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SSO Christelijke TOP titels in Statisch Standing Order 

 
Doelstelling 

Door dit SSO productconcept verzekert u zich van een permanente aanvulling van de Christelijke boeken, 
gelijkmatig gespreid over het jaar. 
De belangrijke populaire werken kunnen hierdoor in een minimum van tijd kastklaar en gekoppeld geleverd 
worden. 

Concept omschrijving 

Deze boeken worden u aangeleverd met het juiste rug etiket en indien uw bibliotheeksysteem gekoppeld is 
kunnen wij voor u de RFID programmeren met een uniek nummer en uw ISIL code. Andere bibliotheken met 
vestigingen in de bijbelbelt zijn u reeds voorgegaan en we kunnen gerust stellen dat zij tevreden zijn met deze 
service. Elke titel wordt slechts éénmaal aangeboden maar kunnen achteraf steeds bijbesteld worden. De 
belangrijke populaire werken kunnen hierdoor in een minimum van tijd kastklaar en gekoppeld geleverd 
worden. 
Hierdoor wordt het personeel dat de collectievorming op zich neemt ontlast en kan het zich toespitsen op een 
verdere uitdieping van de collectie. 

Welke titels komen in dit concept? 

Jaarlijks selecteren wij samen met de uitgevers titels die de connotatie verkrijgen van “Christelijk geïnspireerd”. 
Als we een opsplitsing maken per rating zien we voor 2019-2020 deze aantallen, totaal 125 titels: 

• AAA = 11 titels 
• AA = 72 titels 
• A = 42 titels 

Populaire genres en populaire auteurs krijgen absolute prioriteit. Het gaat om volwassenen fictie boeken in de 
genres: streek- en familieromans, historische romans, vertaalde literaire romans,…allemaal met christelijke 
inslag. Krachtige verhalen en familieromans vol romantiek en tragedie die de lezer bemoedigen vanuit de bijbel 
en thema’s behandelen zoals de kracht van geloof en geloofsonzekerheid. 

De uitgeverijen en fondsen die wij meenemen zijn onder andere : Kok, Voorhoeve, Ten Have, Mozaïek, Grace 
Publishing House, Boekencentrum, Z&K, Jongbloed Boeken, Uitgeverij Van Wijnen, Uitgeverij de Streekroman, 
De Parel, De Banier Uitgeverij, Scholten, Het Zoeklicht,… 

Op vraag van een aantal bibliotheken weren we thrillers uit dit concept, maar ze kunnen op eenvoudige vraag 
toegevoegd worden. (bijvoorbeeld de boeken van Ted Dekker,..) 

SSO 2.0 en SSO 3.0 

De features uit SSO 2.0 kunnen ook toegepast worden op deze product SSO. 
Nu ook in SSO 3.0 ! 
Elke week worden de geselecteerde boeken op de website weergegeven in een verlanglijstje. U krijgt een mail 
met de vermelding dat er voor u een nieuwe selectie klaarstaat: u kan deze eenvoudig aanduiden en selecteren 
voor een bestelling.  Zie hiervoor de Techspec SSO 3.0 
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Blacklist:  

er wordt een lijst met "negatifs" opgebouwd om SSO's bij te sturen alvorens deze eventueel en optioneel door 
de DSO worden bijgewerkt. 
De parameters van deze blacklist worden verwerkt in een variabel tabel met volgende kenmerken: hoofdgroep, 
criteriaveld, veldwaarde en relatieve correctiefactor. 
De relatieve correctiefactor geeft de relatieve mindering aan van de aantallen zoals gegenereerd in de SSO 
omschrijving. De waarde van dit veld kan variëren van -100% tot 0. Opwaarderingen van aantallen (positifs) 
worden hier niet in opgenomen. Hier kan het gaan om een auteur of uitgave vorm (hardcover, paperback) die u 
wenst uit te sluiten. 

Projectvoorwaarden 

Voor een optimale werking van deze SSO dient uw collectie verwerkt te worden in ons systeem. Indien deze 
historiek niet verwerkt wordt, kunnen wij, indien nodig, enkel rekening houden met uw aankoophistoriek bij 
Medio. Deze beperking geldt NIET binnen het concept van SSO 3.0 

Enkele voorbeelden:  

Het aanbod Christelijke boeken is tweeledig. Enerzijds is er de non-fictie. Boeken over theologie, maar ook 
spirituele titels en gebedenboeken die lezers dichter bij God proberen te brengen. 

Er zijn natuurlijk ook veel romans, krachtige historische verhalen en familieromans vol spanning en tragedie, 
maar ook humor en romantiek, die de lezer bemoedigen vanuit de bijbel en thema’s behandelen zoals de 
kracht van geloof en geloofsonzekerheid.  

Uitgeverijen en fondsen waarvan wij leveren zijn onder andere: Kok, Voorhoeve, Ten Have, Mozaïek, Grace 
Publishing House, Boekencentrum, Z&K, Jongbloed Boeken, Uitgeverij Van Wijnen, Uitgeverij de Streekroman, 
De Parel, De Banier uitgeverij, Scholten etc… 

Voorbeelden uit het recente aanbod: 

 


