
Prijsmodel digitale bibliotheek



Co-financiering = coöperatie



Situering

● Historisch gegroeid

● Resultaat van evenwichtsoefeningen

● Het zit volgens ons fair in elkaar

● Misschien niet voor iedereen transparant

● Onderwerp van verder debat

Het huidige prijsmodel is...



1 Centrale aankoop



Behoeftedetectie



Centrale aankoop



Kostenverdeling



Gedeeld aanbod

Kostendeling ook voor personeelstijd en werking 

Cultuurconnect. Voorbeeld Gopress: voor aanmaken 

filmpjes, lesmappen, projectmanagement, 

administratie en service desk.

stuurgroepen



Schaalvoordelen van 
een centrale inkoop

● In één beweging de sector bedienen

● Minder klantenbeheer en maatwerk

● Garanties qua omzet

Win voor de leveranciers



● Meer voor minder 

● Integratie in basisinfrastructuur

● Kans op gezamenlijke campagnes 

i.s.m. leverancier (bijv. Fundels)

● Diensten die voorheen niet bestonden 

(bijv. Gopress)

Win voor de sector

Schaalvoordelen van 
een centrale inkoop



2 Kostenverdeling



1) Op basis van (collectie)budget

2) Op basis van gebruikers/leden

3) Op basis van reëel gebruik

4) Op basis van inwonersaantal 

5) Op basis van inwonersaantal, 

gecorrigeerd (= Cultuurconnect 

model)

Verschillende modellen



● Niet objectief en transparant

● Vaak schommelingen

● Niet/moeilijk te voorspellen

● Ongewenste effecten

Afweging

1 - Op basis van 
(collectie)budget



● Niet objectief en transparant

● Vaak schommelingen

● Ongewenste effecten

Afweging

2 - Op basis van 
gebruikers/leden



● Monitoring nodig (investering!)

● Niet/moeilijk te voorspellen

● Ongewenste effecten

(Bibliotheek kan natuurlijk wel op basis van 

gebruik aanrekenen aan publiek)

Afweging

3 - Op basis van reëel 
gebruik



Een zijsprong

● Meer kansen, maar ook meer kosten

● De druk op lokale budgetten verhoogt

● Nood aan debat over democratische 

en sociaal rechtvaardige bijdrage van 

het publiek voor (specifieke) diensten

● Cultuurconnect wil dit faciliteren

Groei portfolio Cultuurconnect

Eerste 
peiling



● Objectief vast te stellen (Staatsblad)

● Beperkte schommelingen

● Kans om in te zetten op bereik en gebruik

● Opdracht van de bib: zoveel mogelijk 

mensen uit de gemeente bedienen

● Correlatie met (collectie)budget

Afweging

4 - Op basis van 
inwonersaantal



● (Te) duur voor grotere steden:

○ kost bevolkingsaangroei

○ kost regiofunctie

Probleem

4 - Op basis van 
inwonersaantal



● Als deze grotere steden niet deelnemen, 

dreigt een kettingreactie

● Ter info: 25 steden (van 308 gemeenten) 

> 40.000 inwoners (= 32% Vlamingen)

● Ter info: Antwerpen en Gent hebben resp. 

525.000 en 261.000 inwoners 

Risico

4 - Op basis van 
inwonersaantal



● Een percentage van de totaalkost wordt 

via een forfaitaire bijdrage gelijk verdeeld 

over alle deelnemers

● Is een win-win

Correctie 1 - vaste kost

5 - Op basis van inwonersaantal, 
met correcties 



● Evenwichtspunt zoeken 

● Is afhankelijk van de potentiële deelname 

en betalingsbereidheid

● Wordt onderzocht bij voorbereiding van 

elk opschalingsproject en beslist in 

bevoegde stuurgroep

Omvang vaste kost?

5 - Op basis van inwonersaantal, 
met correcties 



● 30% inwonersaantal (cf. Brusselnorm)

● Muntpunt = 100.000 Brusselaars

Correctie 2 - Brussel

5 - Op basis van inwonersaantal, 
met correcties 



● Maximaal rekening gehouden met 

diversiteit gemeenten/bibliotheken

● Fair en solidair model

● Evenwichtspunt per dienst gezocht

Conclusies

5 - Op basis van inwonersaantal, 
met correcties 



3 Varianten op 
Cultuurconnect model



● Als alle gemeenten van een regioverband 

samen intekenen, krijgen ze een korting

● Wordt momenteel in enkele pilootregio’s 

toegepast voor Gopress

Variant 2 - 
regiokorting

Wat?



● Beloont samenwerking

● Uniform aanbod in regio financieel haalbaarder 

● Kan besturen in regio over de streep trekken

Variant 2 - 
regiokorting

Argumenten pro



● Hoe regio definiëren? 

● Wat met legitieme redenen om niet in regio te 

stappen of obstakels of verschil in omvang?

● Wie betaalt de korting? De beloning voor de 

ene dreigt een straf te worden voor de andere.

Variant 2 - 
regiokorting

Argumenten contra



● Kan een interessant mechanisme zijn om de 

deelname aan diensten te maximaliseren

● Prijskorting moet gefinancierd worden met 

inkomsten van extra deelnemers (dus geen 

winnaars ten koste van verliezers)

● Verder te onderzoeken

Variant 2 - 
regiokorting

Conclusie

Tweede
peiling



4 Tot slot



1) Hoe meer schouders, hoe minder last elke schouder moet dragen 

2) Huidige prijsmodel is resultaat van nauwgezet onderzoek

3) Huidige prijszetting is fair en solidair

4) Regiokorting kan interessant mechanisme zijn

(opgelet: prijsmodel GBI is uitzondering want deels gefinancierd door Vl.G.) 

4 take-aways



1) Overtuig collega’s om ook in te tekenen (hoe meer schouders…)

2) Denk na over een bijdrage van het publiek voor (specifieke) diensten

2 tips bij te weinig budget



bart.beuten@cultuurconnect

www.cultuurconnect.be

volg ons

https://www.facebook.com/cultuurconnect/
https://twitter.com/cultuurconnect
https://www.linkedin.com/company/cultuurconnect/

