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Geacht college,

Graag wil FAAN Boek & Advies hierbij een aantal ideeën aan u presenteren over de
nieuwe invulling van de bibliotheek in Someren.
FAAN Boek & Advies, een Somerense onderneming, is in 2012 opgericht door Andrea
Wewer en Fanny Gijsbers. We hebben vele jaren ervaring opgedaan in het boekenvak;
sinds enige jaren zijn we werkzaam bij de bibliotheek Eindhoven, waar we ons onder
andere bezig houden met de collectie. In tijden van sterk veranderende maatschappelijke
en technologische ontwikkelingen hebben we een duidelijke visie ontwikkeld ten aanzien
van de collectie over het toekomstbestendig maken van de bibliotheek.
Ook hebben we de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd in het uitrollen van de
Bibliotheek Op School in al haar facetten.
Veel bibliotheken hebben te maken met teruglopende bezoekers en bezuinigen.
Gemeenten en bibliotheken moeten kijken hoe er op een andere manier vormgegeven
kan worden aan de bibliotheek.
Door de komst van Bibliotheek.nl wordt er op steeds meer vlakken samengewerkt, denk
hierbij aan e-books, catalogus, promotiematerialen etc. Door dit efficiënter samenwerken
kan er gespaard worden op de kosten.
Wij zijn er echter van overtuigd dat er binnen het collectiebeleid/collectievorming, door
op een vernieuwende manier te collectioneren, nog meer geld valt te besparen.
•

•

De actualiteit wordt steeds belangrijker. De bibliotheekbezoeker wil niet meer 6
weken wachten op die nieuwe thriller van zijn of haar favoriete auteur. Daarnaast
is de interesse van de klant ook vluchtiger. Na 2 jaar is die nieuwe thriller niet
meer interessant. De bewaarfunctie verdwijnt.
Er wordt onnodig veel geld uitgegeven door de huidige manier van inkopen door
de bibliotheken aan etiketten, bindwijze etc. Dit kan door FAAN Boek & Advies
aanzienlijk goedkoper.

Aanbevelingen voor een toekomstbestendige collectie:
De collectie in een bibliotheek moet volgens ons aan onderstaande eisen voldoen:
• Actualiteit – Binnen 1 week na verschijnen moet het boek bij de bibliotheek te
leen zijn.

•
•

•
•

Niet elk boek heeft een etiket nodig – doordat de collectie klein is kan er gewerkt
worden met een ander soort etiket of zelfs helemaal geen etiket.
Niet elk boek heeft een harde kaft nodig - Jeugdboeken hebben wel een harde
kaft, maar zo wordt 95% van de jeugdboeken al uitgegeven. Boeken voor
volwassenen hebben geen harde kaft nodig, dit scheelt aanzienlijk in de
bewerkingskosten. Dit kan oplopen tot een besparing van € 4,- per exemplaar.
Goedlopende titels in grotere aantallen aanwezig – niet 1 of 2 maar 4-6
exemplaren van goedlopende titels.
Snellere roulatie - boek hoeft maar 2-3 jaar in de collectie aanwezig te zijn, het
kan daarna verkocht worden.

Wat kan FAAN Boek & Advies voor bibliotheek Someren betekenen?
• Beheer van de collectie, volgens richtlijnen van Bibliotheek Someren
• Leveren van catalogusgegevens
• Leveren van boekmaterialen inclusief RFID label, etiket en/of auteursetiket
• Leveren van dvd’s
• Leveren van speelleermaterialen
• Leveren van tijdschriften
• Opzetten van een verkooppunt in de bibliotheek waarvan een gedeelte van de
opbrengst terugvloeit naar de bibliotheek
• Organiseren van lezingen advies verlenen en lezingen organiseren op het gebied
van taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid
• Advies verlenen en uitvoeren van een aantrekkelijke en uitdagende Bibliotheek op
School-collectie/concept.
• Proactief meedenken over het toekomstbestendig maken van de bibliotheek.

Wij zijn er van overtuigd dat FAAN Boek & Advies binnen het collectiebudget en binnen
de door de Gemeente Someren gestelde kaders een hoogwaardige toekomstbestendige
collectie kan neerzetten en haar expertise op vele gebieden kan inzetten.
Graag zouden wij onze plannen nader willen toelichten aan u.

Met vriendelijke groet,

Fanny Gijsbers en Andrea Wewer

