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Beleidsplan Praktizijns-Sociëteit 2019-2020: samenvatting 
 
Inleiding 
In het beleidsplan wordt geschetst hoe de Praktizijns-Sociëteit in 2019 en 2020 de bestaande dienst-
verlening gaat intensiveren en nieuwe diensten zal ontwikkelen en aan de leden zal aanbieden. Cen-
traal staat hierbij dat de Praktizijn mee zal gaan in de digitale ontwikkelingen en hierin een voortrek-
kersrol wil vervullen. Deze notitie is een samenvatting van het beleidsplan. 
 
Ambities 
De Praktizijn is zeer ambitieus om de huidige leden beter te bedienen en een aantrekkelijke partij te 
worden voor advocaten en notarissen om zich bij aan te sluiten. Hiertoe zal de Praktizijn een hybride 
bibliotheek worden met zowel boeken en tijdschriften op papier als zoveel mogelijk informatie en 
diensten in elektronische vorm. Daarnaast wil de Praktijk de sociëteitsgedachte verder uitbouwen.  
 
Prioriteiten  
In de bestuursvergadering van 3 oktober 2019 heeft het bestuur de onderstaande actiepunten als de 
belangrijkste voor de korte en middellange termijn aangemerkt. In deze samenvatting worden de be-
treffende actiepunten kort uitgewerkt. 
 
Doelgroepen  
De Praktizijns-Sociëteit heeft als doel om voor de Amsterdamse advocatuur en notariaat een aantal 
functies te ontplooien. Deze kunnen worden onderverdeeld in een drietal “clusters”, namelijk de 
Praktizijn als vereniging, de Praktizijnsbibliotheek en tenslotte de Praktizijn als dienstverlener. De 
driedeling wordt hieronder aangehouden bij het beschrijven van de actiepunten. 
 
De Praktizijn als vereniging 
Website 
De website wordt ervaren als oubollig. Deze uitstraling is deels het gevolg van verouderde vormge-
ving en deels van verouderde informatie. De Praktizijn zal de website actualiseren waarmee recht ge-
daan wordt aan het streven om de Praktizijn te ontwikkelen tot aanbieder van juridische informatie 
in elke vorm, dus op papier, digitaal en middels bijeenkomsten. 
 
Ledenkortingen 
De Praktizijn kan bij aanbieders van informatie(diensten) bemiddelen in een ledenkorting. Het is ui-
teraard aan een lid zelf om te beslissen of hij/zij gebruik wil maken van een aanbod. Te denken valt 
aan het faciliteren van cursussen van toonaangevende opleidingsinstituten, abonnementen op online 
databanken van uitgevers, portalen of van digitale nieuwsbrieven en aanbiedingen van e-books. 
 
Werven nieuwe leden 
Een van de belangrijkste bestaansredenen voor de Praktizijn is om het niveau van de juridische be-
roepsgroepen advocatuur en notariaat op peil te houden en zo mogelijk te verhogen. Dat niveau is 
met name bij de kleine kantoren een punt van zorg, of zou dat in ieder geval moeten zijn. Omdat 
aangenomen mag worden dat een kantoor naarmate het groter is, meer middelen zal besteden aan 
vakliteratuur, kennis en opleiding, is de behoefte aan informatie (zowel de bibliotheek als de cursus-
sen) bij de kleine kantoren het grootst. De analyse van het ledenbestand weerspiegelt dit niet, ster-
ker nog: het geeft een materiële ondervertegenwoordiging aan van die kleine kantoren. Hiermee is 
werving van kleine kantoren als lid van de Praktizijn een van de prioriteiten. 
 
De Praktizijnsbibliotheek 
Portaal overheidsbronnen 
De leden zonder eigen (digitale) bibliotheek hebben behoefte aan ontsluiting van informatie op hun 
eigen werkplek in plaats van uitsluitend in de Praktizijnsbibliotheek. De Praktizijn kan een portaal 
aanbieden dat alle openbare bronnen bij elkaar brengt, bijvoorbeeld rechtspraak.nl, wetten.nl en 
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overheid.nl maar ook jurisprudentiedatabanken van openbare instanties die niet in rechtspraak.nl 
zijn opgenomen. De eigen catalogus van de Praktizijn dient onderdeel te zijn van dit portaal zodat 
deze kennisbron direct in de zoekacties wordt aangeboden. 
 
Online lezen van boeken 
Het papieren boek wordt langzaamaan vervangen door het digitale boek. Dit is deels het gevolg van 
ruimtegebrek voor papieren collecties bij bibliotheken van grote kantoren, deels vanwege de vraag 
naar de mogelijkheid om boeken overal en op ieder tijdstip ter beschikking te hebben. 
De Praktizijnsbibliotheek heeft de ambitie om de eigen collectie online als e-book aan te kunnen bie-
den aan alle leden. Als eerste stap zal de Praktizijn de belangrijkste boeken uit het archief digitaal wil-
len aanbieden. Scannen is kostbaar en kan waarschijnlijk niet uit het eigen budget worden opge-
bracht. De Praktizijn zal hiervoor sponsors moeten vinden onder de leden. 
Ook de leverbare boeken zullen digitaal aangeboden moeten kunnen worden aan de leden. Met indi-
viduele uitgevers zullen afspraken gemaakt moeten worden over uitleenmodellen of korting voor le-
den bij aanschaf van een e-book. 
 
Catalogus: zoekmachine en metadata 
De catalogus van de Praktizijn is een van de meest complete in Nederland en is daarmee een waarde-
volle bron van informatie. De Praktizijn zal doorgaan met het beschrijven op de huidige wijze. Aanvul-
lend zullen samenvattingen en inhoudsopgaven worden toegevoegd, bij voorkeur door deze uit an-
dere digitale bronnen te betrekken en eventueel aanvullend te bewerken. Extra aandacht zal worden 
besteed aan de opname van Open Access-artikelen. 
 
Catalogus: ontsluiten bij kantoren 
De catalogus is te raadplegen in de bibliotheek en via de website. Om de zichtbaarheid van de Prakti-
zijnscollectie bij advocaten te vergroten, is het verstandig de catalogus aan te bieden en te laten 
doorzoeken door de zoekmachines Legal Intelligence en Rechtsorde. In zoekacties worden dan niet 
alleen de bij het kantoor aanwezige digitale bronnen getoond maar ook de bij de Praktizijn aanwe-
zige boeken en artikelen. Een aanvraagformulier kan worden getoond bij het aanklikken van een item 
in de trefferlijst. De Praktizijn gaat onderzoeken of de collectie door Google kan worden geïndexeerd. 
 
Catalogus: overzichtspagina’s 
De Praktizijn kan op eenvoudige wijze via de website leden attenderen op relevante bronnen. Hierbij 
gaat het om overzichten als: 

- Een pagina met alle tijdschriften in de collectie inclusief vermelding van de jaargangen die 
elektronisch, op papier in de bibliotheek en op papier in het archief aanwezig zijn.  

- Een overzicht van de belangrijkste bronnen per rechtsgebied. 
- Een overzicht van alle internationale pay-per-view databanken. 
- Een pagina met alle juridische Open Access-tijdschriften. 

 
De Praktizijn als dienstverlener 
Bestaande dienstverlening continueren 
De bestaande dienstverlening in de vorm van het beantwoorden van inhoudelijke zoekvragen zal 
worden voortgezet. Dat geldt ook voor het uitlenen van boeken en het leveren van artikelen. De 
Praktizijn wil door een toegankelijker website het online aanvragen van informatie bevorderen. De 
koppeling van de catalogus aan zoeksystemen bij de kantoren moet ook een impuls geven aan het 
online opvragen van informatie. 
 
Zoekcursussen 
De Praktizijn zal een zoekcursus laten ontwikkelen. Centraal staat hierbij de vraag: ”Hoe pak je een 
juridische vraag aan?”. Deze cursussen zijn exclusief voor de leden. 
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Verdiepingsbijeenkomsten 
Een aantal keren per jaar organiseert de Praktizijn in nauwe samenwerking met de rechtbank verdie-
pingsbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden door zowel rechters als advocaten bijgewoond. Dit is 
een unieke manier om beide groepen met elkaar in contact te brengen en organisatie van de bijeen-
komsten zal worden voortgezet. 
 
Insourcing bibliotheektaken 
De kleinere kantoren hebben (een latente) behoefte aan ondersteuning bij het zoeken van informa-
tie. De Praktizijn zal modellen ontwikkelen om aan deze vraag te voldoen. 
De bibliotheekmedewerkers bij de grote kantoren gaan steeds meer inhoudelijke zoekvragen beant-
woorden waarmee traditionele bibliotheektaken komen te vervallen. De kantoren hebben dan ook 
behoefte aan het uitbesteden van deze activiteiten. De Praktizijn kan deze diensten overnemen. 
 
Voorbeelden van diensten onder de noemer “De externe bibliothecaris” zijn: het leveren van stan-
daarddocumentatie, het verzorgen van aanwinstenlijsten, het aanbieden van overzichten met juridi-
sche bronnen, de controle op de beschikbaarheid van recente e-books en het actief attenderen op 
relevante literatuur. 
 
Planning 
Vanzelfsprekend zijn deze plannen niet allemaal direct te realiseren. Schematisch weergegeven is dit 
de planning, de getallen verwijzen naar de kwartalen in een kalenderjaar. 
 

De vereniging 2019/3+4 2020/1+2 2020/3+4 
Website X X  

Ledenkortingen X X X 

Werven nieuwe leden X X X 

 
De bibliotheek 2019/3+4 2020/1+2 2020/3+4 
Portaal overheidsbronnen  X X 

Online lezen van boeken  X X 

Catalogus: zoekmachine en metadata X X  

Catalogus: ontsluiten bij kantoren  X  

Catalogus: overzichtspagina’s X X  

 
De dienstverlener 2019/3+4 2020/1+2 2020/3+4 
Bestaande dienstverlening continueren X X X 

Zoekcursussen X X X 

Verdiepingsbijeenkomsten X X X 

Insourcing bibliotheektaken X X X 

 


