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Samenvatting 
De nieuwe bibliotheek Almere is een van de 14 bibliotheken met een Wetenschappelijke Steunfunctie 
(WSF). Deze bibliotheken onderscheiden zich van basisbibliotheken door hun dienstverlening aan 
hoger opgeleiden, het beheervan zwaartepuntcollecties en hun rol als coördinerende en leverende 
bibliotheek in het Interbibliothecaire Leenverkeer (IBL) voor de gehele provincie. Het uitoefenen van 
deze functie was mogelijk met financiële steun van de provincie Flevoland. Door bezuinigingen is 
deze steun in 2014 gestopt. 
Provincie Flevoland, gemeente Almere en de nieuwe bibliotheek hechten er echter aan dat de 
wetenschappelijke steunfunctie niet verdwijnt. Dit heeft tot een heroriëntatie op deze functie geleid, 
waarbij experts, sleutelfiguren en ZZP-ers uit zorg en onderwijs zijn betrokken. Naar aanleiding 
hiervan ziet de nieuwe bibliotheek kansen een bijdrage leveren aan de versterking van de 
concurrentiepositie van de groeiende groep ZZP-ers in Almere en Flevoland door het digitaal leveren 
van persoonlijk maatwerk in vakinhoudelijke informatie. 

Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een business case voor een nieuwe dienstverlening: 
'Maatwerk in informatie: de ontwikkeling van een persoonlijke digitale informatieservice'. Deze service 
biedt ZZP-ers en kleine MKB-ers de mogelijkheid om op basis van persoonlijke interesseprofielen 
vakinhoudelijke informatie te ontvangen. Hiermee blijft hun kennis up-to-date en versterkt hun positie 
op de arbeidsmarkt. Deze service ondersteunen we met informatieve bijeenkomsten in Flevoland. 

Met deze service haakt de nieuwe bibliotheek in op een aantal onomkeerbare maatschappelijke 
trends, namelijk een sterk groeiend aantal ZZP-ers, steeds meer informatie achter betaalmuren, de 
toenemende noodzaak van werkenden om kennis te blijven vergaren en de steeds verder gaande 
personalisering van zakelijke diensten. 

De ontwikkelingskosten voor deze nieuwe service worden begroot op € 403.000,- over een periode 
van drie jaar. De bibliotheek neemt hiervan € 64.000,- voor haar rekening. De provincie en de 
gemeente investeren over een periode van drie jaar respectievelijk € 200.000,- en € 50.000,-. De 
resterende inkomsten verwachten wij in het tweede, maar vooral het derde jaar uit klantinkomsten te 
generen. De verwachting is dat de dienstverlening vanaf het vierde jaar minimaal kostendekkend is. 
De start van het project en de in deze business case begrote doelstellingen zijn afhankelijk van het 
moment waarover we over de financiële bijdrage van provincie en gemeente kunnen beschikken. 

Voor de levering van content en ontwikkeling van benodigde software wordt samengewerkt met 
LexisNexis, onderdeel van Reed Elsevier. Daarmee zijn we verzekerd van een sterke partner die 
gespecialiseerd is in het verwerven en verspreiden van kwalitatief hoogwaardige informatie. Wanneer 
deze service zich succesvol ontwikkeld ligt verbreding van doelgroep en opschaling naar landelijk 
niveau voor de hand. Daarmee heeft de nieuwe bibliotheek een nieuwe bron van inkomsten 
ontwikkeld voor het leveren van hoogwaardige informatie aan zelfstandige kenniswerkers. 
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1 Wat willen we bereiken? 
De nieuwe bibliotheek in Almere wil, als onderdeel van het vernieuwen van haar wetenschappelijke 
steunfunctie een bijdrage leveren aan de versterking van de concurrentiepositie van de groeiende 
groep ZZP-ers in Flevoland door het leveren van persoonlijk maatwerk in vakinhoudelijke informatie. 
De realisatie hiervan wordt zodanig breed gedragen door de provincie Flevoland, de gemeente 
Almere en LexisNexis (contentleverancier die dagelijks informatie uit kranten, tijdschriften en van het 
web tegen betaling levert; onderdeel van Reed Elsevier), dat zij bereid zijn een bijdrage te leveren aan 
de ontwikkeling. 

2 Organisatie 
De nieuwe bibliotheek Almere is een van de veertien bibliotheken met een Wetenschappelijke 
Steunfunctie (WSF). Deze bibliotheken onderscheiden zich van basisbibliotheken door hun 
dienstverlening aan hoger opgeleiden, het beheer van zwaartepuntcollecties en hun rol als 
coördinerende en leverende bibliotheek in het Interbibliothecaire Leenverkeer (IBL) voor de gehele 
regio. Almere onderhoudt collecties over Architectuur en Stedenbouw, inclusief New Towns en is de 
WSF voor de provincie Flevoland. Het uitoefenen van deze functie was mogelijk met financiële steun 
van de provincie Flevoland. Als gevolg van de bezuinigingen is deze steun in 2014 gestopt. 

3 Stand van zaken 
ZZP-ers in de provincie Flevoland en in de gemeente Almere worden een steeds prominentere 
ondernemersgroep. Het gros van deze ZZP-ers heeft in loondienst gewerkt en zijn vanuit die situatie 
gewend dat informatie en kennis via het bedrijf wordt aangereikt. Zodra ze zelfstandig worden droogt 
deze informatiestroom op. Ze moeten zelf actief op zoek naar de juiste informatie en dat blijkt veel tijd 
te kosten en bovendien is de informatie niet altijd gratis en open beschikbaar. 
Om goed te concurreren is, voor een deel van deze groep, een sterke informatiepositie een 
voorwaarde. De WSF van de nieuwe bibliotheek wil daarbij helpen door hen op een structurele manier 
van informatie te voorzien. Hiermee sluit de WSF aan op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en 
breidt haar rol uit tot leverancier van informatiediensten voor ZZP-ers in de provincie Flevoland. Om 
deze dienstverlening te realiseren zullen de provincie Flevoland en de gemeente Almere bereid 
moeten zijn de ontwikkeling te faciliteren en financieel te steunen. 

4 Probleemstelling/kans 
Zowel Provinciale Staten van Flevoland als de gemeente Almere, maar ook LexisNexis, hechten er 
aan dat de wetenschappelijke steunfunctie niet verdwijnt. De gemeente Almere heeft PBFinnovatie 
opdracht gegeven een toekomstperspectief te schetsen voor WSF Flevoland. Dit resulteerde in het 
advies dat de WSF zich transformeert tot leverancier van informatie- en kennisdiensten voor 
ondernemers, overheid en onderwijs: de zogenaamde 'triple helix'. 

De bibliotheek levert al aan alle lagen van het onderwijs informatiediensten. Het advies leidde tot meer 
concrete ideeën over dienstverlening aan ondernemers en in het kielzog hiervan aan overheid. Het te 
ontwikkelen dienstenpakket aan ondernemers bestaat uit verschillende componenten: 
Een fysieke ontmoetingsplek voor kennisdeling, informatie-uitwisseling en netwerken. 

Toegevoegde waarde 
Uit onderzoek blijkt dat werkenden veel tijd verliezen aan het zoeken naar informatie. Reden: 
onvoldoende informatievaardig \ Er worden genoeg programma's aangeboden om 
informatievaardigheden te verbeteren. Wij kiezen een andere benadering: ondernemers moeten 
ondernemen en informatiespecialisten zorgen voor informatie. We zien kansen dit tegen acceptabele 
kosten aan te bieden door gebruik te maken van open webtoepassingen en samen te werken met 
LexisNexis als leverancier van informatie. Voor de klant is de toegevoegde waarde: 
• forse tijdwinst 
• betere concurrentiepositie door kwalitatief goede informatie, kennisvoorsprong en -ontwikkeling 
• persoonlijk maatwerk 
• toegang tot informatie waarvoor betaald moet worden. 

' Dr. Ing. Alexander J.A.M. van Deursen, Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Productiviteitsverlies door ICT problemen en 
ontoereikende digitale vaardigheden op het werk. 
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De informatieservice die ontwikkeld zal worden, bestaat uit een aantal componenten: 
• geautomatiseerde zoekstrategieën aan de hand van persoonlijke profielen in uiteenlopende 

digitale bronnen: Google, sociale media (Twitter, Linkedin, Blogs), catalogi (bibliotheken), RSS, 
Nieuwssites, relevante websites, tijdschriften, vakbladen en kranten uit het betaalde aanbod van 
LexisNexis 

• kwalitatieve selectie van gevonden resultaten, geautomatiseerd en redactioneel ondersteund. 

4.1 Aanleiding 
In de voorbije tien jaar is de behoefte aan gepersonaliseerde informatie sterk gegroeid. Daarbij is er 
veel aandacht voor het ontwikkelen van diensten. Veel van deze services worden op basis van dure 
abonnementen door commerciële leveranciers geleverd aan grote bedrijven. Deze bedrijven hebben 
vaak afdelingen die zich bezig houden met het leveren van (real time) informatie aan medewerkers op 
basis van hun interesseprofiel. 

Een van de vragen is of het nodig is om ondernemers, en specifiek ZZP-ers, informatiediensten aan te 
bieden. Aangenomen wordt dat de jonge generatie ZZP-ers vertrouwd is met de huidige technologie 
en dat zij deze ogenschijnlijk zonder enige vorming eenvoudig kan hanteren. Een goede 
informatieservice houdt echter meer in dan alleen handig met internet omgaan. Informatievaardig zijn 
betekent de weg vinden in een enorme hoeveelheid informatie, goede zoekvragen formuleren, 
relevante informatie vinden en deze op waarde schatten. Bij ZZP-ers, ook jonge ZZP-ers, zijn deze 
vaardigheden vaak onvoldoende ontwikkeld. Onderzoek aan Hbo-instellingen en universiteiten wijst 
keer op keer uit dat jongeren hun informatievaardigheden sterk overschatten ^ ̂ . En bij ondernemers 
ontbreekt bovendien hiervoor vaak de tijd, waardoor ze zich niet verder ontwikkelen en hun vakkennis 
veroudert. Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat op dit moment 40% van de ZZP-ers ouder is 
dan 45 jaar. En het aantal binnen deze leeftijdsgroep groeit snel ̂ . 

4.2 Big Data 
Een van de doelen van de nieuwe bibliotheek is informatieproducten en -diensten leveren waar 
klanten (in dit geval ZZP-ers) behoefte aan hebben. Daarnaast kan in de toekomst de klant standaard 
betrokken worden bij de analyse van informatie met als doel een betrouwbare objectieve bron van 
informatievoorziening te zijn. Een goede informatievoorziening is een absolute voorwaarde voor een 
goed product. De ZZP-er heeft voor de uitoefening van zijn onderneming en het verwerven van 
opdrachten permanent actuele informatie nodig. 

Door de toenemende hoeveelheid 'smart devices' en een groeiende internetconnectiviteit, nemen de 
datastromen enorm toe. Volgens Gartner zorgen de complexiteit, de differentiatie en de snelheid van 
die data ervoor dat de moeilijkheden voor bedrijven c.q. ZZP-ers verder gaan dan alleen het 
volumeprobleem dat met de term Big Data wordt opgeroepen. Het verzamelen en analyseren is niet 
meer genoeg, het moet ook zo snel mogelijk kunnen worden gevisualiseerd om vervolgens tot de 
juiste beslissingen te komen. Want al die informatiestromen hangen samen met de productiviteit, 
winstgevendheid en efficiëntie van de organisatie (Gartner, 2012) ̂ . 

Gartner zegt dat de meeste bedrijven (85% van de Fortune 500) niet voorbereid zijn op de technische 
en managementuitdaging die Big Data vormt. Met als direct gevolg dat deze bedrijven niet in staat zijn 
hun bedrijfsprestaties te verbeteren. Wanneer dit voor dergelijk grote bedrijven al een probleem is, 
hoe netelig is dan de positie van de kleine zelfstandige ondernemer? Daarom is het nodig dat 
bibliotheken hierop inspelen en er voor zorgen dat de informatie-explosie met behulp van onder 
andere analyse-tools, kan worden gekanaliseerd. Dit kan door een omslag te maken naar producten 
die kort en bondig weergeven wat op bepaalde beleidsterreinen speelt. De tools die beschikbaar zijn 
(bijv. Finchline) zijn goede hulpmiddelen maar de menselijke factor blijft noodzakelijk om een 
objectieve en kwalitatieve analyse te kunnen maken. Waarbij het uitgangspunt is dat de producten op 
de diverse 'devices' (zoals ipads, iphones etc.) zijn te gebruiken. 

^ M. Goss, D. Lathan, (2011) What's skill got to do with it? Information literacy skills and self-views of ability among first-year 
college students. Journal of the American Society for Information Science and Technology (62) 12. 
^ Clive Thompson (2011) Why Kids Can't Search. Wired Magazine 
fhttp://www.wired.com/magazine/2011/11/st_thompson_searchresults) 

Nicole Bosch, Gijs Roelofs, Daniël van Vuuren en Mathijn Wilkens (2012). De huidige en toekomstige groei van het aandeel 
zzp-ers in de werkzame beroepsbevolking. 
^ Gartner: www.gartner.com 
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5 Gewenste situatie 
De nieuwe bibliotheek wil maatwerk in digitale informatie leveren aan ZZP-ers gekoppeld aan een 
fysieke omgeving om elkaar te informeren, kennis te delen en te ontmoeten. Ook overheden beseffen 
dat zij een ondersteunende rol moeten spelen bij het versterken van de positie van ZZP-ers door hun 
kennis te verbeteren en daarmee de kans op opdrachten te vergroten. Wanneer dit voor ZZP-ers 
succesvol wordt ontwikkeld, kunnen daarna ook kleine MKB-ers, docenten en beleidsambtenaren 
binnen de provincie Flevoland en de gemeenten worden benaderd voor het leveren van maatwerk in 
persoonlijke digitale informatieservices. 

Recente voorbeelden van nieuwe initiatieven zijn het Ondernemersplein en Almere Data Capital/Big 
Data Value Center. Deze nieuwe projecten ondersteunen ondernemers om op de hoogte te blijven 
van ontwikkelingen in hun werkgebied en gebruik te maken van eikaars kennis. De nieuwe bibliotheek 
kan hierbij een coördinerende rol spelen door niet alleen als fysieke ontmoetingsplek te fungeren, 
maar ook in samenwerking met leveranciers en het onderwijs informatieservices te leveren aan 
ZZP-ers. 

6 Wat heeft de nieuwe bibliotheek recentelijk gedaan op dit gebied? 
In 2013 heeft de nieuwe bibliotheek initiatieven ontplooid om de mogelijkheden voor het ontwikkelen 
van een nieuwe informatieservice te onderzoeken. 

Op 30 januari 2013 is een expertmeeting georganiseerd over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst 
hebben een aantal experts op dit onderwerp hun licht laten schijnen over de mogelijkheden voor het 
opzetten van een persoonlijke digitale informatieservice. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de expertmeeting en gesprekken met de gemeente en 
provincie betreffende de WSF is eind april besloten om een pilot op te zetten met als doel de behoefte 
bij potentiële klanten te inventariseren. In overleg met de gemeente Almere is vervolgens besloten om 
de pilot zo spoedig mogelijk te starten en op basis van de uitkomsten een businessplan in de zomer 
van 2013 te presenteren aan de gemeente Almere en de provincie Flevoland. 

Voor het uitvoeren van de pilot is samengewerkt met een externe marktpartij, Prisma IT. Zij leveren 
software voor publicatiedoeleinden en hebben ervaring met een vergelijkbaar project bij onder meer 
de NS. Naast algemene openbare bronnen die beschikbaar werden gesteld zijn we voor de periode 
van de pilot ook een samenwerking aangegaan met LexisNexis. 

De volgende voorwaarden waren van toepassing voor de pilot: 
• De pilot bestreek twee sectoren: Zorg en Onderwijs. 
• Aan de pilot hebben 26 personen meegedaan. Binnen de sector Zorg waren er 17 deelnemers, 

binnen de sector Onderwijs 22 deelnemers; een aantal deelnemers werken in beide sectoren. 
• De pilot is gestart op dinsdag 14 mei en afgerond op 3 juli 2013. Er zijn in totaal 6 nieuwsbrieven 

verstuurd; dat gebeurde elke woensdag. Bij de verzending van de nieuwsbrief werd ook elke keer 
een enquête meegestuurd om de meningen van de pilotdeelnemers te toetsen. 

• Naast de pilot zijn er gesprekken gevoerd met sleutelfiguren binnen het veld om extra informatie 
te verkrijgen voor de business case. Het betrof hier de volgende personen: 

Jan Wester (TNO, Almere Data Capital/Big Data Value Center) 
Martijn de Breet (LexisNexis) 
Martijn Pennekamp (IkwordZZPer) 
Tom Dousma (Studiekeuzei 23, en voorheen Stichting SURF) 
Job van Velsen (EtuConsult) 
Janneke Heijstek (Mentionem) 
Raymond Versteegh (gemeente Almere, Smart City) 
Anouk Veluwenkamp (gemeente Almere, EDBA) 
Sabrine Strijbos (gemeente Almere, EDBA) 

Uit de pilot, interviews en gesprekken kunnen een aantal conclusies worden getrokken: 
• Deelnemers en geïnterviewden vinden het een goed en innovatief initiatief en zijn van mening dat 

de nieuwe bibliotheek met deze service haar rol op het gebied van informatiebemiddeling verder 
kan uitbouwen. 

• De ZZP doelgroep is, door de grote diversiteit, een lastige doelgroep om te benaderen. In Almere 
werken zo'n 12.000 ZZP-ers. Maar een zeer groot deel van deze doelgroep is qua werkgebied niet 
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interessant voor de op te zetten service. De ZZP-ers werkzaam in de sectoren 'zakelijke 
dienstverlening', 'zorg' en 'onderwijs' komen het meest in aanmerking. Dit is circa 10%, dus 
ongeveer 1.200 van het totaal aantal ZZP-ers in Almere. In Flevoland zijn ruim 19.000 ZZP-ers. 
Nederland telt er momenteel circa 750.000. Dit aantal groeit naar 1 miljoen in 2030 bij een 
ongewijzigd beleid .̂ 

• Naast het aanbieden van een persoonlijke digitale informatieservice moet de nieuwe bibliotheek 
ook als fysieke ontmoetingsplek voor ZZP-ers fungeren waar kennis en informatie kan worden 
gedeeld. Hiervoor dienen speciale ruimtes binnen de bibliotheek te worden ingericht. 

• Daarnaast gaven de deelnemers aan dat de behoefte aan méér individueel maatwerk in informatie 
groot is. Dit kon door de korte voorbereidingstijd tijdens de pilot niet optimaal worden geleverd. Bij 
de nieuw in te richten service moet dit worden geoptimaliseerd. 

• Door de deelnemers werd met name de geleverde kranten- en tijdschrifteninformatie als 
waardevol ervaren. Informatie uit openbare bronnen kon weliswaar via andere kanalen verkregen 
worden, maar de waardering voor het selecteren was zeer groot. De deelnemers waren gematigd 
positief over de informatie die uit de catalogi van de bibliotheken kwam. 

• Tijdens de pilot werd de informatie via vooraf bepaalde categorieën aangeboden. De toegevoegde 
waarde hiervan was beperkt en zal bij een vervolg worden losgelaten. 

• Veel deelnemers hadden te maken met aspecten uit zowel de Zorg als het Onderwijs. Ook deze 
sectorale indeling zullen we los moeten laten. 

• De bereidheid om te betalen voor informatie is niet hoog. 
• Er is een voorkeur voor een 'all inclusieve'-arrangement. De interesse in 'pay-per-view' is beperkt. 

6.1 Marktverkenning 
De organisatiegraad van ZZP-ers stijgt. Ze sluiten zich aan bij netwerken als Zelfstandigenplein, ZZP 
Nederland, MeerBusiness, Platform Zelfstandige Ondernemers, FNV Zelfstandigen, lkwordZZPer.nl 
etc. Hiervoor betalen ze een vergoeding die varieert van € 20,- tot € 495,- per jaar. Via deze kanalen 
worden hun belangen behartigd en krijgen ze informatie en ondersteuning die vooral gericht is op 'het 
ondernemen' als ZZP-er en hebben ledenvoordeel bij inkopen van diensten, trainingen en workshops. 
Vakinhoudelijke informatie ontbreekt. We concluderen dat de ZZP-er kennelijk wel bereid is te betalen 
voor nuttige diensten. Zie ook bijlage 1: overzicht netwerkorganisaties en hun dienstverlening. 

6.2 Alles is gratis te vinden 
Het adagium 'alles is gratis via internet' gaat steeds minder op. In de muziekbranche zijn met diensten 
als Spotify succesvolle betaalmodellen geïntroduceerd. Het illegale downloaden is niet gestopt, maar 
de groei is wel tot staan gebracht. 
Uitgevers van kranten stoppen steeds meer informatie achter betaalmuren. In de Verenigde Staten is 
dat met vier van de vijf grootste kranten al het geval. Ook in Nederland zien we een vergelijkbare 
ontwikkeling. Het Financieel Dagblad en Cobouw zijn nooit gratis geweest. Maar ook bij kranten als de 
Volkskrant en het NRC is de 'echte' krant met achtergrondinformatie en verdieping alleen via een 
abonnement te lezen. Hoogwaardige artikelen uit vaktijdschriften zijn zelden via internet gratis te 
vinden. Door onze samenwerking met LexisNexis hebben abonnees hier toegang toe. 
Ook initiatieven als 'De correspondent' of 'Artikel gemist' van Media Info Groep passen in deze 
opsomming. Diepgravende artikelen zijn alleen te lezen wanneer je je abonneert of per stuk afrekent. 
Er is en blijft nog heel veel gratis via internet, maar de trend is: betalen voor kwalitatief hoogwaardige 
informatie. 

7 Scenario's 

Er zijn meerdere scenario's om te komen tot een nieuwe service. 

Scenario 1 
Scenario 1 is een minimum variant en houdt in dat alleen informatie uit catalogi van de openbare 
bibliotheken wordt aangeboden via de te leveren informatieservice. Uit de pilot kwam naar voren dat 
hier enige belangstelling voor is. De nieuwe bibliotheek maakt in dit scenario geen optimaal gebruik 
van haar centrale plek in het informatieveld binnen de gemeente Almere en de provincie Flevoland, 
maar geeft wel een bepaalde invulling aan de WSF waar behoefte aan is. 

° Nicole Bosch, Gijs Roelofs, Daniël van Vuuren en Mathijn Wllkens (2012) De huidige en toekomstige groei van het aandeel 
zzp-ers in de werkzame beroepsbevolking. 
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Scenario 2 
Scenario 2 is het opzetten van gepersonaliseerde informatiediensten gericht op de eerder genoemde 
drie sectoren met digitale informatie uit bibliotheekcatalogi, openbare webbronnen en krant- en 
tijdschriften. De service wordt aangeboden met behulp van aan te schaffen software en content 
waarbij de kosten jaarlijks betaald worden vanuit de subsidiegelden, bijdragen van de stakeholders, 
de nieuwe bibliotheek en aangesloten partners. 

Scenario 3 
Scenario 3 is de optimale variant. Bij dit scenario ontwikkelen we gepersonaliseerde digitale 
informatiediensten met behulp van aan te schaffen software en content. Deze digitale service 
koppelen we aan fysieke ontmoetingen waarbij kennisdelen en kennisuitwisseling centraal staan. In dit 
scenario ligt het voor de hand om optimaal gebruik gemaakt van hét sterke punt van de nieuwe 
bibliotheek, namelijk een aantrekkelijke, inspirerende omgeving als fysieke ontmoetingsplek voor ZZP-
ers. Deze fysieke bijeenkomsten beperken we niet alleen tot de bibliotheek in Almere Stad, maar 
worden ook elders in Flevoland georganiseerd. Daarnaast integreren we een aantal gewaardeerde en 
belangrijke aspecten van de huidige WSF binnen dit dienstenaanbod. 

7.1 Voorkeursscenario 
Scenario 1 is een minimum variant waarbij wel voor een klein deel invulling wordt gegeven aan de rol 
van de WSF maar dit levert amper toegevoegde waarde aan de doelgroep, die hier, met grote 
zekerheid, niet bereid is extra voor te betalen. Dat betekent dat er geen of amper abonnementsgelden 
binnen zullen komen waardoor de dienst niet van de grond zal komen. 

Scenario 2 is de variant waarbij invulling wordt gegeven op de manier zoals de onlangs gehouden 
pilot is uitgevoerd. Dit levert positieve reacties op en binnen de doelgroep wordt de toegevoegde 
waarde ook onderkend, maar bij dit scenario wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de sterke 
strategische positie van de nieuwe bibliotheek en helemaal niet van de netwerkfunctie die de 
bibliotheek in belangrijke mate heeft. 

Scenario 3 is de variant die het meest aansluit bij de wensen en eisen die een actuele 
informatieservice moet bieden. In dit scenario is er naast een op maat gemaakte individuele digitale 
informatieservice ook aandacht voor de wens van deze doelgroep om kennis te vergaren en te delen 
tijdens bijeenkomsten op diverse locaties in Flevoland. Bovendien worden in deze variant 
gewaardeerde onderdelen van de huidige WSF geïntegreerd. 
In dit scenario dient de nieuwe bibliotheek aan te haken bij recente initiatieven binnen de gemeente 
Almere (Almere Data Capital, Ondernemersplein) en de provincie Flevoland (Bibliotheek voor 
Ondernemers) en hier bij voorkeur een centrale rol innemen op het gebied van informatievoorziening. 

Naar aanleiding van analyses en resultaten van de gehouden pilot en gesprekken met betrokken 
medewerkers, sleutelfiguren, deelnemers aan de pilot heeft scenario 3 de voorkeur om nader uit te 
werken in deze business case. 

7.2 Realisatie voorkeursscenario 
Voor realisatie van het voorkeursscenario werken we samen met LexisNexis. LexisNexis is binnen dit 
project een key-player voor het leveren van hoogwaardige informatie. Daarnaast beschikt LexisNexis 
over een eigen tooi, een Publisher, die als basis kan dienen om informatie te verzamelen en te 
verspreiden. Om deze informatie te personaliseren, en daarmee tegemoet te komen aan een van 
onze belangrijkste bevindingen uit de pilot, zijn aanpassingen met betrekking tot het personaliseren 
van informatie noodzakelijk. 

8 Heeft deze service een kans van slagen? 
We constateren dat recente ontwikkelingen de kansen om te slagen positief beïnvloeden: 
• de toename van het aantal ZZP-ers die eerder in loondienst werkten en waarvan de 

informatiekanalen opdrogen 
• de trend dat steeds meer hoogwaardige informatie alleen tegen betaling toegankelijk is 
• toegang tot informatie uit bronnen die onder de huidige omstandigheden onbetaalbaar zijn voor 

ZZP-ers en kleine zelfstandige ondernemers 
• de potentie om op termijn het project wat doelgroep betreft te verbreden en/of op te schalen naar 

landelijk niveau 
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• ZZP-ers organiseren zich steeds meer binnen netwerken die diensten verlenen waarvoor ze 
bereid zijn te betalen. 

8.1 Prijs versus kwaliteit 
Een van de belangrijkste redenen voor een kansrijk project is volgens ons de verhouding tussen prijs 
en kwaliteit. De door ons aangeboden informatie bestaat uit drie categorieën die gefilterd wordt aan de 
hand van persoonlijke profielen: 
1. informatie uit bestanden van LexisNexis - volledige teksten van artikelen en bedrijven die alleen in 

te zien zijn wanneer er voor wordt betaald; de kosten hiervan zijn zo hoog dat dit onhaalbaar is 
voor ZZP-ers en MKB-ers 

2. informatie uit bibliotheekcatalogi - een bron van informatie die door veel internetgebruikers over 
het hoofd wordt gezien; bovendien wordt informatie uit deze bron niet snel via Google gevonden 

3. een selectie van informatie uit open webbronnen - deze informatie is over het algemeen 
eenvoudig te vinden en voor iedereen toegankelijk; de meerwaarde schuilt in het op maat 
selecteren van relevante informatie. 

Daarnaast is de prijs voor een abonnement inclusief lidmaatschap van de nieuwe bibliotheek in 
Almere en toegang tot activiteiten voor deze doelgroep tegen gereduceerd tarief. 

9 Projectkosten 
De te maken projectkosten worden verdeeld over incidentele en structurele kosten. 

9.1 Incidentele kosten 
• Naar aanleiding van de resultaten tijdens de pilot en de samenwerking met LexisNexis wordt 

gekozen voor een andere oplossing dan de eerder gebruikte software. Door de samenwerking 
beperken we de kosten van aanschaf en ontwikkeling van nieuwe software. Wel moet 
geïnvesteerd worden in aanvullende software voor het personaliseren van de informatie die via de 
Publisher van LexisNexis wordt verzameld. 

• Aanpassingen van ruimten en faciliteiten in de nieuwe bibliotheek om deze geschikt te maken als 
fysieke ontmoetingsplek voor ZZP-ers. 

9.2 Structurele kosten 
• Personeelskosten. Er zullen personeelskosten worden gemaakt voor een senior medewerker die 

zich gemiddeld twee dagen per week bezig zal houden met onder meer inhoudelijke- en 
redactiewerkzaamheden, WSF werkzaamheden, projectbegeleiding en coördinatie van het gehele 
project. Daarnaast zal één junior medewerker, eveneens twee dagen per week, worden ingezet 
voor het verrichten van ondersteunende werkzaamheden. Te denken valt aan het 
applicatiebeheer van het systeem, invoerwerkzaamheden, abonnementenregistratie, monitoring 
kwaliteit informatie, etc. 

• ICT-begeleiding kosten. Vanuit de afdeling ICT van de nieuwe bibliotheek zullen ook structurele 
kosten worden gemaakt om er voor te zorgen dat de systemen en processen optimaal 
functioneren. 

• Accountmanagement. Om deelnemers te werven en goed te informeren over ontwikkelingen van 
het project, zullen kosten worden gemaakt voor accountmanagement. Dit is essentieel voor het 
slagen van het project. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zal iemand gemiddeld één 
dag per week worden aangesteld. 

• Licentie- en hostingskosten voor de toe te passen software. 
• Kosten voor onderhoud en gebruik van de bibliotheek als ontmoetingsplek. 
• Kosten voor externe advisering en begeleiding van het project. 
• PR- en marketing kosten, inclusief de organisatie van informatieve bijeenkomsten in Flevoland. 

Dekking van de incidentele en structurele kosten moet worden verkregen via subsidies van de 
stakeholders (provincie en gemeente), bijdragen van de nieuwe bibliotheek, kosteloos gebruik van 
Publisher van LexisNexis. Daarnaast, in toenemende mate, uit inkomsten van abonnementen. 

10 Te bereiken effecten 
Als deze service is opgezet en succesvol functioneert, zullen ZZP-ers in Flevoland bij het uitvoeren 
van hun werkzaamheden worden ondersteund met digitale informatiediensten. Zij hebben toegang tot 
kennis en informatie die hen helpt hun vakkennis up-to-date te houden en hun concurrentiepositie 
verstevigd. Naast deze digitale informatieservice worden fysieke bijeenkomsten in Flevoland 
georganiseerd voor het delen en uitwisselen van kennis. De nieuwe bibliotheek is dan het centrale 
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punt voor informatievoorziening aan ondernemers, overheid en onderwijs binnen de provincie en 
gemeente. Verantwoordelijkheid voor realisatie ligt bij de nieuwe bibliotheek, die tijdens dit project 
nauw zal samenwerken met stakeholders en partners. 

11 Invloed project op omgeving 
Het project heeft invloed op huidige en toekomstige projecten waarbij de nieuwe bibliotheek als 
informatieleverancier zal fungeren. Er is sprake van werkprocessen, die samenwerking en 
communicatie met andere partijen vereisen. Kennis en ervaring vanuit dit project zullen binnen de 
provincie en gemeente worden gedeeld en gebruikt voor toekomstige andere projecten. 

Dit project heeft eveneens invloed op de contacten met de stakeholders. Nu is de aansluiting van de 
nieuwe bibliotheek op het gebied van informatieservices en andere processen binnen de provincie en 
gemeente nog niet goed geborgd. Dit blijkt onder meer uit de gesprekken met betrokkenen die bij 
verwante projecten binnen de gemeente Almere betrokken zijn (b.v. Almere Data Capital, 
Ondernemersplein). 
Beide projectorganisaties zijn niet goed op de hoogte van eikaars initiatieven. Dit kan tot 
informatieverlies leiden, verspilling van mensen en middelen en is niet goed voor de uitstraling van de 
gemeente en de provincie. In de toekomst moet dit vermeden worden. Daarom is een centrale positie 
van de nieuwe bibliotheek op het gebied van informatiebemiddeling noodzakelijk om een goede 
samenwerking te borgen. 

12 Risico's project 
De volgende risico's zijn te onderscheiden: 
• Als informatiediensten worden ontwikkeld voor ondernemers en specifiek voor ZZP-ers, moet 

worden geïnvesteerd in de faciliteiten om gepersonaliseerde digitale informatieservices aan te 
bieden. Niet alleen investeren in digitale diensten maar ook in de fysieke omgeving om de rol van 
de nieuwe bibliotheek als ontmoetingsplek voor ZZP-ers te faciliteren. 
De service slaagt er onvoldoende in, individueel maatwerk te leveren. 
Voldoende middelen voor PR, marketing en accountmanagement zijn noodzakelijk om dit initiatief 
bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. 
De doelgroep vindt dat de beschikbaar gestelde informatie toegevoegde waarde oplevert, maar is 
nog niet bereid daarvoor te gaan betalen. 
Mogelijke inzet van studenten van Windesheim mag geen negatieve invloed hebben op de 
kwaliteit en de continuïteit van het project. 
Dit initiatief moet goed worden verankerd binnen de dienstverlening van de nieuwe bibliotheek. 
Daarnaast dienen interne resources beschikbaar worden gesteld. 
Alle samenwerkende moeten zich blijven committeren aan project en product. 

13 Haalbaarheid project 
Het project is zeker haalbaar, maar het proces zal via kleine stappen tot een succesvol eindresultaat 
moeten leiden. Begin 2014 dienen de stakeholders op basis van de business case en uitkomsten van 
de pilot een besluit te nemen over volgende stap. Geadviseerd wordt om aan scenario 3 invulling te 
geven in samenwerking met LexisNexis. Hierbij zullen ook de mogelijkheden van samenwerking met 
andere initiatieven binnen de gemeente en de provincie (b.v. Ondernemersplein, Almere Data Capital, 
co-makers Windesheim Flevoland) nader moeten worden onderzocht. 

In eerste instantie wordt begonnen met het ontwikkelen van software om de digitale informatieservice 
van LexisNexis te personaliseren. Met LexisNexis zijn basisafspraken gemaakt over de levering van 
informatie uit kranten, tijdschriften, vakbladen, van bedrijven en het web. Als de eerste fase van dit 
systeem medio 2014 is geïmplementeerd, kan bij een volgende stap begonnen worden met het 
aanbieden van informatie uit sociale media (Twitter, Blogs, Linkedin). Daarnaast stelt LexisNexis zijn 
Publisher ter beschikking om de informatie te verzamelen. 

Naast het implementeren van deze nieuwe service wordt in 2014 ook gestart met het organiseren van 
fysieke bijeenkomsten voor ZZP-ers binnen en buiten de nieuwe bibliotheek. Waar nodig zullen 
hiervoor ruimten en faciliteiten worden gecreëerd en zal samenwerking worden gezocht met derden 
(Ondernemerspleinen, KvK, netwerken van ZZP-ers, Windesheim Flevoland, FlevoMeer Bibliotheek 
e.a.). Om dit snel en eenvoudig te realiseren is al contact gezocht met Seats2Meet. 

Business Case Maatwerk in Infonnatie 
denieuwebibliotheek Almere 11 



Als het concept van deze nieuwe dienst succesvol is en toegevoegde waarde biedt, ligt het voor de 
hand om dit op landelijk niveau verder uit te bouwen. Hiervoor dienen contacten te worden gelegd met 
bijvoorbeeld andere Plusbibliotheken, ZZP Nederland (branchevereniging voor ZZP-ers), de VOB 
(branchevereniging voor de openbare bibliotheken), Bibliotheek.nl, de KvK en het SlOB (het innovatie
instituut van de bibliotheeksector). Dit opschalen naar landelijk niveau dient in het tweede jaar van het 
project te worden gestart om optimaal van het momentum van dit initiatief te kunnen profiteren. 
Daarnaast ligt verbreding van de doelgroep voor de hand, in eerste instantie richting MKB en 
beleidsmedewerkers bij gemeenten en provincie die een financiële bijdrage leveren. 

14 Uitvoering 
Het eindresultaat is een gepersonaliseerde digitale informatiedienst voor ZZP-ers en MKB-ers 
gekoppeld aan een fysieke ontmoetingen voor ondernemers in Flevoland en waar een aantal 
gewaardeerde en belangrijke aspecten van de huidige WSF deel van uitmaken. 

14.1 Digitale informatieservices 
ZZP-ers en kleine ondernemers worden via de nieuwe bibliotheek op basis van persoonlijke 
kenmerken voorzien van informatie uit zeer verschillende databronnen zowel van binnen als van 
buiten de bibliotheek. Binnen dit systeem krijgen gebruikers op basis van een persoonlijk profiel de 
beschikking over informatie die voor hen van toepassing is. 

De wijze waarop informatie kan worden aangesproken kan een gebruiker zelf bepalen d.m.v. 
bijvoorbeeld een RSS-feed, een mailing of in een later stadium bijvoorbeeld een widget, een 
persoonlijk dashboard of een andere koppelingsmogelijkheid. Het systeem put informatie uit 
verschillende databronnen. In het begin beperken we ons tot de volgende databronnen: RSS-feeds, 
aanwinsten uit de bibliotheekcollectie en informatie van LexisNexis. 

LexisNexis biedt zowel nationale als internationale kranten en tijdschriften, zoals NRC Handelsblad, 
Het Financieele dagblad, Zorgvisie, Herald Tribune, The Economist, Wall Street Journal en 
Der Spiegel. Verder leveren ze financiële informatie en bedrijfsinformatie van de KvK. Ook 
verzamelen ze informatie uit open webbronnen en sociale media. We starten met het aanbieden van 
informatie uit webbronnen en uit Nederlandse landelijke dagbladen, een selectie van regionale bladen, 
tijdschriften, vakbladen. In de loop van het traject zal de informatie in fases worden uitgebreid. 

De software om de informatie te personaliseren wordt zo ontworpen dat aanpassingen in de toekomst 
eenvoudig zijn en andere databronnen gekoppeld kunnen worden. Zie ook volgend diagram: 
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14.2 Fysieke ontmoetingsplek 
Naast het aanbieden van digitale persoonlijke informatieservices zullen er ook fysieke bijeenkomsten 
voor ZZP-ers en zelfstandige ondernemers worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan 
bijeenkomsten voor ZZP-ers in de zorg over het versterken van hun positie rond thema's als de 
nieuwe WMO/Zorgverzekeringswet/Jeugdzorg. Plekken en faciliteiten worden hiervoor gecreëerd en 
ingericht. Hierbij zal onder meer gebruik worden gemaakt van het concept dat Seats2Meet al 
succesvol heeft geïntroduceerd in Nederland en waarin zij ook graag de nieuwe bibliotheek wil laten 
participeren. 

Seats2Meet is een trendy vergader- en ontmoetingsformule binnen Nederland en Europa. Zij bieden 
onder meer werk- en ontmoetingsplekken aan in ruil voor 'sociaal kapitaal'. Door gebruik te maken van 
hun digitale infrastructuur is het eenvoudig contacten te leggen tussen gebruikers van de locatie, 
zichtbaar te maken welke kennis aanwezig is en via sociale media aansluiting te vinden bij alle 
kenniswerkers op alle Seats2Meet-locaties in Nederland. Deze locaties beschikken over inspirerende 
vergaderlounges in trendy omgevingen. De uitstraling van de nieuwe bibliotheek past uitstekend 
binnen dit concept. Om dit concept goed te verankeren binnen de nieuwe bibliotheek dienen wel een 
aantal activiteiten te worden ondernomen. 
• Aansluiting van het interne reserveringssysteem van de nieuwe bibliotheek op het 

reserveringssysteem van Seats2Meet. 
• De inzet van beeldschermen binnen de nieuwe bibliotheek om gebruikers en hun kennis 

(=sociale kapitaal) zichtbaar te maken. 
• Aanpassen (en eventueel uitbreiden) van werk- en studieplekken ten behoeve van Seats2Meet. 
• Afspraken tussen de cateraar van de nieuwe bibliotheek en Seats2Meet om onze doelgroep op dit 

gebied van een aantrekkelijk aanbod te voorzien. 

14.3 Wetenschappelijke Steun Functie (WSF) 
De subsidie voor de WSF is met ingang van 2014 stopgezet. Dat betekent dat een aantal van deze 
werkzaamheden zullen moeten worden beëindigd. Toch zijn er werkzaamheden en activiteiten die tot 
de kerntaak van de WSF behoren, die veelvuldig en succesvol worden afgenomen door gebruikers en 
dit project versterken. Daarom moeten we deze diensten in stand houden en deel laten uitmaken van 
dit project. 

Het betreft de volgende werkzaamheden en activiteiten: 
Collectievorming, inclusief digitale databanken, en dienstverlening aan hoger opgeleiden. 
Organisatie van educatieve en informatieve bijeenkomsten en KennisCafé-avonden. 
Participatie in WSF-netwerk t.b.v. kennisdeling, samenwerking en innovatieve initiatieven. 
Rol van coördinerende en leverende bibliotheek t.b.v. het Interbibliothecaire Leenverkeer. 
Onderhoud en beheer zwaartepuntcollectie Architectuur en Stedenbouw, inclusief New Towns. 

4.4 Betrokkenen 
Direct betrokkenen binnen dit project zijn de volgende partijen: 

de nieuwe bibliotheek 
provincie Flevoland 
gemeente Almere 
LexisNexis 
Seats2Meet.com 
Bureau Reekx 

Daarnaast kunnen ook partijen als Hogeschool Windesheim Flevoland, Ondernemersplein en Almere 
Data Capital bij het project betrokken worden om van hun kennis en inzet gebruik te kunnen maken. 
Indirect is onze doelgroep, de ZZP-ers die deze nieuwe dienst afnemen, eveneens betrokken bij het 
project. Zij nemen diensten af, maken gebruik van zowel de digitale als fysieke mogelijkheden van de 
service en geven feedback tijdens de verdere ontwikkeling van de dienstverlening. 

14.5 Activiteiten en planning 
Bovenstaand resultaat wordt, na positieve besluitvorming van de stakeholders in februari 2014, in de 
periode maart 2014 t/m juni 2014 gerealiseerd, zodat op 1 juni 2014 met de dienst kan worden 
gestart. In het jaar 2014 zullen geen abonnementsgelden worden gevraagd. De betaalde service start 
dan op 1 januari 2015. Zoals hierboven ook al aangegeven wordt een iteratieve 
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implementatiemethode toegepast waarbij steeds kleine onderdelen succesvol geïmplementeerd 
worden. Zie bijlage 2 voor een activiteitenplanning. 

14.6 Middelen en organisatie 
Voor een succesvolle uitvoering van dit project is de eerste drie jaar financiële steun van de provincie 
Flevoland en de gemeente Almere noodzakelijk én het zonder kosten beschikbaar stellen van 
software (publisher) en personele inzet van LexisNexis. Daarnaast dienen collega's van de nieuwe 
bibliotheek vrij te worden gemaakt voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden binnen dit 
project. Te denken valt hierbij aan ondersteuning bij werkzaamheden ten behoeve van PR en 
marketing, accountmanagement, op het gebied van ICT en het beheer en distributie van content. 

Na drie jaar is duidelijk of de dienst zonder financiële steun succesvol kan opereren en of deze 
succesvol verder kan worden uitgebouwd. 

14.7 Kosten en opbrengsten 
Hieronder een begrotingsoverzicht met kosten en opbrengsten voor een periode van drie jaar. 

Scenario 3 - 3 jarenbegroting 
(2014-2016) 

Inkomsten Uitgaven 
(structureel) 

Uitgaven 
(incidenteel) 

Subsidie provincie € 200.000 
Subsidie gemeente € 50.000 
Bijdrage de nieuwe bibliotheek € 64.050 
Abonnementsgelden lejaar € 500 
Abonnementsgelden 2e jaar € 25.000 
Abonnementsgelden 3e jaar € 62.500 
Inkomsten bijeenkomsten € 1.000 
Software (incl. service-overeenkomsten) 0 0 
Uitbouw software € 20.000 € 35.000 
Digitale databronnen € 21.000 0 
Seats2Meet (e.a.) € 15.000 
Personeelskosten € 126.000 
Ondersteuning ICT € 10.500 
Advisering/begeleiding/accountant € 34.950 
PR & Marketing, Accountmanagement € 80.000 
Huisvestingskosten € 15.300 
Informatie & Netwerkbijeenkomsten € 24.000 
Content LexisNexis € 21.300 

Totaal 3 jaar € 403.050 € 368.050 € 35.000 
Resultaat 3 jaar 0 

Wanneer de prognoses uitkomen, zal in het vierde en vijfde jaar geen financiële steun nodig zijn van 
provincie Flevoland en de gemeente Almere. De nieuwe bibliotheek zal zelfs een klein positief 
resultaat behalen van respectievelijk € 3.400,- in 2017 en € 16.400,- in 2018 (zie volgende pagina). 
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Ontwikkeling begroting 2017-2018 Inkomsten 2017 Inkomsten 2018 

Subsidie provincie 0 0 
Subsidie gemeente 0 0 
Abonnementsgelden € 78.000 € 94.000 
Inkomsten bijeenkomsten € 1.000 € 1.000 
Totaal inkomsten € 79.000 € 95.000 

Uitgaven 2017 Uitgaven 2018 
Software (incl. service-overeenkomsten) 0 0 
Uitbouw software € 5.000 € 5.000 
Digitale databronnen € 7.000 € 7.000 
Seats2Meet (e.a.) 0 0 
Personeelskosten € 21.000 € 21.000 
Ondersteuning ICT € 1.750 € 1.750 
Adviseri ng/begeleiding/accou ntant 0 0 
PR & Marketing, Accountmanagement € 15.000 € 15.000 
Huisvestingskosten € 5.100 € 5.100 
Informatie & Netwerkbijeenkomsten € 8.000 € 8.000 
Content LexisNexis € 12.750 € 15.750 
Totaal uitgaven € 75.600 € 78.600 
Resultaat € 3.400 € f6.400 

14.8 Vijfjarenbegroting 
Om een beeld van de financiële ontwikkeling van deze dienst te geven, is hieronder een 
vijfjarenbegroting opgenomen. Hieruit wordt duidelijk dat de afhankelijkheid van financiële steun van 
provincie en gemeente afneemt. Wanneer de dienst zich voorspoedig ontwikkelt, kunnen we deze in 
het vierde jaar (2017) op eigen kracht uitvoeren. 
Lef op: de eerste kolom bevat de cumulatieve begroting van de periode 2014 tot en met 2016; dit is de 
periode waarover we financiële steun vragen (zie volgende pagina). 
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Vijfjarenbegroting Periode 
2014-2016 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 jaar 2017 jaar 2018 

Inkomsten 
Subsidie Provincie 200.000 100.000 60.000 40.000 0 0 
Subsidie Gemeente 50.000 25.000 17.500 7.500 0 0 
Bijdrage de nieuwe bibliotheek 64.050 32.000 24.050 8.000 0 0 
Inkomsten abonnementen / searches 88.000 500 25.000 62.500 78.000 94.000 
Inkomsten bijeenkomsten 1.000 0 500 500 1.000 1.000 
Totaal inkomsten 403.050 157.500 127.050 118.500 79.000 95.000 

Uitgaven Periode 
2014-2016 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 jaar 2017 jaar 2018 

Software (incl. service-overeenkomsten) 0 0 - 0 0 0 
Uitbouw software 55.000 35.000 10.000 10.000 5.000 5.000 
Digitale databronnen 21.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
Aanpassingen ontmoetingsmimten (S2M e.a.) 15.000 5.000 5.000 5.000 0 0 
Personeelskosten 126.000 42.000 42.000 42.000 21.000 21.000 
Ondersteuning ICT 10.500 3.500 3.500 3.500 1.750 1.750 
Advisering / begeleiding / accountant 34.950 19.150 11.650 4.150 0 0 
PR & Marketing, Accountmanagement 80.000 30.000 27.500 22.500 15.000 15.000 
Huisvestingskosten 15.300 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 
Informatie & Netwerkbijeenkomsten 24.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
Content Lexis Nexis 21.300 2.750 7.300 11.250 12.750 15.750 
Totaal uitgaven 403.050 157.500 127.050 118.500 75.600 78.600 
Resultaat 0 0 0 0 3.400 16.400 
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14.9 Investeringen 
Om dit project succesvol te implementeren moet worden geïnvesteerd. Dit zijn zowel structurele als 
incidentele uitgaven. 

De incidentele uitgaven betreffen de ontwikkeling van aanvullende software om het personaliseren 
van informatie uit de database van LexisNexis mogelijk te maken en het Seats2meet-concept te 
introduceren. In totaal bedragen deze eenmalige investeringen € 35.000 in 3 jaar tijd. Deze uitgaven 
zullen het eerste jaar worden gedaan. Naast incidentele investeringen dient rekening te worden 
gehouden met een aantal structurele kostencomponenten zoals de verdere uitbouw van de 
softwaremogelijkheden. Hier kunnen besparingen worden doorgevoerd door deze aanpassingen c.q. 
uitbouw van de software (gedeeltelijk) te laten uitvoeren door studenten van de Hogeschool 
Windesheim Flevoland. Daarnaast worden structurele kosten gemaakt voor een auteursrechtelijke 
vergoeding voor de content van LexisNexis op basis van het aantal deelnemers. Het opgenomen 
bedrag is gebaseerd op de aannames in deze business case. Ook het gebruik van het concept van 
Seats2Meet voor de fysieke ontmoetingsplekken brengt structurele kosten met zich mee. 

Om de informatieservices goed te laten functioneren en bepaalde taken van de WSF te integreren 
worden kosten voor personeel en huisvesting gemaakt. 
Verder zijn kosten begroot voor het eventueel inhuren van adviseurs c.q. projectmanagers die het 
project optimaal kunnen begeleiden. Voor het realiseren van het project en het leveren van 
informatiediensten zullen personeelskosten worden gemaakt. Wij gaan hierbij uit van één senior 
medewerker voor twee dagen per week en daarnaast één junior medewerker eveneens voor twee 
dagen per week. 
Last but not least dient te worden geïnvesteerd in accountmanagement en PR en marketing. Dit is 
essentieel voor het werven van deelnemers en het slagen van het project. Accountmanagement moet 
adequaat worden uitgevoerd en tijd voor vrijgemaakt. Voor gemiddeld één dag per week wordt een 
accountmanager aangetrokken om de nodige werkzaamheden te verrichten. 

Voor een succesvolle introductie van de dienstverlening worden onder meer de volgende PR en 
marketingactiviteiten u itgevoerd: 
• Ontwerpen en verspreiden van leaflets waarop de nieuwe informatieservice op een mooie en 

adequate manier geïntroduceerd wordt binnen de doelgroep, stakeholders, partners en andere 
belangstellenden. 

• Op meerdere manieren acquireren richting onze doelgroep om potentiële deelnemers te 
benaderen. Onder andere via sociale media, mail, brief, netwerken of persoonlijk contact. 

• Goed opzetten en uitvoeren van accountmanagement richting de doelgroep. Dit geldt voor nieuwe 
contacten en bestaande contacten. 

• Bijeenkomsten en/of presentaties organiseren over de nieuwe informatieservice voor ZZP-ers, 
stakeholders, partners en organisaties binnen de gemeente en provincie, bv. KvK. 

• Artikelen schrijven over de nieuwe informatieservice in verschillende vakbladen. 
• Inzetten van netwerk van stakeholders en partners. 

14.10 Opbrengsten 
Inkomsten zullen de eerste drie jaar voor het grootste deel bestaan uit de beschikbaar gestelde 
financiële steun van de provincie Flevoland, de gemeente Almere en de kosteloze inbreng van 
software van LexisNexis. Daarnaast zullen opbrengsten worden gehaald uit abonnementsgelden, 
waarvan € 50,- per deelnemer per (deel van een) jaar als auteursrechtelijke vergoeding aan 
LexisNexis wordt afgedragen. Bovendien heeft LexisNexis voordeel van de investering in de 
ontwikkeling van software om digitale informatie als individueel maatwerk aan te bieden (totaal 
€ 55.000,-). 

Uitgangspunt hierbij is dat elke ZZP-er en zelfstandige ondernemer die gebruik wil maken van deze 
dienst hiervoor een bedrag betaald inclusief een abonnement bij de nieuwe bibliotheek. Hierbij maken 
we gebruik van een staffel, waarbij we in 2014 geen abonnementskosten in rekening brengen. In 2015 
vragen we € 15,- per maand (€ 180,- per jaar, excl. BTW), vanaf 2016 berekenen we € 25,- per maand 
(€ 300,- per jaar, excl. BTW). De deelnemers moeten, om gebruik te maken van deze 
informatieservice behoren bij de doelgroep (ZZP-ers of kleine MKB-ers) en woonachtig zijn in de 
provincie Flevoland. Door bij de start van deze dienst in 2014 de service gratis aanbieden wordt de 
aantrekkingskracht om deel te nemen vergroot. 
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In het eerste jaar (2014) gaan we, op basis van de uitkomsten van de pilot, uit van 50 afnemers die 
naast de kosten voor een bibliotheekabonnement geen abonnementsgeld betalen. Er zullen 
inkomsten binnenkomen via het uitvoeren van ingewikkelde zoekopdrachten in databases die in 
opdracht van ZZP-ers en MKB-ers door de medewerkers van de nieuwe bibliotheek zullen worden 
uitgevoerd. In de overeenkomst met LexisNexis is opgenomen dat de nieuwe bibliotheek 50% van de 
geïnde gelden voor deze zoekacties niet hoeft af te staan aan LexisNexis en zelf mag besteden. Het 
eerste jaar levert dat € 500,- aan inkomsten op. 

In het tweede jaar (2015) verwachten we € 25.000,- aan inkomsten. De verhoging komt door het 
groter aantal deelnemers (130) en hogere abonnementsgelden: 130 x € 180,- = € 23.400,- plus 
€ 1.600,- aan inkomsten via de zoekacties. Hiervan is € 7.300,- (of een deel hiervan) 
auteursrechtelijke fee voor LexisNexis. 

In 2016 zullen de inkomsten doorgroeien naar € 62.500,- doordat het aantal deelnemers naar 200 zal 
stijgen en we hogere abonnementsgelden (€ 25,- per maand) vragen. Hierdoor komt € 60.000,- aan 
abonnementsgeld binnen en nog € 2.500,- aan inkomsten via zoekacties. De vergoeding aan 
LexisNexis bedraagt dan € 11.250,-. 

Daarnaast verwachten wij het tweede en derde jaar € 1.000,- aan inkomsten te ontvangen bij het 
organiseren van bijeenkomsten door sponsor- of entreegelden. 

In 2017 en 2018 zullen de inkomsten doorgroeien naar respectievelijk € 79.000,- en € 95.000,-, onder 
meer door de stijging van het aantal abonnementen naar respectievelijk 250 en 300. 

De eenmalige investering van € 35.000,- verdwijnt en bij de structurele kosten kunnen ook 
besparingen worden doorgevoerd door het verminderen van personeelskosten en afnemende kosten 
voor uitbouw software en voor externe inhuur. 

Wanneer deze prognoses uitkomen, zal de dienst zelfstandig uitgevoerd kunnen worden en levert 
deze de nieuwe bibliotheek een positief resultaat op. 

Kijkend naar het potentieel binnen Flevoland van 1.200 ZZP-ers die binnen onze doelgroep vallen is 
200 deelnemende ZZP-ers, die woonachtig zijn in de provincie of gemeente, een realistische 
benadering. Via goede PR en marketing, het optimaal benutten van de fysieke ontmoetingsplek, en 
mogelijke verbreding van doelgroep en opschaling naar landelijk niveau, verwachten we over drie tot 
zes jaar een substantieel grotere afname van deze dienst. Te denken valt hierbij aan 1.000 tot 1.500 
afnemers van deze nieuwe gepersonaliseerde digitale en fysieke informatieservice. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: overzicht netwerkorganisaties en hun dienstverlening 

ZZP Nederland 
Dienstverlening 

Zelfstandigenplein 
Dienstverlening 

FNV Zelfstandigen 
Dienstverlening 

MeerBusiness 
Dienstverlening 

PZO 

€ 20,- per jaar 
Gratis helpdesk, leveringsvoorwaarden, modelcontracten, incassoservice, 
korting op collectieve zorgverzekering, boekhoudprogramma, verzekeringen 
via ZZP Nederland 

€ 35,- eenmalig, 10,- per maand (=€120 per jaar) 
Ledenvoordeel op inkoop, trainingen, opleidingen, workshops, 
themabijeenkomsten, advies via Kamer van Koophandel, 
belastingdeskundigen, banken, verzekeraars, Leden Etalage (subpagina met 
bedrijfsprofiel), voordelige flexplekken 

€ 17,75 per maand (€ 213,- per jaar) 
Gratis incassoservice, juridisch advies, apps voor zelfstandigen, 
belastingadviezen, deelname aan community, korting op scholing, 
verzekeringen, keurmerk, ov-kaarten e.d. 

€ 165,- per jaar per regio/Lidmaatschap voor 4 regio's: € 495,-
Tweewekelijkse nieuwsbrief met agenda bijeenkomsten, kortingen bij diverse 
zaken, activiteiten als koken/varen met directeuren, netwerkborrels, 
netwerkmeetings, thema avonden met proeverijen 

€ 126,85 excl. BTW (Platform Zelfstandige Ondernemers) 
Lobby in Den Haag, PZO Nieuwsbrief, Gratis helpdesk voor juridische en 
fiscale vragen, kortingen op ledendiensten, verzekeringen, workshops, 
toegang tot netwerk 

Bijlage 2: Activiteitenplanning 

Activlteltenplannmg 2014 Datum 3 febaiari 2014 

Jan Feb 
Nr. Omschrijving Maand 

Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Besiuitvonning 
a Besluitvorming Provincie Flevoland 
b Besluitvorming Gemeente Almere 

Voorbereiding 
c Voortereiden onivtikkelen producten 
d Samemwrit/ng onderzoeken met partijen 
e Doelroepen vaststellen en benaderen 
f PR- en marketing aciivilellen 
g Conlracl mei LexisNexis afsluiten 
h Beschrijving mkprocessen uitvoering project 

Realisatie 
/ Aanlevering content LexisNexis 
j Verdere uilbouvi software 
k Start project (go/no go) 
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