Draagvlakpeiling landelijk bibliotheeksysteem
De Bieb voor de Zaanstreek ziet op dit moment geen aanleiding om een intentie uit te
spreken deel te nemen aan het te realiseren bibliotheeksysteem.
De overwegingen hiervoor zijn als volgt.
Allereerst hebben we er moeite mee dat er zo weinig duidelijk is over welke financiële
gevolgen de overstap naar een nieuw systeem zullen hebben. Niet alleen eenmalige
overstapkosten, maar vooral de structurele kosten zijn nog zeer schimmig. “Een lagere
kostprijs is mogelijk, onder strikte voorwaarden”, vermeldt het rapport van M&I. Daar kunnen
we niet zoveel mee. Voordat we investeren in een overstap willen we weten wat er echt
mogelijk is, tegen welke voorwaarden. Want de overstap betekent nogal wat. Niet alleen
moeten we de interne organisatie overzetten op een nieuw systeem, maar ook alle 71
basisscholen die nu gebruik maken van een onderdeel van ons systeem, SchoolWise.
Daarnaast vragen we ons af of het nieuwe systeem kan voldoen aan de basiseisen die wij
aan een bibliotheeksysteem stellen. Er wordt aangegeven dat we moeten standaardiseren,
op een moment dat bibliotheken steeds meer aan het diversifiëren zijn op basis van lokale
vereisten en behoeften. Wat betekent dat voor het kostenplaatje van het nieuwe systeem, als
we vanuit de lokale wensen en eisen alsnog aanpassingen moeten door laten voeren in het
nieuwe systeem?
Op basis van bovenstaande overwegingen zouden wij kunnen zeggen dat we meedoen, mits
er bovenstaande onduidelijkheden worden opgehelderd. We hebben echter nog een andere
overweging, en dat is dat we het nut van een gezamenlijk systeem niet inzien. We vinden het
een enorme investering (met gemeenschapsgeld), waarvan de realisering van de
aangekondigde schaalvoordelen nog maar zeer de vraag is. Daarnaast zijn we van mening
dat het een slecht idee is om ons in een afhankelijke positie te plaatsen bij een enkele
marktpartij als het gaat om de kern van ons bedrijf: ons bibliotheeksysteem. Ik heb geen
enkel gevoel bij de opmerking uit het M&I rapport dat dit ons een ‘sterke onderhandelpositie’
geeft. Ook plaatsen we vraagtekens bij de suggestie dat innovaties sneller zullen gaan. We
hebben inmiddels genoeg ervaring met het landelijke datawarehouse en het uitleensysteem
voor e-books om vraagtekens te kunnen zetten bij een dergelijke claim.
Mocht het zo zijn dat er inderdaad een nieuw landelijk bibliotheeksysteem komt waar 90%
van de bibliotheken naar overstapt dan zullen wij uiteraard ook over moeten stappen. Dat
realiseren we ons, en dat zullen we dan ook doen. Dat laat onverlet dat wij op dit moment
geen aanleiding zien een intentie uit te spreken deel te nemen aan een landelijk
bibliotheeksysteem.

