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Missie: Collecties als ‘medespeler’ 

Op basis van het Gezamenlijk Collectieplan (2016) en de daaruit voortvloeiende notitie Landelijke 

beschikbaarheid van collecties (2019) streeft de Stichting Kennisplatform Pluscollectie ernaar om in 

Nederland een rijk en pluriform ‘collectielandschap’ te creëren dat voldoende kwaliteit en kwantiteit 

bezit om op landelijk niveau te kunnen voldoen aan de vraag van de gebruiker. Teneinde deze 

doelstelling te realiseren, zijn in de notitie Landelijke beschikbaarheid  vier kerntaken gedefinieerd: 

1. Monitoring fysieke collecties (kwaliteit en kwantiteit, beschikbaarheid) 

2. Afstemming fysieke collecties met Koninklijke Bibliotheek (verhouding tot digitale collectie) 

3. Opbouw en uitwisseling kennis en expertise (metadatering, IBL) 

4. Facilitering en tarifering landelijk leenverkeer (tariefstelling IBL, kostenverrekening)  

Met de genoemde doelstelling en de daaraan verbonden taken is in principe een goed werkende 

infrastructuur gecreëerd om de landelijke beschikbaarheid te realiseren. Maar hoewel 

‘beschikbaarheid’ op zich een groot goed is, ligt in dit begrip ook een zekere passiviteit besloten: als 

de collecties er maar zijn. Er is meer nodig. De in de Stichting Kennisplatform Pluscollecties verenigde 

bibliotheekorganisaties  zijn van mening dat er voor hen ook een belangrijke actieve rol is weggelegd 

voor het maatschappelijk laten renderen van de door hen beheerde collecties. In de magazijnen en 

depots van de bibliotheken liggen collecties van zeer diverse aard die door specifieke gebruikers 

worden benut, maar die het ook verdienen om een zichtbare en actuele rol in onze maatschappij te 

vervullen. Zij nemen niet alleen informatie mee, maar zij hebben ons ook iets te vertellen, zij 

inspireren ons op collectief en individueel niveau. Hoe oud of specialistisch ook, elke collectie is een 

bron van kennis, schoonheid en inspiratie en kan in de ontwikkeling van groepen en individuen een 

belangrijke, soms beslissende ‘medespeler’ zijn.  

De Stichting Kennisplatform Pluscollecties wil de verantwoordelijkheid op zich nemen voor 

bovengenoemde 4 kerntaken ten behoeve van de landelijke beschikbaarheid. Daarnaast wil de  

Stichting Kennisplatform Pluscollecties  zich inspannen om de rijkdom van de ‘collectie Nederland’ pro 

actief in de samenleving zichtbaar ,bruikbaar  en levend  te maken als kennisbron en als bron van 

collectieve en individuele ontwikkeling en inspiratie. 

 

Doelstellingen: zichtbare collecties en een professioneel platform 

Het streven om collecties maatschappelijk te laten renderen en om alle waarden – informatie, 

schoonheid, inspiratie - van collecties zichtbaar en bruikbaar te maken, vraagt om een zeer actieve 

maatschappelijke positionering van de Nederlandse bibliotheken. Die positionering krijgt de laatste 

jaren duidelijk vorm in de ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie in een digitale context 

(van ‘collectie naar connectie’) en in de ontwikkeling van de bibliotheken tot fysieke 

ontmoetingsplaatsen. Binnen deze ontwikkeling van de bibliotheek  van traditionele tot 

maatschappelijke bibliotheek wil de Stichting Kennisplatform Pluscollecties een vitale rol geven aan 

de door de aangesloten bibliotheken beheerde collecties. Niet alleen door het beschikbaar stellen, 

maar ook door actief de vraag ophalen en het  verleiden van ‘communities’ en individuele burgers tot 

kennisnemen, tot gebruiken in velerlei vormen. De Stichting Kennisplatform Pluscollecties stimuleert 

en ondersteunt de bibliotheken in het ontwikkelen van de rol van bron van collectieve en individuele 

ontwikkeling en inspiratie..  



 

Met de collecties als ‘bron’ stelt de stichting zich de volgende doelstellingen, die een verdieping en 

verbreding behelzen van de hierboven genoemde, uit de notitie Landelijke beschikbaarheid 

voortvloeiende, taken: 

1. De stichting is een platform voor de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en competenties 

die de rol van de bibliotheek als bron van collectieve en individuele ontwikkeling en inspiratie 

versterkt. 

2. De stichting waakt voor de beschikbaarheid van de Collectie Nederland binnen het 

Nederlandse bibliotheeknetwerk, draagt verantwoordelijkheid voor de fysieke afwikkeling 

van het landelijke IBL verkeer en creëert daartoe de benodigde vormen van overleg en 

kennisoverdracht 

3. De stichting is een platform voor behoud,  ontwikkeling en uitwisseling van professionele 

kennis en competenties die de uitvoering van essentiële bibliothecaire werkprocessen 

(beheer, behoud, metadatering/toegankelijkheid/interbibliothecair leenverkeer) borgen 

4. De stichting bevordert een klimaat waarin de diverse aspecten van collecties –beheer, 

behoud, beschikbaarstelling, gebruik – maatschappelijk en politiek-beleidsmatig worden 

erkend en gewaardeerd     

 

Rechtsvorm en organisatie 

Het platform organiseert zich als stichting. Deze rechtsvorm sluit nauw aan bij de missie en de 

doelstelling om een maatschappelijke rol te vervullen. De stichting kent deelnemers, bestaande uit 

bibliotheken die vanwege hun aard en streven verantwoordelijkheid dragen voor het vormen, 

beheren en beschikbaar stellen van collecties binnen de kaders van het Gezamenlijk Collectieplan en 

de notitie Landelijk leveren. De deelnemers onderschrijven missie en doelstellingen van de stichting 

en leveren een actieve bijdrage aan de realisatie van missie en doelstellingen. 

De stichting kent een dagelijks en een algemeen bestuur conform de statuten van de Stichting  

Kennisplatform Pluscollecties. Het bestuur heeft tot taak: 

1. Het vaststellen en periodiek herijken van missie en doelstellingen 

2. Het instellen en verstrekken van opdrachten aan werkgroepen  

3. Het monitoren van de uitvoering van de opdrachten en het presenteren van de resultaten 

van de opdrachten en voorstellen voor de verbetering van de bibliotheekfunctie in eigen 

verband en in het brede landelijke bibliotheekstelsel 

4. Het voeren van periodiek overleg met partners (KB, SPN, VOB)  en het gevraagd en 

ongevraagd adviseren in het landelijk bibliotheekstelsel  

De doelstellingen van de stichting worden operationeel gerealiseerd via werkgroepen. In elke 

werkgroep heeft een lid van het algemeen bestuur zitting. Elke werkgroep wordt geleid door een lid 

van het algemeen bestuur, dan wel door iemand door het bestuur aangewezen. De werkgroepen 

worden samengesteld uit medewerkers van de aangesloten bibliotheken, eventueel aangevuld met 

externe deskundigen. De voorzitters van de werkgroepen komen in een nader te bepalen frequentie 

bijeen om de werkzaamheden te coördineren en de rapportage aan het bestuur voor te bereiden. 

Rechtsvorm en organisatie zijn vastgelegd in het Statuut Stichting Kennisplatform Pluscollecties. 

 

 



Operationeel voorstel 

Het Algemeen bestuur van de stichting houdt twee maal per jaar een algemene bestuursvergadering. 

De agenda wordt inhoudelijk bepaald door de genoemde  kerntaken en wordt gevoerd aan de hand 

van rapportages van de werkgroepen.   

De vergaderingen van het Algemeen bestuur worden gepland om 15.30 uur op een nader af te 

spreken dag.  Vertegenwoordiger van netwerkpartners KB en VOB kunnen als toehoorder deelnemen 

aan de vergaderingen.   

Het Dagelijks Bestuur bereidt de agenda in formele zin voor en voert de coördinatie. Vanzelfsprekend 

staat de agenda open voor punten op verzoek van  netwerkpartners ingebracht. 

Tenminste 1 x per jaar voert het Dagelijks Bestuur overleg met KB ter bespreking van de concrete 

agendapunten ter versterking van de netwerksamenwerking : 

1. Voortgang uitvoering taken notitie Landelijke beschikbaarheid 

2. Feedback Pluscollecties op ontwikkeling bibliotheekbestel/WSOB 

3. Metadatering/technologische ontwikkelingen 

4. Formulering basisafspraken vindbaarheid/toegankelijkheid/DBNL/gemeenschappelijk 

catalogiseren 

Jaarlijks wordt bij voorkeur in samenwerking met KB en SPN een PLUScollectie P.R. dag / middag 

georganiseerd waarvoor collega’s uit de sector worden uitgenodigd om kennis te nemen van 

ontwikkelingen / resultaten / voorstellen etc.  Doel ervan is het zichtbaar maken van platformfunctie 

ter verspreiding van kennis voor betere diensten voor klanten, verbetering van het vak en 

verbetering van de werking van het bibliotheeknetwerk.  

Het werk van de stichting brengt kosten met zich mee die door de deelnemers in de stichting moeten 

worden opgebracht.  Voor het jaar 2020 wordt de jaarlijkse bijdrage van € 3.000 vastgesteld. Deze 

bijdrage maakt het in vergelijking met de huidige bijdrage van € 6.000,= eenvoudiger voor nieuwe 

deelnemers toe te treden. In 2021 zal de nieuwe werkwijze binnen de stichting en de financiering 

daarvan geëvalueerd worden. 

 

Bijlage ter accordering: 

- Voorstel tot aanpassing van de Statuten  

 


