
Wat zijn de criteria om te 
wieden in mijn collectie?
Jan Van Hee, Arteveldehogeschool

Het deselecteren van materialen uit de biblio-
theken gebeurt meestal op een ad-hoc-manier 
en omwille van ad-hoc-redenen. Wanneer de 
rekken uitpuilen, is het tijd om snel het over-
tollige materiaal van het schap te halen. In het 
algemeen worden bibliotheken ook steeds min-
der een plek voor boeken en meer een plek 
voor mensen. Daarvoor is een 0-groei onvol-
doende en moeten er meer materialen afge-
voerd worden dan er binnen komen.

De redenen om de collectie gestructureerd te 
saneren (en niet ‘tussen de soep en de patat-
ten’) vat ik graag samen in 5 E’s:

• Effectiviteit: de collectie moet blijven beant-
woorden aan de doelstellingen van de orga-
nisatie. 

• Efficiëntie: een uitpuilende bibliotheek zorgt 
voor tijdverlies. Hoeveel tijd gaat bijv. verlo-
ren in het constant doorschuiven van over-
volle schappen bij het terugplaatsen? 

• Economie: grote collecties zorgen voor een 
grotere beheerskost dan kleinere collecties. 
Hoeveel kost bijv. de klimatisering van het 
weinig gebruikte magazijn?

• Esthetiek: de (cliché-matige) uitdrukking na 
een sanering door een gebruiker: “jullie heb-
ben veel nieuwe boeken”

• Enthousiasme: een bibliotheek met een zui-
nige collectie is aangenamer vertoeven voor 
gebruikers en medewerkers

Het basiscriterium bij het wieden is het-
zelfde als bij het verwerven: alles gaat immers 
terug naar de doelstelling van de organisatie. 
Wanneer materialen niet langer beantwoorden 
aan die doelstelling, moeten ze uit de collectie 
verdwijnen (inhoudelijke criteria). Elementen 
die dit bepalen zijn: 

• De inhoud is niet meer relevant of is achter-
haald. 

• De geboden informatie bleek feitelijk onjuist 
te zijn.

• Het toonaangevend karakter van de bron of 
content is verdwenen. 

• Reputatie van de auteur of bron is aanzienlijk 
gedaald.

Naast dit basiscriterium zijn er ook nog andere 
dwingende criteria. Materialen kunnen uit de 
collectie verdwijnen wanneer ze versleten, 
beschadigd, niet meer consulteerbaar of ver-
dwenen zijn (formele criteria), deze mate-
rialen zullen meestal, al dan niet in dezelfde 
vorm, terug opgenomen worden. Materialen 

kunnen ook afgevoerd wor-
den omdat ze te weinig 
gebruikt worden (gebruiks-
criteria). Een fysieke biblio-
theek is ook beperkt in zijn 
opslagcapaciteit en soms 
moet er een keuze gemaakt 
worden tussen aanbod en andere 
functionaliteiten van de bibliotheek 
(ruimtelijke criteria). Ten slotte kunnen materi-
alen ook afgevoerd worden omdat de content 
performanter via andere dragers wordt aange-
boden of wanneer een drager niet meer consul-
teerbaar is (technologische criteria). Daarnaast 
zijn er nog optionele criteria die kunnen helpen 
bij het wieden van collectieonderdelen. Zoals 
de beschikbaarheid in andere organisaties of 
wanneer content bij de gebruikers persoonlijk 
wordt bijgehouden. 

lIJSTJES
Een gedegen bibliotheek zal werken met col-
lectieprofielen, die voor elk collectieonderdeel 
beschrijven wat het bijbrengt tot de doelstellin-
gen van de organisatie, wat dat betekent voor 
het selecteren en het de-selecteren. Daardoor 
heb je automatisch de richtlijn voor het saneren 
van de hele collectie. 

Ondanks dat een adequaat collectiebeleid 
moet vertrekken vanuit een visie en strategi-
sche doelen, kunnen checklijstjes wat onder-
steuning bieden. In de Franstalige landen 
spreekt men over de IOuPI-methodiek om te 
wieden: 
I: Incorrect, fausse information
O: Ordinaire, superficiel, médiocre
u: usé, détérioré, laid
P: Périmé
I: Inadéquat, inadapté au fonds ou au public

De kopzorg om te snijden in onze fysieke collec-
ties zal gelukkig steeds meer afnemen, omdat 
de digitale content steeds minder beperkingen 
kent, zeker wat betreft aanbod. Ruimte creëren 
om nieuwe materialen aan te bieden zal in de 
komende jaren achterhaald blijken. De gebrui-
ker zal zelf bepalen of een item beantwoordt 
aan zijn persoonlijke behoeften. De uitdaging 
om de juiste informatie toe te leiden naar de 
juiste gebruiker op het gewenste moment zal 
alleen maar toenemen. Helaas zal het financi-
ele plaatje steeds meer het criterium zijn bij het 
saneren van de digitale collectie (“kunnen we 
de licenties blijven betalen?”). 
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de vraag


