

 Bibliotheekblog 

 Bibliotheekwebsite met eventueel een virtuele etalage 

 Nieuwsbrieven (op papier of elektronisch) 
 

Op provinciaal niveau: 

 Bibliotheekportalen (zoekfunctie in alle collecties van de provinciale bibliotheken), vb: 
http://limburg.bibliotheek.be/, http://provant.bibliotheek.be/?q=aspe  

 De webopacs (vb: http://www.bili.be/) van de PBS’en 

 De provinciale digitale etalages (Book boards) 
 
Op Vlaams niveau: 

 Bibliotheekportalen (http://zoeken.bibliotheek.be/) 

 Etalage met bekroonde werken 

 Services van bibliotheek.be (vb. adressen en openingsuren) 
 
Op internationaal niveau: 

 Facebookpagina’s van bibliotheken 

 Twitteraccounts van bibliotheken 

 Pinterest pinboards van bibliotheken 

 Bibliotheekblogs op Blogger.com en Wordpress.com 

 Google en andere zoekmachines 
 

http://limburg.bibliotheek.be/
http://www.bili.be/
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Met de nieuwe versie van zoeken.bibliotheek.be zet Bibnet een stap vooruit in de SEO-strategie 
om bibliotheekcollecties zichtbaar te maken op Google.be. 
 

 
Schema 19: Online gebruikersservices - AS-IS Systemen 

 
De onderstaande lijst met websites geeft een indruk van de variëteit aan bibliotheekwebsites op 
het internet. De verscheidenheid aan URL’s weerspiegelt de verscheidenheid van de 
onderliggende systemen. 
 
Websitetype URL 

Pinterest http://pinterest.com/bibhalle/ 

Facebook https://www.facebook.com/BibvanBalen 

Twitter https://twitter.com/bibliotheekgent 

Blog http://bibliotheekgent.wordpress.com/ 
http://www.bibliotheek.be/bibliotheekblogs 
http://bibbuggenhout.blogspot.be/ 

Gemeentelijke websites http://overijse.be/html/diensten/index.asp?id=23&i=23 
http://www.gent.be/eCache/THE/46/038.html 

Webopacs - http://www.bidoc.be/poboverijse/bidoc0.htm 
- http://www.bili.be/webopac/Pa.csp?OpacLanguage=dut&Profile=Profile_14 
- http://bruno.vgc.be/webopac/Pa.csp?OpacLanguage=dut&Profile=ander 
- http://81.82.225.131/webopac/vubis.csp (Mol) 
- http://geapbib003.cipal.be/desktop/mijnbibbale/euiam (BROCADE) 
- http://webbib.gent.be/webopac/Pa.csp?OpacLanguage=dut&Profile=UserAccJeu 

Iguana (Turnhout) http://194.78.87.122/iguana/www.main.cls 

Mijn Bibliotheek: http://mijn.bibliotheek.be/ 

Provinciale links - http://isis.provant.be/ 
- http://balen.bibliotheek.be, http://bibbalen.provant.be/pbs 
- http://www.bruno.be/ , http://www.anderlecht.bibliotheek.be/ (DRUPAL) 

Bibliotheek.be - http://hasseltpbl.bibliotheek.be/ 
- http://halle.bibliotheek.be/  http://www.bibliotheekhalle.be/ 

Zoeken.bibliotheek.be - http://zoeken.bibliotheek.be/ 
- http://zoeken.bibliotheek.gent.be/?q=fiets  

http://pinterest.com/bibhalle/
https://www.facebook.com/BibvanBalen
https://twitter.com/bibliotheekgent
http://bibliotheekgent.wordpress.com/
http://www.bibliotheek.be/bibliotheekblogs
http://bibbuggenhout.blogspot.be/
http://overijse.be/html/diensten/index.asp?id=23&i=23
http://www.gent.be/eCache/THE/46/038.html
http://www.bidoc.be/poboverijse/bidoc0.htm
http://www.bili.be/webopac/Pa.csp?OpacLanguage=dut&Profile=Profile_14
http://bruno.vgc.be/webopac/Pa.csp?OpacLanguage=dut&Profile=ander
http://81.82.225.131/webopac/vubis.csp
http://geapbib003.cipal.be/desktop/mijnbibbale/euiam
http://webbib.gent.be/webopac/Pa.csp?OpacLanguage=dut&Profile=UserAccJeu
http://194.78.87.122/iguana/www.main.cls
http://mijn.bibliotheek.be/
http://isis.provant.be/
http://balen.bibliotheek.be/
http://bibbalen.provant.be/pbs
http://www.bruno.be/
http://www.anderlecht.bibliotheek.be/
http://hasseltpbl.bibliotheek.be/
http://halle.bibliotheek.be/
http://www.bibliotheekhalle.be/
http://zoeken.bibliotheek.be/
http://zoeken.bibliotheek.gent.be/?q=fiets
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Andere - http://startschermen.bibliotheek.gent.be/ 
- http://www.bibliotheeknetwerk.be/ 

Etalage http://bib.boutersem.be/index.php (latest items) 

 

4.5.2 Online gebruikersservices - Beschouwingen 

4.5.2.1 Gebrek aan consistente gebruikerservaringen 

Verschillende gebruikers ervaren de online bibliotheekservices op een andere manier afhankelijk 
van: 

- de bibliotheek die ze bezoeken; 
- de websites die ze kennen. 

Elke bibliotheek kan over meerdere contactpunten (websites) beschikken: 

 Gemeentelijk website 

 Sociale media: Twitter, blog, Facebook, Pinterest … 

 Virtuele etalages – bibliotheekwebsite 

 Catalogus met zoekfunctie – bibliotheekportalen, webopac 

 “Circulatie”-websites: mijn.bibliotheek.be of webopac. 
De uiteenlopende gebruikerservaringen zijn het logische gevolg van de autonomie van 
gemeenten en bibliotheken voor het definiëren van hun serviceportfolio. Op het vlak van ICT 
zorgt dit dan ook voor extra kosten. We gaan hier verder op in in het hoofdstuk over de cost of 
ownership voor businessservices. 

4.5.2.2 Gemeentelijke websites kunnen niet altijd dienstdoen als bibliotheekportalen 

Aangezien de gemeente de voornaamste sponsor van de bibliotheek is, hoort de gemeentelijke 
website gebruikt te worden als het hoofdportaal. Niet alle gemeenten beschikken echter over 
een portaal dat externe diensten zoals bibliotheekdiensten kan integreren. Door de integratie 
van bibliotheeksystemen te standaardiseren en harmoniseren, kan de eenvormigheid van de 
gebruikerservaring verbeterd worden. 

4.5.2.3 Dubbele inspanningen 

Een grote meerderheid van de bibliotheken ondervindt dezelfde behoeften op vlak van 
websitefunctionaliteiten en toch worden vele online toepassingen apart ontworpen. Een 
voorbeeld hiervan is de uitwerking van de verschillende virtuele etalages. 

4.5.3 Online gebruikersservices – TO-BE scenario’s 

Tijdens de TO-BE workshops over “Gemeentelijke integratie” en “Gebruikerservaring” werden 
talrijke scenario’s i.v.m. de bibliotheekwebsite besproken: 
 

TO-BE 
workshop 

Naam scenario Beschrijving 

Gebruikers-
ervaring 

Gemeentelijke 
websites 

De gemeentelijke website als enige online toegangspoort 
naar de bibliotheekdiensten. 

Gebruikers-
ervaring 

Bibliotheek-
websites 

De bibliotheek beschikt over een onafhankelijke website (niet 
geïntegreerd met de gemeentelijke website). 

Gebruikers-
ervaring 

Mobile apps De bibliotheek biedt een mobile app (iOS, Android …) aan. 

Gebruikers-
ervaring 

Mobile websites De bibliotheek biedt een mobile website aan. 

http://startschermen.bibliotheek.gent.be/
http://www.bibliotheeknetwerk.be/
http://bib.boutersem.be/index.php
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Gebruikers-
ervaring 

Persoonlijke 
aanpak 

De website/app past zich aan aan het profiel van de gebruiker 
(vb. aanbevelingen) 

 
Website 
Tijdens de workshops bleek dat de bibliotheken de voorkeur geven aan een fusie met de 
gemeentelijke websites. De gemeentelijke websites zijn echter nog niet in staat te integreren 
met de bibliotheekdiensten, waardoor een onafhankelijke bibliotheekwebsite voorlopig de 
beste oplossing blijft. 
 
De bibliotheken moeten hun websites ontwikkelen met duidelijk gedefinieerde webstandaarden 
zodat de online services later makkelijk geïntegreerd kunnen worden in de gemeentelijke 
websites. 
 
Tijdens de workshop over ‘Gebruikerservaring’ werd duidelijk dat er momenteel geen leidraden 
zijn voor de websites. De bibliotheken zouden echter wel profijt hebben bij business- en 
technische leidraden. De businessleidraden zouden een typerende websitemap aanbieden en de 
technische leidraden zouden verduidelijken hoe de website geïntegreerd kan worden in externe 
systemen (vb. Welke widgets? Welke RSS-feeds? Open BIB ID-integratie, ABL-integratie …). 
 
Mobile Website via Responsive Web Design (RWD) 
Een mobile website wordt beschouwd als een belangrijke vereiste. Een van de voorgestelde 
oplossingen was de ontwikkeling van een website die weergegeven kan worden op mobiele 
toestellen (tablets, smartphones, mini-pc’s …). “Responsive design” (RWD) moet een eigenschap 
worden van de websites. Dit is een web-designaanpak gericht op een optimale 
gebruikerservaring – vlot lezen en navigeren met zo weinig mogelijk zoomen en scrollen – 
geschikt voor talrijke toestellen (van het desktop computerbeeldscherm tot de smartphone). 
 
Mobile Apps – een unieke bibliotheekapp tegemoet? 
Het Vlaamse e-Bookplatform zal wellicht een bibliotheekapp op de markt brengen waarmee 
gebruikers e-Books kunnen lenen en offline lezen. 
 
Omdat de ontwikkeling van een dergelijke app voor alle beschikbare systemen (iOS, Android, 
Windows …) veel kosten met zich meebrengt, zouden de bibliotheken moeten samenwerken om 
het aantal apps te beperken i.p.v. ze te dupliceren. 

4.5.4 Online gebruikersservices – Optimalisatie 

4.5.4.1 Gezamenlijke websiteontwikkeling 

Een opportuniteit voor optimalisatie is de samenwerking aan één enkel centraal webplatform 
dat ter plekke ‘gehost’ kan worden of, indien gewenst, gerepliceerd. De structuur is nagenoeg 
gebruiksklaar voor bibliotheken die tevreden zijn met een standaardwebsite. Bibliotheken die 
een stap verder willen gaan, kunnen de basisstructuur verder uitbreiden en aanpassen. 
 
Zodra deze gezamenlijke referentiewebsite beschikbaar is, heeft een bibliotheek drie 
mogelijkheden voor de eigen website: 

 de referentiewebsite overnemen en in standaardvorm gebruiken; 

 de referentiewebsite overnemen en aanpassen; 

 de referentiewebsite ontleden en de componenten (widgets, webservices, sample code) 
integreren in de gemeentelijke website 
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De referentiewebsite moet in staat zijn widgets te integreren en SOA-services te verwerken, i.e. 
zich te gedragen als een Service Consument (SC). 
 

 
Deze manier van werken werd reeds met succes ingevoerd in Wallonië: “Communes-Plone” is 
een open-sourceproject waarbij alle gemeenten kunnen bijdragen aan de opbouw van een 
volledige gemeentelijke website met modules voor openbare diensten 
(http://www.imio.be/produits). Meer dan 150 gemeenten gebruiken nu deze website en dragen 
bij aan de ontwikkeling ervan. Gezien de snelle groei van het open-sourceproject, werd een 
nieuwe intercommunale organisatie, IMIO, gecreëerd om het systeem verder te ontwikkelen en 
te onderhouden. Het voordeel van de gezamenlijke opbouw van een referentiesysteem is dat de 
ontwikkelingskosten gedeeld worden. Als 150 gemeenten een bepaalde functionaliteit willen, 
betalen ze elk slechts 1/150ste van de totale ontwikkelingskost. Bovendien wordt het platform 
op een gratis open-sourcesoftware (Plone CMS) gebouwd waardoor er geen licentiekosten 
verbonden zijn aan het systeem. Ten slotte is elke ICT-serviceprovider – intern of extern – met 
kennis van Plone programmering (Python) in staat het gemeentelijke systeem aan te passen of 
uit te breiden. 
 
Samenwerking met de gemeente 
Ook gemeenten kunnen initiatieven aanbrengen voor de harmonisering van websites. Het 
WASCO “Webs & Apps Standaarden voor de Converserende Overheid”-project van de Vlaamse 
ICT-organisatie V-ICT-OR, (zie http://www.v-ict-or.be/kenniscentrum/WASCO/) tracht 
gemeenten te helpen bij de opbouw van hun website door enkele best practices aan te bieden. 
De bibliotheken moeten erop toezien dat er rekening wordt gehouden met de verwachtingen 
van de gemeenten bij het ontwerpen van de bibliotheekwebsite. 
 
Geïntegreerde bibliotheekwebsite  
Elke bibliotheek moet ernaar streven een centrale website te onderhouden dat alle 
bibliotheekdiensten integreert. De site mag satellieten bevatten (Facebook, Twitter, webopac) 
maar moet steeds trachten zoveel mogelijk functionaliteiten te integreren voor een vlotte 
gebruikerservaring. Dit is alleen mogelijk als de ICT-systemen geïntegreerd kunnen worden. 
Hiervoor zijn verschillende technieken voorhanden: widgets, plug-ins, webservices. 
Een bibliotheekwebsite zou onderstaande elementen moeten integreren: 

 De “look & feel” moet overeenkomen met de visuele identiteit van de bibliotheek 

 Gestandaardiseerde navigatiestructuur voor alle bibliotheeksites 

 Duidelijk overzicht van bibliotheekdiensten, adressen, openingsuren 

 Blog 

 Agenda/Evenementen 

 Open BIB ID login 

 “Mijn Bibliotheek” 

 Discovery tools, widgets en services 

 PBS/ILS 
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o Webopac 
o Reservaties 
o Huidige uitlening, verlenging van uitlening 
o Uitleenhistoriek 
o Boetes 

 Etalages 
o pbooks 
o e-Books 
o Speciale collecties 

 Zelfbediening 

 Gebruikersprofiel 

 Integratie met sociale media (Twitter, Facebook, Pinterest …) 

 Bereikbaarheid 

 
 Schema 20: Geïntegreerde bibliothecaire websiteservices 


Het systematisch integreren van alle nieuwe openbare diensten (het Vlaamse e-Bookplatform, 
online betalingsdiensten ...) in de website zou een vaste strategie moeten zijn. Deze inspanning 
heeft nog een sterker globaal effect als de ontwikkeling ervan op een referentieplatform 
plaatsvindt. Een open-sourceplatform als basis is een interessante optie want het zou 
bibliotheken meer ontwikkelingskracht geven om hun websites naar wens uit te breiden en aan 
te passen.
 



Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie 4-Feb-14 

 

2014-02-04-DigitaleBibliotheekSysteemArchitectuurStudie.docx p. 61 / 162 

 

 
Schema 21: Online en mobiele systemen voor bibliotheken 

4.5.4.2 Mobile Website 

De overvloedige aanwezigheid van smartphones en tablets op de markt vereist dat de websites 
leesbaar en gebruiksvriendelijk zijn voor deze apparaten, bijvoorbeeld door “responsive design”- 
technieken toe te passen. 

4.5.5 Online gebruikersservices - Innovatie 

4.5.5.1 Mobile app 

Terwijl bibliotheken blijvende inspanningen moeten leveren voor het bieden van kwaliteitsvolle 
websites, zullen de nieuwe ICT-systemen zich voornamelijk toespitsen op de mobiele toestellen: 
smartphones, tablets, e-readers … De bibliotheken zullen hun architectuur dus moeten 
uitbreiden met mobile apps. 

4.5.5.2 Pervasive Information Architecture 

Wat zou de perfecte mobile app zijn voor de bibliotheek? Vandaag is er nog geen antwoord op 
die vraag. Wat we wel weten, is dat het belangrijk is dat deze web en mobile apps bijdragen tot 
een Pervasive Information Architecture. De online ervaring moet geïntegreerd worden in de 
algemene bibliotheekervaring, inclusief de intra-muros ervaring. Gebruikers moeten de 
mogelijkheid hebben een activiteit op te starten via een eerste kanaal (vb: in de stenen 
bibliotheek) en vervolgens naadloos kunnen overschakelen naar een tweede kanaal (vb: mobile 
app). De online en ‘real-life’ ervaringen moeten overeenkomen. 
De principes achter een pervasive information architecture zijn: 

 Online ervaring als deel van een totaalervaring; 

 Totaalervaring over alle kanalen heen; 
o In de stenen bibliotheek 
o Op de bibliotheekwebsite 
o Via apps 
o … 
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 Elk kanaal biedt links naar de andere kanalen; 

 Naadloos overstappen van het ene kanaal naar het andere. 

4.5.5.3 Aanpasbare inhoud 

Een pervasive architecture vereist een aanpasbare inhoud: inhoud die zo gestructureerd is dat 
een enkel element weergegeven kan worden op een ruime waaier aan toestellen en in een 
waaier van formaten (vb: desktop webpagina, mobile webpagina, mobile app, tablet webpagina, 
tablet app enz.). Bibliotheken beheren en creëren een grote hoeveelheid inhoud op hun 
websites, op blogs, in catalogi … Met een sectorbrede strategie voor inhoudsmanagement 
zouden de bibliotheken makkelijk deze inhoud onderling kunnen delen.  

4.5.6 Online gebruikersservices – Samenvatting 

Beschouwingen 
- Vandaag zijn de bibliotheken op een ongestructureerde manier aanwezig op het web. 
- Gemeentelijke websites zijn nog niet in staat om de bibliotheekdiensten te integreren. 
- Bibliotheken ontwikkelen gelijkaardige systemen zonder overleg (websites, etalages, 

blogs …). 
 
Mogelijke optimalisatie-initiatieven 

- Business- en technische leidraden voor de websites ontwikkelen en communiceren. 
- Een referentiewebsite ontwikkelen die bibliotheken, al dan niet in aangepaste versie, 

kunnen gebruiken.  
- Toegang tot de website via mobiele toestellen verzekeren. 

 
Mogelijke innovatie-initiatieven 

- Mobile app 
- Pervasive Information Architecture: online services in lijn brengen met andere kanalen 

(vb. intra-muros). 
- Aanpasbare inhoud: een sectorbrede strategie voor inhoudsmanagement uitwerken om 

het delen van inhoud en hergebruik te stimuleren.  
 

4.6 Gebruikersservices – Identiteits- en 

Accessmanagement (IAM) 
4.6.1 Gebruikersservices - IAM – Situatie 

Om toegang te krijgen tot de bibliotheekdiensten (online of intra-muros) moet de gebruiker zich 
identificeren. 
Hij kan daarbij gebruik maken van een hele waaier aan identiteits- en 
accessmanagementsystemen: 

 Sociaal-netwerkidentificatie (Facebook, Twitter)  

 Belgische elektronische ID-kaart 

 Open BIB ID 

 UitID 

 Bibliotheekkaart 

 Gemeentekaart (A-Kaart) 

 Gebruikers-ID en paswoord voor een specifieke app, vb. 
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o PBS/Bibliotheeksysteem 
o My Discoveries (ABL, zoeken.bibliotheek.be) 
o Bibliotheekwebsites/blogs 

 
Voor de toegang tot de openbare pc’s wordt de eID gebruikt (bvb. in Kortrijk: 
http://www.kortrijk.be/producten/internet-printen-scannen-en-kopi-ren). Technisch gesproken is 
het ook mogelijk om het eID-systeem te integreren in het Bibliotheeksysteem om gebruikers te 
identificeren (zie 
http://www.library.extensity.com/page/VerslagVubisGebruikersdagdutch_LIB.html). 

 
Dankzij het Open BIB ID-systeem zullen de bibliotheken in staat zijn om geleidelijk aan een 
volledige SSO (Single Sign On) aan te bieden tussen de verschillende systemen. 

4.6.2 Gebruikersservices - IAM – Beschouwingen 

Het gebruikersregistratieproces zal verder ontwikkeld moeten worden om nieuwe gebruikers 
toegang te kunnen verlenen tot alle bibliotheeksystemen. Dit proces is bekend onder de naam 
“Identificatie en Accessprovisioning”. Een nieuwe gebruiker moet toegang krijgen tot het 
Bibliotheeksysteem, maar ook tot andere systemen zoals het Vlaamse e-Bookplatform, My 
Discoveries (portaalservice), Gopress ... Voor een geschrapte gebruiker moet deze toegang weer 
ongedaan gemaakt worden (“deprovisionning”-proces). 

4.6.3 Gebruikersservices - IAM – TO-BE Scenario 

Tijdens de workshop over het IAM werd onderstaand scenario besproken: 
 

TO-BE 
workshop 

Naam scenario  Beschrijving 

Gebruikers-
ervaring 

Externe SSO De website van de bibliotheek laat toe in te loggen met 
verschillende identificatiemogelijkheden (gemeentekaart, 
UitID, Facebook, Twitter …). 

 
Na de bespreking van dit scenario werd de integratie met andere IAM-systemen door 
verscheidene stakeholders als een vereiste genoteerd (vb. A-Kaart van Antwerpen, CultuurNet’s 
UITiD). 

4.6.4 Gebruikersservices – IAM - Innovatie 

Een potentiële oplossing om te kunnen integreren met de IAM-systemen van partners is de 
deelname aan een federated identity system zoals WAYF (“Where are you from”). Een “WAYF”-
systeem geeft de bibliotheek de mogelijkheid een vorm van ‘algemene SSO’ uit te werken met 
externe partners uit de culturele (CultuurNet, musea) en e-governmentsector. 
 
Bibliotheken kunnen dit federated identity system niet zelf creëren en beheren. Ze moeten dus 
op zoek naar een partner voor het beheer en onderhoud van dit systeem. Voor deze studie werd 
het onderwerp besproken met V-ICT-OR. Tijdens de workshops werd opgemerkt dat de 
Coördinatiecel Vlaams e-Government (www.corve.be) deze rol zou kunnen vervullen. 
 

http://www.kortrijk.be/producten/internet-printen-scannen-en-kopi-ren
http://www.library.extensity.com/page/VerslagVubisGebruikersdagdutch_LIB.html
http://www.corve.be/
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Op technisch vlak betekent dit dat de bibliotheek zich niet met alle IAM-systemen apart moet 
verbinden, maar slechts eenmaal moet integreren met een federated IAM-infrastructuur. Dit 
systeem zou twee securityniveaus moeten aanbieden: 

 Eenvoudig: “web service style” voor de beveiliging van services waarvoor deze vorm van 
security voldoende is (Facebooklogin, boekreserveringen …). Het technische protocol dat 
hiervoor gebruikt wordt is OAUTH (Open standard for AUTHorisation).  

 Sterk: “eID style”-beveiliging met gebruik van veiligheidscertificaten en sterkere 
authentificatie- en encryptiemechanismen. Voor toegang tot vertrouwelijke gegevens en 
financiële transacties. 

 
Een goed voorbeeld van een dergelijke infrastructuur is het WAYF-systeem (“Where are you 
from?”) dat in Denemarken gebruikt wordt. (zie http://www.wayf.dk/en/institutions en 
http://www.wayf.dk/en/about-wayf/user-experience ). 
 
Als de bibliotheken en de partners deze identity federation principes kunnen invoeren, kan dit 
tot kostenbesparingen leiden omdat de bibliotheken dan slechts met één extern IAM-systeem 
moeten integreren i.p.v. met alle IAM-infrastructuren van de partners. 
Tegelijkertijd zal ook de gebruikerservaring verbeteren. De provisioningprocessen van Open BIB 
ID kunnen bijvoorbeeld uitgebreid worden zodat partners de creatie en verbinding met 
gebruikersaccounts kunnen automatiseren. Of er kan een koppeling gecreëerd worden tussen 
een inschrijving in de bibliotheek en het opmaken van een UitID-account. Bij het openen van een 
gemeentelijke ID op de gemeentelijke website kan automatisch een Open BIB ID-account 
gecreëerd worden. De gebruiker heeft dan niet langer twee accounts nodig om van de 
gemeentelijke website naar de bibliotheekwebsite te surfen. 

4.6.5 Gebruikersservices – IAM – Samenvatting 

Beschouwingen 
- Er worden meerdere systemen voor identiteits- en accessmanagement gebruikt die 

geïntegreerd moeten worden voor een vlotte toegang tot de bibliotheekdiensten. Open 
BIB ID zorgt voor een goede SSO-strategie voor de bibliotheek. 

 
Mogelijke optimalisatie-initiatieven 

- De integratie van de IAM-systemen met Open BIB ID verderzetten. 
- De provisioning- en deprovisioningprocessen ontwerpen en implementeren. 

 
Mogelijke innovatie-initiatieven 

- Lobbyen bij de Vlaamse autoriteiten om een sectorbrede infrastructuur voor 
identiteitsmanagement in te voeren (van het type WAYF). 

 

4.7 Gebruikersservices – Referenties en Informatie 

De reference desk of information desk is de balie waar professionele bibliotheekmedewerkers 
de gebruikers wegwijs bieden in de werken, raad geven over de collecties en de diensten en hun 
kennis over informatie uit verscheidene bronnen ter beschikking stellen. 

4.7.1 Referenties en Informatie – Situatie 

http://www.wayf.dk/en/institutions
http://www.wayf.dk/en/about-wayf/user-experience
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Een hedendaagse bibliotheek hoort deze diensten ook online aan te bieden. Daarom beschikken 
bibliotheken over een grote hoeveelheid aan ICT-systemen voor online referenties en 
informatie: 

- Blogs 
- Webopacs 
- Bibliotheekportalen 
- Etalages 
- … 

 
Met deze systemen gaan gebruikers op zoek naar informatie betreffende de 
bibliotheekcollecties. 
 
Tegenwoordig gaan gebruikers op zoek naar informatie met zoekmachines. Bibliotheekwebsites 
moeten dus geoptimaliseerd worden met SEO (Search Engine Optimisation – 
zoekmachineoptimalisatie).  

4.7.2 Referenties en Informatie – Optimalisatie 

4.7.2.1 SEO overal? 

Om opgepikt te worden door de gebruiker die informatie opzoekt via online zoekmachines 
(Google, Bing) zouden alle providers van bibliotheekwebsites moeten investeren in 
zoekmachineoptimalisatie (SEO). Ervoor zorgen dat alle online systemen (website, blog, 
catalogus …) geoptimaliseerd zijn voor zoekmachines vraagt een grote inspanning voor elke 
bibliotheek. 
 
Deze sectorbrede inspanning kan beperkt worden indien er een aantal afspraken gemaakt kan 
worden op vlak van gebruikerservaring. 
 
Bijvoorbeeld: de nieuwe versies van zoeken.bibliotheek.be en bibliotheekportalen zullen een 
meer efficiënte SEO mogelijk maken. Zodra alle bibliotheken en auteurspagina’s geïntegreerd 
zijn, kan Google zoeken.bibliotheek.be indexeren, wat zal leiden tot een betere zichtbaarheid 
van de plaatselijke collecties. 
 
Indien de bibliotheken samen een referentiewebsite ontwikkelen, kan de SEO in één keer 
ontworpen en geïmplementeerd worden voor alle websites. 

4.7.2.2 Gemiste synergie: etalages X 4 

Nagenoeg alle provincies investeren in eenzelfde type oplossing: etalages. De gekozen 
oplossingen pakken allemaal dezelfde problemen aan maar worden op verschillende manieren 
geïmplementeerd (Expression Engine, Smart Sites, Drupal, Bibnet …). Dit is een gemiste kans om 
kosten te delen en synergie te creëren. 
 
Alle actoren binnen de bibliotheeksector hebben hun redenen om een eigen versie van eender 
welk onderdeel te willen ontwikkelen, maar ze mogen daarbij de total cost of ownership niet uit 
het oog verliezen. In het hoofdstuk “Cost of ownership van businessservices” gaan we hier 
verder op in. 

4.7.2.3 Aquabrowserinfrastructuur 

De Vlaamse bibliotheken gebruiken momenteel verschillende ABL-servers (Aquabrowser). Er is 
dus ruimte voor enige optimalisatie. 
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4.7.3 Referenties en Informatie - Innovatie 

4.7.3.1 Discoveryportalen 

In de toekomst zouden de oude webopacs moeten verdwijnen en plaats maken voor 
discoveryportalen voor een moderne online ervaring. 

4.7.3.2 Linked Data 

Innovaties in discovery van bibliotheekdiensten en -collecties zal vanuit het semantische web 
komen. Het semantische web wil het huidige web, met ongestructureerde of gedeeltelijk 
gestructureerde documenten, omvormen tot een “web of data” door semantische inhoud (bvb. 
XML/RDF) toe te voegen in de webpagina’s. 
In de toekomst zal er naast de SEO-uitgave van de catalogus (zoekmachineoptimalisatie), ook 
een parallelle catalogus gepubliceerd worden in XML/RDF waarmee zoekmachines de semantiek 
van een bibliotheekdienst of –product volledig kunnen begrijpen. Hierdoor kan een zoekmachine 
zoals Google ontdekken dat een boek beschikbaar is in een nabijgelegen bibliotheek, 
bijvoorbeeld door middel van het product “microformat” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Microformat). 
 
Deze concepten worden verder uitgelegd in het document “Transforming Library Metadata into 
Linked Library Data” -  http://www.ala.org/alcts/resources/org/cat/research/linked-data 
 
De bibliotheekgegevens verbinden met andere open datasets is een interessant idee, maar het 
gebrek aan semantische bronnen in de Nederlandse taal zou stokken in de wielen kunnen 
steken. Het is aan de bibliotheken om uit te maken of ze een early-adopter (pioniers-) of zelfs 
leidinggevende rol willen spelen op dit vlak. Bijvoorbeeld: bibliotheken kunnen Nederlandstalige 
informatie over Vlaamse auteurs of boeken publiceren in RDF zodat andere spelers deze 
informatie kunnen integreren in hun eigen applicaties. De bibliotheken zouden dan eerst een 
leverancier van Linked Data zijn en pas later een consument omdat er vandaag nog te weinig 
bronnen van Linked Data bestaan in de Nederlandse taal. Een samenwerking met Nederland zou 
een meerwaarde kunnen betekenen. 

4.7.3.3 Enquiry Managementsysteem 

Bibliotheken kunnen Enquiry Managementsystemen invoeren. In West-Vlaanderen wordt er 
reeds gewerkt aan een dergelijk “vraagopvolgingsysteem” in het kader van de uitbreiding van 
bibliotheekdiensten. 

4.7.4 Referenties en Informatie - Samenvatting 

Beschouwingen 
- Te veel zoekfuncties op online systemen (websites, catalogi, blogs …) 
- Te veel SEO werklast wegens het grote aantal online systemen 

 
Mogelijke optimalisatie-initiatieven 

- Een sectorbrede SEO-strategie implementeren (via een referentiewebsite, 
zoeken.bibliotheek.be). 

- De vier etalagesystemen samensmelten tot één overzichtelijk systeem (dat plaatselijk 
geconfigureerd kan worden) 

- De ABL-systemen configureren. 
 
Mogelijke innovatie-initiatieven 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microformat
http://www.ala.org/alcts/resources/org/cat/research/linked-data
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- Linked Data: open Linked Data creëren om betere resultaten te krijgen van “semantic 
web ready” zoekmachines. 

- Een “Enquiry managementsysteem” implementeren. 
-  

4.8 Gebruikersservices – Circulatie 

Dit hoofdstuk behandelt de ICT-systemen voor het uitlenen van werken uit de collecties. De term 
“access” verwijst hieronder naar intra-muros consultaties en toegang tot online databases. 

4.8.1 Circulatie en access - Situatie 

De circulatie van fysieke bronnen gebeurt voornamelijk via het plaatselijke Bibliotheeksysteem 
of de provinciale PBS. 
 
Voor een aantal bibliotheken (PBS Antwerpen en PBS Vlaams-Brabant), dat gebruikmaakt van 
het Open BIB ID-project, verloopt een deel van de circulatie online en via zelfbediening op 
MijnBibliotheek.be: reserveringen, uitleenhistoriek, verlengingen, overzicht van de boetes.  
 
Daarnaast zijn er nog bijkomende accessprocessen i.v.m. circulatie of informatie die niet 
beheerd wordt door het Bibliotheeksysteem: 

- Toegang tot muziek (BibFM) 

- Toegang tot persartikelen (Mediargus, GVA archief) 
- Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) 
- Uitlenen van Daisyboeken (audioboeken) 
- Uitlenen van fundels (elektronische versie van een prentenboek) 

 
Het circulatieproces wordt soms ook gebruikt voor het reserveren en “uitlenen” van speciale 
zaken, zoals:  

 een bureau in de bibliotheek; 

 openbare pc’s; 

 apparatuur voor de Daisy audioboeken. 
 

Of de ICT-systemen uitgebreid moeten worden om de circulatie van deze speciale zaken te 
omvatten, hangt af van de toekomstige serviceportfolio die de bibliotheken zullen gebruiken. 
Ook hier is de definiëring van de rol van de bibliotheek essentieel voor de harmonie binnen de 
ICT. 
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Schema 22: AS-IS Circulatiesystemen 

4.8.2 Circulatie – Optimalisatie 

De circulatie van de “traditionele” collecties (boeken, dvd’s, cd’s …) is een vergevorderd en 
stabiel proces. Het werd onlangs nog uitgebreid met RFID-zelfbedieningssystemen. 
 
Omdat het circulatieproces voor fysieke bronnen nagenoeg identiek is voor alle bibliotheken, 
zouden de onderliggende ICT-systemen geconsolideerd moeten worden. Aan deze consolidatie 
hangt echter een voorwaarde vast: de bibliotheken moeten over de mogelijkheid beschikken dit 
proces aan te passen aan hun eigen beleid; denk daarbij aan uitleenprijzen, uitleenperioden, 
boetes, aantal gelijktijdige uitleningen … 

4.8.3 Circulatie - Innovatie 

4.8.3.1 Digitale collecties: circulatie 

De collecties worden steeds vaker aangevuld met digitale inhoud. De bibliotheken moeten dus 
nieuwe circulatieprocessen implementeren voor digitale bronnen. 
 
E-Books 
Het Vlaamse e-Bookplatform (VEP) zorgt voor de invoer van een nieuw circulatieproces naast de 
oude processen voor boeken, online databases, fundels, openbare pc’s, muziek, persartikelen … 
 
Multimedia 
De bibliotheekcollectie van de toekomst omvat inhoud zoals muziek, video’s, games, software, 
software in e-Books, software in the cloud … De bibliotheken moeten dus op zoek naar een 
manier om een uitgebreide waaier aan digitale inhoud te kunnen uitlenen: video’s, muziek, 
software in e-Books of apps … 
 
Het Vlaams Instituut voor Archivering en Ontsluiting van Audiovisueel Erfgoed (VIAA) werkt aan 
een aanbod van digitale videoservices voor openbare bibliotheken. 
 
Flexibiliteitvereisten 
De huidige problematiek binnen de circulatie van digitale bronnen wordt veroorzaakt door de 
onstabiele onderliggende business modellen. Bibliotheken kunnen kiezen uit verscheidene 
modellen voor het uitlenen van e-Books omdat er nog geen wettelijk kader voor dit soort 



Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie 4-Feb-14 

 

2014-02-04-DigitaleBibliotheekSysteemArchitectuurStudie.docx p. 69 / 162 

 

uitleningen werd vastgelegd. De modellen variëren van individuele aankopen tot “all you can 
read’-systemen wat grote verschillen teweegbrengt binnen het circulatieproces. Een overzicht 
van enkele businessmodellen is hier te vinden: 
http://www.appepaper.com/wiki/e-book-lending-business-models 
 
Business Process Management (BPM) Suite 
Omdat de bibliotheken hier te maken hebben met een voorlopig onstabiele situatie, is het aan te 
raden geen vaststaand circulatieproces met een specifiek systeem op te starten, maar te werken 
met flexibele ICT-tools zoals een Business Process Management (BPM) Suite of een workflow-
systeem om de circulatie van digitale bronnen te beheren. Het BPM-concept wordt verder 
besproken in het hoofdstuk “ICT – Applicatie-integratie”. 

4.8.3.2 Electronic Rights Managementsystemen (ERM) 

Dit ruime aanbod aan bronnen en soorten digitale inhoud leidt ertoe dat bibliotheken Electronic 
Rights Management oplossingen zullen moeten toepassen om uit te zoeken of ze het recht 
hebben toegang te verlenen aan een gebruiker tot een bepaalde bron op een bepaald moment.  
 
De businessmodellen voor het uitlenen van digitale bronnen door openbare bibliotheken zijn 
nog in volle evolutie en daar zal de komende jaren geen verandering in komen. Daarom is het 
belangrijk dat bibliotheken flexibele systemen voor digitale-circulatieprocessen hanteren. Een 
manier om een dergelijk flexibel systeem te implementeren, is gebruik te maken van een 
Business Rules Management System (BRMS) in een BPM Suite. Het voordeel is dat de 
beslissingslogica voor het autoriseren van het uitlenen van een bron gemodelleerd kan worden 
als een set businessregels. Wanneer de businessmodellen, contracten of aanbieders voor het 
uitlenen van digitale bronnen veranderen, kunnen de businessregels aangepast worden om deze 
verandering toe te passen. Het circulatieproces kan dan eveneens snel aangepast worden. 
Bijvoorbeeld, de KualiOLE “leveringsmodule” gebruikt het Kuali Rules Management System 
(KRMS), een flexibel en uitbreidbaar business rules management tool, als kader voor haar 
circulatiebeleid (bvb. het bepalen van uitleenperioden). 
http://www.kuali.org/ole/modules/deliver-entity 

4.8.3.3 Master circulatieproces 

Circulatie en access zijn de voornaamste processen voor de waardepropositie van de 
bibliotheek. Vandaag bestaan er verschillende circulatie- en accessprocessen afhankelijk van de 
bronnen. Dit biedt de mogelijkheid om alle verschillende circulatietypes in één “master 
circulatieproces” te integreren. 
 
Aangezien niet alle circulatiestromen door Bibliotheeksystemen beheerd worden, zou het 
waardevol kunnen zijn om ze te synchroniseren met een “master circulatieproces” dat een 
centrale inbedding zou krijgen in de SOA/BPM-infrastructuur.  
 
De hedendaagse Bibliotheeksystemen zijn niet klaar voor de nieuwe vormen van circulatie, bvb. 
e-Books. Deze nieuwe processen vereisen elementen van Electronic Resource Management 
(ERM) elementen. De algemene circulatie van digitale bronnen zou ook geïntegreerd kunnen 
worden in het “master circulatieproces”.  
 
Het “master circulatieproces” maakt het mogelijk sectorbrede statistieken te verzamelen over 
alle vormen van circulatie en access. Hierdoor kan er over de grenzen van de verschillende 
collecties heen gewerkt worden. Bijvoorbeeld het aanbieden van de elektronische versie van een 
boek dat op dat moment niet in de papieren versie voorhanden is. Ook de uitleenaanbevelingen 

http://www.appepaper.com/wiki/ebook-lending-business-models
http://www.kuali.org/ole/modules/deliver-entity
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voor de gebruiker bij het binnenbrengen van een item, kunnen met dit proces doelgerichter 
gemaakt worden en dit ook weer over de grenzen van alle collecties heen. 
 
Het masterproces zal er ten slotte ook voor zorgen dat de bibliotheek een overzicht heeft van 
alle bronnen die een bepaalde gebruiker op een bepaald moment uitgeleend heeft, ongeacht 
het type van de bronnen of de onderliggende ICT-systemen. 

4.8.3.4 Web, mobile en apps 

Websites, mobile sites en mobile apps moeten beschikbaar blijven voor de gebruiker voor de 
interactie met het circulatieproces: reserveringen, verlengingen, uitlenen en toegang tot digitale 
bronnen, betalen van boetes … Deze opties dragen bij tot een moderne bibliotheekervaring voor 
de gebruikers. 

4.8.4 Circulatie – Bibliotheeksysteemleveranciers 

Momenteel bieden de leveranciers van Bibliotheeksystemen geen module voor digitale circulatie 
aan die op een makkelijke manier de bestaande systemen aanvult. Een dergelijke module zal 
ontwikkeld moeten worden door het Vlaamse e-Bookplatform. 
 
Het is technisch wel mogelijk om externe digitale-circulatiesystemen zoals Overdrive te 
integreren in de Bibliotheeksystemen. 

4.8.5 Circulatie – Samenvatting 

Beschouwingen 

 Er bestaan al talrijke circulatieprocessen: boeken, muziek, digitale persartikelen, online 
databases, Daisyboeken met apparatuur, digital classroom … 

 Nieuwe circulatieprocessen moeten toegevoegd worden: e-Books, video’s, software, 
apps … 

 
Mogelijke optimalisatie-initiatieven 

 Omdat het circulatieproces voor fysieke bronnen nagenoeg identiek is voor alle 
bibliotheken, zouden de onderliggende ICT-systemen geconsolideerd kunnen worden 
(hardware, software …). 

 
Mogelijke innovatie-initiatieven 

 Geleidelijk invoeren van Electronic Rights Managementsystemen, mogelijk gebaseerd op 
Business Rules Managementsystemen (BRMS) 

 Uitbreiden van het circulatieproces met digitale bronnen d.m.v. BPM 

 Verbetering van het beheer van alle circulaties met een “master circulatieproces” in de 
BPM-laag 

 Apps gebruiken om gebruikers verder te helpen 
 

4.9 Collectiemanagement 
4.9.1 Collectiemanagement - situatie 

De collecties van de bibliotheek vereisen het beheer van verschillende soorten inhoud: 
- Boek metadata (Bibliotheeksysteem, PBS, Open Vlacc, Aquabrowser …) 
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- Boekomslagen (Cover Server) 
- e-Book metadata (VEP) 
- e-Book inhoud (toekomstige VEP-repository – VEP-R) 
- Muziek metadata (BibFM, Open Vlacc, CDR) 
- CD/DVD metadata (Open Vlacc, PBS, Bibliotheeksysteem) 
- Speciale collectie metadata (PBS, Bibliotheeksysteem) 
- Apps (bvb. fundels) 
- Magazines, serials 
- Krantenartikelen en bundles (Gopress) 
- Auteursgegevens 
- Uitgavengegevens 
- Reviews (van NBD Biblion en Vlabin) 
- Gebruikergegenereerde inhoud zoals tags, comments, bookmarks … 

 
Open Vlacc speelt een belangrijke rol in het collectiemanagement en functioneert als een pre-
catalogus voor de meeste openbare bibliotheken. Open Vlacc wordt aangevuld met nieuwe titels 
via een inputstroom vanuit BoekenBank, CDR en de zes Vlacc invoerpartners. 

 
Schema 23: De centrale catalogus Open Vlacc als middelpunt van collectiemanagement 

Collectieplanning 
Elke bibliotheek zorgt voor het eigen collectiemanagement.  

 
De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen werken aan best practices voor integraal 
collectiemanagement: ICB (Integraal CollectieBeleid). Hierbij worden twee systemen gebruikt: C-
OPT en (Web)ICB. 
Bibnet heeft een eerste prototype gecreëerd (geconsolideerde collectiedatabase in “FBRB”-
formaat) voor de ontwikkeling van een sectorbreed overzicht van de Vlaams-Brabantse collecties 
(gebaseerd op gegevens van Open Vlacc en ABL). Het bouwen van een dergelijk “collectie 
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datawarehouse” om deskundiger advies te kunnen geven op plaatselijk niveau, kan leiden tot de 
verbetering van het sectorbrede collectiemanagement. Het is nog niet duidelijk of dit type 
systeem definitief ingevoerd wordt. Ondertussen biedt Bibnet advies en best practices aan voor 
Integraal Collectiemanagement voor bibliotheken. 
 
Er komt steeds meer druk vanuit de gemeenten om hun systemen te gebruiken voor het beheer 
van de bestellingen en de facturatie van bibliotheekbronnen. Zij wensen ook gebruik te maken 
van de gebruiksstatistieken van de collecties om bevolkingsprofielen in CRM-systemen te 
consolideren en zo gemeentelijke diensten te optimaliseren. 
 
Selecteren en bestellen 
Het bestelproces varieert afhankelijk van het beleid van de bibliotheek: 

 Leveringen 

 Bestelsysteem van het Bibliotheeksysteem/PBS 

 “Sprinters”-systeem (MedioEurope) (40 bibliotheken) 

 “Snelboeken”-systeem (Standaard Boekhandels) 

 Bibbank 

 Kastklare boeken 

 … 
 
Vaak worden de bestellingen tot driemaal toe handmatig gecodeerd:  

- In het Bibliotheeksysteem 
- In het bestelsysteem van de gemeente 
- In het bestelsysteem van de leverancier 

 
De boeken kastklaar maken 
Na het ontvangen van de bestelling volgt het labelen. Elke bibliotheek heeft hiervoor haar eigen 
methode. Biblioprint helpt bibliotheken bij het maken van labels voor de boeken. 
 

 
Schema 24: AS-IS Collectiemanagementsystemen 
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4.9.2 Collectiemanagement – Beschouwingen 

4.9.2.1 Integraal collectiemanagement inclusief digitale collecties 

Bibliotheken werken nog steeds met een traditioneel integraal collectiemanagement voor 
fysieke bronnen hoewel nieuwe digitale collecties weldra hun intrede zullen maken. Het 
collectiemanagementproces moet uitgebreid worden voor digitale collecties. 

4.9.2.2 Aankoopproces 

De aankoopfunctionaliteiten van de Bibliotheeksystemen worden niet vaak gebruikt. 
 
Er is nood aan een betere integratie van het aankoopproces van de bibliotheken met de 
gemeentelijke systemen voor bestellingen/facturatie. 
 
In Nederland (Bibliotheek Apeldoorn) heeft Infor heel wat werk verricht rond een dergelijke 
integratie met behulp van EDI-technieken.  
Zie http://www.vvbad.be/effici-nt-collectioneren-en-administreren-de-workflow-van-uw-
bibliotheek-edi 
 
In de toekomst zouden ERP-systemen geïntegreerd moeten worden in de bibliothecaire 
systemen d.m.v. SOA-services (vb. webservices) i.p.v. EDI (applicatiespecifiek, propriëtair, 
gestructureerde text messages). 

4.9.2.3 Speciale collecties 

Volgens Wikipedia, “in many libraries, special collections is the name applied to materials housed 
in a separate unit with specialized security and user services. These materials can be in any 
format (including but not limited to rare books, manuscripts, photographs, archives, ephemera), 
and are generally characterized by their artifactual or monetary value, physical format, 
uniqueness or rarity, and/or an institutional commitment to long-term preservation and access. 
Individual libraries or archival institutions determine for themselves what constitutes its own 
special collections, resulting in a somewhat mutable definition.” 
http://en.wikipedia.org/wiki/Special_collections 
 
De Vlaamse openbare bibliotheken beschikken over een aantal speciale collecties. Een 
document met een overzicht per provincie is te vinden in de bijlagen. 
 
Deze collecties worden beheerd door de bibliotheken en de provincies. Op Vlaams niveau zijn er 
geen te vinden, ze worden rechtstreeks door de bibliotheken onderhouden, soms met hulp van 
de provincie (speciale collectie in een PBS). 
 
De speciale collecties beschikken momenteel over een aparte status binnen de Vlaamse 
bibliotheken. Vanuit het oogpunt van centralisatie zijn deze collecties niet ‘standaard’ genoeg 
om tot de core-business te behoren, hoewel ze door de bibliotheken wel beschouwd worden als 
een core-asset. 
 
De collecties moeten uit deze “vlees noch vis” situatie gehaald worden door: 

 Ofwel standaardisering: door uit te zoeken welke huidige best practices en ICT-systemen 
het beste aansluiten bij de vereisten voor deze speciale collecties; 

 Ofwel beschouwd te worden als een onderwerp voor innovatie: door uit te zoeken aan 
welke vereisten een ‘next generation’ systeem voor speciale collecties moet voldoen. Er 
zou bijvoorbeeld nagegaan kunnen worden of een combinatie van RDA, ontologie, 

http://www.vvbad.be/effici-nt-collectioneren-en-administreren-de-workflow-van-uw-bibliotheek-edi
http://www.vvbad.be/effici-nt-collectioneren-en-administreren-de-workflow-van-uw-bibliotheek-edi
http://en.wikipedia.org/wiki/Special_collections
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Linked Data en nieuwe circulatiemodules gebruikt kan worden om een nieuwe 
gezamenlijke aanpak te creëren voor de voorstelling van speciale collecties aan de 
gebruikers. 

 
Om een duidelijke ICT-planning op te kunnen stellen, moet de bibliotheeksector eerst een 
duidelijk standpunt innemen op het vlak van de langetermijnstrategie voor speciale (of 
plaatselijke) collecties in openbare bibliotheken. 

4.9.3 Collectiemanagement – Optimalisatie 

Vandaag worden de collecties beheerd in het Bibliotheeksysteem/PBS van elke bibliotheek. De 
gegevens komen uit verscheidene bronnen: 

- Kopies uit de centrale catalogus (Open Vlacc) 
- Catalografie door de bibliotheek (metadata niet aanwezig in Open Vlacc) 
- Catalografie van speciale collecties 

 
Naast de metadata van de boeken specificeert de bibliotheek de uitleeninformatie die gebruikt 
wordt in het circulatieproces. 
 
Alle bibliotheken hebben dezelfde collectiemanagementprocessen: 

- Importeren van metadata uit Open Vlacc 
- Catalograferen van bijkomende bronnen in het Bibliotheeksysteem 
- Uitleningen beheren 
- Integraal Collectiemanagement 

 
Aangezien deze processen grotendeels identiek zijn, zouden de onderliggende ICT-
infrastructuren geconsolideerd kunnen worden. 

4.9.4 Collectiemanagement - Innovatie 

4.9.4.1 Digitale collecties 

De processen voor collectiemanagement moeten uitgebreid worden voor de digitale collecties. 
De verschillen met de fysieke collectie zijn echter legio: de processen voor selectie, aankoop, 
catalografie en levering zullen allemaal ontworpen en gedocumenteerd moeten worden. De 
meeste processen zullen volledig nieuw zijn en ingevoerd moeten worden in de bibliotheken. 

4.9.4.2 Integraal collectiemanagement 

De digitale collecties vereisen een uitbreiding van het integraal management van de collecties. 
 
De Business Intelligence-tools voor bibliotheekmanagement worden wellicht uitgebreid met 
rapporten voor speciale collecties, gemaakt met behulp van datawarehouses en BI-tools. 

4.9.4.3 Electronic Rights Management 

Het beheer van de digitale collecties behelst tevens het beheer van de betrokken rechten. Deze 
elektronische rechten moeten samen met de digitale bronnen opgeslagen worden. 
 
Het Vlaamse e-Bookplatform (VEP) slaat deze rechten op als e-Bookmetadata in VEP-R. 
 
De aanpak van de bibliotheeksysteemleveranciers voor het Electronic Rights Management 
varieert. Hun oplossingen komen meestal voort uit de academische wereld waar de circulatie 
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van e-periodicals en soms e-Books plaatsvindt. Er spelen componenten mee zoals link resolvers 
en reverse proxies, waardoor ze niet meteen geschikt zijn voor gebruik in openbare 
bibliotheken. 

4.9.4.4 Aankoopproces, SOA en BPM 

De meeste bibliotheken moeten hun aankoopproces verbeteren zodat de gemeentelijke bestel- 
en boekhoudsystemen geïntegreerd kunnen worden. 
 
Dit kan op twee manieren gebeuren: 

1. De bestelmodule van het Bibliotheeksysteem uitbreiden met de uitbreidingscapabilities 
(hooks, plugins, workflow customisation) of custom code; 

2. Het aankoopproces modelleren en een aangepaste versie op een BPM-platform plaatsen 
voor elke bibliotheek. Het proces integreren in het Bibliotheeksysteem en de gemeente 
met behulp van SOA. 

 
In het eerste geval zijn er evenveel aankoopprocessen als er implementaties zijn (minstens één 
per type Bibliotheeksysteem). Het proces zal gecodeerd worden in het Bibliotheeksysteem en zal 
daardoor moeilijk zijn om aan te passen of te verbeteren. 
 
In het tweede geval is er één algemeen standaardproces voor alle bibliotheken die werken met 
gestandaardiseerde Bibliotheeksystemen en ERP/boekhoudkundige SOA-services. Indien de 
bibliotheek het standaardproces wil aanpassen, kan ze aangepaste activiteiten toevoegen. De 
SOA-services zullen op voorhand gespecificeerd worden en Bibliotheeksysteemleveranciers 
worden betaald voor het aanbieden van standaard services i.p.v. dezelfde aangepaste integratie 
meerdere keren te verkopen.  

4.9.4.5 Speciale collecties 

De term ‘speciale collecties’ wordt gebruikt voor een waaier aan verzamelingen, gaande van 
speelgoed tot boeken over cultureel erfgoed. 
Bibliotheken en organisaties gebruiken vaak andere termen om naar deze speciale collecties te 
verwijzen. 
Het beheer van deze collecties wordt momenteel uitgevoerd met aparte delen van het 
Bibliotheeksysteem, een tweede Bibliotheeksysteem of een ander aangepast systeem. 
De behandeling van de speciale collecties is afhankelijk van de strategie van de verschillende 
spelers.  
 
De doelstelling op korte termijn voor de speciale collecties in de openbare bibliotheek is het 
verzekeren van het gebruik van dezelfde authorities als de centrale catalogus waar mogelijk. Dit 
garandeert een nauwkeurige voorstelling van de collectie en correcte omschrijvingen. Het is nog 
niet duidelijk welke unieke authorities noodzakelijk zijn voor welk collectietype en er moet 
overwogen worden dat specifieke authorities voor speciale collecties in een alternatief 
Bibliotheeksysteem thuishoren. 
 
Op middellange termijn moet een sectorbreed plan uitgewerkt worden om te beschrijven welke 
speciale collecties deel moeten uitmaken van de database van de openbare bibliotheek en welke 
collecties eerder thuishoren in andere systemen. Dit plan moet elke organisatie voorzien van 
leidraden om afwijkende interpretaties te vermijden. 
 
Op lange termijn zou het mogelijk moeten zijn om een sectorbreed discoverytool te creëren dat 
verschillende databases kan doorzoeken om klanten te voorzien van boekenlijsten, objecten, 
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mappen, geluiden en beelden met betrekking tot een zoekterm. Om dit te bereiken zouden alle 
systemen normen moeten integreren die eigen zijn aan hun specifieke discipline zoals AAT, 
Unicode, Z39.50, Dublin Core, RDA … De datasets moeten niet allemaal dezelfde zijn, maar het 
moet mogelijk blijven om de velden van de verschillende datasets te matchen. De problematiek 
van de speciale collecties is een van de moeilijkste uitdagingen voor het bibliotheekwezen en 
een centraal controleorgaan voor standaardisering is hierbij noodzakelijk. Het initiatief van 
PACKED, het Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, is een goede eerste stap in die richting. 
 
Het zou ook mogelijk moeten worden om een link naar de speciale collecties te leggen d.m.v. 
Linked Datanormen zoals RDF. Tijdens ELAG 2013 beschreef Joachim Neubert hoe Drupal 
aangepast kan worden voor het beheer van speciale collecties en hoe ze als RDF voorgesteld 
kunnen worden voor Linked Data: 
http://www.slideshare.net/jneubert/linked-data-enhanced-publishing-for-special-collections-
with-drupal 

4.9.5 Collectiemanagement – Samenvatting 

Beschouwingen 

 De doelstelling voor collectiemanagement is de uitbreiding voor digitale inhoud. 

 Aankoopprocessen zijn zelden geautomatiseerd. 

 Speciale collecties kampen met een ongeschikte positie binnen de sectorbrede strategie. 
 
Mogelijke optimalisatie-initiatieven 

 Aangezien het collectiemanagement van de fysieke bronnen nagenoeg standaard is in de 
bibliotheken, kunnen de onderliggende ICT-systemen geconsolideerd worden. 

 
Mogelijke innovatie-initiatieven 

 Het uitbreiden van het Integraal collectiemanagement voor digitale bronnen. 

 Automatisering van aankoopprocessen (bvb. met BPM-tools) 

 Electronic Rights Management van digitale collecties 

 Nieuwe aanpak van speciale collecties met Linked Data 

4.10 Catalografie 
4.10.1 Catalografie – Bestaande situatie 

In het hoofdstuk over collectiemanagement werd reeds vermeld dat Open Vlacc een belangrijk 
systeem is voor de catalografie van bronnen in de Vlaamse openbare bibliotheken. 
 
Onderstaand schema toont hoe metadata eerst langs Open Vlacc stroomt voordat het de 
bibliotheekportalen en de Bibliotheeksystemen/PBS’en bereikt. 
 

http://www.slideshare.net/jneubert/linked-data-enhanced-publishing-for-special-collections-with-drupal
http://www.slideshare.net/jneubert/linked-data-enhanced-publishing-for-special-collections-with-drupal
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Schema 25: Metadatastromen van de Vlaamse openbare bibliotheken 

 
Hoewel het grootste deel van de catalografie-informatie uit Open Vlacc komt, moeten de 
bibliotheken bepaalde delen van hun collecties zelf catalograferen:  

 Boeken die niet aanwezig zijn in Open Vlacc (eruit gefilterd in de pre-cat) 

 Boeken die nog niet aanwezig zijn in Open Vlacc 

 Speciale collecties 

4.10.2 Catalografie - Systeemoptimalisatie 

Het traditionele catalografieproces verloopt al vrij optimaal, voornamelijk dankzij het gebruik 
van de centrale catalogus (Open Vlacc).  
 
Een aantal elementen in het proces kan nog verder geautomatiseerd worden: 

 Waarschuwingen wanneer plaatselijke bibliotheken een boek aankopen dat nog niet in 
Open Vlacc geregistreerd was. 

 Een efficiëntere automatisering van metadata-invoer vanuit Boekenbank/Meta4Books. 
Deze invoer vereist manueel werk dat vereenvoudigd zou kunnen worden door 
bijkomende automatisering. 

 Het beperken van manueel werk dat nog steeds nodig is voor bepaalde updates als 
gevolg van de reproductie van bepaalde metadata (bvb. naam van de auteur) in de 
bibliografische gegevens. Sommige eenvoudige updates resulteren in vele Open Vlacc-
updates. In Nederland wordt een aantal van deze veranderingen geautomatiseerd met 
behulp van scripting. 

 
Een kosten-batenanalyse van de bovenstaande automatiseringsmogelijkheden kan positieve 
businesscases blootleggen omdat het over intensief manueel werk kan gaan. 
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4.10.3 Catalografie - Innovatie 

4.10.3.1 Evolutie van internationale metadatastandaarden 

De omschrijving van de collecties met kwaliteitsvolle metadata wordt steeds belangrijker voor 
de digitale en online gebruikerservaringen. Gebruikers willen online opzoekingen verrichten in 
de collecties, inspiratie vinden in etalages en gebruikmaken van online services (verlengen, 
reserveren, lezen, luisteren …) voor fysieke en digitale publicaties. Om al deze services te kunnen 
aanbieden, zijn coherente, kwaliteitsvolle, betrouwbare en overvloedige metadata een 
noodzaak. Het beheer van deze metadata is hierdoor een knelpunt voor de verdere ontwikkeling 
van de digitale bibliotheek. 
 
Het observeren van internationale trends rond metadata levert een lijst op van belangrijke 
aandachtspunten voor de toekomst van de catalografie in de Vlaamse bibliotheken. 

4.10.3.2 BIBFRAME 

BIBFRAME is een bibliografisch kader dat naar voren gebracht werd door de Amerikaanse Library 
of Congress. Alles begon in 2011 met de beschrijving van een high level model voor 
bibliografische gegevens. Het initiatief ontstond uit de behoefte om de internationale 
catalografie- en gegevensstandaarden te herzien. De standaarden die vandaag gebruikt worden 
zijn ouder dan het internet en werden in al die tijd nooit aangepast. 
 
In het BIBFRAME-model worden de behoeften van de bibliotheek gecombineerd met de 
kenmerken van het internet. Een bibliografisch gegeven wordt gezien als een reeks 
combineerbare blokjes gegevens, waarbij de verschillende elementen verbonden worden d.m.v. 
internetstandaarden en –protocollen. Bibliotheken moeten een ingrijpende kentering ondergaan 
om over te schakelen van de sectoreigen standaarden naar webstandaarden. De verandering zal 
moeten plaatsvinden met behulp van collectiemanagementsoftware. 
 
De grootste stap in de BIBFRAME-hervorming is de vervanging van het MARC21 interchange 
format door web-based oplossingen en Linked Datastandaarden. 
In de overgang van MARC21 naar het Linked Datamodel worden de bibliografische gegevens 
verdeeld in entiteiten die opgeslagen worden in een database of waarnaar gerefereerd wordt via 
internet. Deze entiteiten, of informatieblokjes, werden geïnspireerd op het conceptuele FBFR-
model. 
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Schema 26: Het BIBFRAME-model 

Het idee achter BIBFRAME is dat elk gegevensblokje hergebruikt kan worden in een architectuur 
die ‘community cataloguing’ mogelijk maakt. BIBFRAME voorziet tevens een aanvullend 
annotatiemodel dat het mogelijk maakt elk stukje data te verrijken met extra informatie (bvb. 
beschikbaarheid in de bibliotheek, reviews, covers …). De extra informatie kan ook van buiten de 
bibliotheek komen (bvb. Wikipedia). Met deze werkwijze wordt catalografie efficiënter: 
verscheidene organisaties of mensen kunnen zich toespitsen op de verrijking van verschillende 
specifieke gegevens. In een Linked Datamodel kan elk stukje van de omschrijving hergebruikt 
worden in een andere context. Het annotatiemodel kan, als het goed ondersteund wordt door 
software, de efficiëntie van het catalografieproces verbeteren. 
 
De waarde van het hergebruik van openbaar beschikbare informatie kan niet voldoende 
benadrukt worden in de context van de Vlaamse openbare bibliotheken. Vandaag zijn er veel te 
weinig openbare Nederlandstalige bronnen voor Linked Data beschikbaar. De bibliotheeksector 
kan ervoor kiezen de rol op te nemen van “open data publisher” met informatie over 
bibliotheekcollecties, auteurs, onderwerpen … 
 
Het is aanbevolen om de terminologie van BIBFRAME te gebruiken (http://bibframe.org/vocab/) 
en nieuwe initiatieven en softwarekeuzes te baseren op de evolutie van BIBFRAME, te volgen op 
http://bibframe.org/. 

4.10.3.3 FRBR 

FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) is een relationeel model dat 
gepubliceerd werd in 1997 door de International Federation of Library Association (IFLA - zie 
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf). 
 
Met "zoeken.bibliotheek.be" behoorden de Vlaamse openbare bibliotheken tot de eerste 
spelers wereldwijd om een bibliothecaire zoekfunctie gebaseerd op FRBR-principes te 
implementeren. 
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In het project ‘Bibliotheekportalen’ vormt een algoritme, dat opgestart wordt wanneer 
Aquabrowser opgeladen wordt, de cluster en de verbindingen van de gegevensentiteiten. Het 
gevolg is dat de verbindingen die tijdens het opladen opgebouwd worden tussen de datablokjes 
niet gekend zijn in de broncatalogus. 
 
Om de efficiëntie en coherentie in dit proces te verbeteren, is het aanbevolen BIBFRAME’s 
annotatiemodel in te voeren in het catalografieproces. Dankzij de annotaties kunnen de 
gegevensentiteiten in de catalogus verrijkt en verbonden worden of kan ernaar verwezen 
worden door andere gegevensentiteiten. Bijvoorbeeld: een onderwerp toevoegen of 
verwijderen van een werk vraagt veel manueel werk in het huidige catalografieproces omdat de 
notie ‘werk’ niet gedefinieerd kan worden in het huidige catalografiesysteem van Open Vlacc. 
Met ‘werk’ als gegevenselement zou het gegevenselement ‘onderwerp’ er gewoon aan gelinkt 
kunnen worden. Momenteel moet elk bibliografisch gegeven (manifestations of items) één voor 
één manueel geüpdatet worden met het nieuwe onderwerp.  
 
Voor meer informatie, zie 
http://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records  

4.10.3.4 RDA 

RDA (Resource Description and Access) is een internationale norm voor de consequente 
beschrijving van bibliotheekcollecties. Een van de voordelen van consistente metadata is dat ze 
gelinkt kunnen worden aan andere datareeksen die met dezelfde normen opgesteld werden. De 
RDA-catalografieregels bevelen het gebruik van internationale identifiers aan voor verschillende 
gegevensentiteiten: ISBN, VIAF/ISNI, ISTC… 
 
Binnen de Nederlandssprekende gemeenschap zorgt het volgen van de RDA-catalografieregels 
voor de beste garantie dat gebruikers in staat zullen zijn de metadata te hergebruiken in 
verschillende bibliotheken en voor een goede samenwerking met andere organisaties in de 
culturele sector. 
 
De RDA-norm werd opgesteld door een joint steering committee samengesteld uit nationale en 
bibliografische organisaties en is vrij recent (in gebruik sinds 2013 bij de Library of Congress). Het 
doel van RDA is het opstellen van nieuwe normen die het catalografieproces vereenvoudigen en 
de efficiëntie ervan verbeteren. Deze doelstelling kan niet bereikt worden als bibliotheken 
blijven werken met systemen die onverenigbaar zijn met concepten zoals omschreven in 
BIBFRAME. 
 
Meer informatie over RDA op de website: http://www.rda-jsc.org/  

4.10.3.5 Catalografiesoftware 

De software die de Vlaamse openbare bibliotheken momenteel gebruiken voor catalografie is 
niet in staat te evolueren naar het beheer van ‘rich data’-elementen (werk, auteurs, 
onderwerpen …) die hergebruikt en gelinkt kunnen worden. Op technisch en gegevensvlak zijn 
Aleph en MARC21 ongeschikt voor: 

 Het in één keer verrijken van alle publicaties met betrekking tot een bepaald werk 
(onderwerp, componenten …);  

 Het beheer van alle identifiers van de gegevenselementen (werk, auteur, onderwerp); 

 Het registreren en beheren van relaties tussen gegevenselementen 

 Het beheer van de toegangsrechten tot de gegevenselementen (welke gebruikersgroep 
mag welke gegevenselementen aanpassen). 

http://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records
http://www.rda-jsc.org/
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De workflow en het databeheer van Aleph is gebaseerd op MARC21. Een vlakke 
gegevensstructuur is niet geschikt voor een netwerk van relateerbare gegevenselementen zoals 
in BIBFRAME. Het beheer van identifiers en verrijkte gegevenselementen is niet geïntegreerd in 
de standaard catalografieflows van Aleph. 
 
Aleph en MARC21 zullen nooit in staat zijn de verbeteringen te verwezenlijken die de nieuwe 
catalografietoepassingen kunnen bieden. Een nieuw catalografiesysteem is dus een vereiste om 
een up-to-date en efficiënt metadata back office voor openbare bibliotheken te bereiken. 

4.10.3.6 Voorbeeldprojecten 

In Frankrijk werd een prototype opgesteld om aan te tonen hoe RDA toegepast kan worden om 
catalogi gebaseerd op FRBR aan te bieden met behulp van nieuwe semantische 
webtechnologieën. Meer informatie is te vinden op http://data.bnf.fr/. Het systeem voegt 
gegevens van verschillende bronnen samen en catalogeert het geheel d.m.v. een FRBR-model. 
 
In deze nieuwe catalografiesystemen is metadata niet langer één enkel record. Het is eerder een 
reeks datablokjes dat in verbinding staat met elkaar door bepaalde relaties.  

 
Schema 27: data.bnf.fr – metadatabronnen en publicatiedoelen 

Het FRBR-model verbindt gegevens met behulp van verschillende relaties: 
- SKOS (Simple Knowledge Organisation System) voor concepten 
- FOAF (Friend of a Friend) voor auteurs 
- RDA voor werken 

http://data.bnf.fr/
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Semantic Web Technology. 
 
Semantische zoekmachines zijn in staat datablokjes en relaties te manipuleren en indexeren op 
basis van XML-representatiestandaarden zoals RDF. De daaruit voortvloeiende Linked 
Datacatalogus kan dan doorzocht worden met bijvoorbeeld “SPARQL” (SPARQL Protocol and RDF 
Query Language). In Griekenland kunnen gebruikers met het “Libver”-project SPARQL-queries 
uitvoeren in een RDF-catalogus die geïmplementeerd werd met Virtuoso. Zie: Public Library of 
Veroia Linked Data Project, http://gr.okfn.org/en/2012/10/libver/ 
 
De catalogus op data.bnf.fr werd geïmplementeerd met Cubicweb, een open-source semantic 
web engine. Het ondersteunt een query language vergelijkbaar met SPARQL genaamd RQL (zie 
http://data.bnf.fr/semanticweb). 

4.10.4 Catalografie – TO-BE Scenario’s 

De TO-BE workshop “De toekomst van de catalografie” evalueerde onderstaande scenario’s. 
 

TO-BE 
workshop 

Naam scenario  Beschrijving 

Catalografie Speciale collecties – Gezamenlijke 
oplossing 

Gezamenlijk ICT-systeem voor de 
catalografie van speciale collecties 

Schema 28: BNF.DATA.FR Linked Datamodel 

http://gr.okfn.org/en/2012/10/libver/
http://data.bnf.fr/semanticweb
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Catalografie Speciale collecties – 
Gedecentraliseerde oplossingen 

Elke bibliotheek verzorgt de catalografie 
van haar eigen speciale collecties. 

Catalografie Catalografie– RDA De nieuwe RDA-catalografiergels worden 
ingevoerd. 

Catalografie Catalografie– Publicaties voor Linked 
Data 

Bibliotheken publiceren RDF voor Linked 
Data. 

Catalografie Catalografie– Relateren van externe 
gegevens 

Bibliotheken relateren hun gegevens aan 
externe RDF-gegevensbronnen. 

Catalografie Catalografie– Stopzetting van MARC21 Bibliotheken werken niet langer met 
MARC21. 

Catalografie Catalografie– Nieuwe authorities Bibliotheken gebruiken nieuwe 
authorities (vb. VIAF) 

 
De workshop (en de vergadering met de Nederlandse collega’s van Biblioheek.nl) leidde tot de 
volgende conclusies: 

 In de hedendaagse bibliotheek is het moeilijk een eenvormig catalografiesysteem te 
ontwerpen voor de speciale collecties. De catalografietoepassingen voor deze collecties 
blijken sterk te verschillen van bibliotheek tot bibliotheek. Op korte termijn moet elke 
bibliotheek een oplossing blijven vinden voor de eigen catalografie. 

 RDA is een doelstelling op lange termijn. Het huidige catalografiesysteem (Open Vlacc) is 
nog niet klaar voor deze vorm van catalografie omdat het niet in staat is datablokjes te 
linken zoals in BIBFRAME, FRBR of RDA. In de toekomst moeten de systemen uitgebreid 
worden voor de support van nieuwe normen en authoritysystemen zoals International 
Standard Text Code (ISTC) of Virtual International Authority File (VIAF). 

 De catalografiestrategie voor e-Books staat nog niet op punt. In Nederland worden de e-
Bookmetadata opgenomen in de centrale catalogus (GGC – Gemeenschappelijk 
Geautomatiseerd Catalogussysteem) voordat ze verder verdeeld worden naar de 
discoverytools. In Vlaanderen zullen de e-Bookmetadata wellicht niet opgenomen 
worden in Open Vlacc. De VEP-Repository neemt de basis van de e-Bookmetadata wel op 
maar omvat geen catalografietools die normen zoals AACR2, SIZO, RDA … volgen. 

 Het is belangrijk dat de bibliotheken de ontwikkelingen van internationale 
catalografietoepassingen opvolgen. 

4.10.5 Catalografie – Evolutie van het Bibliotheeksysteem 

Leveranciers van Bibliotheeksystemen kunnen twee richtingen uit met het oogpunt op de 
evolutie van de catalografie. 
 
In het eerste geval worden de Bibliotheeksystemen “agnostisch” genoemd en kunnen ze 
geconfigureerd worden voor eender welke catalografietoepassing. Door het catalografiemodel 
uit te breiden zou FRBR geïmplementeerd kunnen worden. En voor Linked Data en RDF zou het 
Bibliotheeksysteem met de import/export van metadata van en naar RDF kunnen werken. 
 
In het tweede geval wordt het Bibliotheeksysteem geïntegreerd in een netwerk van catalogi op 
drie niveaus: wereldwijd, netwerk en plaatselijk. Omdat de catalogi gelinkt kunnen worden, 
komen deze Bibliotheeksystemen dichter in de buurt bij de bedoeling van Linked Data. 
 
In beide gevallen echter wensen de leveranciers eerst een beter inzicht in de evolutie van de 
catalografie alvorens ze met de uitbreiding van hun product starten. 
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4.10.6 Catalografie – Samenvatting 

Beschouwingen: 

 De catalografie van traditionele bronnen werd verregaand vereenvoudigd door de 
centrale catalogus (Open Vlacc). 

 Gedecentraliseerde catalografie wordt toegepast voor boeken die niet – of nog niet – 
aanwezig zijn in de centrale catalogus en voor speciale collecties. 

 
Mogelijke optimalisatie-initiatieven 

 Door de verdere automatisering van businessprocessen binnen de huidige catalografie 
kunnen imports en updates van metadata vereenvoudigd worden. De implementatie kan 
uitgevoerd worden met Business Process Management (BPM) tools. 

 
Mogelijke innovatie-initiatieven 

 Op middellange en lange termijn hebben de bibliotheken nieuwe catalografiesystemen 
nodig die werken met nieuwe normen en toepassingen zoals  BIBFRAME, RDA en FRBR. 

 

4.11 Partners & Samenwerking – Gemeentelijke integratie 
4.11.1 Gemeentelijke integratie – Situatie 

In de meeste gevallen maakt de openbare bibliotheek deel uit van de gemeentediensten. De 
bibliotheek moet dus voeldoen aan de gemeentelijke vereisten voor aankoopmanagement, 
boekhouding, ICT …  
 
Wat ICT-systemen betreft zijn er grote verschillen tussen de bibliotheken en de gemeenten. 
Omdat de gemeente de voornaamste geldschieter is, moeten de bibliotheken investeren in het 
vervullen van de noden van de gemeente. 
 
De vereisten zijn als volgt: 

 Een betere integratie van het aankoopproces van de bibliotheek in gemeentelijke 
financiële systemen (ERP/boekhoudkundige software …);  

 Een betere integratie van de bibliotheekwebsite in de gemeentelijke website;  

 Een betere integratie tussen de identiteits- en accesssystemen van de bibliotheek en de 
gemeente: bibliotheekkaart, gemeentekaart, eID … ;  

 Een betere integratie van de gebruikersgegevens (opgeslagen in Open BIB ID of het 
Bibliotheeksysteem) in de gemeentelijke burgergegevens (CRM, nationaal register …);  

 Een betere integratie van het bibliothecaire rapporteringsysteem in de gemeentelijke 
rapporteringsystemen;  

 Een betere integratie van de specifieke infrastructuur van de bibliotheek in de 
gemeentelijke ICT-infrastructuur (betaalterminals, kassa’s …);   

 Een betere integratie met bepaalde erfgoedsystemen, zoals beelddatabases (vb. 
beelddatabase van Brugge);  

 Een betere toegang tot plaatselijke gegevens (schoollijsten, programma’s van 
cultuurcentra, sportdatabases …). 

De gemeente moet de transacties van de bibliotheek invoeren in de boekhouding. Vandaag 
wordt dat vooral manueel gedaan (import/export), maar ERP zou even goed als 
boekhoudsysteem kunnen functioneren.  
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4.11.2 Gemeentelijke integratie - Optimalisatie 

Bibliotheken en gemeenten zijn onvoldoende geïntegreerd om te kunnen optimaliseren.  
 
Optimalisatie op dit vlak zal zich voltrekken in de vorm van automatisering van 
businessprocessen. Het aankoopproces, bijvoorbeeld, vraagt vandaag nog te veel manueel werk. 
De informatie wordt immers driemaal ingevoerd: in het Bibliotheeksysteem, in het 
leverancierssysteem en in het gemeentelijke systeem.  
 
De optimalisatie zal dus bestaan uit het beperken van overbodige manuele taken door het 
invoeren van geautomatiseerde integraties. Met de vrijgekomen tijd kunnen de bibliotheken zich 
dan beter toespitsen op kerntaken. 
 
Op het vlak van CRM, Business Intelligence en ERP zullen sommige bibliotheken steeds meer 
gegevens moeten uitwisselen met de gemeente. Het is belangrijk dat er gekozen wordt voor 
gestandaardiseerde communicatiepatronen. Indien dit niet gebeurt, zullen de kosten van het 
onderhoud van de verschillende communicatievormen en –methoden de bibliotheek boven het 
hoofd groeien. Een gedeelde integratie-infrastructuur (bibliotheekhub) kan helpen bij het 
bereiken van dit doel. 

4.11.3 Gemeentelijke integratie – TO-BE Scenario’s 

Tijdens de workshop over “Gemeentelijke integratie” werden meerdere scenario’s besproken: 

TO-BE workshop  Naam scenario  Beschrijving 

Gemeentelijke 
integratie 

Gemeentelijke website  De gemeentelijke website is enige online 
toegangspoort naar de bibliotheekdiensten. 

Gemeentelijke 
integratie 

Gebruik van de centrale 
ESB van bibliotheken 

De bibliotheeksystemen worden geïntegreerd 
in de gemeentelijke systemen via een centrale 
ESB. 

Gemeentelijke 
integratie 

Gebruik van de 
gemeentelijke ESB 

De bibliotheeksystemen worden geïntegreerd 
in de gemeentelijke systemen via de 
gemeentelijke ESB. 

Gemeentelijke 
integratie 

Gebruik van de provinciale 
ESB 

De bibliotheeksystemen worden geïntegreerd 
in de gemeentelijke systemen via een 
provinciale ESB. 

Gemeentelijke 
integratie 

CRM/DWH-integratie Bibliotheken wisselen gegevens uit met 
gemeentelijke CRM/DWH-systemen. 

Gemeentelijke 
integratie 

Gemeentekaart/ID-
integratie 

Bibliotheken geven gebruikers de mogelijkheid 
zich te identificeren met een gemeentekaart of 
identiteitskaart. 

 
Website 
De bibliotheekwebsite biedt een interessante potentiële bezoekersstroom voor de gemeente. 
De pagina’s voor reserveringen en verlengingen worden meestal het vaakst bezocht. Gemeenten 
zijn over het algemeen bereid om de volledige websites van de bibliotheken te hosten. Door de 
ruime waaier aan technologieën die bibliotheken en gemeenten hanteren, is het echter 
onmogelijk om de bibliotheekdiensten te integreren in de gemeentelijke websites. De 
technologieën moeten gestandaardiseerd worden om een vlotte gebruikerservaring te kunnen 
aanbieden. Bibliotheken kunnen de gemeenten helpen door met een bibliotheekhub (SOA) te 
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werken, waardoor het eenvoudiger wordt om de bibliotheekdiensten te integreren. Gemeenten 
kunnen hun online infrastructuren standaardiseren volgens V-ICT-OR's Wascoproject (zie het 
hoofdstuk “Online Gebruikersservices – Optimalisatie”) 
 
Vereisten voor systeemintegratie 
De ICT-capabilities en businessstandaarden van de gemeenten ontwikkelen zich steeds verder en 
de behoefte aan integratie van de bibliothecaire ICT-systemen neemt toe. Deze trend is vooral 
merkbaar in de grotere steden, maar zal zich in de toekomst wellicht uitbreiden naar 
middelgrote gemeenten. Van de bibliotheken wordt verwacht dat ze voldoen aan bepaalde 
normen voor bestellingen en boekhouding. Er worden tevens gegevens vereist voor CRM en BI. 
 
SOA/ESB 
Een aantal van de grootste gemeenten heeft geïnvesteerd, of overweegt te investeren, in een 
SOA-infrastructuur om alle gemeentelijke diensten te integreren. SOA-integratietools zoals 
Microsoft Biztalk (door de implementatie van de Microft Dynamics CRM te Brugge) of open-
source ESB’s (geïmplementeerd door Digipolis) werden vermeld tijdens de workshop. 
 
Dit betekent dat bibliotheken mogelijks hun ICT-systemen volgens SOA-principes moeten 
integreren via de gemeentelijke ESB.  
 
Het gebruik van een provinciale ESB voor alle vormen van gemeentelijke integratie (dus niet 
uitsluitend de bibliothecaire) werd afgekeurd omdat dit niet geschikt zou zijn voor alle vormen 
van gegevensverkeer. 
 
De verkozen SOA-oplossing is dat de bibliotheken een centrale, verticale bibliotheekhub 
implementeren die ze kunnen gebruiken voor de bibliothecaire diensten. Deze verticale hub zou 
dan verbonden zijn met de plaatselijke gemeentelijke ESB’s en andere services van partners. Met 
deze vereiste werd rekening gehouden bij het ontwerp van de TO-BE architectuur.  
 
CRM / Datawarehousing 
Bepaalde gemeenten (zoals Antwerpen) vragen een betere integratie van de gebruikers- en 
burgergegevens via de CRM van de gemeentekaartsystemen. Uit ervaring weten we dat de 
kwaliteit van gegevens gecontroleerd moet worden vooraleer integraties uitgevoerd worden. 
Gegevensintegratie mag niet resulteren in de vervuiling van goede databronnen. 
Bibliotheeksystemen kunnen betere (i.e. meer up-to-date) gebruikersgegevens bevatten dan 
andere externe systemen. Daarom moet er eerst een “master data”-proces ingevoerd worden 
met de gemeente. 
 
Gemeentekaart / IAM 
Tijdens de workshop werd de behoefte bevestigd om de identiteitsmanagementsystemen van 
de bibliotheek en de gemeente te integreren. 
 
Er zullen tal van verschillende systemen zijn (eID, A-Kaart, BrunNO-kaart, bibliotheekkaart …) en 
i.p.v. alle systemen in één geheel te stoppen, zou het eenvoudiger zijn een federated identity 
management system (bvb. WAYF) in te voeren. 

4.11.4 Gemeentelijke integratie – Innovatie 
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Als bibliotheken zich steeds meer willen profileren als gemeentelijke dienst moeten ze bepaalde 
ICT-systemen beter integreren in de gemeentelijke ICT. 
 
Op middellange tot lange termijn is het zelfs mogelijk om de website volledig te delen.  

4.11.4.1 Websitestandaarden 

Om te kunnen genieten van een gedeelde website-infrastructuur (vb. CMS) moeten de 
bibliotheken bepaalde standaarden voor websites invoeren zodat de infrastructuren kunnen 
samensmelten. 
 
Het Wascoproject (“Webs & Apps Standaarden voor de Converserende Overheid” - 
http://www.v-ict-or.be/kenniscentrum/WASCO) tracht deze standaarden te specificeren voor 
gemeentelijke websites. De bibliotheken moeten hun eigen standaarden behouden en erop 
toezien dat ze in lijn komen te liggen met de best practices van de gemeenten. 
 
Een pragmatische manier om de compatibiliteit te testen is om van de referentiewebsite (zie 
‘Algemene websiteontwikkeling’ onder ‘Online gebruikersservices’) het ijkpunt te maken voor 
het “volgen van Wasco-normen” . 

4.11.4.2 SOA-integratie 

Bibliotheken moeten vermijden te integreren in de gemeenten met ad hoc systemen en werken 
aan het definiëren van gestandaardiseerde service-interfaces voor integratie die later 
hergebruikt kunnen worden door andere bibliotheken.  
 
Dit betekent dat de integratie met een gemeentelijk systeem volgens een bepaald stappenplan 
moet verlopen (systeemintegratiegovernance): 

 Analyse van de integratiebehoefte. 

 Uitzoeken of de integratie reeds werd ontworpen door een andere bibliotheek:  
o Indien wel, overwegen de servicedefinitie te hergebruiken; 
o Indien niet, of indien hergebruik niet mogelijk is, een nieuwe 

systeemonafhankelijke SOA-servicedefinitie ontwerpen (SOA-principe van een 
losse koppeling). 

 Bespreking van het SOA-servicedesign met collega’s (andere bibliotheken, Bibnet); 

 Specifieke implementatie en ingebruikname van de SOA-service in de bibliotheek; 

 Publicatie van de SOA-servicespecificaties in de ’SOA-Repository/registry van de 
bibliotheek. 

 
Dit proces kan versneld worden door het gebruik van internationale normen (zoals NCIP, OAI-
PMH) als basis van de SOA-services. De bibliotheken moeten de service zelf niet ontwerpen. 
 
Op Vlaams niveau werkt V-ICT-OR bovendien aan de specificatie van datastandaarden voor 
plaatselijke overheden: de Open Standaarden voor Lokale Overheden (OSLO)  
(zie http://www.v-ict-or.be/kenniscentrum/projectfiches/oslo). 
 
Bibliotheken worden aanbevolen deze standaarden in acht te nemen alvorens nieuwe data- en 
servicespecificaties aan te maken. 

4.11.4.3 Bibliotheekhub 

De ontworpen integratieservices kunnen ingevoerd worden via een gedeelde bibliotheekhub 
(ESB) of via de gemeentelijke ESB (indien de gemeentelijke beleidsregels dit toestaan).  

http://www.v-ict-or.be/kenniscentrum/WASCO
http://www.v-ict-or.be/kenniscentrum/projectfiches/oslo
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De bibliotheekhub zal ook functioneren als een catalogus van alle bibliothecaire integraties en 
als een technisch monitoringplatform (het controleert of alle services werken naar behoren).  

4.11.5 Gemeentelijke integratie – Samenvatting 

Beschouwingen 

 Bibliotheken en gemeenten zijn niet goed geïntegreerd hoewel er een groeiende 
behoefte aan is.  

 
Mogelijke innovatie-initiatieven 

 Een stappenplan voor de fusie van de bibliothecaire en gemeentelijke websites 
vastleggen, inclusief een eerste stap in de richting van een ‘gestandaardiseerde website’.  

 Een aanpak en governance voor integratie/SOA invoeren om de ontwikkeling en het 
hergebruik van de integratieprocessen te vereenvoudigen. 

 

4.12 ICT-systeemintegratie 

Zoals besproken in het hoofdstuk “Desintegratie van het Bibliotheeksysteem” zagen de 
bibliotheken een sterke toename in het aantal ICT-systemen. Het Bibliotheeksysteem werd 
reeds geïntegreerd met verscheidene systemen. De huidige evolutie leidt ertoe dat hoewel het 
Bibliotheeksysteem een belangrijk onderdeel blijft van de bibliotheek, het niet langer de enige 
steunzuil is van de ICT-architectuur. Andere steunzuilen ontwikkelden zich op gebieden zoals het 
web, discovery, catalografie, gebruikersidentificatie, customer relationship management (CRM), 
Business Intelligence (BI), communicatie en promotie … Een aantal nieuwe zuilen zal in de nabije 
toekomst tevoorschijn komen: digitale collecties, e-Books …  
 
Indien de bibliotheken hun businessprocessen wensen bij te schaven om ze te optimaliseren 
en/of te innoveren, zullen ze al deze steunzuilen met elkaar moeten integreren. Dat leidt dan 
weer tot een toename in integratievereisten.  
 
Het integratieproces is momenteel aan het opstarten en bibliotheken moeten de nodige 
maatregelen treffen om een “integratiespaghetti” te vermijden (zie hoofdstuk “AS-IS 
Integratieperspectief”). 
 
Om deze “integratiespaghetti” te vermijden wordt in de ICT-sector meestal gebruikgemaakt van 
Service Oriented Architecture (SOA) voor de integraties (zie hoofdstuk “ICT-architecturale 
concepten”). 
 
Er werd bijgevolg een SOA-workshop georganiseerd om te bepalen of bibliotheken gebaat 
zouden zijn met SOA. 

4.12.1 ICT-systeemintegratie – Situatie 

Momenteel bestaan er voor bibliotheken geen standaard leidraden voor systeemintegratie. Dat 
betekent dat elke bibliotheek verantwoordelijk is voor het kiezen van een geschikte 
integratiemethode. 
 



Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie 4-Feb-14 

 

2014-02-04-DigitaleBibliotheekSysteemArchitectuurStudie.docx p. 89 / 162 

 

Als er geen integratieleidraden gespecificeerd zijn, wordt er vaak voor de goedkoopste en 
eenvoudigste techniek gekozen. In sommige gevallen kunnen deze korte-termijnkeuzes een dure 
kwestie worden op lange termijn omdat ze meerdere keren vervangen of geherconfigureerd 
moeten worden. Een aantal van deze systemen heeft bovendien een kerntaak en moet dus met 
zorg ontworpen worden.  

4.12.2 ICT-systeemintegratie - Optimalisatie 

Bibliotheken moeten heel wat systemen met elkaar integreren. Elk van de 313 bibliotheken kan 
immers talrijke verbindingen maken met de verschillende systemen die ze gebruiken. Het AS-IS 
Applicaties bibliotheekperspectief toont aan dat elke bibliotheek ongeveer 30 ICT-systemen kan 
gebruiken.  

4.12.2.1 Nood aan leidraden voor integratie 

De technische integratie van de systemen wordt meestal uitgevoerd in het kader van specifieke 
projecten. Er zijn geen integratierichtlijnen, wat geregeld leidt tot ad-hoc integratie. Niets 
vermijdt bijvoorbeeld dat elk project een eigen FTP-server gebruikt voor het uitwisselen van 
gegevens met andere projectstakeholders. Door de toename van het aantal partners en 
contactpunten voor integratie moet de systeemintegratie beter beheerd worden. Ad-hoc 
integraties zijn misschien goedkoper op korte termijn, maar zullen op middenlange tot lange 
termijn hogere onderhoudskosten vragen. 

4.12.2.2 Een mogelijke oplossing: een “bibliotheekhub” 

Een manier om de woekering van ad-hoc integraties te stoppen, is de invoer van een gedeeld 
integratieplatform zoals een Enterprise Service Bus. Dit gezamenlijke platform vormt een extra 
kost op korte termijn, maar de voordelen zijn legio: 

 Beperking van ontwikkelingskosten dankzij hergebruik;  

 Beperking van werkingskosten door gecentraliseerd beheer en monitoring (een enkel 
“integratieteam” voor de hele sector i.p.v. een “integratieteam” per project); 

 Verbetering van de kwaliteit van de integraties door de applicaties een losse koppeling te 
geven;  

 Het toestaan van de ontkoppeling van ICT-systemen zodat één ervan vervangen kan 
worden indien nodig: het nieuwe systeem moet dan gewoon dezelfde services bieden als 
het vorige; 

 Vermindering van het aantal point-to-point verbindingen tussen de applicaties. 
 
Het kwantificeren van de winst van SOA in een gegeven context vereist return on investment 
(ROI) berekeningen. LogicLibrary heeft de opbrengst die SOA kan voortbrengen gekwantificeerd: 
 
“In short, after a small investment in SOA organization, process, and tools, SOAs cost 20% less to 
implement and save 50% more with each reuse than traditional component-based development.” 
 

Bron: “The ROI of SOA - Based on Traditional Component Reuse” 
(http://semanticommunity.info/@api/deki/files/2729/=ROI_of_SOA.pdf) 

 
Er zijn talrijke white papers die uitleggen hoe een ROI van SOA berekend kan worden, 
bijvoorbeeld “A practical guide to measuring return on investment” http://www-
935.ibm.com/services/multimedia/innovation_soa_en.pdf. 
 

http://semanticommunity.info/@api/deki/files/2729/=ROI_of_SOA.pdf
http://www-935.ibm.com/services/multimedia/innovation_soa_en.pdf
http://www-935.ibm.com/services/multimedia/innovation_soa_en.pdf
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Bibliotheken hebben er baat bij een gezamenlijke bibliotheekhub op te bouwen voor meerdere 
redenen: 

 Het implementeren van een Service Bus vereist de ontwikkeling van specifieke 
technische kennis wat te duur is voor één enkele bibliotheek. Organisaties die erin slagen 
veel integratieproblemen op te lossen, hebben meestal maar één ICT-integratieteam. 

 De businesscase rond hergebruik omvat het hergebruiken van integratiecodes in andere 
bibliotheken. Binnen één bibliotheek wordt er niet voldoende ontwikkeld om intern te 
hergebruiken. Het is interessanter om hergebruik te verzekeren via een gedeeld 
integratieplatform. 

 Eén enkele bibliotheek heeft minder integratiepunten dan de sector in haar geheel. Dit 
betekent dat de integratie-infrastructuur een hogere relatieve kostprijs heeft per 
integratiepunt. De SOA-businesscase zou niet interessant zijn voor één enkele 
bibliotheek. 

 

 
Schema 29: Bibliotheekhub voor ICT-systeemintegratie 

De hub moet online (webservices) en batch (FTP) informatie-uitwisseling toestaan. Het moet ook 
mogelijk zijn om de toegang tot de hub te beperken met Open BIB ID. De connectors moeten 
verschillende systeemtypes en –technologieën kunnen laten integreren, zowel intern als extern. 
De centrale bibliotheekhub moet kunnen communiceren met de hubs van partners 
(gemeenten). 
 
Om een dergelijke bibliotheekhub te implementeren kan een Enterprise Service Bus (ESB) 
gebruikt worden. 

4.12.2.3 De bibliotheekhub uitbreiden met businessprocesmanagement 

In sommige gevallen is een Enterprise Service Bus (ESB) voor SOA-services niet voldoende. Deze 
services moeten immers vaak sterk georganiseerd zijn om vergevorderde diensten te kunnen 
bieden aan businessprocessen. 
 
Verscheidene businessprocessen moeten vernieuwd of ontwikkeld worden. Deze innovaties 
zullen een invloed uitoefenen op onderstaande processen: 

 Circulatie van digitale bronnen 

 Bibliotheekmarketing 

 Aankoop van digitale bronnen 

 Persoonlijke contacten 

 Customer Relationship Management (CRM) 
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 Bibliotheekbeheer (serviceportfolio, prijsbeleid, KPI’s) 

 Catalografie: RDA en verrijking 

 Circulatie en management van de speciale collectie 
 
Deze businessprocessen moeten goed georganiseerd worden. Bibliotheken hebben nood aan 
een flexibele ICT-architectuur die de ontwikkeling, integratie en werking van nieuwe 
businessprocessen makkelijker maakt. 
Businessprocessen kunnen op meerdere manieren georganiseerd worden: 

- Door een van de deelnemende applicaties; 
- Door een samenwerking tussen verscheidene applicaties; 
- Door een organiserende component zoals een Business Process Management Suite. 

 
Indien de businessprocessen georganiseerd worden door businessapplicaties en indien ze 
aangepast of uitgebreid moeten worden, moet het mogelijk zijn om de interne applicatielogica 
op een eenvoudige manier te veranderen en/of aan te vullen d.m.v. programming of 
configuratie. In de meeste gevallen is dit een moeilijke kwestie omdat veel applicaties beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden hebben. Deze mogelijkheden kunnen voorzien worden tijdens de 
ontwerpfase, maar niet alle potentiële scenario’s zijn dan al bekend. Indien bibliotheken zelf 
bepaalde applicatielogica willen aanpassen om te voldoen aan nieuwe businessprocessen 
moeten ze niet alleen beschikken over de nodige know-how maar ook over de toegang tot de 
source code van de applicatie. 
 
Voor nieuwe of evoluerende businessprocessen is het beter gebruik te maken van een externe 
organisatie, bvb. met een Business Process Management Suite. 
 
Business Process Management Suite 
Naast de bibliotheekhub kan hiervoor een centraal BPM-platform gebruikt worden. Dit platform 
zorgt voor de coördinatie van het modelleren en de uitvoering van de nieuwe 
businessprocessen. Via de hub kunnen de nieuwe processen geïntegreerd worden in de ICT-
systemen, wat de automatisering van (delen van) het businessproces mogelijk maakt. De 
menselijke interactie in een Business Process Management Suite wordt uitgevoerd via een 
webportaal. 
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Schema 30: Anatomie van een Business Process Management Suite (bron: Wikipedia) 

Voorbeeld: een nieuw aankoopproces kan gebaseerd worden op een BPM-platform. 
Voor het ontwikkelen van een nieuw “businessproces voor aankoop”, bijvoorbeeld voor digitale 
collecties, zouden er meerdere opties zijn: 

1. Een van de systemen aanpassen (bvb. het Bibliotheeksysteem) om de organisatie 
van de service te hosten.  

2. Alle systemen aanpassen zodat ze terdege samenwerken volgens een 
pregedefinieerd samenwerkingsprotocol waarbij elk systeem weet wat de 
volgende stap is voor de uitvoering van het businessproces.  

3. Een BPM-platform gebruiken om de organisatie van de verscheidene 
applicatieservices te verzekeren.  

 
Wanneer de flexibiliteit van een businessproces een belangrijke eis is, zijn de twee eerste 
mogelijkheden niet aanbevolen:  

 Bij een verandering in een proces dat gehost wordt door een applicatie, moet de 
applicatie aangepast worden. Wanneer de bibliotheek afhankelijk is van derden om deze 
aanpassing te implementeren, is dat niet zo makkelijk. Vooral niet indien 
programmeerkennis noodzakelijk is.  

 Indien verscheidene applicaties samenwerken om businessprocessen uit te voeren, dan 
kunnen ze allemaal beïnvloed worden door een aanpassing, wat de implementatie nog 
ingewikkelder maakt. 

 
De derde optie omvat het uitvoeren van het nieuwe businessproces met specifieke middleware: 
het BPM-platform. In ons voorbeeldproces organiseert de BPM-Suite de verschillende 
applicatieservices: collectieplanning en –budgeting, Pre-Cat, partnerbestellingen, gemeentelijke 
financiën en het controleren of e-Books (of electronic rights) in de zone voor digitale inhoud 
geleverd werden. 
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Schema 31: Aankoopprocesintegratie via een PBM Suite 

Het gebruik van een BPM Suite zal de impact van een procesverandering op de onderliggende 
applicaties minimaliseren. In sommige gevallen worden de applicaties niet beïnvloed, 
bijvoorbeeld in eenvoudige gevallen waarbij twee processtappen van plaats wisselen in de 
volgorde van uitvoeren. 
 
Om met een BPM Suite te werken, moet het businessproces eerst gemodelleerd worden met 
een process-modellingtool. De verkregen diagrammen kunnen medegedeeld worden om zeker 
te zijn dat de juiste organisatie geïmplementeerd wordt in de BPM Suite. De procesdiagrammen 
van de AS-IS waardeketen geven een voorbeeld van Business Process Modelling met BPMN 
(Business Process Modelling Notation). Na het modelleren en implementeren met de ESB-
servicecatalogus, kan het proces toegepast en gecontroleerd worden. Er kunnen ook KPI’s en 
statistieken voorzien worden voor de uitvoering van de businessprocessen. 
 
Het platform mag alleen gebruikt worden voor nieuwe en flexibele businessprocessen. 
Processen die reeds op een juiste manier uitgevoerd worden binnen het geheel van bestaande 
applicaties moeten niet heringevoerd worden in de BPM-infrastructuur. 
 
Merk op dat de Vlaamse gemeenten onlangs hetzelfde advies voorgeschoteld kregen: gebuik 
een BPM-laag. In de studie “Onderzoeksrapport: De stad als individuele dienstenaanbieder. Een 
verkennend onderzoek naar de rol van technologische toepassingen voor de organisatie van de 
stedelijke individuele dienstverlening (2013)”                      - 
http://steunpuntbov.be/ned/publicaties/detail/s3P030503.htm, wordt de BPM tool op het 
midofficeniveau geplaatst. 
 

http://steunpuntbov.be/ned/publicaties/detail/s3P030503.htm
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Schema 32: BPM componenten in een "midoffice" aanbeveling voor Vlaamse gemeenten 

4.12.3 ICT-systeemintegratie – SOA-Scenario’s 

Onderstaande scenario’s werden besproken tijdens de SOA-workshop met het oog op onderzoek 
naar de eventuele voordelen van het invoeren van best practices voor integratie (in de vorm van 
SOA) in de bibliotheeksector. 
 

Workshop  Naam scenario  Beschrijving 

Bibliotheek-
integratie/ 
SOA 

SOA - Do nothing Geen investering in integratietools. Bibliotheken 
integreren hun ICT-systemen naar eigen goeddunken 
(no rules or standards). 

Bibliotheek-
integratie/ 
SOA 

SOA - Centrale ESB 
voor de bibliotheek 

Een zo groot mogelijk aantal systeemintegraties 
verloopt via een centrale (bibliothecaire) ESB. 

Bibliotheek-
integratie/ 
SOA 

SOA - Multiple-ESB’s Alle actoren (Bibnet, provincies, gemeenten, 
bibliotheken) investeren in hun eigen ESB. 

Bibliotheek-
integratie/ 
SOA 

SOA - Governance 
Only 

Niemand investeert in SOA-infrastructuur. Er is slechts 
één algemene integratiegovernance om de 
integratiepunten op te lijsten (bvb. met 
wiki/registry/repository)  

Bibliotheek-
integratie/ 
SOA 

SOA - SSO-Federation Open BIB ID integreert met andere IAM-leveranciers 
zoals UitID, eID, gemeentekaarten. 
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Bibliotheek-
integratie/ 
SOA 

SOA - Gecentraliseerd 
BPM-platform voor 
bibliotheken 

Sommige bibliotheekprocessen vereisen een 
gecentraliseerd Business Process Management (BPM) 
platform, dat een snellere automatisering van 
businessprocessen mogelijk maakt voor talrijke ICT-
systemen. 

Bibliotheek-
integratie/ 
SOA 

SOA - BRMS Sommige businessprocessen vereisen een 
geavanceerde geautomatiseerde besluitvorming in de 
vorm van decision services die makkelijk 
geïmplementeerd kan worden met een Business Rules 
Management System (BRMS) 

 
SOA-leidraden 
Bibliotheken zouden hun integratiegovernance moeten verbeteren. Een SOA-governance 
specificeren zou een stap in de goede richting zijn. 
 
Samenvloeien naar een sectorbrede SOA zal meerdere voordelen met zich meebrengen: 

- Beter beheer van grote hoeveelheden systeemverbindingen, vooral indien deze 
systemen door verschillende actoren geleid worden; 

- Beter hergebruik van interfaceontwerp en ontwikkelingsassets, waardoor de 
integratiekosten gedrukt worden;  

- Betere algemene communicatie tussen stakeholders, aangezien ze allemaal dezelfde 
integratiegovernance en –standaarden zouden volgen;  

- Betere monitoring van de technische infrastructuur en SLA-prestaties. 
 
SOA-leidraden kunnen bibliotheken helpen hun hergebruikpotentieel ten volle te benutten. Alle 
bibliotheken werken met gelijkaardige integraties. De SOA-leidraden zorgen ervoor dat wat in de 
ene bibliotheek wordt ontwikkeld, gedeeld kan worden met alle andere bibliotheken. 
 
Enterprise Service Bus 
Bibliotheken zouden investeren in een centrale ESB die verbonden kan worden met de services 
van partners (de ESB van gemeenten, services van leveranciers, webservices van partners …).  
 
De ESB-investeringscase kan alleen positief uitdraaien indien de bibliotheken samenwerken aan 
dezelfde SOA (infrastructuur, governance, best practices, programming en datastandaarden). 
Eén enkele bibliotheek zou niet van de voordelen van een ESB kunnen genieten:  

- er zijn dan niet voldoende integratiepunten; 
- het is niet mogelijk om alle nodige technische kennis te vergaren. 

 
Identity Management Federation 
Identiteits- en accessmanagement zijn belangrijke elementen bij de opbouw van een SOA omdat 
bepaald moet worden wie toegang krijgt tot welke service. Grensoverschrijdende toegang tot 
SOA-services is eenvoudiger als overal dezelfde identificatiemechanismen worden ondersteund. 
 
Bibliotheken worden geconfronteerd met andere identiteitsleveranciers: federale, culturele, 
gemeentelijke … Proberen Open BIB ID op te dringen bij andere stakeholders heeft wellicht geen 
zin. Het is nuttiger Open BIB ID te versterken met een ‘identity federation’-uitbreiding. 
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Dit identity federation subsysteem moet niet voorzien worden door de bibliotheken, maar door 
een externe en neutrale derde partij die boven of naast de voornaamste stakeholders staat (vb. 
CORVE.be).  
 
SOA-stack: BPM en BRMS 
Business Process Management (BPM) en Business Rules Management Systems (BRMS) zijn 
aanvullende tools voor een ESB in een SOA. 
 
Deze studie kon meerdere use cases identificeren: 

 BPM 
o Verdere automatisering van het aankoopproces 
o Workflowverbeteringen in het catalografieproces 
o Circulatie van digitale bronnen 

 BRMS 
o Electronic Rights Management met business rules 

 
Als bibliotheken investeren in een gecentraliseerde SOA, zouden ze moeten overwegen de stack 
uit te breiden met BPM en BRMS. Eén van de typische uitbreidingen is een portaal dat 
geoptimaliseerd werd voor het gebruik van SOA-services en gebruikers toelaat te interageren 
met businessprocessen. 
 
Onderstaande website bevat voorbeelden van SOA-stacks: “Why an open source SOA Stack 
makes sense” - http://www.kavistechnology.com/blog/why-an-open-source-soa-stack-makes-
sense/ 

4.12.4 ICT-systeemintegratie – Beschouwingen 

De SOA-aanpak van de leveranciers van Bibliotheeksystemen 
Alle leveranciers van Bibliotheeksystemen beweren dat ze open systemen hebben die 
geïntegreerd kunnen worden. Ze kunnen inderdaad een paar integration cases voorleggen: 

 ERP/SAP-integratie (LIBIS) 

 Ping Ping (betalen per SMS) integratie (INFOR, Bibliotheek in Haacht-Boortmeerbeek) 

 EDI-integraties met MedioEurope (http://www.vvbad.be/effici-nt-collectioneren-en-
administreren-de-workflow-van-uw-bibliotheek-edi) 

 CRM-integratie (bibliotheek in Antwerpen) 

 … 
De systeemleveranciers bieden API’s aan voor hun systemen en ondersteunen vaak een waaier 
aan standaarden: NCIP, OAI-PMH, SIP, EDI ... Een aantal van deze API’s is toegankelijk met 
webstandaarden zoals REST en webservices. 
 
Toch hebben de leveranciers nog een lange weg af te leggen voordat ze mogen spreken over een 
naadloze integratie van het Bibliotheeksysteem in een SOA: 

 De API’s zijn niet altijd volledig; 

 De documentatie voor de API’s is moeilijk verkrijgbaar; 

 De API’s zijn toegankelijk d.m.v. verschillende technieken (programming, REST, SOAP, 
Database, Import/Export scripts …); 

 De API’s zijn soms propriëtair. 
 

http://www.kavistechnology.com/blog/why-an-open-source-soa-stack-makes-sense/
http://www.kavistechnology.com/blog/why-an-open-source-soa-stack-makes-sense/
http://www.vvbad.be/effici-nt-collectioneren-en-administreren-de-workflow-van-uw-bibliotheek-edi
http://www.vvbad.be/effici-nt-collectioneren-en-administreren-de-workflow-van-uw-bibliotheek-edi
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In de praktijk moet de bibliotheek nagenoeg altijd een aangepast project opstarten om een 
nieuw systeem in het Bibliotheeksysteem te integreren. 
 
Om SOA te gebruiken moet de leverancier onderstaande zaken voorzien voor de bibliotheek: 

 Een reeks goed gedocumenteerde API-formats (vb. XML Schema); 

 Een reeks goed gedocumenteerde API-functies; 

 De support van gestandaardiseerde communicatietransporten en –protocols 
(SOAP/HTTP, SOAP/JMS, REST/HTTP, XML/FTP, ONIX/FTP …). 

 
Kortom, een goede SOA is veel meer dan een API. Het voldoet aan een veelvoud van regels zoals 
omschreven in de SOA-governance. 
 
NCIP - NISO Circulation Interchange Protocol (Z39.83-2002) 
De NCIP-standaard geeft voorbeelden van goede SOA-servicekandidaten. Een aantal 
Bibliotheeksystemen ondersteunt NCIP. Het is tevens een belangrijk onderdeel van de 
architectuur van Bibliotheek.nl. 
NCIP specificeert en standaardiseert hoe een service geleverd moet worden: 
 
“… the NCIP Implementation Profiles and Application Profiles include conformance 
requirements, which outline specific services, messages, and data structures that must be 
supported for a vendor to claim compliance. Implementation Profile 1, for example, requires 
XML encoding, a DTD to describe the structure, Unicode UTF-8 to describe character encoding, 
and transport using HTTP, HTTPS, or TCP/IP.” 
Source: http://www.ncip.info/uploads/7/1/4/6/7146749/niso_ncip_rfp_guide-
revision_july2004.pdf 
 
Bibliotheken moeten het vereiste type SOA-services specificeren met het oog op een geslaagde 
integratie van de businessprocessen. 
 
Kopen versus opstellen van SOA-services 
Bij de aankoop van een nieuw ICT-systeem, zouden bibliotheken steeds moeten controleren 
welke SOA-services aangeboden worden door het nieuwe systeem. Deze services moeten dan 
geanalyseerd worden om na te gaan of ze voldoen aan de SOA-standaarden van de bibliotheek. 
De voornaamste verificatie omvat de serviceprotocols (vb. HTTP, FTP, HTTP SOAP, HTTP REST …) 
en format (vb. XML). Indien de aangeboden services niet voldoen aan de SOA-leidraden, voorziet 
het ICT-systeem slechts een propriëtaire API dat later nog geïntegreerd moet worden in de 
bibliotheekhub met behulp van bibliotheekstandaarden. Dit zou dan een extra kost voor de 
bibliotheek met zich meebrengen omdat ze de standaard SOA-service moet opstellen op basis 
van de API. 
Indien het nieuwe systeem opgemaakt werd met aangepaste protocols en formats kan de 
bibliotheek de SOA-services aankopen samen met het systeem, wat de integratie en de 
inwerkingstelling zal versnellen. Leveranciers zouden dus moeten ambiëren hun systemen te 
vervolledigen met goed ontworpen, modulaire en businessgeoriënteerde webservices. 
Voor innovatieve projecten kunnen de bibliotheken hun eigen SOA-services ontwerpen en 
opstellen (vb. circulatie van digitale bronnen). 

4.12.5 ICT-systeemintegratie – Samenvatting 

Beschouwingen 

http://www.ncip.info/uploads/7/1/4/6/7146749/niso_ncip_rfp_guide-revision_july2004.pdf
http://www.ncip.info/uploads/7/1/4/6/7146749/niso_ncip_rfp_guide-revision_july2004.pdf


Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie 4-Feb-14 

 

2014-02-04-DigitaleBibliotheekSysteemArchitectuurStudie.docx p. 98 / 162 

 

 Er zijn geen sectorbrede integratieleidraden en/of -tools voor de bibliotheken. Nu het 
aantal integraties toeneemt, is het belangrijk tijdig in te grijpen om een 
“integratiespaghetti” te vermijden. 

 
Mogelijke optimalisatie-initiatieven 

 Een gezamenlijke integratie/SOA-leidraad en –governance ontwikkelen; 

 De SOA-leidraden kenbaar maken bij de leveranciers zodat zij er rekening mee kunnen 
houden tijdens hun productontwerp; 

 Gezamenlijke SOA-tools implementeren in de vorm van een bibliotheekhub;  

 De bibliotheekhub uitbreiden met BPM- en BRMS-tools (volledige SOA-stack); 

 Een gezamenlijk sectorbreed “bibliotheekintegratieteam” opstellen. 
 

4.13 ICT – IT-managementtools 
4.13.1 ICT – IT-managementtools - Situatie 

De studie toont aan dat er binnen de bibliotheeksector geen gezamenlijke ICT-best practices 
noch gedeelde ICT-tools bestaan. De bibliotheken zijn afhankelijk van hun ICT-leveranciers voor 
deze IT-tools. 

4.13.2 ICT – IT-managementtools - Optimalisatie 

De ICT-organisatie van de bibliotheek zou moeten beschikken over eigen tools om haar 
systemen en projecten te beheren: 

- Software voor projectmanagement 
- Systeemmonitoring 
- Configuration database 
- Ontwikkelingssoftware 
- Testing software 
- SLA-monitoring 
- … 

De analyse van deze ondersteunende systemen behoort niet tot de kerndoelstellingen van deze 
studie. 
 
De bibliotheek heeft twee mogelijkheden wat geschikte ICT-managementtools betreft: 
1. De bibliotheken werken samen aan het opstellen van best practices en aanbevolen 

bijbehorende tools. Dit kan deel uitmaken van een gedeelde service. 
2. De gemeentelijke ICT-afdelingen bepalen en voorzien de best practices en bijbehorende 

tools. 

4.13.3 ICT – IT-managementtools – Samenvatting 

Beschouwingen 

 Er bestaan geen gezamenlijke ICT-best practices noch gedeelde ICT-tools in de 
bibliotheeksector. De bibliotheken zijn afhankelijk van hun ICT-leveranciers voor deze 
tools. 

 
Mogelijke optimalisatie-initiatieven 
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 Analyseren welke IT-managementtools vereist zijn in alle bibliotheken; 

 Een plan ontwikkelen om te verzekeren dat elke bibliotheek toegang krijgt tot de 
geschikte IT-managementtools. 

 

4.14 ICT – ICT-processen 

Ter voorbereiding van de vergaderingen werd het beschikbare ICT-plan opgevraagd. Eén “ICT” 
projectplan kon worden voorgelegd (stad Antwerpen). Gent beschikt over een sterke basis voor 
het opstellen van een goed ICT-plan. 
 
Het ICT-plan moet tevens gealigneerd worden met of afgeleid worden van het meer globale 
bibliothecaire “businessplan”. De plannen werden niet aan de consultants bezorgd, maar 
kunnen gevonden op het internet:  
(vb: http://www.provant.be/binaries/ACTIEPLAN_%202012_DEF_tg_tcm7-149606.pdf). 
 
Het ICT-plan is het resultaat van een proces voor ICT-servicestrategie. Wegens het gebrek aan 
formele ICT-plannen wierp deze studie een blik op een aantal ICT-processen. 

4.14.1 ICT-processen – Situatie 

4.14.1.1 Status van de evolutie 

Voor de beschrijving van ICT-processen gebruiken we de ITIL V3-terminologie. 
 
We spitsen ons toe op onderstaande processen: 

 Service-strategie – Demandmanagement, Project Portfolio Management 

 Service-Ontwerp – Service Level Management 

 Service-Ontwerp – Toeleveranciersmanagement 

 Service-Ontwerp – Changemanagement 

 Service-Productie – Servicedesk 
 
Demandmanagement 
Er bestaat geen sectorbreed proces voor demandmanagement. 
 
De sector zou voordeel kunnen halen uit een sectorbreed proces voor demandmanagement. Het 
kan de aanvragen centraliseren en leiden tot een betere onderhandeling over sectorbrede 
oplossingen. Voor het aanbestedingsproces moeten er best practices opgesteld worden. Vanuit 
het oogpunt van de ICT-architectuur, en wellicht ook voor de financiële kant, zou het heel 
interessant zijn om alle aanbestedingen in de sector te verzamelen en in een globale 
“Kennisbank voor Demandmanagement” te gieten. De bibliotheken kunnen zo de 
aanbestedingen hergebruiken en consolideren. Op die manier krijgt de sector ook een beter 
zicht over waar er echt compleet nieuwe oplossingen moeten komen. 
Vandaag profiteren vooral de IT-leveranciers van dit gebrek aan coördinatie en hergebruik. 
 
Service Level Management 
Er zijn geen standaarden voor Service Level Management in de sector. Elke bibliotheek/provincie 
onderhandelt over andere SLA’s met haar leveranciers (als er al over onderhandeld wordt).  
 
IT-toeleveranciersmanagement 

http://www.provant.be/binaries/ACTIEPLAN_%202012_DEF_tg_tcm7-149606.pdf
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Er bestaat geen sectorbreed proces voor toeleveranciersmanagement. Ongeveer 58% van de 
bibliotheken gebruiken een Infor/VUBIS-Bibliotheeksysteem, maar de meeste hiervan 
onderhandelen met Infor op onafhankelijke basis. 
  
Onlangs werd er een nieuwe VUBIS-gebruikersgroep opgericht. Een dergelijke groep kan ervoor 
zorgen dat leveranciers een beter inzicht hebben van de verwachtingen van de bibliotheken. 
 
Service desk 
Onderstaande leveranciers werden geïdentificeerd als helpdeskcontacten (gegevens opgevraagd 
van acht systemen via een formulier, zie http://www.appepaper.com/projects/digbsa ): 

 Cevi 

 Libis 

 Infor 

 Dolmen 

 Cipal 

 Gents BVBA 

 Medialab/Serial Solutions 

 (intern) Bibnet 

 (intern) ICT Provinciaal 
 
Aangezien de bibliotheken met gelijkaardige systemen en businessprocessen werken, zou het 
mogelijk moeten zijn om bepaalde processen voor incident- en problemmanagement te 
standaardiseren indien ze gerelateerd zijn aan bibliothecaire ICT-assets. Een aantal van 
bovenstaande namen hoort thuis in de lijst van 2de of 3de-lijnssupport. 
 
De supportprocessen moeten rekening houden met een supportproces met twee lagen:  

- “Algemene ICT”-services: ICT-producten zoals servers, netwerken, Wifi, e-mail … 
- “Bibliothecaire” service: Bibliotheeksysteem, RFID, Open BIB ID ...  

 
In geval van sommige systemen (websites, datawarehouse, ESB) zou er onduidelijkheid kunnen 
bestaan over de eigendom. Daarom zouden alle ICT-assets één enkele eigenaar moeten hebben 
die verantwoordelijk is voor gebruikerssupport. De bibliotheken zouden dus kunnen voorzien in 
een sectorbreed supportplan voor alle systemen waarvan zij de eigenaar zijn. 

4.14.1.2 Schatting van het ICT-budget van de Vlaamse bibliotheeksector 

Wat als de Vlaamse bibliotheeksector één groot bedrijf was? Wat zou dan het totale ICT-budget 
zijn? Hoeveel mensen zouden er in de ICT-afdeling van de “Vlaamse Bibliotheek Company” 
werken? 
In een gemiddeld bedrijf is de IT-afdeling goed voor 5% tot 7% van het totale aantal 
personeelsleden (bron: Gartner- “IT Spending: How Do You Stack Up?” - 
http://www.gartner.com/research/attributes/attr_47450_115.pdf). Van de 3542 full-timers in de 
Vlaamse bibliotheken, zouden er 200 mensen moeten werken in de IT-afdeling …  
 
BIOS (http://www.bibliotheekstatistieken.be/) laat ons toe de ICT-uitgaven van elke bibliotheek 
te achterhalen voor 2011. Onderstaande tabel extrapoleert deze gegevens naar een ICT-kost per 
bibliotheekgebruiker. De ICT-personeelskost wordt geschat op 7% van de totale staf. 
 

Jaar 2011 - BIOS Gegevens    

Bibliotheek Gebruikers ICT Budget %ICT ICT 

http://www.appepaper.com/projects/digbsa
http://www.gartner.com/research/attributes/attr_47450_115.pdf
http://www.bibliotheekstatistieken.be/


Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie 4-Feb-14 

 

2014-02-04-DigitaleBibliotheekSysteemArchitectuurStudie.docx p. 101 / 162 

 

Budget Budget/Gebruiker 

Aalst 19,015 66,153 € 2.51 3.48 € 

Antwerpen 83,445 258,262 € 2 3.09 € 

Brussel 12,454 26,171 € 0.74 2.10 € 

Gent 72,805 231,720 € 3.52 3.18 € 

Hasselt 35,093 80,645 € 1.48 2.30 € 

Herenthout 1,580 8,724 € 3.74 5.52 € 

Knokke-Heist 9,502 42,904 € 3.03 4.52 € 

Kortrijk 18,256 31,280 € 1.28 1.71 € 

Leuven 29,897 47,986 € 1.39 1.61 € 

Overijse 2,637 2,099 € 0.52 0.80 € 

Tienen 7,199 21,509 € 2.2 2.99 € 

Turnhout 10,169 77,475 € 4.43 7.62 € 

     

Gemiddelde ICT-budget / 
Gebruiker     3.24 € 

Totaal bibliotheekgebruikers   1,560,466 

Geschat totaal ICT-budget voor 
bibliotheken   5,060,320 € 

     

Totaal subsidies in 2011 
(sociaalcultureel.be)   52,096,004 € 

Geschat ICT-budget / subsidies   9.71% 

Personeel: percentage subsidies (sociaalcultureel.be)  60% 

ICT-personeel (schatting)   7% 

Geschat ICT-personeelsbudget voor 
bibliotheken    2,188,032.15 € 

 

Geschat provinciaal PBS-jaarbudget        3.130.350,42 €  

(Bron: Stefaan Froyman)    

     

Totaal geschat ICT-budget    10.378.702,94 €  

(ICT + ICT-personeelsbudget + PBS-budget)   
 
De meeste gegevens gebruikt voor de schattingen zijn hier te vinden: 
http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/bib_gesubsidieerd.aspx 
 
Als we bij dit bedrag ook nog Bibnets jaarlijkse budget bijtellen (3,5 miljoen euro in 2012 – Bron: 
Bibnet Beleidsplan 2011 - 2014), kunnen we stellen dat het totale ICT-budget van de sector 10 
miljoen euro overschrijdt. 
 
De bibliotheken zouden hun ICT-best practices moeten vergelijken met bedrijven met een 
gelijkaardig ICT-budget (rond 10 miljoen euro) en afdelingsgrootte (200 medewerkers). Het zou 
interessant kunnen zijn om een werkbezoek te plannen bij zo een bedrijf om de ICT-processen 
en -organisatie te bestuderen. Fedict telt bijvoorbeeld ongeveer 200 medewerkers. 

http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/bib_gesubsidieerd.aspx
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Benchmarking met een retailbedrijf met 300 franchisebedrijven zou ook interessant kunnen zijn 
(vb: Telenetdealers). 
 
Voor dit ICT-budget zou het gemiddelde bedrijf een CIO aanwijzen voor de governance van de 
ICT. 
 
De Vlaamse bibliotheken beschikken over (intern of extern) ICT-personeel, maar deze virtuele 
afdeling is noch zichtbaar noch georganiseerd. Om de maturiteit van de ICT-processen te 
verbeteren zouden de rol en de verantwoordelijkheden van elke medewerker in deze virtuele 
afdeling verduidelijkt moeten worden.  

4.14.1.3 IT-processen – Optimalisatie van de IT-governance in openbare bibliotheken 

Bibliotheken gingen en gaan door een heel aantal technologische golven (Bibliotheeksystemen, 
internet, apps, e-Books, semantic web …). Het belang van de ICT in de werking van de 
businessprocessen neemt gestaag toe. Voor één enkele bibliotheek wordt het moeilijk om alle 
technische evoluties te volgen. Als een netwerk van bibliotheken wordt het een haalbare, maar 
niettemin uitdagende kaart. Samenwerking is essentieel. Om deze samenwerking goed te laten 
verlopen moeten er regels opgesteld worden. Bibliotheken kunnen geconfronteerd worden met 
verschillende sets van ICT-regels: gemeentelijke regels, provinciale regels (voor PBS’en) en 
sectorale regels. Deze ICT-regels zijn vandaag nog niet gedocumenteerd. Een set van regels voor 
ICT noemen we ICT-governance.  
 
Volgens de ITIL (Information Technology Infrastructure Library) terminologie zouden de Vlaamse 
bibliotheken moeten werken aan de verbetering van bepaalde ICT-processen d.m.v. de 
ontwikkeling van een sectorbrede bibliothecaire ICT-governance: 

 Service-strategie 

o Serviceportfoliomanagement 

o Demandmanagement 

 Service-ontwerp 

o Ontwerpcoördinatie 

o Toeleveranciersmanagement 

 Service-transitie 

o Applicatieontwikkeling (web) 

4.14.1.4 Verbeteringen in Serviceproductie Servicestrategie  

“The objective of ITIL Service Strategy is to decide on a strategy to serve customers. Starting from 
an assessment of customer needs and the market place, the Service Strategy process determines 
which services the IT organization is to offer and what capabilities need to be developed. Its 
ultimate goal is to make the IT organization think and act in a strategic manner.” 
(Bron: http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_V3_Service_Strategy). 
 
Verbeteringen in het serviceportfoliomanagement  
“The Service Portfolio represents a complete list of the services managed by a service provider” 
(in dit geval is de bibliotheek de serviceprovider). 
 
Een van de opdrachten van deze studie was het opstellen van een lijst van ICT-systemen die door 
bibliotheken gebruikt worden. Als bibliotheken over een gedocumenteerde serviceportfolio 
zouden beschikken, zou deze lijst makkelijk op te stellen zijn. 
 

http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_V3_Service_Strategy
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Voor deze studie werd een webformulier gebruikt voor het opstellen van een eerste 
applicatielijst met bijkomende details over de systeemkenmerken: leveranciers, database, 
servers, werkingskost … (zie http://www.appepaper.com/projects/digbsa/). Deze informatie 
werd verzameld voor acht van de honderden ICT-systemen (indien we ervan uitgaan dat elk van 
de 313 bibliotheken één of meerdere systemen bezit). Deze inspanning zou verdergezet moeten 
worden. 
 
De bibliotheeksector zou de serviceportfolio minstens jaarlijks moeten herbekijken, ideaal is 
tweemaal per jaar. Dit is essentieel voor de ICT-besluitvorming. 
 
Verbeteringen in het demandmanagement  
“ITIL Demand Management aims to understand, anticipate and influence customer demand for 
services. Demand Management works with Capacity Management to ensure that the service 
provider has sufficient capacity to meet the required demand.” 
 
Er is nood aan een proces voor demandmanagement dat kan zorgen voor een beter inzicht in de 
werkelijke ICT-behoeften van de bibliotheek. Vandaag kunnen we niet nagaan of de gemiddelde 
bibliotheek meer nood heeft aan een nieuwe computerruimte of aan een gloednieuw 
aankoopproces. Het is niet duidelijk welke functionele domeinen als eerste aangepakt moeten 
worden vanuit het oogpunt van demandmanagement. 
 
Daarnaast hebben bibliotheken en provincies dezelfde noden, maar toch ontwikkelen ze 
verschillende oplossingen voor dezelfde problemen. Het is dus een goed idee om het 
demandmanagementproces te centraliseren zodat gezamenlijke demands op een optimale 
manier aangepakt kunnen worden en er kostenbesparend gewerkt kan worden. 
 
Binnen het demandmanagementproces is het belangrijk dat de bibliotheken de ICT-projecten 

beter voorbereiden met behulp van 2 bijkomende werkproducten: 

 Businesscases: wat is de verwachte return on investment van het project/systeem? 

 Specificaties voor businessprocessen: welke businessprocessen worden beïnvloed door 

deze nieuwe ICT-investering? Worden deze processen gedocumenteerd? Welke stappen 

in het proces kunnen geautomatiseerd worden met het nieuwe project? 

4.14.1.5 Verbeteringen in het serviceontwerpproces 

“The objective of ITIL Service Design is to design new IT services. The scope of Service Design 
includes the design of new services, as well as changes and improvements to existing ones.” 
 
Verbeteringen in de ontwerpcoördinatie 
“ITIL Design Coordination aims to coordinate all service design activities, processes and 
resources. Design Coordination ensures the consistent and effective design of new or changed IT 
services, service management information systems, architectures, technology, processes, 
information and metrics.” 
 
Bibliotheken moeten samenwerken aan het ontwerp van nieuwe systemen. Dit kan 
georganiseerd worden door: 

 De gezamenlijke specificatie van businessprocessen 

 Het gezamenlijke beheer van de functionele domeinen (optimalisatie en innovaties) 
 

http://www.appepaper.com/projects/digbsa/
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Bibliotheken moeten virtuele teams opstellen om aan alle businessservices te kunnen werken. 
Deze teams moeten beschikken over concrete tools en technieken om “analysis paralysis” te 
vermijden. Een pragmatische aanpak is het gebruik van een gezamenlijke BPM Suite. 
 
Verbeteringen in het toeleveranciersmanagement 
“The objective of ITIL Supplier Management is to ensure that all contracts with suppliers support 
the needs of the business, and that all suppliers meet their contractual commitments”. 
 
Bibliotheken worden soms geconfronteerd met verschillen tussen wat ze verwachten van 
leveranciers en wat de leveranciers effectief leveren. Om deze situatie uit de wereld te helpen, 
moeten de bibliotheken hun verwachtingen vaker herhalen. Ook moeten ze nagaan in welke 
mate de leveranciers de verwachtingen inlossen en waardevolle producten bieden. 
 
Bibliotheken moeten hun leveranciers geregeld informeren over: 

 Business- en functionele vereisten, bijvoorbeeld: 
o Inzicht in de doelstellingen en beperkingen van de bibliotheek 
o Match / mismatch in functionele capabilities  

 Architecturale vereisten 
o Security en Open BIB ID-integratie 
o Modulariteit 
o Integratieleidraden (vb: websiteleidraden) 
o SOA, API’s, webservices, widgets … 
o Uitlijning van de infrastructuur 

 Niet-functionele vereisten, bijvoorbeeld: 
o Performance 
o Beschikbaarheid 
o Schaalbaarheid 
o Security 
o Onderhoudbaarheid (programmeertaal, beschikbaarheid van R&D …) 
o Uitbreidbaarheid (openness, standaarden ...) 

 SLA’s 
o Support 
o Systeemperformance en beschikbaarheid 

 Kosten 
Elk ICT-systeem moet jaarlijks geëvalueerd worden volgens deze criteria en het applicatierapport 
moet gecommuniceerd worden aan de leverancier. Applicaties die slecht scoren moeten 
verbeterd of vervangen worden. 
Nieuwe RFP’s moeten ook rekening houden met deze elementen. De selectie van systemen 

moet gebeuren op basis van meer dan alleen functionele vereisten. Onderstaand 

evaluatierooster kan daar bijvoorbeeld voor gebruikt worden: 
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De toepassing van dit evaluatierooster zou stukje bij beetje de leveranciers moeten isoleren die 

alleen functioneel bijdragen zonder de bibliotheken te helpen het systeem aan te passen naar 

alle behoeften.  

4.14.1.6 Servicetransitie – Applicatieontwikkeling 

“The objective of ITIL Service Transition is to build and deploy IT services.” 
 
Bibliotheken die betrokken zijn in de ontwikkeling van applicaties moeten hun ICT-
applicatieontwikkelingsprocessen verbeteren. 
 
Tijdens de TO-BE workshops werd duidelijk dat bibliotheken betrokken kunnen zijn in een 
gezamenlijke applicatieontwikkeling voor meerdere businessservices zoals websiteontwikkeling, 
collectiemanagement voor digitale bronnen (VEP-R) of systeemintegratie (SOA). 
 
Wij bieden hier voorbeelden aan van best practices binnen de applicatieontwikkeling voor 
websites en SOA. 
 
Websiteontwikkeling 
Bibliotheken kunnen ook de manier waarop ze hun websites bouwen verbeteren. Onderstaande 
figuur illustreert de klassieke stappen waarmee een website ontwikkeld wordt. 

 
Schema 33: Stappenplan voor websiteontwikkeling 

Een groot aantal van de websiteontwikkelingsactiviteiten zou in één keer uitgevoerd kunnen 
worden voor alle bibliotheken. De websitestrategie of de informatiearchitectuur bijvoorbeeld 
zouden voor alle bibliotheken immers heel gelijkaardig zijn. 
 
Systeemintegratieontwikkeling 
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Door te werken met SOA kunnen bibliotheken de implementatiemethoden voor 
systeemintegraties standaardiseren d.m.v. een SOA Service Development Lifecycle 
(http://alwayshorizon.blogspot.be/2010/04/soa-testing-it-more-than-testing-web.html ). 
 

 
Schema 34: SOA Services Development Lifecycle 

Het invoeren van SOA-governance zal de ICT-serviceleverancier (hetzij de bibliotheek, hetzij de 
leveranciers) verplichten een formeel ontwikkelingsproces (van ontwerp tot testing) te 
doorlopen wanneer het project SOA-services met toegevoegde waarde voortbrengt. Omdat 
projecten nagenoeg altijd aan integratievereisten moeten voldoen, zou het ontwikkelingsproces 
bijna altijd gerespecteerd worden. 
 
Applicatieontwikkeling kan voor de bibliotheken van strategisch belang zijn op verscheidene 
vlakken en projecten halen voordelen uit standaard applicatieontwikkelingsmethoden. De ICT-
medewerkers moeten verschillende vormen van ICT-projecten (web, SOA, 
applicatieontwikkeling) kunnen plannen en opvolgen met verschillende methodologieën (PMI, 
Prince2, Agile …) of frameworks.  

4.14.1.7 Verbeteringen in serviceproductie  

“The objective of ITIL Service Operation is to make sure that IT services are delivered effectively 
and efficiently. This includes fulfilling user requests, resolving service failures, fixing problems, as 
well as carrying out routine operational tasks.” 
 
Bibliotheken hebben de mogelijkheid om de serviceproductietaken zoals ICT operations control 
(monitoring), incident- en problemmanagement te groeperen. 
 
Van de nieuwe bibliotheeksystemen wordt wellicht verwacht dat ze 24/7 actief zijn, waardoor 
de vereisten voor systeemmonitoring ook zullen toenemen. SLA’s zullen uitgebreider zijn. 
Bibliotheken kunnen investeren in een sectorbrede monitoringinfrastructuur. 
 
De optimalisatie van de ICT-systeemportfolio kan leiden tot de consolidatie van de servicedesks. 

http://alwayshorizon.blogspot.be/2010/04/soa-testing-it-more-than-testing-web.html
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4.14.1.8 ICT-governance: SOA als een pragmatische aanpak 

Rome werd niet op een dag gebouwd. Het verbeteren van de maturiteit van de ICT-processen is 
een lange-termijndoelstelling. Een SOA-aanpak is daarbij een eerste stap in de goede richting: 

 SOA-governance is kleinschaliger dan ICT-governance; 

 De meeste projecten impliceren integratievereisten en moeten langs de SOA-governance 
Board passeren. Dit zal bijdragen aan de opbouw van de projectportfolio van de 
bibliotheek. 

 Wanneer applicaties geïntegreerd worden met SOA kunnen ze geïdentificeerd en 
gedocumenteerd worden tijdens de service-discoveryfase. Dit laat toe de lijst op te 
stellen van onderliggende applicaties van de serviceportfolio. De servicecatalogus kan 
stapsgewijs samengesteld worden. 

 SOA vereist een zeker niveau van formele specificatie in de vorm van serviceprofielen. 
Deze profielen helpen bij de opbouw van een gestandaardiseerde projectspecificatie. 

4.14.2 IT – ICT-processen – Samenvatting 

Beschouwingen 

 Het niveau van de maturiteit van de ICT-processen van de Vlaamse openbare 
bibliotheken kan verbeterd worden. 

 
Mogelijke initiatieven 

 De “ICT-afdeling” van de bibliotheeksector vergelijken met gelijkaardige organisaties 
(budget en personeel, netwerkstructuur);  

 Een sectorbreed demandmanagementproces opstellen; 

 Een sectorbreed proces voor serviceportfoliomanagement opstellen; 

 Een sectorbrede systeemintegratie/SOA-governance opstellen; 

 Standaarden en processen voor serviceproductie opstellen (SLA’s, incidentmanagement, 
problemmanagement); 

 Een ICT coordination cell opstarten voor elke businessservice. 
 

4.15 Sectorbrede systeemarchitectuur 

In dit onderdeel bespreken we de optimalisatie voor de sectorbrede architectuur.  

4.15.1 Sectorbrede systeemarchitectuur – Optimalisatie 

4.15.1.1 Het beheer van de cost of ownership van businessservices 

In voorgaande hoofdstukken analyseerden we hoe bibliotheken ICT-support bieden aan al hun 
businessservices. We merkten dat elke bibliotheek een verschillende applicatieportfolio heeft 
voor de support van deze businessservices. De vrije keuze in applicaties brengt een aantal 
voordelen met zich mee, maar ook enkele nadelen. Eén daarvan is dat een aangepaste 
applicatieportfolio tot een hogere cost of ownership leidt. 
 
Gemeenten en bibliotheken hebben de macht te beslissen welke bibliotheekdiensten ze willen 
aanbieden, wat de kostprijs voor de gebruiker is, welke toegangsmethoden ze onderschrijven. 
Om de businessprocessen te beheersen, willen bibliotheken een zo groot mogelijke controle 
behouden over de onderliggende ICT-systemen. Het bezitten van de bibliothecaire systemen 
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biedt een maximale flexibiliteit voor het veranderen van parameters, voor uitbreidingen en voor 
de productie. 
De bibliotheek beheren met “eigen” systemen heeft voordelen, vb.: 

- De bibliotheek is onafhankelijk van partners wat betreft de besluitvorming, de roadmap, 
upgrades, innovaties, leverancierkeuze … 

- De bibliotheek kan niet getroffen worden door systeemfouten of –storingen. 
 
Er zijn echter ook nadelen aan verbonden. Het voornaamste nadeel is dat de bibliotheek instaat 
voor de evolutie van de systemen, een materie die steeds ingewikkelder wordt: 

- De bibliotheek moet veranderingen in de ICT inplannen wat een business- en technische 
visie en expertise vereist; 

- ICT-bronnen met kennis van bibliothecaire systemen zijn zeldzaam en/of duur; 
- De systeemarchitectuur van de bibliotheek evolueert heel snel wat vele technische 

uitdagingen met zich meebrengt (vb. integratie van eID, e-Books …); 
- Het aantal te beheren systemen groeit snel aan (Bibliotheeksysteem, RFID, website, 

Facebook, POS …); 
- De kosten van het systeem kunnen niet gedeeld worden met andere bibliotheken. 

 
Uiteindelijk zal de wens tot het bezitten van eigen ICT-systemen vooral leiden naar hogere ICT-
kosten voor de bibliotheek. Voor een groot aantal standaard businessprocessen zou er onnodig 
dubbel ICT-werk uitgevoerd worden (applicaties, servers, netwerk, licenses, onderhoud, 
ontwikkeling, productie ….). We zagen reeds hoe vele gelijkaardige maar toch verschillende 
systemen ontwikkeld en geproduceerd werden: Bibliotheeksystemen, etalages, websites, 
nieuwsbrieven … 
 
Een voorbeeld: de processen betrokken bij het beheer van de collectie van fysieke bronnen 
(boeken) zijn heel matuur. Het beheer van de boeken verschilt amper van bibliotheek tot 
bibliotheek. Hetzelfde geldt voor de circulatie. De werking van deze gezamenlijke processen zou 
zo intens mogelijk geoptimaliseerd moeten worden. De Vlaamse bibliotheken gebruiken 
ongeveer 91 Bibliotheeksystemen om één enkele reeks sterk ontwikkelde en gestandaardiseerde 
processen te ondersteunen. Zolang het Bibliotheeksysteem (provinciaal of plaatselijk) een traag 
veranderingstempo aanhoudt, is het overbodig 91 variaties van deze standaard processen te 
onderhouden. 
 
Onderstaande tabel bevat een lijst van de sterk ontwikkelde procesfamilies die geharmoniseerd 
kunnen worden: 
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Schema 35: Gezamenlijke sterk ontwikkelde bibliotheekprocessen 

Indien de Vlaamse bibliotheken gezamenlijk een lijst kunnen opstellen van businessprocessen 
die geharmoniseerd moeten worden binnen de sector, kunnen ze behoorlijke 
kostenbesparingen bereiken in de ICT. 
 
Tijdens de workshop met de Nederlandse bibliotheken (Stichting Bibliotheek.nl) werd een van de 
basisprincipes van bibliotheek.nl onder de loep genomen: “Geen harmonisering zonder 
standaardisering”. Met bibliothecaire standaarden kan de architectuur geharmoniseerd worden 
wat leidt tot de optimalisatie van de systeemarchitecturen. 
 
De harmonisering en standaardisering van businessservices betekent niet noodzakelijk dat de 
businessservicegovernance gecentraliseerd wordt buiten de bibliotheek: het betekent dat 
bibliotheken erkennen dat het bezitten van eigen versies van businessprocessen of –applicaties 
geen toegevoegde waarde biedt. 
 
Harmonisering houdt niet in dat alle bibliotheken dezelfde services aanbieden aan dezelfde prijs: 
een bibliotheek zal altijd beschikken over aangepaste businessprocessen (tariefstelling, 
uitleenperiode, inschrijfgeld …). 
 
Harmonisering houdt niet in dat de kwaliteit van de businessservices afneemt: bibliotheken 
moeten alle SLA’s opvolgen, zowel met interne als externe businessserviceleveranciers. 
 
Bibliotheken hoeven niet al hun businessprocessen te harmoniseren, maar de harmonisering en 
standaardisering van de businessservices kan leiden tot behoorlijke kostenbesparingen dankzij 
de oprichting van één of meerdere gedeelde ICT-servicecentra. 

4.15.1.2 Harmonisering van businessprocessen 

Bibliotheken kunnen de ICT-TCO verminderen als ze de bestaande businessprocessen 
harmoniseren. Nieuwe businessprocessen kunnen in samenspraak ontwikkeld worden om de 
ontwikkelingskosten te beperken. 
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Om te bepalen welke processen geharmoniseerd moeten worden (i.e. optimalisatie) en welke 
processen gezamenlijk ontwikkeld kunnen worden (i.e. innovatie), verdelen we ze over twee 
dimensies. 
 
De horizontale as is de differentiatie-as: 

 Differentiërend: deze businessprocessen functioneren als differentiators. De bibliotheek 
heeft hier een specifieke, eigen werking om zo een uniek product of dienst te leveren. De 
doelstelling is te overtreffen met deze specifieke processen. 

 Niet-differentiërend: deze businessprocessen zijn gewone standaardprocessen. 
Bibliotheken volgen hier de gewoonlijke werkwijze. 

 
De verticale as is de “kernbusiness"-as: 

 Kernbusiness: deze businessprocessen behoren tot de kernactiviteiten van de 
bibliotheek. Voorbeeld: circulatie van bronnen (uitlenen van boeken). 

 Non-Core: deze processen behoren niet tot de kernactiviteiten van de bibliotheek maar 
zijn niettemin noodzakelijk. Voorbeelden: payroll, onderhoud en security van gebouwen, 
financiële rapportering bij de autoriteiten … 

 
De businessprocessen kunnen ingedeeld worden in vier businessprocestypes. Dit (eenvoudige) 
model toont aan dat: 

- Kern/Niet-differentiërende businessprocessen geoptimaliseerd moeten worden; 
- Kern/Differentiërende businessprocessen onderhevig zijn aan innovatie; 
- Non-core/niet-differentiërende businessprocessen uitbesteed moeten worden; 
- Non-core/differentiërende projecten stopgezet moeten worden, gestandaardiseerd en 

uitbesteed of gepromoveerd tot kernbusinessactiviteit. Hier staan nog vraagtekens bij. 
 

 
Schema 36: Businessproces classificatie 

Na de workshops, waarbij de lijst van businessprocessen werd verfijnd, werd onderstaande 
verdeling van bibliotheekprocessen voorgesteld.  
 



Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie 4-Feb-14 

 

2014-02-04-DigitaleBibliotheekSysteemArchitectuurStudie.docx p. 111 / 162 

 

 
Schema 37: Classificatie van een aantal businessprocessen 

Tussen de kernbusinessprocessen die geoptimaliseerd moeten worden, vinden we: 

 Circulatie van fysieke/geprinte bronnen (uitleningen en access); 

 Aankoop van fysieke/geprinte bronnen; 

 Traditionele catalografie (in tegenstelling tot nieuwe catalografiepractices zoals RDA). 
 
De kernbusinessprocessen met mogelijkheden voor innovatie hebben betrekking tot: 

- De circulatie van digitale bronnen; 
- Een nieuw aankoopproces voor digitale bronnen; 
- Het proces van bibliotheekmarketing; 
- De processen rond “persoonlijke contacten” waarmee de bibliotheek tracht een meer 

persoonlijke aanpak uit te werken voor de gebruikerservaring, voornamelijk online;  
- De CRM-processen; 
- De ontwikkeling van nieuwe KPI’s voor de nieuwe digitale services; 
- De uitbreiding van de managementprocessen voor de tariefstelling van digitale services. 

 
Deze studie was niet in staat te verduidelijken of de processen met betrekking tot de speciale 
collecties “kern” of “non-core” zijn. Als het kernprocessen zijn, moet het beheer van de speciale 
collecties geoptimaliseerd of volledig herzien worden. 
 
Merk op dat de ICT-processen alleen als non-core ingedeeld kunnen worden als de bibliotheken 
op professionele wijze hun behoeften kunnen communiceren aan de ICT-leverancier 
(demandmanagement). Een correcte documentatie van de businessprocessen is een belangrijke 
stap in de goede richting. 
 

Businessservice Te optimaliseren 
businessprocessen  

Innovatieve 
Businessprocessen 

Bibliotheekmanagement  KPI’s 
Pricingmanagement 

Marketing  Bibliotheekmarketing 

Gebruikersservices Uitleen fysieke collectie Persoonlijke contacten 
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Uitleen digitale collecties  

Collectiemanagement Aankoopproces (fysiek) Aankoopproces (digitaal) 

Catalografie Traditionele catalografie RDA-catalografie verrijking 
 

Partners & Samenwerking Aankoopproces (fysiek) Aankoopproces (digitaal) 

IT / ICT-processen Demandmanagement  

 
Voor de meeste businessservices moeten verscheidene businessprocessen worden 
geoptimaliseerd, ontworpen of herontworpen. 
 
Deze classificatiemethode voor businessprocessen kan helpen bij de evolutieplanning van de 
systeemarchitectuur: elke verbetering in een proces zorgt voor veranderingen in de sectorbrede 
systeemarchitectuur. 

4.15.2 Sectorbrede architectuur – Beschouwingen 

4.15.2.1 Partners van de bibliotheek: Open Bib ID 

Merk op dat de bestaande architectuur niet expliciet rekening houdt met het personeel, IAM en 
gebruikerservaring. De specifieke interfaces van het personeel (vb: 
Bibliotheeksysteemadministratie) liggen verspreid over de hele architectuur. Indien het 
verbeteren van de gebruikerservaring van het personeel een vaste doelstelling wordt, moet er 
een businessservice “Bibliotheekproductie” toegevoegd worden voor nieuwe gerelateerde 
applicaties zoals een “Productieportaal” of een “Personeelsdashboard”. Een IAM-strategie voor 
het personeel (“Open BIB ID voor bibliotheekmedewerkers”) en standaarden voor 
gebruikersinterfaces voor het personeel zouden dan vereist zijn. 

4.15.3 Sectorbrede architectuur – Samenvatting 

Beschouwingen 

 Een heel aantal businessprocessen is nog niet geharmoniseerd en gestandaardiseerd 
waardoor er meerdere implementaties van dezelfde businessprocessen ontstonden;  

 Er is geen SSO voor bibliotheekmedewerkers en partners. 
 
Mogelijke optimalisatie-initiatieven 

 De businessservices die geharmoniseerd kunnen worden identificeren om de 
onderliggende ICT-systeemkosten te verminderen; 

 De businessprocessen die geoptimaliseerd kunnen worden identificeren (met 
bovenstaande classificatiemethode) om de onderliggende ICT-systeemkosten te 
verminderen;  

 De harmoniseringsmogelijkheden analyseren; 

 De gekozen harmoniserings- en optimalisatiemogelijkheden implementeren;  

 Een ”Bibliotheekproductie”-businessservice creëren met nieuwe productiviteitstools 
voor bibliotheekpartners/medewerkers.  

 
Mogelijke innovatie-initiatieven 

 Alle nieuwe businessservices identificeren voor samenwerking en vermindering van de 
betrokken ontwikkelingskosten (vb. VEP); 
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 De innovatieve businessprocessen identificeren (met bovenstaande 
classificatiemethode) voor samenwerking en vermindering van de betrokken 
ontwikkelingskosten. 

 

4.16 Beschouwingen en mogelijke initiatieven - 

Samenvatting 

In de vorige hoofdstukken werden de verschillende aspecten van de bibliotheekservices 
besproken: 

- Bibliotheekmanagement 
- Marketing, communicatie en promotie 
- Gebruikersservices 

o Intra-muros 
o Online 
o Identiteits- en accessmanagement 
o Referenties en Informatie 
o Circulatie 

- Collectiemanagement en Catalografie 
- ICT 

o Systeemintegratie 
o IT-management 
o IT-processen 

 
Voor elke businessservice werd een samenvatting opgesteld met algemene beschouwingen, 
mogelijke optimaliseringen en mogelijke innovatie-initiatieven. 
 
Ten slotte werd ook de evolutie van de sectorbrede systeemarchitectuur geanalyseerd op 
dezelfde manier. 
 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de beschouwingen en mogelijke initiatieven. 
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Businessservice Beschouwingen Optimalisatie-

initiatieven 
Innovatie-initiatieven 

 Bibliotheek-
management 

 Sectorbreed 
gebrek aan strategie en 
managementsupportsys
temen in de 
bibliotheeksector  
 

 Verduidelijking en 
standaardisering van 
bibliotheekmanagementpra
ctices voor de selectie van de 
juiste ICT-tools. Sectorbreed 
knowledgemanagement en 
samenwerkingsoplossing.Sect
orbreed 
projectmanagementplatform 
(zie ook het hoofdstuk over 
ICT-services) 

 Datawarehouses 
en BIBusiness Process 
Monitoring 
 Pricingmanage
ment: integratie van 
nieuwe businessmodellen 
voor digitale collecties. 

Communicatie en 
Promotie 
(inclusief 
Marketing) 

 Het verband 
tussen het marketing 
plan en de vereiste 
marketing ICT-tools 
moet verder uitgebreid 
en gedocumenteerd 
worden 

 Er kan (een beetje) 
profijt gehaald worden uit het 
harmoniseren van de 
bestaande direct marketing 
tools (nieuwsbrieven, mail 
merge).  

 Bibliotheken 
zullen moeten kiezen 
voor een meer 
persoonlijke aanpak 
van de 
gebruikerservaring om 
de concurrentie aan te 
kunnen. Dit vereist goede 
CRM en 
identiteitsmanagementsy
stemen . 

Gebruikersservic
es – intra-muros 

 Bibliotheken 
gebruiken meerdere 
intra-muros systemen, 
die een specifiek IT-
support vragen Over het 
algemeen is de ICT-
support van de 
gemeenten beperkt 

 De identificatie van 
mogelijke synergieën door te 
starten met het vergelijken 
van intra-muros 
infrastructuren.Standaardiser
en en op punt stellen van de 
minimaal vereiste plaatselijke 
ICT-infrastructuur (vb. Wifi) 

 De intra-muros 
verbeteringen zijn 
afhankelijk van de 
rol(len) die de 
bibliotheek wil spelen . 

Online 
Gebruikersservic
es 
  

 Vandaag zijn de 
bibliotheken op een 
ongestructureerde 
manier aanwezig op het 
webGemeentelijke 
websites zijn nog niet in 
staat om de 
bibliotheekdiensten te 
integreren . 
 Bibliotheken 
ontwikkelen 
gelijkaardige systemen 
zonder overleg 
(websites, etalages, 
blogs …) 

 Business- en 
technische leidraden voor de 
websites ontwikkelen en 
communiceren Een 
referentiewebsite 
ontwikkelen die bibliotheken, 
al dan niet in aangepaste 
versie, kunnen gebruiken 
Toegang tot de website via 
mobiele toestellen 
verzekeren 

 
 Mobile app 
 Pervasive 
Information 
Architecture: online 
services in lijn brengen 
met andere kanalen (vb. 
intra-muros)  
 Aanpasbare 
inhoud: een sectorbrede 
strategie voor 
inhoudsmanagement 
uitwerken om het delen 
van inhoud en hergebruik 
te stimuleren  
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Businessservice Beschouwingen Optimalisatie-
initiatieven 

Innovatie-initiatieven 

Identiteits- en 
Accessmanagem
ent 

 Er worden 
meerdere systemen 
voor identiteits- en 
accessmanagement 
gebruikt die 
geïntegreerd moeten 
worden voor een vlotte 
toegang tot de 
bibliotheekdiensten .  
 Open BIB ID 
zorgt voor een goede 
SSO-strategie voor de 
bibliotheek 

 De integratie van de 
IAM-systemen met Open BIB 
ID verderzetten . 
 De provisioning- en 
deprovisioningprocessen 
ontwerpen en implementeren. 

 Lobbyen bij de 
Vlaamse authoriteiten om 
een sectorbrede 
infrastructuur voor 
identiteitsmanagement in 
te voeren (van het type 
WAYF). 

Referenties en 
Informatie 

 Te veel 
zoekfuncties op online 
systemen (websites, 
catalogi, blogs …) 
 Te veel SEO- 
werklast wegens het 
grote aantal online 
systemen 

 Een sectorbrede SEO-
strategie implementeren (via 
een referentiewebsite, 
zoeken.bibliotheek.be) 
 De vier 
etalagesystemen 
samensmelten tot één 
overzichtelijk systeem (dat 
plaatselijk geconfigureerd kan 
worden) 
 De ABL-systemen 
configureren 

 Linked Data: 
open Linked Data creëren 
om betere resultaten te 
krijgen van “semantic 
web ready” zoekmachines  
  Een “Enquiry 
managementsysteem” 
implementeren 

Circulatie  Er bestaan al 
talrijke 
circulatieprocessen: 
boeken, muziek, digitale 
persartikelen, online 
databases, Daisyboeken 
met apparatuur, digital 
classroom … 
 Nieuwe 
circulatieprocessen 
moeten toegevoegd 
worden: e-Books, 
video’s, software, apps. 

Omdat het circulatieproces 
voor fysieke bronnen 
nagenoeg identiek is voor alle 
bibliotheken, zouden de 
onderliggende ICT-systemen 
geconsolideerd kunnen 
worden (hardware, software 
…) 

 Geleidelijk 
invoeren van Electronic 
Rights 
Managementsystemen, 
mogelijk gebaseerd op 
Business Rules 
Managementsystemen 
(BRMS) 
 Uitbreiden van 
het circulatieproces met 
digitale bronnen d.m.v. 
BPM 
 Verbetering van 
het beheer van alle 
circulaties met een 
“master 
circulatieproces” in de 
BPM-laagApps gebruiken 
om gebruikers verder te 
helpen. 
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Businessservice Beschouwingen Optimalisatie-
initiatieven 

Innovatie-initiatieven 

Collectiemanage
ment 

 De doelstelling 
voor 
collectiemanagement is 
de uitbreiding voor 
digitale 
inhoudAankoopprocess
en zijn zelden 
geautomatiseerd 
 Speciale 
collecties zijn slecht 
geplaatst binnen de 
sectorbrede strategie 
 

 Aangezien het 
collectiemanagement van de 
fysieke bronnen nagenoeg 
standaard is in de 
bibliotheken, kunnen de 
onderliggende ICT-systemen 
geconsolideerd worden . 

 Het uitbreiden 
van het Integraal 
collectiemanagement 
voor digitale bronnen . 
 Automatisering 
van aankoopprocessen 
(bvb. met BPM-tools) 
 Electronic 
Rights Management van 
digitale collecties 
 Nieuwe aanpak 
van speciale collecties 
met Linked Data . 

Catalografie  De catalografie 
van traditionele 
bronnen werd 
verregaand 
vereenvoudigd door de 
centrale catalogus 
(Open Vlacc). 
 Gedecentralisee
rde catalografie wordt 
toegepast voor boeken 
die niet – of nog niet – 
aanwezig zijn in de 
centrale catalogus en 
voor speciale collecties 
… 

 Door de verdere 
automatisering van 
businessprocessen binnen de 
huidige catalografie kunnen 
imports en updates van 
metadata vereenvoudigd 
worden. De implementatie 
kan uitgevoerd worden met 
Business Process 
Management (BPM) tools. 

 Op middellange 
en lange termijn hebben 
de bibliotheken nieuwe 
catalografiesystemen 
nodig die werken met 
nieuwe normen en 
toepassingen zoals 
BIBFRAME, RDA en FRBR. 

Gemeentelijke 
integratie 

 Bibliotheken en 
gemeenten zijn niet 
goed geïntegreerd 
hoewel er een 
groeiende behoefte aan 
is 
 

 Een aanpak en 
governance voor 
integratie/SOA invoeren om 
de ontwikkeling en het 
hergebruik van de 
integratieprocessen te 
vereenvoudigen 

Een stappenplan voor de 
fusie van de bibliothecaire 
en gemeentelijke 
websites vastleggen, 
inclusief een eerste stap 
in de richting van een 
‘gestandaardiseerde 
website’ 

ICT- 
systeemintegrati
e 

 Er zijn geen 
sectorbrede 
integratieleidraden 
en/of -tools voor de 
bibliotheken. Nu het 
aantal integraties 
toeneemt, is het 
belangrijk tijdig in te 
grijpen om een 
“integratiespaghetti” te 
vermijden  
  

 Een gezamenlijke 
integratie/SOA-leidraad en 
–governance ontwikkelen 
 De SOA-leidraden 
kenbaar maken bij de 
leveranciers zodat zij er 
rekening mee kunnen houden 
tijdens hun productontwerp 
Gezamenlijke SOA-tools 
implementeren in de vorm 
van een bibliotheekhub  
 De bibliotheekhub 
uitbreiden met BPM en 
BRMS-tools (volledige SOA-
stack) 
 Een gezamenlijk 
sectorbreed 
“bibliotheekintegratieteam” 
opstellen 
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Businessservice Beschouwingen Optimalisatie-
initiatieven 

Innovatie-initiatieven 

ICT / IT- 
management-
tools 

 Er bestaan geen 
gezamenlijke ICT-best 
practices noch gedeelde 
ICT-tools in de 
bibliotheeksector. De 
bibliotheken zijn 
afhankelijk van hun ICT-
leveranciers voor deze 
tools . 
  

 Analyseren welke IT-
managementtools vereist zijn 
in alle bibliotheken Een plan 
ontwikkelen om te verzekeren 
dat elke bibliotheek toegang 
krijgt tot de geschikte IT-
managementtools . 

 

IT / ICT-
processen 

 Het niveau van 
de maturiteit van de 
ICT-processen van de 
Vlaamse openbare 
bibliotheken kan 
verbeterd worden 

 De “ICT-afdeling” van 
de bibliotheeksector 
vergelijken met gelijkaardige 
organisaties (budget en 
personeel, netwerkstructuur ) 
 Een sectorbreed 
demandmanagementproces 
opstellenEen sectorbreed 
proces voor 
serviceportfoliomanagemen
t opstellen Een sectorbrede 
systeemintegratie/SOA-g 
overnance opstellen 
Standaarden en processen 
voor serviceproductie 
opstellen (SLA’s, 
incidentmanagement, 
problemmanagement) 
 Een ICT coordination 
cell opstarten voor elke 
businessservice 

 

Sectorbrede 
systeemarchitect
uur 

 Een heel aantal 
businessprocessen is 
nog niet 
geharmoniseerd en 
gestandaardiseerd 
waardoor er meerdere 
implementaties van 
dezelfde 
businessprocessen 
ontstonden 

 De businessservices 
die geharmoniseerd kunnen 
worden identificeren om de 
onderliggende ICT-
systeemkosten te 
verminderen De 
businessprocessen die 
geoptimaliseerd kunnen 
worden identificeren (met 
bovenstaande 
classificatiemethode) om de 
onderliggende ICT-
systeemkosten te 
verminderenDe 
harmoniseringsmogelijkhede
n analyseren De gekozen 
harmoniserings- en 
optimalisatiemogelijkheden 
implementeren Een 
”Bibliotheekproductie”-
businessservice creëren met 
nieuwe productiviteitstools 
voor 
bibliotheekpartners/medewe
rkers 

 Alle nieuwe 
businessservices 
identificeren voor 
samenwerking en 
vermindering van de 
betrokken 
ontwikkelingskosten (vb. 
VEP). 
 De innovatieve 
businessprocessen 
identificeren (met 
bovenstaande 
classificatiemethode) 
voor samenwerking en 
vermindering van de 
betrokken 
ontwikkelingskosten. 
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4.17 SWOT-analyse 

De tabel met beschouwingen en initiatieven biedt ons al een eerste overzicht van de sterke 
punten, zwakke punten (beschouwingen) en mogelijkheden (optimalisatie- en innovatie-
initiatieven) van de bibliotheeksector. 
De SWOT-analyse kan vervolledigd en verfijnd worden met een aantal bijkomende bedenkingen. 

4.17.1 Sterke punten 

Businessservice Sterke punten 

Bibliotheek-
management 

- Samenwerkingsgezind, openhartig, gedisciplineerd personeel. 
Bibliotheken ondervinden minder druk op korte termijn dan 
de commerciële partners. Ze kunnen dus de nodige tijd 
nemen om strategisch te investeren  

Communicatie en 
Promotie (inclusief 
Marketing) 

- Positief imago 
- Informatie en mediatie-knowhow 

Gebruikersservices –
intra-muros 

- Er is plaats beschikbaar voor openbare pc’s 
- Rechtstreeks, persoonlijk contact naast ICT- en 

internetsystemen  

Online 
gebruikersservices 

- De website wordt druk bezocht dankzij de vernieuwde 
webopacs en reserveringcapabilities. 

Identiteits en Access-
management 

- ID & accessmanagementinitiatief (Open BIB ID), als basis voor 
persoonlijke services 

Referenties en 
Informatie 

- Aquabrowser is een modern discoverytool dat door de 
meerderheid in het netwerk gebruikt wordt 

Circulatie - Stabiele processen, met contactpunten voor gebruikers (vb. e-
mail ter herinnering aan uitleenperioden) 

Collectiemanagement - BI/datawarehouseprototype om integraal 
collectiemanagement te verbeteren 

Catalografie - High-performance Open Vlacc wordt gebruikt als 
metadatahub 

Gemeentelijke 
integratie 

- De grootste bibliotheken hebben al wat ervaring op dit vlak 

ICT / Applicatie-
integratie 

- Technische expertise in vele ad-hoc integraties die versterkt 
kan worden met SOA 

ICT / IT-
managementtools 
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IT / ICT-processen - Vanuit het oogpunt van ICT-governance zouden de drie 
overheidsniveaus (Vlaams, provinciaal, plaatselijk) in theorie 
kunnen zorgen voor een optimale centralisatie daar waar 
nodig zonder de plaatselijke autonomie in het gedrang te 
brengen. Elk overheidsniveau focust daarbij op de eigen 
sterke punten. Bijvoorbeeld: bibliotheken volgen de ICT-
governance van de gemeente voor de aankoop van pc’s, maar 
richten zich op de provinciale of sectorale governance voor de 
werking van de Bibliotheeksystemen. 

- Bibliotheken kunnen rekenen op plaatselijke, provinciale of 
sectorbrede support, op voorwaarde dat de 
verantwoordelijkheden duidelijk werden aangegeven.  

Sectorbrede 
systeemarchitectuur 

 

 

4.17.2 Zwakke punten 

 
Businessservice Zwakke punten 

Bibliotheekmanagement - De hele bibliotheeksector moet een betere 
dienstverlening bieden aan de interne klant: de 
gemeenten  

- Te weinig aandacht en budget voor kleine innovaties 
binnen de bestaande systemen 

- Geen gezamenlijke strategie voor de bibliotheeksector als 
een geheel, gedeeld door alle stakeholders 

Communicatie en Promotie 
(inclusief Marketing) 

- Zwakke marketing van bibliotheekdiensten 
- Geen sectorbreed marketingplan voor de uitlijning en 

optimalisatie van ICT-tools 

Gebruikersservices – intra-
muros 

- Geen (expliciete) sectorbreed CRM-beleid en strategie 
- Vele bibliotheken missen de basisinfrastructuur in hun 

gebouwen (vb. Wifi) 

Online gebruikersservices - Geen duidelijk online toegangspunt voor de gebruiker 
- Grote verschillen in online diensten afhankelijk van waar 

de gebruiker ingeschreven is.  

Identiteits- en 
Accessmanagement 

- In veel bibliotheken geen volledig online IAM (Open BIB 
ID-ticketsysteem) voor digitale services. 

Referenties en Informatie 
(inclusief Discovery) 

- Sommige Bibliotheeksysteem-webopacs geven de 
bibliotheek een ouderwets imago 

Circulatie - Duplicatie van standaard circulatieprocessen in meer dan 
90 verschillende systemen, met extra onkosten tot gevolg  

Collectiemanagement - Geen sectorbrede support voor speciale collecties, 
ondanks hun potentiële status als differentiators 

Catalografie - Hoge werkingskosten voor het Open Vlacc-systeem, 
waardoor de financiële mogelijkheden voor verdere 
innovatie beknot worden.  

Gemeentelijke integratie - De meeste bibliotheken krijgen geen behoorlijke IT-
support van de gemeentelijke IT-afdelingen  
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Businessservice Zwakke punten 

ICT / Applicatie-integratie - Groeiende integratiespaghetti als gevolg van 1) een 
gebrek aan integratiegovernance en 2) duplicatie van 
gelijkaardige systemen 

ICT / IT-managementtools - Beperkte IT-maturiteit van bibliothecaire organisaties en 
beperkte IT-kennis van de medewerkers.  

IT / ICT-processen - De support en productie van bibliothecaire ICT-systemen 
is heel specifiek en bibliotheken beschikken niet over 
voldoende experten ter zake. 

- ICT-contractmanagement is ad-hoc of onbestaand 
- De gezamenlijke besluitvorming op vlak van ICT evolueert 

traag als gevolg van de grootte van het netwerk en het 
gebrek aan een sectorbreed proces voor 
demandmanagement en projectportfoliomanagement 

- Te weinig SLA’s voor ICT-systemen 
- De vele helpdesks leiden tot ingewikkelde sectorbrede 

ICT-supportprocessen 
- De gecentraliseerde ICT-oplossingen neigen naar een 

“one size fits all” aanpak 

Sectorbrede 
systeemarchitectuur 

- Gebrek aan sectorbrede coördinatie, gezamenlijke 
visie/strategie/portfolio  

- Te veel gelijkaardige applicaties (Bibliotheeksysteem, 
etalages, nieuwsbrieven …) 

- Veel kosten, afhankelijkheden en IT-risico’s veroorzaakt 
door het distributiemodel (met zes PBS-systemen)  

4.17.3 Mogelijkheden 

Businessservice Mogelijkheden 

Bibliotheekmanagement - De ICT-infrastructuren optimaliseren om nieuwe 
businessservices op te kunnen starten  

- Bijdragen aan de opbouw van gedeelde ICT-services om 
de servicekwaliteit van de ICT-systemen te verbeteren 
en de kosten te beperken  

Communicatie en Promotie 
(inclusief Marketing) 

- Dynamische plaatselijke markt met een eigen identiteit  

Gebruikersservices – intra-
muros 

- De ICT-infrastructuur op één lijn brengen met de rol van 
de bibliotheek 

Online gebruikersservices - Nieuwe gebruikers aantrekken en toegevoegde waarde 
creëren met moderne en aantrekkelijke online 
gebruikersservices (vb. persoonlijke aanbevelingen) 

Identiteits- en Access-
management 

- Open BIB ID met andere vertrouwde partners integreren 
(UitID, eID, A-Kaart) om een WAYF (Where are you 
from?) ervaring mogelijk te maken 

Referenties en Informatie 
(inclusief Discovery) 

- Online benutten van de bibliothecaire kennis van 
informatie/mediatie 

Circulatie - De circulatie uitbreiden voor digitale collecties 
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Businessservice Mogelijkheden 

Collectiemanagement - De speciale collecties als differentiator gebruiken 
- De collecties uitbreiden met nieuwe digitale collecties 
- Het Integraal Collectiemanagement uitbreiden voor 

digitale bronnen om de collectiebudgetplanning te 
optimaliseren 

Catalografie - Gegevens met NL en andere partners linken om de 
catalografieproductiviteit en –verrijking een boost te 
geven  

- Een leidende rol opnemen met Linked Data als 
compensatie voor het huidige gebrek aan 
Nederlandstalige open data bronnen. 

Gemeentelijke integratie - Gedeelde CRM en financiële businessprocessen 
vereenvoudigen  

Partnerintegratie - Samenwerking met Boek.be (Bibbank, VEP) 
- De hoeveelheid taken met lage toegevoegde waarde 

verminderen door businessprocessen te integreren met 
partners (vb. RDA-catalografie, manuele invoer voor 
aankoop) 

ICT / Applicatie-integratie - Een integratiespaghetti vermijden en een modulaire 
bibliotheekarchitectuur opbouwen met SOA  

ICT / IT-managementtools - Het ICT-management verbeteren, SLA’s opvolgen, 
operationele risico’s beperken  

- ICT-projectuitvoering en -opvolging verbeteren 

IT / ICT-processen - Gezamenlijke ontwikkeling van een ICT-governance voor 
de bibliotheeksector ter verbetering van de ICT-
maturiteit tot het vereiste niveau  

Sectorbrede systeem-
architectuur 

- Delen van ICT-best practices, bronnen en systemen  

 

4.17.4 Bedreigingen 

Businessservice Bedreigingen 

Bibliotheekmanagement - Budgetbeperkingen 
- Het niet kunnen vinden van de nodige ICT-experten voor 

bepaalde systemen  

Communicatie en Promotie 
(inclusief Marketing) 

- Geen CRM = Geen persoonlijke gebruikerservaring of -
service 

Gebruikersservices – intra-
muros 

- Onvoldoende of overdreven uitgeruste bibliotheken 
indien de rol van de bibliotheek niet duidelijk is of indien 
er geen keuzes worden gemaakt  

Online gebruikersservices - Internet als de nieuwe bibliotheek 
- Digitale bibliotheken (Nederland, Amazon, Google, Apple) 
- Het niet aanbieden van mobile services (smartphones, 

apps …) kan actieve gebruikers wegjagen 

Identiteits- en Access-
management 

- Gebruikers verwachten een Social Media Login voor 
toegang tot voorname bibliotheekbronnen 

- Gebruikers weigeren het zoveelste account aan te maken 
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Referenties en Informatie 
(inclusief Discovery) 

- Geleidelijke afname van SEO-efficiëntie indien er geen 
evolutie ingezet wordt in de richting van Semantic web 
publishing (RDF) en indien er geen duidelijke sociale-
mediastrategie wordt ingevoerd 

Circulatie - Een zwak Electronic Rights Management kan tot een 
ongeschikte configuratie van de toegangsrechten voor de 
digitale collectie leiden (te veel/weinig 
toegangsbeperkingen) en de bibliotheek blootstellen aan 
piraterij. 

Collectiemanagement - Digitale-collectieaanbiedingen kunnen de vrijheid in 
collectieplanning beperken. 

- Overname van de beste speciale collecties door derden. 

Catalografie - Gebrekkige catalografie indien de bibliotheeksector er 
niet in slaagt de metadatastroom van externe partijen te 
beheersen.  

Gemeentelijke integratie - Indien er geen integratie plaatsvindt met de ICT-systemen 
van de gemeente, zou de bibliotheek als gemeentelijke 
service geïsoleerd kunnen raken. 

ICT / Applicatie-integratie - De huidige leveranciers zijn niet bereid hun systemen 
open te stellen, waardoor de bibliotheek gedwongen 
wordt risicovolle migraties uit te voeren  

- Leveranciers verkopen meermaals dezelfde integratie als 
gevolg van een gebrek aan communicatie en hergebruik 
in de sector  

ICT / IT-managementtools - Geen interventie door leveranciers die de SLA’s niet 
opvolgen  

- De bibliotheek kan de degradatie van de ICT-
systeemwerking niet in de gaten houden  

IT / ICT-processen - Leveranciers buiten de lage maturiteit van de ICT uit (vb. 
initial scope gefactureerd als change request)  

Sectorbrede 
systeemarchitectuur 

-  

 

4.18 Evolutie van de ICT-architectuur van de bibliotheek - 

Besluit 

De studie van de ICT-architectuur van de bibliotheek, waarbij elke businessservice apart werd 
bekeken, toont aan dat er talrijke innovatie- en optimalisatie-initiatieven ondernomen kunnen 
worden. Uiteraard kunnen de Vlaamse bibliotheken niet alle voorgestelde initiatieven 
tegelijkertijd opstarten. Ze zullen eerst gerangschikt moeten worden en dan opgestart op het 
juiste moment. De roadmap die verderop in dit rapport voorgesteld wordt, suggereert een 
tijdsschema voor de lancering van een willekeurige selectie van gezamenlijke sectorale 
initiatieven. 
 
De aard van de initiatieven kan als volgt samengevat worden: 

1. Harmonisering van geselecteerde bibliothecaire businessservices (vb. website) 
2. Harmonisering van geselecteerde bibliothecaire businessprocessen (vb. aankoopproces) 
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3. Gezamenlijke innovatie van geselecteerde bibliothecaire businessservices (vb. digitale 
collecties) 

4. Gezamenlijke innovatie van geselecteerde bibliothecaire businessprocessen (vb. RDA-
catalografie) 

5. Sectorbrede ICT-governance 
a. Sectorbrede SOA om een integratiespaghetti te vermijden 
b. Sectorbreed serviceportfoliomanagement en toeleveranciersmanagement voor 

een beter inzicht in de TCO-structuur 
c. Sectorbreed demandmanagement, samenwerking en projectmanagement voor 

een geïntegreerde ICT-roadmap 
 
Een groot aantal initiatieven vereist de samenwerking van de hele bibliotheeksector. Door de 
sterke evolutie en groei van de applicatieportfolio zijn de meeste bibliotheken niet in staat om 
alle IT-services zelfstandig in te voeren, te integreren en te beheren. Bibliotheken moeten ernaar 
streven hun ICT-services zoveel mogelijk te delen zodat er tijd vrijkomt voor aangepaste ICT-
projecten en innovaties.  
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5 De toekomstige systeemarchitectuur van 

de Vlaamse openbare bibliotheken (TO-BE) 
De analyse van de bestaande situatie (AS-IS) en de TO-BE workshops leverden waardevolle 
informatie op over de ICT-systemen van de bibliotheken. Intermediaire modellen waren 
noodzakelijk om de situatie en de evolutie ervan te bespreken (zie voorgaande schema’s in dit 
document). 
Dit hoofdstuk brengt alle architecturale elementen die tijdens deze studie werden 
geïdentificeerd samen en construeert een eerste blauwdruk voor het bedrijf en de ICT-
architectuur van de Vlaamse openbare bibliotheken. Deze blauwdruk moet door elke bibliotheek 
gebruikt kunnen worden om de systeemarchitectuur te herzien. 
 
Het model bestaat uit verschillende invalshoeken die overeenkomen met het metamodel van 
Archimate: 

- De businesslaag: wat zijn de businessservices, de businessprocessen en 
businessobjecten? 

- De applicatielaag: welke functies verlenen de ICT-systemen? 
- De technologielaag: wat zijn de technische elementen in de ICT-architectuur? 

 
De blauwdruk is terug te vinden in de bijlagen als een Archi2.4 file. 

5.1 TO-BE Businessservices van de bibliotheek 

Tijdens de TO-BE workshops konden de initiële modellen die tijdens de AS-IS fase opgesteld 
werden, getoetst worden. Het model werd daarna verfijnd en vervolledigd: 

- Sommige businessservicecomponenten werden naar voren geschoven omdat ze te 
maken hebben met belangrijke bestaande of toekomstige initiatieven: 

o Binnen de gebruikersservices: Discovery, Web & Mobile en IAM. 
o Binnen de Partner & Samenwerkingsservices: Gemeentelijke integratie. 
o Binnen de ICT tracht de “bibliotheeksysteemintegratie” zo veel mogelijk services 

te integreren waar mogelijk. 
- Marketing werd bevorderd tot een aparte businessservice, een generalisatie van 

“Communicatie en Promotie”. 
- Collectiemanagement omvat de drie collectietypes: fysiek, digitaal en speciaal. 
- Collectiemanagement omvat catalografie (in de AS-IS waardeketen vormde catalografie 

een aparte stap). 
 
De businessservicesblauwdruk bevat nu onderstaande businessservices: 

 Bibliotheekmanagement 

 Collectiemanagementprocessen voor fysieke, digitale en speciale collecties, inclusief 
o Planning 
o Aankoop 
o Catalografie 
o Distributie 
o Afschrijving 

 Marketing (& Verkoop) 
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 Gebruikersservices 

 Circulatieservices (deel van Gebruikersservices) 

 Supporting services (ICT, Human Resources, Financiën, Faciliteiten …) 
 

 
Schema 38: TO-BE businessservicesmodel met voorbeelden van architecturale elementen 

Ter vergelijking: onderstaande figuur geeft het Integrated Business Process Framework 
(Geïntegreerd Businessproceskader) van het National Library Board (Singapore) weer. 
 

 
Schema 39: National Library Board (Singapore) Geïntegreerd Businessproceskader 
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5.2 TO-BE Businessprocessen van de bibliotheek 

Het opstellen van de AS-IS waardeketen was een eerste goede stap voor de identificatie van een 
aantal businessprocessen. Na de TO-BE workshops kon de lijst businessprocessen vervolledigd 
en aangepast worden. 
 
Elke businessservice is afhankelijk van meerdere businessprocessen. Onderstaande secties 
omschrijven deze processen van elke businessservice. Merk op dat sommige businessprocessen 
‘abstract’ zijn; ze moeten nog verder verfijnd worden vooraleer ze in werking kunnen treden. 

5.2.1 Bibliotheekmanagementprocessen 

Procesnaam Beschrijving 

Bibliotheek-
management 

Proces dat alle activiteiten omvat die vereist zijn voor het beheer van de 
bibliotheek (PODC: Plan, Organize, Direct, Control). 

Pricing-
management 

De definitie van de servicepricing; een belangrijk element in de 
serviceportfolio van de bibliotheek. 

Statistieken 
/KPI’s 

Processen voor het bepalen en opvolgen van Key Performance Indicators 
voor de bibliotheek en het creëren van statistieken over de bibliotheek (vb: 
BIOS-rapportering) 

Partnership-
management 

Processen vereist voor het opstarten en onderhouden van 
businesspartnerships: voor de toepassing van partnerservices die nodig zijn 
voor de bibliotheekwerking  

5.2.2 Collectiemanagementprocessen 

We kunnen drie types van collectiemanagementprocessen identificeren: 

 Fysieke-collectiemanagementprocessen 

 Digitale-collectiemanagementprocessen 

 Speciale-collectiemanagementprocessen 
 
Alle onderstaande processen bestaan in maximum drie versies, één per collectietype. 
 

Procesnaam Beschrijving 

Collectiemanagement Vereiste processen voor het beheer van de bibliotheekcollecties: 
fysiek, series, gedeeld, digitaal en speciaal. 

Uitgebreid 
management van de 
collecties 

Processen vereist voor het uitgebreide management van de 
bibliotheekcollecties. Processen voor de integratie van alle 
collectiemanagementprocessen. 

Management van de 
gedeelde collectie 

Processen vereist voor het management van de gedeelde collecties. 
Voorbeeld: e-Bookcollecties kunnen gedeeld worden en vereisen 
daarom specifieke processen voor de opbouw en het onderhoud 
ervan. 

Collectie (Budget) 
Planning 

Proces behorend tot de planning van het collectiemanagement, vb. de 
planning van het budget dat uitgetrokken wordt voor de uitbreiding en 
het onderhoud van de collecties. 

Contractmanagement Processen behorend tot de opmaak en het onderhoud van contracten 
met leveranciers van bronnen. Deze contracten zijn cruciaal voor het 
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Procesnaam Beschrijving 

aankoopproces en de circulatie van digitale bronnen.  

Choose and Order 
(a.k.a. Select and 
Acquire) 
(a.k.a. 
Aankoopproces) 

Processen betrokken bij de aankoop van items voor de 
bibliotheekcollecties. Afhankelijk van het inhoudstype kunnen er nog 
meerdere subprocessen zijn. Dit proces kan tevens een pre-
catalografieproces omvatten. 

Ontvangst van 
bestellingen van 
bronnen 

De ontvangst van aangekochte bronnen. 

Catalografie van 
bronnen 

Processen gerelateerd aan de catalografie van de bibliotheekcollecties 
zodat circulatie mogelijk wordt. 

Verrijking van de 
collectiecatalogus 

Processen gerelateerd aan de verrijking van de catalogus zodat de 
bronnen beter beschreven worden en het discoveryproces van de 
bronnen verbeterd wordt. 

Resource Processing 
(vb. Boek Processing) 

Proces gerelateerd aan de voorbereiding van de bronnen voor 
circulatie. 

Distributie van de 
bronnen 

Processen gerelateerd aan de distributie van bronnen tot en met de 
uiteindelijke plaatsing in de bibliotheek. 

Resource Placement – 
“Plankklaar” 

Proces waarbij een bron op de juiste plaats gezet wordt zodat de 
gebruiker het kan vinden. 
Zodra items aangekocht en ontvangen werden, moeten ze 
“gedistribueerd” worden door de bibliotheek: “de boeken moeten hun 
plank vinden” zodat gebruikers de boeken kunnen vinden. Digitale 
bronnen zoals e-Books kunnen heel wat veranderingen 
teweegbrengen in de distributiemethode.  

Collectieverplaatsing Processen gerelateerd aan de verplaatsing van een collectie (vb. 
“Netwerk Magazijn”) 

Collectieafschrijving Processen gerelateerd aan de afschrijving van collecties 

Contentmanagement 
voor digitale collecties 

Processen gerelateerd aan contentmanagement voor digitale 
collecties (vb. opslag) 

5.2.3 Collectiemanagement - Catalografieprocessen 

De catalografieprocessen maken deel uit van de collectiemanagementprocessen. 
 

Procesnaam Beschrijving 

Pre-Cat Proces gerelateerd aan het opstellen van een pre-catalogus waarin bibliotheken 
op zoek kunnen gaan naar nieuwe items voor aankoop. 

Catalografie Proces waarbij collectie-items in de bibliotheekcatalogus worden opgenomen 
door de aanmaak of invoer van bibliografische beschrijvingen van boeken en 
andere bronnen (e-Books, dvd’s …). Dit proces kan verlopen via catalografieregels 
zoals AACR2 of RDA.  

RDA 
Catalografie 

Processen gerelateerd aan de catalografie van collecties volgens de RDA-
leidraden. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_and_Access. 

Verrijking Proces gerelateerd aan het verrijken van de bibliografische gegevens van de 
catalogus met bijkomende metadata of meta-inhoud. Het doel is de gebruiker 

http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_and_Access


Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie 4-Feb-14 

 

2014-02-04-DigitaleBibliotheekSysteemArchitectuurStudie.docx p. 128 / 162 

 

aan te sporen om op een volledig nieuwe manier te bladeren door, zoeken in en 
interreageren met de bibliotheekcollecties.  

 

5.2.4 Marketingprocessen 

Procesnaam Beschrijving 

Marketing van de 
bibliotheek 

Proces gerelateerd aan het uitwerken en uitvoeren van een marketingplan 
voor de bibliotheek. Dit plan hoort overeen te komen met de doelstellingen 
die bepaald werden tijdens de processen voor het bibliotheekmanagement. 

Externe 
communicatie 

De externe communicatieprocessen van de bibliotheek: nieuwsbrieven, 
website, blog, Facebook, Twitter, gemeentelijke communicatie … 

Knowledge 
Sharing 

Processen gerelateerd aan het delen van kennis. Door het delen van kennis 
toont de bibliotheek een vorm van leiderschap op bepaalde vlakken. Dit is 
een belangrijk marketingelement om nieuwe of bestaande gebruikers aan te 
sporen naar de bibliotheek te komen.  

Persoonlijke 
contacten 

Processen gerelateerd aan de doelstelling om een meer persoonlijke band 
te creëren tussen de gebruiker en de bibliotheek.  

Bestaande 
gebruikers 
inspireren 

Processen die gebruikt worden om gebruikers te laten terugkeren naar de 
bibliotheek. 

Nieuwe 
gebruikers 
aantrekken 

Processen die gebruikt worden om nieuwe gebruikers aan te trekken. 

CRM Processen gerelateerd aan het beheer van het contact met de gebruikers. 

5.2.5 Gebruikersservicesprocessen 

Procesnaam Beschrijving 

Onthaal & Inlichtingen Processen gerelateerd aan de verwelkoming en het informeren van 
personen die de stenen of virtuele bibliotheek betreden. 

Gebruikersregistratie Processen gerelateerd aan de fysieke of virtuele registratie van nieuwe 
gebruikers. 

Gebruikersidentificatie Processen gerelateerd aan de identificatie en authentificatie van 
gebruikers alvorens toegang tot bibliotheekdiensten te verlenen. 

Openbare Activiteiten Proces gerelateerd aan de organisatie van openbare activiteiten 

Informatie & Mediatie Processen voor het bieden van hulp aan de gebruikers bij de zoektocht 
naar de juiste informatie 

Opleidingen Processen voor de organisatie van opleidingen voor gebruikers. 

 

5.2.6 Gebruikersservices - Discoveryprocessen 

Procesnaam Beschrijving 

Presentatie van 
bronnen 

Proces waarbij bronnen onder de aandacht van gebruikers worden gebracht. 
Een (virtuele) etalage is een voorbeeld van een belangrijk presentatietool. Dit 
proces leunt dicht aan bij marketing. 

Search and Find  De processen waarmee gebruikers bronnen zoeken en vinden.  
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Referenties en 
Informatie 

De referenties- en informatieprocessen waarmee gebruikers naar een 
bepaalde bron geleid worden via een referentie of relevante informatie.  

5.2.7 Circulatieprocessen 

Circulatieprocessen zijn eigenlijk gebruikersservicesprocessen. Ze worden in een aparte 
categorie gezet omdat ze tot de kernservices van de bibliotheek behoren: bibliotheken kopen 
bronnen aan om ze laten circuleren. 
 

Procesnaam Beschrijving 

Uitlenen van fysieke 
bronnen 

Processen gerelateerd aan het uitlenen van fysieke bronnen zoals 
boeken, dvd’s … 

Toegang tot fysieke 
bronnen 

Processen gerelateerd aan de toegang tot fysieke bronnen zoals 
boeken die alleen on-site geraadpleegd kunnen worden. 

Uitlenen van digitale 
bronnen 

Processen gerelateerd aan het uitlenen van digitale bronnen zoals e-
Books. 

Toegang tot digitale 
bronnen 

Processen gerelateerd aan de toegang tot digitale bronnen zoals 
elektronische persartikels of online databases. 

Circulatie van speciale 
collecties  

Processen gerelateerd aan de circulatie van speciale collecties 
(bijvoorbeeld: bordspellen) 

IBL (Interbibliothecair 
Leenverkeer) 

Processen gerelateerd aan IBL 

Zelfbediening  Processen gerelateerd aan zelfbedieningcirculatie: RFID, online 
verlengingen aanvragen, online reserveren … 

Innen van boetes Processen gerelateerd aan het innen van boetes. 

Premium Services Fees 
betalingen 

Processen gerelateerd aan de betaling van premium services zoals 
gedefinieerd in “Bibliotheekmanagement - Pricingmanagement” 

 

5.2.8 ICT-processen 

Alle ITIL-services zijn cruciaal. Tijdens onze studie spitsten we ons toe op onderstaande ICT-
processen: 
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Procesnaam Beschrijving 

IT-Service-
strategie 

De doelstelling van ITIL-servicestrategie is het vastleggen van een strategie om 
klanten te helpen. Met behulp van een beoordeling van de klantenbehoeften en 
de markt, bepaalt het servicestrategieproces welke services aangeboden moeten 
worden door de IT-organisatie en welke capabilities ontwikkeld moeten worden. 
De uiteindelijke doelstelling is het bereiken van een strategische manier van 
denken en handelen voor de IT-organisatie. 

IT-Service-
portfolio 

De serviceportfolio is een complete lijst van diensten die door een IT-
serviceleverancier beheerd worden. 

IT-Demand-
management 

ITIL-demandmanagement heeft als doel de klantenvraag naar services te 
begrijpen, te anticiperen en te beïnvloeden. Demandmanagement en 
capaciteitsmanagement zorgen er samen voor dat de serviceprovider over 
voldoende capaciteit beschikt om aan de vraag te voldoen.  

IT-Service-
ontwerp 

De doelstelling van ITIL-serviceontwerp is het ontwerpen van nieuwe IT-services. 
Het bereik van serviceontwerp omvat zowel het ontwerp van nieuwe services als 
de verandering of verbetering van bestaande services. 

IT Ontwerp-
coördinatie 

ITIL-ontwerpcoördinatie doelt op de coördinatie van alle 
serviceontwerpactiviteiten, -processen en -resources. Ontwerpcoördinatie 
garandeert een consequent en doeltreffend ontwerp van nieuwe of aangepaste 
IT-services, van informatiesystemen voor servicemanagement, van architecturen, 
technologieën, processen, informatie en metrics.  

IT Service-
transitie 

De doelstelling van ITIL-servicetransitie is de opbouw en het gebruik van IT-
services. 

IT Service-
productie 

De doelstelling van ITIL-serviceproductie is ervoor te zorgen dat de IT-services op 
een doeltreffende en efficiënte manier geleverd worden. Dit omvat het 
behandelen van gebruikersaanvragen, het afhandelen van servicefalen, het 
oplossen van problemen en het uitvoeren van dagdagelijkse operationele taken.  
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Procesnaam Beschrijving 

IT- 
governance 

De aanvaarde “regels” voor IT. 
Een “governance” omvat meerdere elementen: visie (doel), regels, 
communicatie, uitzonderingen en verzoeken, compliance, vitaliteit. 
Zie http://jfdeclercq.biz/2013/05/23/what-is-a-governance/  

SOA-
governance 

De aanvaarde “regels” voor SOA. 
 

 

5.2.9 Businessprocessen van de bibliotheek – Overzicht 

Onderstaand diagram geeft een overzicht van alle bibliothecaire businessprocessen voor elke 
businessservice. Binnen de collectiemanagementprocessen werden de drie collectietypes 
vermeld: fysiek, digitaal en speciaal. 
 

http://jfdeclercq.biz/2013/05/23/what-is-a-governance/
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Schema 40: Businessprocessen van de bibliotheek 

5.2.10 Bijkomende businessprocessen 
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De blauwdruk kan vervolledigd worden met bijkomende businessprocessen. Gebruikersservices 
kunnen bijvoorbeeld uitgebreid worden met “Patron Content Creation” en “Patron Content 
Sharing” zoals aangeraden door de studie van de Arts Council: “Envisioning the library of the 
future suggests the public library will be a place where people create, learn, discover and 
share”. (Bron: The library of the future - A response to Envisioning the library of the future by 
Arts Council England Chief Executive Alan Davey - http://www.artscouncil.org.uk/what-we-
do/supporting-libraries/library-of-the-future/) 
 

5.3 TO-BE Bibliothecair informatiemodel 

De bespreking van de businessservices en businessprocessen staat toe vele businessobjecten te 
identificeren. Onderstaande diagrammen geven een overzicht per businessservice van de 
objecten die geïdentificeerd werden tijdens deze studie. De diagrammen omvatten “TO-BE” 
businessobjecten: nieuwe gegevens die bibliotheken in de toekomst zullen moeten beheren. 
 
 

 
Schema 41: Businessobjecten - Catalografie 

 

http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-libraries/library-of-the-future/
http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-libraries/library-of-the-future/
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Schema 42: Businessobjecten - Aankoop 

 
Schema 43: Businessobjecten – Circulatie 
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Schema 44: Businessobjecten - Collecties 
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Schema 45: Businessobjecten - Bibliotheekmanagement 

 

 
Schema 46: Businessobjecten – Discovery 
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Schema 47: Businessobjecten – Marketing 

 
Schema 48: Businessobjecten - Gebruikersprofiel 
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Bibliothecair informatiemodel 
Indien de bibliotheken een SOA-governance toepassen, zal het gedetailleerde informatiemodel 
geleidelijk aan opgebouwd worden aan de hand van de definitie van inputs en outputs van de 
SOA-services. Dit vereist de specificatie van de informatiestructuur van de bibliotheek (vb. met 
nauwgezet omschreven XML-schema’s). 
 
TO-BE Businessobjecten 
Hieronder een lijst van nieuwe businessobjecten in de TO-BE informatiearchitectuur van de 
bibliotheek: 

 e-Book businessmodellen (vb. businessrichtlijnen voor gebruikergestuurde e-
Bookaankopen) 

 Electronic Rights 

 Bibliothecair e-Book Leencontract 

 Work-Expression-Manifestation-Item (WEMI) FRBR metadata 

 Digitale video 

 Mobile app 

 Bibliothecaire widget 

 Electronische betaling 

 Activiteitenrapport van de bibliotheek 

 Bibliothecaire KPI 

 Enquête 

 Gebruikerskrediet 

 Gebruikersprofiel 

 Gebruikersgegenereerde inhoud 

 Digitale uitleningen 

 Toegang tot digitale video’s 

 Toegang tot e-Books 

 Uitlening van e-Books 

 Etalage van e-Books (virtuele boekenplank) 

 Aanbevelingen 

 “WAYF”-account 
 
Master Data Management 
Zodra de businessobjecten geïdentificeerd en gedocumenteerd zijn, kunnen ze in de 
applicatiearchitectuur gepositioneerd worden teneinde ondubbelzinnig te bepalen welke 
systemen verantwoordelijk zijn voor de master data van een bepaald businessobject. De 
doelstelling is een duidelijk overzicht van de systemen die de gegevens van het businessobject 
beheren. 
Een voorbeeld: Open BIB ID kan functioneren als ‘master’ voor het 
“Gebruikersidentiteitsprofiel”. Het gebruikersidentiteitsprofiel legt de verbinding naar alle 
andere identiteitsgegevens in andere systemen. In onderstaand scenario fungeert de website als 
master van het websiteaccount, maar niet als master van het sociale-media-account. Indien de 
website contact wil maken met het sociale-media-account, zal dat dus moeten gebeuren via de 
Open BIB ID-SOA-dataservices. De website kan dan een kopie van het sociale-media-account 
opslaan, bewust van het feit dat het niet de master is van deze gegevens en dat deze gegevens 
dus verouderd kunnen zijn. 
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Schema 4931: Applicaties en Master Data Management 

Het identificeren van master data sources begunstigt de kostenbesparingen op het vlak van 
duplicatie van gegevens in verschillende systemen. Indien alle systemen aanspraak maken op de 
master data zullen de bibliotheken geregeld met synchronisatiemoeilijkheden te maken krijgen. 
 

5.4 TO-BE ICT-applicaties 

In de toekomst zullen de bibliotheken blijven werken met een aantal applicaties om de 
businessprocessen te ondersteunen. 
 
Bovendien toont de evolutieanalyse aan dat de architectuur wellicht aangevuld zal worden met 
meerdere nieuwe applicaties. 
 
Een SOA-stack wordt hierbij aanbevolen als één van de nieuwe applicaties.  
 
Een aantal applicaties zal ondersteuning bieden aan slechts één bepaalde businessservice. 
Andere applicaties, zoals het traditionele Bibliotheeksysteem, ondersteunen meerdere 
businessservices. De architecturale blauwdruk moet leidraden bieden voor applicaties die 
meerdere businessservices bereiken. Dit wordt geïllustreerd met de vereisten van het 
“Bibliotheeksysteem van de toekomst”. 

5.4.1 Nieuwe applicaties voor de bibliotheek 

Tijdens de workshops en onze analyse werden onderstaande systemen geïdentificeerd die deel 
zouden moeten uitmaken van het toekomstige ICT-landschap:  

 RDA-Catalografiesysteem (collectiemanagement) 

 Electronic Rights Management (digitale-collectiemanagement) 

 Samenwerkings- en projectmanagementtools (bibliotheekmanagement en ICT) 
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 Bibliotheekhub: ESB, BPM, BRMS (SOA-tools) (ICT) 

 Enquiry Managementsysteem 

 Circulatie van digitale bronnen (e-Booksuitleningen) (gebruikersservices) 

 Semantic Web Publishing (gebruikersdiscoveryservices) 

 Identity Federation/SSO met businesspartners (“WAYF”-systeem) (gebruikersservices) 
 
Het SOA-perspectief beschrijft hoe deze nieuwe applicaties geïntegreerd moeten worden met de 
bestaande applicaties. 

5.4.2 Bibliotheekapplicaties integreren met SOA 

De OSLO-applicatieportfolio moet herzien worden om de integratiespaghetti en de bijbehorende 
kosten in te perken. De bibliotheken zullen echter niet kunnen terugkeren naar een sectorbreed 
geïntegreerd systeem. De omvang van de businessserviceportfolio houdt in dat de bibliotheken 
met een bepaald aantal verschillende systemen zullen moeten blijven werken. 
De blauwdruk stelt voor SOA te gebruiken als een pragmatische oplossing voor het 
implementeren van een “systeemintegratiegovernance” in de bibliotheeksector en het 
garanderen van de geschikte integratie van de systemen (losse koppeling van IT-systemen).  

5.4.2.1 Bibliotheekhub 

De voorgestelde ICT-blauwdruk volgt een concrete aanbeveling: organiseer en verbind de ICT-
systemen van de bibliotheek met behulp van een “bibliotheekhub”. 
 
Alle businessinterfaces worden hierbij verbonden met de bibliotheekhub. De hub kan dan 
verbonden worden met hubs van partners (vb. gemeentelijke ESB). 
 

 
Schema 50: Blauwdruk van de Bibliotheekhub 

WASCO en OSLO werden opgenomen in het schema ter herinnering aan het feit dat deze V-ICT-
OR-projecten een invloed kunnen uitoefenen op de betrokken businessservices. 
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De bibliotheekhub is gebaseerd op onderstaande principes: 
- De bibliotheek omvat zowel SOA- als ad-hoc-integraties.  
- De “integratiegovernance”, die zowel SOA- als ad-hoc-integraties omvat, beheert de 

bibliotheekhub. 
- De SOA-stack van de bibliotheekhub bevat een ESB en een BPM Suite. 
- Services van businessservices worden beschikbaar gesteld aan andere businessservices 

via de bibliotheekhub. 
- De bibliotheekhub kan geïntegreerd worden in Open BIB ID om veiligheidsbewuste 

services te leveren. 
- De bibliotheekhub kan een goed gebruik van de bibliothecaire SOA-services garanderen 

(performance, beveiliging, servicemonitoring, SLA’s …). 
- Binnen de grenzen van een businessservice kunnen andere integratiemethoden 

toegepast worden indien ze voldoen van de ICT-integratiegovernanceregels (vb. SIP2 
voor het Bibliotheeksysteem en openbare pc’s). 

 
Elke businessservice steunt op een of meerdere ICT-systemen. Deze ICT-systemen zouden in 
staat moeten zijn services beschikbaar te stellen voor de bibliotheekhub via de API’s zodat 
andere functionele domeinen (voornamelijk Web & Mobile) de gegevens en functionaliteiten 
kunnen benutten. 
 

 
Schema 51: Businessservices stellen SOA-Services beschikbaar via de bibliotheekhub 

Interfaces van “Businessservices” zouden onafhankelijk moeten zijn van de onderliggende 
applicaties. Het gebruik van een “Businessservice”-laag staat toe een businessservice te 
verbeteren zonder de andere businessservices te beïnvloeden.  
 
Sommige businessprocessen bevinden zich in een functioneel domein op de hub of in een 
specifiek ICT-systeem (vb: RDA in het catalografiedomein). Andere businessprocessen strekken 
zich uit over meerdere businessservices; het zijn “transversale businessprocessen” (vb: online 
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marketing van nieuwe boeken). Volgens de blauwdruk kunnen deze transversale 
businessprocessen zich in de BPM-laag van de hub bevinden. Met andere woorden, de 
bibliotheekhub kan businessprocessen herbergen. In uitzonderlijke gevallen kunnen sommige 
businessservices geïmplementeerd worden met een enkele applicatie: de bibliotheekhub. 
 
De bibliotheekhub kan geïmplementeerd worden met een gedeelde gecentraliseerde SOA-stack 
of met een federation van ESB’s (Federated ESB-architectuur). Kleinere bibliotheken zouden 
moeten vermijden zelf hun ESB’s te beheren omdat dit specifieke SOA-kennis vereist.  

5.4.2.2 SOA-overzicht 

De bibliotheken zullen de “SOA-services” geleidelijk aan ontwikkelen en invoeren, ingedeeld 
volgens businessservice. 
De bibliothecaire SOA kan weergegeven worden met de SOA-referentiearchitectuur. 
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Schema 52: SOA-architectuur voor bibliotheken 

5.4.2.3 Bibliothecaire SOA-services 

De bibliothecaire SOA-services zijn standaard en systeemonafhankelijke versies van de API’s van 
de onderliggende ICT-systemen. Zij maken de integratie van de bibliotheeksystemen mogelijk 
met een “LEGO”-aanpak. Onderstaand schema toont een potentiële SOA-serviceportfolio voor 
bibliotheken. 
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Schema 53: Potentiële bibliothecaire SOA-Servicesportfolio 

Het schema vermeldt ongeveer vijftig SOA-services die de bibliotheken zouden kunnen invoeren. 
Rekening houdend met de variaties in de services en de integratie van de API’s van de 
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onderliggende systemen, raden we de bibliotheken aan de invoer en werking van deze services 
te beheren met een SOA-infrastructuur. 
De bibliotheken zullen niet alleen SOA-services aanbieden, ze zullen ook services van partners 
benutten. 
Onderstaand schema omvat een aantal SOA-services dat door de bibliotheek benut wordt of zal 
worden. 

 
Schema 54: SOA-services geleverd door partners van de bibliotheek 

5.4.3 Van “geïntegreerd Bibliotheeksysteem” tot “modulair 

Bibliotheeksysteem” 

Is er nog plaats voor het “traditionele” Bibliotheeksysteem in de blauwdruk? 
 
Het eerder monolitische traditionele Bibliotheeksysteem ondervindt meerdere problemen in 
een moderne architectuur. De functies en gegevens zijn niet altijd toegankelijk voor externe 
systemen. Dezelfde gegevens en functies kunnen ook volledig vastgeroest zitten in het systeem, 
waardoor ze moeilijk bruikbaar zijn voor externe systemen. 
 
Om de businessservices van de bibliotheek beter te ondersteunen, zullen de 
Bibliotheeksysteemleveranciers hun product moeten verbeteren door: 

 het modulair te maken; 

 het ‘open’ te maken met goed ontworpen API’s, standaarden en SOA-services. 
 
Binnen een “modulair” aanbod moet het mogelijk zijn voor bibliotheken om zonder meer een 
selectie van Bibliotheeksysteemmodules aan te kopen. Indien bijvoorbeeld de aankoopmodule 
overbodig is, dan hoeft de bibliotheek ze niet te gebruiken noch ervoor te betalen. 
 
Een softwareleverancier voor bibliotheken kan nog steeds, naast de modules, 
productiviteitscomponenten met een toegevoegde waarde aanbieden zoals professionele tools 
voor bibliotheekmedewerkers (dashboard, workflow, gespecialiseerde GUI’s …). Hiermee wordt 
ervoor gezorgd dat de eindgebruiker slechts één applicatie nodig heeft voor het beheer van alle 
modules. 
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Onderstaand schema illustreert een mogelijk ontwerp voor modulaire Bibliotheeksystemen. Via 
applicatieservices aangesloten aan de bibliotheekhub worden de gegevens en functies van 
modules ter beschikking gesteld. 

 
Schema 55: Nieuwe generatie bibliotheeksoftware: Modulair en Open 

Onderstaand schema toont enkele voorbeelden van functionaliteiten voor elke module. 
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Schema 56: Nieuwe generatie Bibliotheeksysteem met voorbeelden van functionaliteiten per module 

Bibliotheeksysteemleveranciers investeren bij voorkeur in eisenanalyse en de ontwikkeling van 
innovatieve modules die de bibliotheken in de toekomst nodig zullen hebben of willen. 
 
Een voorbeeld van een modulair Bibliotheeksysteem (in de academische wereld) is Kuali-Ole. 
Kuali-Ole werd opgebouwd op basis van vier hoofdmodules. (Zie 
https://www.kuali.org/ole/modules) 

https://www.kuali.org/ole/modules
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Schema 57: Kuali-OLE Modules 

Een “open” Bibliotheeksysteem levert volledige, goed ontworpen en goed gedocumenteerde 
API’s out of the box. Door businessstandaarden (vb. SRU/SRW, OAI-PMH, NCIP …) of technische 
standaarden (vb. REST, SOAP, XML, MARC, ONIX …) toe te passen, wordt het voor de 
bibliotheken makkelijker om het Bibliotheeksysteem in de SOA te integreren. 
 
De leveranciers kunnen geen gebruiksklare SOA-services leveren indien ze geen kennis hebben 
van de SOA-governance van de bibliotheek. Het is de verantwoordelijkheid van de bibliotheek 
om de standaarden van hun SOA-governance te specifiëren zodat de leveranciers “plug and 
play” SOA-services kunnen produceren. Een goed ontworpen, ‘businessgerichte’ 
Bibliotheeksysteemmodule-API zou een grote hulp zijn voor de bibliotheek bij het produceren 
van SOA-services gebaseerd op het Bibliotheeksysteem. Met ‘businessgerichte’ API bedoelen we 
dat de betrokken documentatie verstaanbaar moet zijn voor de bibliotheekmedewerkers, ook 
indien zij niet veel afweten van IT. 
 
De SOA-governance van de bibliotheken zou ook een “Canonical Data Model” moeten omvatten, 
een gezamenlijk gegevensmodel voor alle bibliotheken. De documentatie van de leverancier bij 
het gegevensmodel van het Bibliotheeksysteem kan ook bijdragen aan de productie van 
Bibliotheeksysteem Data Services en de koppeling ervan aan de SOA. 
 
Modulariteit van het Bibliotheeksysteem en kostenoptimalisatie 
Zodra het Bibliotheeksysteem modulair en ‘open’ is, zullen de bibliotheken hun investeringen 
kunnen optimaliseren door: 

 meer te investeren in de Bibliotheeksysteemmodules die de meeste waarde leveren; 

 alleen te betalen voor modules die gebruikt worden; 

 Bibliotheeksysteemmodules te delen waar mogelijk en wenselijk. 
 
De kostenoptimalisatie van de Bibliotheeksystemen is een vereiste voor de bibliotheeksector. 
Het is een absolute voorwaarde indien de bibliotheken de innovaties willen financieren die nodig 
zijn om de gebruikers hedendaagse bibliotheekdiensten aan te bieden. 
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Met een modulair Bibliotheeksysteem kan de bibliotheek in alle vrijheid verschillende 
leveranciers voor verschillende modules kiezen. De catalografiemodule kan bijvoorbeeld 
geïmplementeerd worden met behulp van de centrale catalogus (Open Vlacc), de digitale-
collectiesmodule met behulp van het e-Bookplatform (VEP) en de inventarismodule met behulp 
van een plaatselijke oplossing. 
 
Niet alle modules moeten samengevoegd en/of in één grote infrastructuur (data centre) 
toegevoegd worden, zolang hun werkingskost in dezelfde lijn ligt als de businesswaarde van de 
businessservices en –processen waarvoor ze instaan. Deze studie identificeerde ongeveer 
veertig processen. Twaalf hiervan (i.e. 30%) zijn afhankelijk van het Bibliotheeksysteem/PBS. 
Elke bibliotheek zou moeten berekenen hoeveel het Bibliotheeksysteem mag kosten in 
verhouding tot de totale werkingskost van de ICT-systemen. Het delen van modules, systemen of 
infrastructuur zou uiteraard helpen de werkingskosten te beperken door de kosten van de 
onderliggende infrastructuur en de integraties (minder integraties nodig) te beperken.  

5.4.4 Overzicht van de bibliotheekapplicaties 

Zodra de businessservices geïdentificeerd zijn, kunnen de applicaties aan de betrokken 
businessservice toegewezen worden. Het AS-IS diagram kan dan snel als volgt aangepast 
worden: 

 
Schema 58: Snelle toewijzing van de AS-IS applicaties aan de businessservices 

 
Hierna werd de applicatieportfolio herzien om de blauwdruk te bekomen:  

 Zoals hierboven werd uitgelegd, werd het Bibliotheeksysteem “gemodulariseerd” zodat 
elke module aan de juiste businessservice toegewezen kan worden.. 
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 Een aantal specifieke applicaties kreeg een meer algemeen karakter: 
o Leveranciers Bestelsystemen i.p.v. MedioEurope, BibBank, Standaard Boekhandel 

… 
o Gemeentekaartsysteem i.p.v. “A-Kaart” 
o Persartikelen i.p.v. Gopress 
o Online database i.p.v. NBD Biblion 
o e-Book leveranciers i.p.v. Centraal Boekhuis 
o e-Book metadata leveranciers i.p.v. Meta4Books 
o Boeken metadata leveranciers i.p.v. Boekenbank 
o Muziek metadata leveranciers i.p.v. Muziekweb CDR 
o Integraal collectiemanagement i.p.v. ICB en C-OPT 
o Virtuele etalages i.p.v. allerhande specifieke virtuele etalagesystemen 

 De nieuwe systemen werden toegevoegd als zijnde het resultaat van de aanbevolen 
initiatieven. De benaming van deze systemen start met (TO-BE).  

 
De optimalisatie van de ICT-architectuur staat gelijk aan de optimalisatie van elke applicatie-
implementatie voor elke businessservice. 
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Schema 59: Bibliothecaire ICT-systemen per businessservice 

5.5 TO-BE Technische laag 

Schema 32: Mapping Applications to Business Services 
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Als gevolg van het grote aantal applicaties dat de bibliotheken gebruiken, kan de toekomstige 

technische laag behoorlijk rijk blijven. Elke applicatie zou over haar eigen configuraties kunnen 

beschikken voor het netwerk, de servers en de systeemsoftware, waardoor er een uitgebreide 

technische stack ontstaat. 

Beheer van de technische stack 

Indien de omvang van de technische stack niet beheerd wordt, zullen de kosten voor de 

bibliotheek toenemen. Iedere techniek vereist immers bepaalde vaardigheden voor het 

onderhoud en de aanpassingen (vb. upgrades). Ook indien het IT-onderhoud uitbesteed wordt 

aan een leverancier, een partner of de gemeente, zal de bibliotheek onrechtstreeks de kosten 

hiervoor dragen. Daarom is het belangrijk dat de omvang en de uitbreiding van de technische 

laag goed beheerd wordt. 

De complexiteit van de technische laag kan op verschillende manieren beheerd worden: 

 Het aantal applicatietypes beperken waardoor de onderliggende technologie 

geconsolideerd wordt.  

 De technische portfolio beheren op sectorbreed niveau door technische standaarden 

vast te leggen vooraleer over te gaan tot de aankoop van een nieuwe technologie of 

applicatie. Zo publiceert het Belgische Ministerie van Financiën de lijst met technische 

standaarden online: 

http://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/geschiedenis_modernisering/ict/ict_funda

menten/ 

 De technologieën van de bibliotheken onderling vergelijken en gezamenlijke best 

practices opstellen. 

Plaatselijke infrastructuur 

Afhankelijk van de strategie voor gebruikersservices (rol van de bibliotheek) kan de plaatselijke 

technische infrastructuur een cruciale rol spelen: 

 De verdere evolutie van de digitale collecties (vb. digitale video’s in apps of e-Books) zal 

een geschikte en redelijk krachtige infrastructuur van openbare pc’s vereisen en een 

krachtige internetverbinding voor extern gehoste of gedeelde applicaties. 

 De Wifi en internetverbinding laat bij voorkeur de aansluiting van nieuwe toestellen toe 

(tablets, smartphones, pc’s of e-readers van gebruikers). 

 De self-service RFID-tools moeten voorzien zijn van sterke SLA’s zodra een meerderheid 

van de gebruikers eraan gewend is. 

 Premium Services (vb. e-Book credit voor VEP) vereisen een uitgebreide beschikbaarheid 

van het verkoopspunt. 

Cloud 

In de toekomst zouden de bibliotheken meer voordeel moeten halen uit gedeelde data centres, 
virtualisatie en oplossingen in de cloud. Een te groot aantal verschillende clouds kan echter 
contraproductief uitdraaien voor de netwerkcommunicatie en het toeleveranciersmanagement. 
In een ideale situatie zijn er slechts twee grote besloten clouds: een gemeentelijke cloud en een 
bibliotheekcloud. 
 

http://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/geschiedenis_modernisering/ict/ict_fundamenten/
http://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/geschiedenis_modernisering/ict/ict_fundamenten/
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5.6 TO-BE Architectuur – Besluit 

Dankzij deze studie kon een blauwdruk opgemaakt worden die de openbare bibliotheken 
kunnen gebruiken om hun ICT-systeemarchitectuur te analyseren. 
 
De blauwdruk geeft de complexiteit weer van het beheer van een openbare bibliotheek: 

 Meer dan 8 businessservices 

 Meer dan 50 businessprocessen 

 Meer dan 100 businessobjecten 

 Meer dan 50 types SOA-services 

 Meer dan 60 applicatietypes 

 Meer dan 30 technische componenten (Zie AS-IS Technische laag van de bibliotheek) 
 
De blauwdruk omvat een aantal aanbevelingen voor de toekomst: 

 De toepassing van SOA met een bibliotheekhub 

 De overgang van geïntegreerde naar modulaire systemen waardoor de bibliotheek voor 
elke module uit verschillende resources kan kiezen. 
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6 Roadmap 
De analyse van de evolutie van de architectuur bracht verscheidene potentiële initiatieven aan 

het licht voor de innovatie of optimalisatie van elke businessservice. Indien deze initiatieven en 

aanbevelingen gevolgd worden, zal de bestaande systeemarchitectuur geleidelijk aan evolueren 

naar de aanbevolen blauwdruk. Omdat al deze initiatieven niet onmiddellijk en onafhankelijk 

van elkaar opgestart kunnen worden, is het aan te raden ze in te delen in groepen per 

“werkgebied”. 

Zeven werkgebieden werden geïdentificeerd: 

1. Business Intelligence: bibliotheken hebben nood aan betere tools voor de analyse en 

rapportering van hun werking. Het is belangrijk dat het management van de bibliotheek correcte 

gegevens krijgt over het collectiemanagement (aankoop), financiën, gebruikersservices 

(circulatie) enz. 

2. ICT-maturiteit: een groot aantal ICT-processen in de bibliotheeksector moet verbeterd 

worden. Dit is van groot belang voor een goed verloop van ICT-gerelateerde projecten. 

3. Aanwezigheid op het web: het internet (inclusief mobile en app) blijft een belangrijk kanaal 

voor bibliotheken. De integratie tussen het internet en de businessprocessen van de bibliotheek 

moet verder uitgebreid worden. 

4. Identiteits- en accessmanagement: de toekomst van de gebruikersservices ligt in de 

persoonlijke ervaring; bibliotheken moeten hiervoor blijven investeren in IAM- en CRM-

oplossingen. 

5. Digitale collecties: de bibliotheken blijven hun collecties uitbreiden met digitale producten 

zoals e-Books, digitale muziek, digitale video’s, software, apps … 

6. Collectiemanagement en catalografie: sommige collectiemanagementprocessen kunnen nog 

verbeterd worden (vb. aankoop). De catalografieprocessen zullen in de komende jaren 

evolueren in de richting van semantic-webconcepten (vb. BIBFRAME, RDA …). 

7. Consolidatie van de ICT-architectuur: de optimalisatie-initiatieven bieden meerdere 
mogelijkheden aan voor de consolidatie van de algemene ICT-architectuur. Er moet gewerkt 
worden aan de harmonisering en de standaardisering van de systeemarchitectuur van de digitale 
bibliotheek. Systemen die met stabiele businessprocessen werken (circulatie, 
gebruikersregistratie …) moeten geconsolideerd worden om de complexiteit van de architectuur 
te verminderen en de kostenefficiëntie te vergroten. 
 
Er zijn twee belangrijke voorwaarden die vervuld moeten worden voor een succesvolle evolutie 
van de zeven werkgebieden: 

 Marketing: zonder geïntegreerd marketingplan is het niet mogelijk om IAM-, web- of 
collectiemanagementoplossingen te ontwerpen om de gewenste gebruikerservaring te 
kunnen leveren. 
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 IT-governance: de werkgebieden hebben een duidelijke governance nodig om te bepalen 
wie welke beslissingen neemt en hoe de besluitvorming verloopt voor gedeelde ICT-
taken. 

 
Onderstaande tabel toont aan hoe de initiatieven in de verschillende werkgebieden geplaatst 
kunnen worden.  
 

 

Werven Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

IT-Governance

Marketing

Business Intelligence - Software voor het 

besluitsvormingsproces 

: Globaal 

Datawarehouse, KPI's, 

Dashboards …

- Veduidelijking van de 

(virtuele)  ICT-

organisatie van de 

openbare bibliotheken

Globaal 

Samenwerkingsplatform/

KM-systeem

- Gezamenlijk 

projectmanagementpla

tform

Web Richtlijnen voor 

bibliotheekwebsites

Referentiewebsite V1 Referentiewebsite 

adoptie

Referentiewebsite, 

integratie met 

WASCO-prototype

Identiteits- en 

accessmanagement 

(IAM)

Verdere integratie van 

IAM-systemen met 

OpenBIBID.

Bibliotheken moeten op 

een gepersonaliseerde 

gebruikerservaring 

mikken --> CRM en 

identiteitsmanagements

ystemen.

Lobby van de Vlaamse 

autoriteiten om naar 

een Vlaamse SSO-

federatie te gaan 

(WAYF like)

Digitale Collecties e-Boeken Circulatie 

met lichte ERM, 

gebaseerd op VEP-R

Integrated Digital 

Circulation Process 

(BPM/BRMS based)

Beslissing over het 

leadership van 

bibliotheken voor 

Semantic Web/Linked 

Data

Nieuw RDA.BIBFRAME 

systeem

Semantic Web 

Publishing

Unificatie van speciale-

collectiesmanagement

Nieuw RDA-Systeem 

Business Case

Speciale collecties 

strategiebespreking

Aankoopbeleid en 

bestelprocessen meer 

integreren en meer 

automatiseren

ICT-Architectuur 

consolidatie

Fysieke bronnen 

systeemoptimalisatie

Gezamennlijke CRM-

strategie definitie

Marketing tools 

harmonization
Bibliotheekhub ROI 

calculatie en beslissing

Aankoopproces 

automatisering met BPM

Bibliotheekhub Setup

Integratie/SOA-Governance 

ontwikkeling

Standaardisatie van de 

fysieke bronnen 

circulatieproces
Virtuele boekenplanken 

systeemconsolidatie

IT-Governanceprincipes voor openbare bibliotheken

Integrated Marketing Plan

ICT-Maturiteit

Collectiebeheer en 

catalografie
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7 Besluit 
Vanuit het sectorale oogpunt is en blijft de systeemarchitectuur van de Vlaamse openbare 
bibliotheken behoorlijk complex: 

- meer dan 8 businessservicesoorten 

- meer dan 50 businessprocessen 

- meer dan 60 ICT-systeemtypes 

- tot 313 locaties met een plaatselijke ICT–infrastructuur 

Eén enkele bibliotheek kan tot 30 verschillende ICT-systemen gebruiken.  

De eisen die gesteld worden aan de ICT-systemen nemen steeds toe: om de gebruikers een 

hedendaagse ervaring aan te bieden, moeten de bibliotheken evolueren naar geïntegreerde 

multichannel en multimedia services. Hiervoor is de introductie van nieuwe ICT-systemen 

vereist.  

Voor elke businessservice identificeerde de studie mogelijke optimalisatie- en innovatie-

initiatieven. Deze initiatieven werden onderverdeeld in zeven “werkgebieden”: 

1. Business Intelligence (BI): betere analyse- en besluitvormingstools voorzien voor het 

management en de werking van de bibliotheek.  

2. IT-maturiteit: de “ICT-organisatie” van de openbare bibliotheken verbeteren (IT-

processen, IT-tools, SLA’s …). 

3. Aanwezigheid op het web: samenwerken aan gezamenlijke oplossingen voor websites, 

mobile sites en mobile apps. 

4. Identiteits- en accessmanagement (IAM): het contact met de gebruikers versterken en 

evolueren naar een meer persoonlijke service. 

5. Digitale collecties: de bibliotheken sterker positioneren in de digitale wereld.  

6. Collectiemanagement en catalografie: de collectiemanagementprocessen optimaliseren 

en moderniseren en ze updaten om te kunnen genieten van productiviteitsopbrengsten.  

7. Consolidatie van de IT-architectuur: evolueren naar een moderne, gestroomlijnde 

systeemarchitectuur voor de digitale bibliotheek door onder andere over te schakelen 

van geïntegreerde Bibliotheeksystemen naar een modulaire architectuur. 

De consolidatie van de systemen die met stabiele businessprocessen werken, is een cruciale 

voorwaarde om de innovatieve initiatieven te kunnen opstarten (technisch en financieel). Met 

een initiële investering in optimalisatie (selectie van optimalisatie-initiatieven) kan de sector een 

deel van de ICT-kosten beperken en zo de innovatieve projecten mee financieren. 

Twee belangrijke assets zijn vereist voor de gewenste evolutie binnen de werkgebieden: 

- Marketing: voor de werkgebieden BI, web, IAM, collectiemanagement en digitale 

collecties is een sterk inzicht in het “geïntegreerd marketingplan” van de Vlaamse 

openbare bibliotheken noodzakelijk.  
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- IT-governance: de consolidatie van de IT-architectuur en de toename van de IT-

maturiteit zullen in grote mate bevorderd worden door de ontwikkeling van een 

algemene ICT-governance voor de bibliotheeksector, in overleg met de provinciale en 

gemeentelijke partijen. 

Een simultane aanpak van de zeven werkgebieden en de twee vereisten en het beheer van de 
gehele systeemarchitectuur van de digitale bibliotheek, zou voor elke bibliotheek leiden tot een 
te grote overhead. Alleen een goede sectorbrede samenwerking tussen de Vlaamse bibliotheken 
zal de transformatie van de bestaande systeemarchitectuur naar een geoptimaliseerde en 
innovatieve digitale systeemarchitectuur mogelijk maken. 
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8 Woordenlijst / Terminologie 
 
English Nederlands Français 

“BBC” 
Municipality Direction and 
Management Cycle 

BBC 
Beleids- en Beheerscyclus in 
Gemeenten 

“BBC” 

Outils de gestion communaux. 

AS-IS  
Current state (of the 
architecture) 

AS-IS 
Huidige situatie (van de 
architectuur) 

AS-IS  

Situation actuelle (de 
l’architecture) 

BI 
Business Intelligence 

BI 
Business Intelligence 

BI 
Business Intelligence 

Blurb Flaptekst @todo flaptesk 

Boek.be is the union of the 
Flemish book industry. The 
organization brings together 
the Flemish booksellers (VVB), 
publishers (VUV) and 
importers (VBI). 

Boek.be is de vakvereniging 
van het Vlaamse boekenvak. 
De organisatie groepeert de 
Vereniging Vlaamse 
Boekverkopers (VVB), de 
Vlaamse Uitgevers Vereniging 
(VUV) en Verenigde Boeken 
Importeurs(VBI). 

Boek.be est l'union de 
l'industrie du livre flamand. 
L'organisation rassemble les 
libraires (VVB), les éditeurs 
(VUV) et les importateurs 
(VBI). 

BPM 
Business Process Management 

BPM 
Business Process Management 

BPM 
Business Process 
Management 

BRMS 
Business Rules Management 
System 

BRMS 
Business Rules Management 
System 

BRMS 
Business Rules Management 
System 

BruNO 

Brussels network of flemish 
public libraries. 
http://www.bruno.be/ 

BruNO 
Brussels Netwerk Openbare 
bibliotheken 

http://www.bruno.be/ 

BruNO 

Réseau bruxelloise des 
bibliothèques publiques 
néerlandophones. 
http://www.bruno.be/ 

Consignments Zichtzendingen ? 

CRM 
Customer Relationship 
Management 

CRM 
Customer Relationship 
Management 

CRM 
Customer Relationship 
Management 

DIGB-SA 
Digitaal Bibliotheek Systeem 
Architectuur (studie) 

DIGB-SA 
Digital Library System 
Architecture (study) 

DIGB-SA 

(Etude sur) l’architecture des 
systèmes de la librairie 
digitale. 

DWH 
Data warehouse 

DWH 
Datawarehouse 

DWH 
Entrepôt de données 

Etalage (van boeken) Online book display 
?Online book boards 

Expositions virtuelles 
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English Nederlands Français 

IAM 
Identity and Access 
Management 

IAM 

Identiteit en toegang 
management 

IAM 

Gestion des identités 
Gestion des droits d’accès 

ILMS 
Integrated Library 
Management System 

Bibliotheeksysteem 
 

SIGB 

Système Intégré de Gestion de 
Bibliothèque 

ILS  
Integrated Library System 

Bibliotheeksysteem 
 

SIGB 

Système Intégré de Gestion de 
Bibliothèque 

LLS 
Local Library System 

LBS  
Lokaal Bibliotheeksysteem 

SIGB local 

NCIP 
NISO Circulation Interchange 
Protocol 
http://www.niso.org/workroo
ms/ncip  

NCIP NCIP 
 

Patron or User Gebruiker Usager, e-Usager 

pBook 
Printed book 

pBook 
Printed book 

pBook 
Printed book 

PBS 
Provincial Library System 
(Flanders). It is a shared ILS for 
libraries of the province. 

PBS 
Provinciaal 
Bibliotheeksysteem 

PBS 

Système Provincial de Gestion 
de Bibliothèque (Flandres et 
Bruxelles). Système SIGB 
mutualisé au niveau d’une 
province / région Bruxelles-
Capitale. 

PODC 
Plan, Organize, Direct, Control 

PODC 
Plan, Organize, Direct, Control 

PODC 
Plan, Organize, Direct, Control 

Renewal Verlenging Prolongation de prêt 

Resource (Book) processing Kastklaar maken @todo kastklaar maken 

Shelving books Boek plaatsing @todo boek plaatsing 

TO-BE 
Desired state (of the 
architecture) 

TO-BE 
Gewenste situatie (of the 
architecture) 

TO-BE 
Situation désirée (de 
l’architecture) 

VGC-Brussel 

Flemish Community 
Commission of the Brussels-
Capital Region. 

VGC-Brussel 
De Vlaamse 
Gemeenschapscommissie in 
Brussel. 

VGC-Brussel 

Commission communautaire 
flamande de la Région 
Bruxelles-Capitale. 

WAYF 
(Security, SSO)  
“Where are you from ?” 
http://www.wayf.dk/en 

WAYF 
(Security, SSO)  
“Where are you from ?” 
http://www.wayf.dk/en 

WAYF 
(Security, SSO)  
“Where are you from ?” 
http://www.wayf.dk/en 

Special Collection Speciale collecties Collections spéciales 

http://www.niso.org/workrooms/ncip
http://www.niso.org/workrooms/ncip
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English Nederlands Français 

http://en.wikipedia.org/wiki/S
pecial_collections  

(Cfr Special collection 
provinces in appendixes) 

WEMI 
Work- Expression-
Manifestation-Item 

 
Werk-Manifestatie-Expressie-
Exemplaar 

 
Oeuvre-Manifestation-
Expression-Exemplaire 

BIBFRAME 
Bibliographic Framework 
Initiative 
http://www.loc.gov/bibframe/  

BIBFRAME 
Bibliographic Framework 
Initiative 
http://www.loc.gov/bibframe/ 

BIBFRAME 
Bibliographic Framework 
Initiative 
http://www.loc.gov/bibframe/ 

OSLO 
Open Standards for local 
administrations in Flanders 
http://purl.org/oslo 

OSLO 
Open Standaarden Lokale 
Overheden 
http://purl.org/oslo  

OSLO 

Standards ouverts pour les 
administrations locales 
Flamandes 
http://purl.org/oslo 

WASCO 
Webs & Apps Standards for 
the local administration (V-
ICT-OR project) 

WASCO 
Webs & Apps Standaarden 
voor de Converserende 
Overheid 
http://www.v-ict-
or.be/nieuws/labels/wasco  

WASCO 
Standards Web et Apps pur les 
administrations locales 
(project V-ICT-OR)  

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Special_collections
http://en.wikipedia.org/wiki/Special_collections
http://www.loc.gov/bibframe/
http://www.loc.gov/bibframe/
http://www.loc.gov/bibframe/
http://purl.org/oslo
http://purl.org/oslo
http://purl.org/oslo
http://www.v-ict-or.be/nieuws/labels/wasco
http://www.v-ict-or.be/nieuws/labels/wasco
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9 Bijlagen 

9.1 Een systeemarchitectuur voor de Digitale Bibliotheek 

Een beschrijving van de studie op de website van Bibnet (Nederlandstalig) 

 SysteemArchitectuurDigitaleBibliotheekContext.pdf 

 http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Over_Bibnet/Onderzoek/Systeemarchitectuur%2
0voor%20de%20digitale%20bibliotheek 

9.2 AS-IS Capability Map 

 20130514-DIGB-SA-AS-IS-Capability-Map.xlsx 

 EstimatedNbOfSystems.xlsx 

9.3 AS-IS Analyse Slides 

 2013-05-08-DIGB-SA-AS-IS.pptx 

9.4 AS-IS waardeketen van de bibliotheek 

Yed- en JPEG-versies van de AS-IS businessprocessen 

 20130514-BibnetValueChain_V2-EN.graphml 

 20130514-BibnetValueChain_V2-EN.jpg 

 20130514-BibnetValueChain_V2_Circulatie.graphml 

 20130514-BibnetValueChain_V2_Circulation-EN.graphml 

 BibnetValueChain_V2.pdf 

9.5 Systeemintegraties spreadsheet 

Deze excelsheet geeft een opsommming van het aantal systemen en het aantal onderlinge 
verbindingen. 

 20130627-SystemsIntegrations.xlsx 

9.6 TO-BE Workshops slides 

 2013-05-08-DIGB-SA-Catalografie.pptx 

 2013-05-23-DIGBSA-Common.pptx 

 2013-05-23-DIGBSA-GemeentelijkeIntegratie.pptx 

 2013-05-23-DIGBSA-SOA-Workshop.pptx 

 2013-06-06-DIGBSA-Gebruikerservaring.pptx 

 2013-06-12-BIBNL.pptx 

 2013-06-12-DIGBSA-Findings.pptx 

 2013-10-11-DIGBSA-FiguresEN.pptx 

 WorkshopCatalografie-architectuurstudie.pdf 

http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Over_Bibnet/Onderzoek/Systeemarchitectuur%20voor%20de%20digitale%20bibliotheek
http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Over_Bibnet/Onderzoek/Systeemarchitectuur%20voor%20de%20digitale%20bibliotheek
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 WorkshopUX-architectuurstudie.pdf 
 

9.7 Lijst van speciale collecties in de provincies (NL) 

 SpecialeCollectiesProvincies.pdf 

9.8 Situatieanalyse door Jan Vangrinsven (NL) 

 Uitdagingen voor het Vlaams Bibliotheekwezen.docx 

9.9 Blauwdrukmodel in Archi 2.4 format 

 DIGBSA-ARCHI.archimate 

9.10 Andere 

 ICTBudgetEstimation.xlsx 

 DIGBSA-Catalografie-tekst.pdf (NL) 
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