Actieplan 2019 – 2021

Als trotse bezitter van een rijke verzameling van meer
dan 8 miljoen documenten is KBR ’s lands grootste
bewaarinstelling. Onze historische verzamelingen
omvatten ontelbare authentieke informatiebronnen.
Tijdens de komende jaren zullen we dit prachtige
erfgoed en deze rijke informatie toegankelijker maken
zodat alle burgers ervan kunnen meegenieten.
Bibliotheken zijn ingrijpend aan het evolueren. KBR
beweegt ook. Onze opdrachten blijven dezelfde, maar
we passen onze identiteit en onze positie aan de veranderende wereld aan. We zullen de gebruiker centraal
plaatsen in onze activiteiten en verzamelingen en we
stellen nieuwe werkwijzen voor die gebaseerd zijn op
participatie. Nieuwe technologieën worden geïntegreerd
in alle acties die we ondernemen en zullen onze
medewerkers en hun expertise ondersteunen.
We zijn vastbesloten een positieve geest van samenwerking op gang te brengen en het huidige actieplan
2019-2021 vormt daarvan de basis. Ik maak van de
gelegenheid gebruik om al wie op de een of andere
manier heeft bijdragen tot de totstandkoming van dit
document te bedanken.
Welkom in de vernieuwde en gemoderniseerde KBR die
u een unieke en inspirerende beleving biedt en waar u
toegang heeft tot uitzonderlijke kennis!
SARA LAMMENS, ALGEMEEN DIRECTEUR A.I.

3

Context

Strategie
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De wereld verandert zeer snel. Technologie
brengt dagelijks nieuwe mogelijkheden
waardoor behoeften en praktijken van
gebruikers ook permanent wijzigen. Alles gaat
snel. We racen tegen de tijd.

KBR plaatst de gebruiker en hoe hij met
informatie omgaat centraal. Ze integreert
nieuwe technologieën en automatisering in haar
volledige werking. Als nationale bibliotheek is ze
bij uitstek een netwerkorganisatie.

Missie

Visie

De Koninklijke Bibliotheek van België is de nationale
wetenschappelijke bibliotheek. Zij verzamelt
álle Belgische publicaties en bewaart, beheert en
bestudeert een omvangrijk cultureel en historisch
patrimonium. Zij geeft het publiek toegang tot
informatie, faciliteert onderzoek en biedt culturele
beleving aan.

KBR verandert mee. Ze zal bijdragen tot de
democratische grondvesten van een steeds meer
digitale maatschappij door integere en duurzame
informatie ter beschikking te stellen van de burger.
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Wat wij de komende
jaren voor u gaan doen
1. Meer informatie online zetten
2. De toegang tot die informatie verbeteren
3. Het onderzoek in de humane wetenschappen
faciliteren
4. Een cultureel programma bestemd voor een breed
cultuur minnend publiek opzetten
5. De onthaalinfrastructuur, de zones bestemd
voor de lezers en de tentoonstellingsen ontspanningsruimten moderniseren
en toegankelijker maken
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1.
Zoveel mogelijk informatie online zetten
en het (her)gebruik ervan faciliteren
o Het aantal online beschikbare gegevens verhogen
- Het aantal beschrijvingen in de onlinecatalogus verhogen via systematische
metadatering
- Het aantal beschrijvingen in de onlinecatalogus verhogen via import van
kwaliteitsvolle gegevens geproduceerd door derden
- Het aantal documenten dat in gedigitaliseerde vorm online staat verhogen
- Het aantal gedigitaliseerde documenten verhogen door op zoek te gaan
naar bijkomende financiering en de werkprocessen meer te automatiseren
o De kwaliteit van de gegevens verbeteren
- Het beschrijven van documenten (catalografie) uniformiseren en
standaardiseren
- Een methode ontwikkelen om in een systematische kwaliteitscontrole van
de reeds bestaande en nieuwe beschrijvingen te voorzien

o Alle Belgische digitale publicaties verzamelen en ter beschikking stellen,
zowel ter plaatse als via een gesloten en beveiligd KBR-netwerk
- Het afronden van het wetgevend proces ondersteunen
- Een nieuwe onlinemodule voor het deponeren van alle geprinte en digitale
Belgische publicaties lanceren
- Alle mogelijkheden om de digitale publicaties zo breed mogelijk ter
beschikking te stellen onderzoeken
- Een beveiligde toegang tot de gedeponeerde digitale publicaties garanderen
door in een aangepaste viewer te voorzien
- Auteurs en uitgevers actief stimuleren om hun publicaties te deponeren
met het oog op een zo hoog mogelijke dekkingsgraad
o Een strategie voor de archivering van het Belgische web uitwerken
- Aanbevelingen doen voor een strategie voor de archivering van het
Belgische web
- De noodzaak van het financieren van de archivering van het Belgische web
aankaarten en verdedigen
o Een beleid van open en gekoppeld gegevensbeheer (open data) invoeren
- Gestandaardiseerde technologieën integreren die aangepast zijn aan
geautomatiseerde gegevensuitwisselingen (IIIF, harvesting OAI-PMH)
- De gegevens open stellen met behulp van alle nieuwe bestaande
technologische middelen en ze opnemen in de beweging van linked data
- Een netwerk opzetten om bibliografische informatie uit te wisselen
- Het beleid van hergebruik van de door KBR geproduceerde gegevens
herzien
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2.
De gebruiker een eenvoudige en duurzame toegang tot
de informatie bieden, zowel ter plaatse als online
o De lezer begeleiden bij zijn opzoekingen
o De referencing van de collecties in zoekmotoren verbeteren
o De collecties van KBR linken aan nationale en internationale databanken
en algemene en gespecialiseerde portaalsites
o De gegevens over KBR aanvullen op grote informatieplatformen
o De organisatie van de leeszalen en van de diensten die er worden
aangeboden optimaliseren
o Het aantal diensten op afstand uitbreiden
- De aan te bieden diensten op afstand (bv. inschrijvingen, ticketverkoop …)
identificeren
- De toegang op afstand tot onze collecties verbeteren
- De passende infrastructuur installeren om diensten op afstand te kunnen
aanbieden

3.
Het wetenschappelijk onderzoek in de humane
wetenschappen stimuleren en faciliteren
o Alle onderzoek dat binnen KBR wordt gevoerd verbinden
met Digital Humanities
o De gegevens (Open Data) en resultaten van het binnen KBR gevoerde
onderzoek (Open Access) publiceren en valoriseren
- Het federaal institutioneel depot (ORFEO) verduurzamen en voeden
- Een publicatiestrategie ontwikkelen
o Belangstelling wekken voor onderzoek naar de collecties van KBR
- Instituten, netwerken en onderzoekscentra identificeren die onze interesses
delen
- Een lijst opstellen en verspreiden van onderzoeksthema’s, gepaard gaand
met contactpersonen (specialisten) bij de wetenschappelijke gemeenschap
o Partnerschappen ontwikkelen met de onderzoeksinstituten (FWI,
nationale bibliotheken, universiteiten …) en de erfgoedinstellingen
- De mogelijkheden voor de uitwisseling van diensten en samenwerking
identificeren
- Mogelijkheden creëren voor ontmoetingen tussen professionals op het
gebied van onderzoek
- Onderzoek en/of publicaties in “collectieve” naam of per team bevorderen

4.
Een coherent cultureel programma opzetten als hefboom voor
een duurzame relatie met een breed cultuur minnend publiek
o Meerjarenprogramma’s voor de culturele activiteiten opstellen
o De culturele activiteiten organiseren per seizoen en volgens thema’s
o Een nieuw permanent museum inrichten
o Een tentoonstelling en andere activiteiten organiseren in het kader van
het Bruegeljaar
o De culturele wereld betrekken bij de valorisatie van het KBR-erfgoed en
de samenwerking met andere culturele en erfgoedspelers intensiveren

5.
De toegang tot het gebouw en de onthaalen tentoonstellingsinfrastructuur verbeteren
o Het onthaal van de bezoekers verbeteren, zowel op fysiek
als virtueel vlak
- De ruimtes voor de lezers opnieuw inrichten
- De organisatie van het onthaal herzien om cultuurliefhebbers op
internationaal niveau te kunnen verwelkomen
o Infrastructuurwerken uitvoeren die ervoor zorgen dat alle publieke
ruimten van het gebouw toegankelijk zijn voor personen met beperkte
mobiliteit
o De tentoonstellingsinfrastructuur vernieuwen met het oog
op een modernere en professionelere presentatie van de collectie
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Hoe wij ons
gaan organiseren
1. We gaan het welzijn van ons personeel
bevorderen
2. We gaan transversale samenwerking stimuleren
3. We streven naar een geïntegreerde communicatie
4. We gaan de beschikbare middelen verhogen
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o Het welzijn van het personeel
bevorderen
- Een opleidingsplan opstellen en
uitvoeren
- Een analyse van de psychosociale
risico’s organiseren
- De kwaliteit van het leven op het werk
verbeteren
o De transversale samenwerking
stimuleren
- Een projectmatig beheer tot stand
brengen
- Een organisatiestructuur invoeren die
toelaat beter tegemoet te komen aan de
uitdagingen die zich stellen
- Een transversale coördinatie van de
catalografie invoeren
- Een transversale coördinatie van het
onderzoek invoeren
- Ontmoetingen of uitwisselingen tussen
collega’s organiseren
o Een geïntegreerde communicatie tot
stand brengen
- De behoeften van het publiek
identificeren en kennen (statistieken,
cijfers, enquêtes, libqual …)
- Een globaal communicatie- en
marketingplan opstellen
- Een beleid ontwikkelen rond
participatie door het publiek
o De middelen uitbreiden
- Een proactief beleid voor
vrijwilligerswerk en stages ontwikkelen
- Een fundraising-strategie uitstippelen
- Een actieplan opstellen om de eigen
inkomsten te verhogen

www.kbr.be
+32 (0)2 519 53 11
Kunstberg - 1000 Brussel

