Van: Coen van Hoogdalem [mailto:hoogdalem@debibliotheken.nl]
Verzonden: woensdag 8 februari 2017 11:21
Aan: Coen van Hoogdalem
Onderwerp: update Nationale Bibliotheekpas
Update sleutelproject de Nationale Bibliotheekpas februari 2017
Beste collega,
Graag geef ik u ook in 2017 op regelmatige basis een update van de laatste ontwikkelingen van het
project de Nationale Bibliotheekpas. Binnenkort maken meer over de plannen voor het komend jaar.
Procedure ‘Retourneren buiten de eigen provincie’
Omdat er regelmatig vragen bij ons binnenkomen, ontvangt u hierbij gedetailleerde uitleg over de
wijze waarop materialen retour gestuurd kunnen worden buiten de eigen provincie, met
gebruikmaking van Distributie IBL.
Als materiaal naar een andere provincie terug moet worden gestuurd, maak dan gebruik van de
bestaande dienstverlening van Distributie IBL! Uw afdeling IBL zal er al mee bekend zijn.
Werkwijze
Ga naar de website www.distributieibl.nl en ga als volgt te werk:
 Klik op pakbon en vervolgens op retourzending
 Log in, vul het formulier in, druk de retourbon af
 Voor verzendingen gelden altijd vier stappen, namelijk:
Verstuur 1) het materiaal in 2) een polyzip en 3) de retourbon met daarop 4) de barcode
 Opgelet: één boek/cd/dvd per verzending!
NB Geen polyzip bij de hand? Geef het materiaal met de retourbon mee aan uw POI met het
vriendelijke verzoek er alsnog een polyzip omheen te doen.
Kosten
Voor het verzenden van de materialen worden € 2,70 per verzending aan de verzendende bibliotheek
in rekening gebracht. U ontvangt daar maandelijks een factuur voor.
Landelijk lenen aanvinken
Als op de website van http://www.distributieibl.nl wordt gekozen voor retourzending, is het ook
mogelijk om aan te geven of de zending wel/niet wordt gemaakt in het kader van 'landelijk lenen' Het
is van belang dit aan te vinken om een inzicht te krijgen in de effecten van “Landelijk Lenen”
Bovenstaande uitleg is samengesteld door Team Distributie IBL. Voor vragen kunt u terecht bij
Ronald Spanier, e-mail r.spanier@sfb-net.nl
De Nationale Bibliotheekpas genoemd in Monitor Bibliotheekwet 2015
Op 25 januari jl. zond de minister van OCW de Monitor Bibliotheekwet naar de Tweede Kamer. In de
Monitor werd ook aandacht aan de Nationale Bibliotheekpas geschonken. Dit is de betreffende
passage:
3. Landelijke bibliotheekpas
De Tweede Kamer heeft de regering met de motie Dik-Faber verzocht zich met de bibliotheekbranche
en de KB in te spannen voor een landelijke bibliotheekpas.14 Wie lid is van de bibliotheek in de
woonplaats, krijgt met deze pas tevens toegang tot de fysieke en digitale collecties en diensten van
alle Nederlandse openbare bibliotheken. Als gevolg van de decentrale structuur van het
bibliotheekwerk – er zijn circa 160 bibliotheekorganisaties met een groot aantal verschillende
bibliotheeksystemen – is het ontwikkelen en invoeren van een gezamenlijke pas een complexe
opgave. De invoering gaat daarom fasegewijs.
Met mijn brief van 3 december 2015 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken bij de landelijke
bibliotheekpas eind 2015. In aanvulling daarop kan het volgende worden gemeld:
 Per 1 januari 2016 is de eerste fase van de landelijke bibliotheekpas operationeel. Die bestaat uit de
mogelijkheid van 'gastlenen'. Bibliotheekleden kunnen ook bij andere bibliotheekorganisaties dan de
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eigen bibliotheek materialen lenen. Daar is een extra pas voor nodig. Ongeveer 900 bibliotheekleden
maken gebruik van deze mogelijkheid;
 Leden met een basisabonnement van de lokale fysieke bibliotheek kunnen zonder meerkosten
gebruikmaken van het digitale aanbod van de KB;
 Vanaf de tweede helft van 2016 is het mogelijk met één pas te lenen en terug te brengen bij alle
bibliotheken die aan de landelijke bibliotheekpas deelnemen en die gebruik maken van gangbare
bibliotheektechniek;
 In een later stadium kan de pas ook toegang geven tot andere diensten dan het lenen.
De volledige brief van de minister kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/01/25/kamerbrief-monitor-bibliotheekwet2015
Status aansluiting Vubis bibliotheken
Half december informeerden we u al over de aansluiting van Vubis-bibliotheken op het systeem van
Landelijk Lenen. Ook leden van Vubis-bibliotheken kunnen daardoor bij alle deelnemende
bibliotheken in Nederland gebruikmaken van het lenen met één pasje.
Ondanks het feit dat Infor al sinds 1 juli 2016 over de technische specificaties beschikt om aan te
sluiten, is het hen tot op heden nog niet gelukt om dit te realiseren. Infor geeft in een mail aan hun
relaties aan, dat de oorzaak van deze vertraging, namelijk ‘enkele technische en resourceplanning
redenen’, hieraan ten grondslag liggen.
De laatste stand van zaken is dat de testgegevens aan OCLC/HKA zijn doorgegeven, zodat zij
kunnen gaan testen. Medio februari moet deze test zijn afgesloten. Packagen en documenteren vindt
dan eind februari plaats en installatie en testen bij Infor klanten start begin maart.
NBP in social media
In social media wordt ook aandacht geschonken aan de NBP. Een aantal tweets willen wij u niet
onthouden




"Gelukt! Met mijn Almelose biebpas cd's en een boek in bieb Amersfoort geleend.
#nationalebibliotheekpas #gastlenen"
"Zeg @biv mogen we nu met de passen van onze meisjes overal boeken voor ze lenen?
Zoveel boeken die ze ook willen hebben dat we gaan lenen"
"Ik lees in de nieuwsbrief van @stadkamer over dat mijn biebpas nu landelijk is, want
superideaal @bibliotheek! http://www.denationalebibliotheekpas.nl/ "

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht u vragen hebben,
neem dan gerust contact op.
Met vriendelijke groet,
Coen van Hoogdalem
Projectdirecteur Nationale Bibliotheekpas
Vereniging Openbare Bibliotheken - VOB
Wijnhaven 6 • Postbus 16146 • 2500 BC Den Haag
T 070 - 309 05 42 • M 06 29 000 684
www.debibliotheken.nl
De VOB is de brancheorganisatie van de openbare bibliotheken en aanverwante organisaties. Namens, voor en met haar leden behartigt de VOB de
gemeenschappelijke
belangen waarbij versterking van het maatschappelijk ondernemerschap, eigentijds werkgeverschap, marktontwikkeling en positionering centraal staan.

