COLLECTIE
4 leden

Of het nu gaat om boeken, tijdschriften, of Dvd’s het gaat steeds minder om welke media
je hebt, maar waarom je die hebt. Waar het eerder om volledigheid ging, gaat het nu om het
doel van de collectie. Onze collectie ondersteunt de focus van de bibliotheek:
Inzetten op de bevordering van het lezen en leren zodat mensen zich kunnen ontwikkelen
tot zelfredzame burgers. Daarbij absoluut prioriteit gevend aan de jeugd en kwetsbare
volwassenen.
Dat een groot deel van de jeugdcollectie daarom juist op de scholen te vinden is, volgt er logisch
uit voort.

geven hun
kijk op de
collectie

Open leeskring
De open leeskring toegankelijk voor zowel

Capelse als Krimpense leden lezers. Het principe is een inloop
leesclub. Er is een harde kern van 10 leden en 4 er van geven
hun kijk op de collectie (namen bekend bij de redactie).

● Er zijn genoeg boeken, soms moet je wel lang wachten als je een
boek reserveert;

Landelijke ontwikkeling collectie
Wie in Nederland lid is van de openbare bibliotheek heeft toegang tot de collecties van alle
openbare bibliotheken in ons land, zowel fysiek als digitaal. Door het zogenaamde gastlenen is
het lenen van andere bibliotheken nog eenvoudiger geworden
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/nieuws/2017/lezen-kan-overal-lenen-nu-ook.html
Via de certificering en de financiële bijdrage aan het landelijk stelsel dragen alle bibliotheken bij
aan de landelijke beschikbaarheid van collecties voor hun klanten. Deze netwerktaak is vastgelegd
in artikel 8 van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB). Op grond van dit artikel nemen alle
deelnemers aan het netwerk deel aan het interbibliothecair leenverkeer (IBL), als vragende en als
leverende partij. Afgesproken is dat het merendeel van de klantvragen lokaal of provinciaal moet
worden beantwoord: In het landelijk collectieplan is afgesproken dat lokale bibliotheken 95% van
de klantvraag vanuit hun eigen collectie afhandelen en dat 99,9% van de klantvraag binnen de
provincie moet worden afgehandeld.
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Met lezen kun je je verplaatsen naar een andere wereld;
Je leert andere omstandigheden kennen;
Er liggen toch snel nieuwe boeken op de tafel met aanwinsten;
Bij lenen hoort ook wel wachten, wil je dat niet dan moet je kopen;
Sprinters zijn fijn. Ze zijn een week te leen en kunnen niet worden
gereserveerd, dus de omlooptijd is snel;

● De collectie is kleiner dan hiervoor, maar wel meer up –to-date;
● Grootletterboeken zijn er minder, dat is jammer. Tussen de gewone
boeken staan wel boeken in duidelijke druk, maar die kun je niet
opzoeken in de catalogus;

● Ik reserveer alleen nog maar en kijk niet meer in de kasten. Ook vind
ik het fijn digitale leesaanbevelingen te krijgen. Of ik neem mee van
de aanwinstentafel;

● Soms komen alle reserveringen tegelijk binnen, dan heb ik ineens
heel veel boeken in huis;
● Ik lees van alles wat, alles wat actueel is. Op vakantie neem ik ook
verschillende genres mee;

● Ik lees toch bij voorkeur een papieren boek. E-books zijn vooral
Consequenties voor ons
Door ons werd 93% van onze aanvragen geleverd uit eigen collectie: 94,7% uit Capelle en
91,5 % uit de collectie van Krimpen aan de IJssel. Wij leveren één procent minder dan andere
bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland uit onze eigen collectie.

handig op vakantie;

● De e-books zijn makkelijker op je tablet of e-reader te plaatsen dan in
het begin. Toen ik een storing meldde, dacht ik, daar hoor ik niets
meer van, maar ik kreeg keurig bericht en daarna werkte alles weer
prima.

Als bibliotheken in 2020 niet voldoende bijdragen aan het netwerk van IBL, dan heeft dit heeft
financiële consequenties. De gebruiker gaat meer mee betalen zo is de gedachte.

In 2019 is het aantal gebruikers uit ons werkgebied licht gestegen, van ruim 2.100 naar ruim
2.300. Ook het aantal uitleningen steeg licht: van 18.956 in 2018 naar 21.257 in 2019. Landelijk
vormen e-books 5% van het totaal aantal uitleningen.
Van alle volwassen leden (dus 100%) bij de bibliotheek heeft 23% een e-bookaccount. 5% van
alle volwassen leden heeft in 2019 ook daadwerkelijk een e-book geleend. Bij jeugdleden is dat
ongeveer de helft minder: 13% heeft ooit een e-bookaccount aangemaakt en slechts 2% heeft
vorig jaar ook echt een e-book geleend! Voor kinderen zijn e-books op dit moment dus nog
absoluut geen vervanger voor papieren boeken.
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Uitleningen
Conform de landelijke ontwikkelingen loopt het aantal uitleningen ook in 2019 terug. Wat dit
jaar opviel is dat ook de uitleningen in de bibliotheken op scholen terug liepen. Ons team
educatie heeft de cijfers geanalyseerd en geeft aan dat er door een tekort aan zogenaamde
bibliotheekouders (biebouders) op 60% van scholen anders is uitgeleend en/of geregistreerd.
Er was geen wekelijkse bezetting meer te realiseren, waardoor de uitleenfrequentie van
wekelijks ruilen op scholen is teruggebracht naar een keer per twee weken en er zijn om toch
te kunnen lezen collecties in de klassen gezet. Bovendien is op een aantal scholen besloten
om alleen die boeken te registreren die mee naar huis gaan. Op het IJsselcollege is in de
laatste helft van 2019 helemaal niet meer uitgeleend omdat er geen eenduidige kijk was op
de privacyregels in relatie tot de uitleningen. Begin 2020 is dit probleem opgelost en is er een
verwerkingsovereenkomst gesloten met BLICK op onderwijs.
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De landelijke collectie e-books is beschikbaar voor al onze leden die een betaald abonnement
hebben van minimaal € 42,00. In tegenstelling tot onze lokale collectie, is de focus van de
collectie e-books traditioneel gericht op de uitlening. De collectie e-books wordt, vanuit een
wettelijk voorschrift, samengesteld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek en is beschikbaar
via www.onlinebibliotheek.nl. Collectieomvang: 28.000.

E-books in ons werkgebied
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E-books
(Bron: Koninklijke Bibliotheek en de dataanalyse van blogger Mark Deckers)

80%

Percentage bibliotheekleden dat een ebookaccount
heeft en percentage leden dat het ook gebruikt.
Bron: KB, Ebookcijfers 2019, WSOB gegevenslevering 2018 voor ledencijfers bibliotheken.
Bewerking: M. Deckers/Rijnbrink
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