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OCLC is een wereldwijd samenwerkingsverband dat is opgericht door deelnemende 
bibliotheken, archieven en musea die samenwerken en elkaar en de OCLC-organisatie 
ondersteunen door het delen van materialen, expertise en kosten. De samenwerking is 
gebaseerd op de gemeenschappelijke betrokkenheid van de leden en OCLC-
medewerkers bij de volgende waarden: 
 
Coöperatieve betrokkenheid — Wij geloven dat elk individu in het OCLC-collectief zijn 

of haar kennis en competenties kan delen om bij te dragen aan het maatschappelijk 
doel en de missie van het collectief. 
 
Schaalvoordeel — Wij geloven dat we gezamenlijk de diensten aan onze gebruikers 

kunnen optimialiseren door kosten te delen en de kostentoename van 
bibliotheekhandelingen te verkleinen. 
 
Uitmuntendheid— We ondersteunen onze leden in hun streven naar hoogwaardige 

informatiediensten. 
 
Inclusiviteit — We begrijpen het belang van internationale samenwerking, met 
deelnemers van overal ter wereld en instellingen van allerlei soorten en grootten. 
 
Innovatie en onderzoek — We geloven in innovatie op basis van onderzoek om de 

informatiediensten te verbeteren. 
 
Open communicatie — We geloven in open, eerlijke en nauwkeurige communicatie 
onderling. 
 
Respect — We respecteren de rechten, religies en culturen van elk lid en elk individu, 

en we behandelen elkaar met veel respect en waardigheid. 
 
Samen delen — Wij geloven dat alle bibliotheken, archieven en musea beschikken 
over waardevolle bronnen voor onze gebruikers, en we zijn van harte bereid om deze 
bronnen met elkaar te delen. 
 



Duurzaamheid — We streven ernaar om het collectief te onderhouden en uit te breiden 
voor onze gebruikers.   
 
Vertrouwen — We zijn bereid om het beleid en de praktijken van het collectief te 

ondersteunen. 
 
Om deze gemeenschappelijke waarden te ondersteunen, zullen de leden en 
medewerkers van OCLC zich laten leiden door de volgende principes: 
 

 Samenwerken om de gemeenschappelijke doelen te bereiken met optimale 
efficiëntie. 
 

 Collecties, metagegevens, 'best practices' en expertise met elkaar delen. 
 

 Eerlijk en open met elkaar communiceren, openhartig opinies uitwisselen en 
elkaars gezichtspunten, ideeën en cultuur respecteren. 
 

 De internationaal geaccepteerde normen aanhouden en de algemeen erkende 
richtlijnen volgen om het delen van bronnen en het uitwisselen van informatie te 
bevorderen. 
 

 Feedback geven aan OCLC over producten en diensten om de kwaliteit, 
betrouwbaarheid, bruikbaarheid en prijsvoordelen te vergroten. 
 

 De toegang tot informatiebronnen verbeteren, en deze bronnen structureren, 
conserveren en archiveren voor toekomstige generaties. 
 

 Deelnemen in het bestuur van OCLC via de Regional Councils, Global Council 
en de Board of Trustees. 
 

 Het gebruik van OCLC-records bevorderen door het toepassen van de 
'WorldCat-rechten en -verantwoordelijkheden van het OCLC-collectief' en de 
'WorldCat-samenwerkingsprincipes'. 


