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Protocol vervoer en reserveren 

Het vervoer van materialen tussen bibliotheken zal door Probiblio gefaseerd worden 
opgestart. Om dit optimaal te laten verlopen, is er een protocol opgesteld. 

Uitgangspunten zijn de veiligheid van medewerkers (in de bibliotheek en bij de 
vervoersdienst) en klanten en kanaliseringen van de verwachte toestroom van materialen. 

Quarantaine 
In het landelijk protocol van de VOB is aangegeven dat materialen na inname 36 uur in
quarantaine moeten worden geplaatst. Materialen die worden aangeboden voor vervoer 
moeten al in quarantaine geweest zijn voordat zij vervoerd kunnen worden. Materialen 
kunnen daardoor tijdens de route al gesorteerd worden, waardoor de doorstroom van 
materialen optimaal is. De chauffeurs dragen handschoenen tijdens het werk.  

Reserveren 
Om de toestroom van materialen te regulieren worden de volgende maatregelen bij het 
reserveren gehanteerd: 

Fasering van het aanzetten van de reserveringen: 

• Tot 1 juli wordt het aantal actieve reserveringen beperkt tot maximaal 5 per klant.

• Het reserveren wordt primair ingesteld op een Bibliotheekreservering, binnen de
vestiging waar de klant hem komt ophalen. Heeft de vestiging geen exemplaren, dan
wordt het een Netwerkreservering. Het Intern IBL is uitgeschakeld: men kan dus geen
reserveringen plaatsen op titels die niet aanwezig zijn in de eigen organisatie.

• Honoreer tot 25 mei vanaf de kastlijst alleen de reserveringen voor de eigen vestiging.
Zet dus bij het aanmaken van de kastlijst de optie Alleen eigen vestiging op Ja
Het is niet te voorkomen dat reserveringen voor andere vestigingen binnen je organisatie
bij het innemen van de materialen boven komen, waarbij de quarantaine voor vervoer
om extra aandacht vraagt.

• Van 25 mei tot 15 juni wordt dit verruimd naar het standaard plaatsen en honoreren van
reserveringen binnen de eigen organisatie, met weer het aandachtspunt van de
quarantaine voor vervoer.

• Vanaf 15 juni kan er in het hele netwerk gereserveerd worden: het Intern-IBL wordt dan
weer geactiveerd. De windowtime wordt voorlopig naar drie maanden gezet.

• Voor de landelijke IBL-V aanvragen wordt voorlopig uitgegaan van een startdatum van 1
juli.

Tips over het innameproces in combinatie met de quarantaineperiode: 

• Gebruik selfservice en laat de klanten zelf innemen.

• Zet de materialen daarna in quarantaine.

• Gebruik het rapport “Uitgesorteerde Exemplaren” om de reserveringen en
transportexemplaren eruit te halen. Daar staat tevens de datum van inleveren op, zodat
je gelijk een check hebt of de quarantaineperiode al voorbij is.


