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Succesfactoren van een
automatiseringsproject

Studenten en medewerkers van de Groningse Hanzehogeschool kunnen sinds kort
vanuit al hun twaalf mediatheken en vanuit alle geïntegreerde werkplekken informatie
opzoeken, publicaties aanvragen en per e-mail vragen stellen. Twee jaar geleden was
daar nog geen denken aan. Welke succesfactoren hebben bijgedragen aan het
automatiseringsproject van de HanzeMediatheek?

Marjolein Nieboer

De collecties van de Hanzehogeschool, Hogeschool
van Groningen, zijn opgenomen in een gezamen-

lijke geautomatiseerde catalogus die 150.000 titels telt.
Eindgebruikers kunnen vanuit het catalogusmenu ook
allerlei externe bestanden doorzoeken: het artikelen-
bestand Online Contents, de regionale catalogus Noord-
Net, het landelijke Open Bibliotheek Netwerk (OBN) en
natuurlijk World Wide Web. De HanzeMediatheek-
collectie is op haar beurt via het OBN en WWW te
raadplegen.
De communicatie tussen gebruikers en mediatheken is
bovendien eenvoudiger dan ooit. Vanachter hun scherm
kunnen alle studenten en medewerkers van de Hanze-
hogeschool met een eigen e-mail account geleend mate-
riaal reserveren en verlengen. Verder is elektronische
tijdschrift-titelattendering (sdi) gratis beschikbaar. De
mediatheken rappelleren elektronisch; een week voor
het eerste rappel versturen ze een elektronische voor-
aankondiging. En per e-mail beantwoorden ze de elek-
tronisch gestelde vragen en opmerkingen van gebrui-
kers.
Deze mediatheekvoorziening mag modern genoemd
worden, zeker wanneer men deze afzet tegen de situatie
van krap twee jaar geleden. Toen gebruikten de
mediatheken verschillende softwarepakketten naast el-
kaar: Adlib (twee versies), AskSam (twee versies), Bibis,
Bibliobas, Bicat (twee versies) en Headfast. Van een
gezamenlijke geautomatiseerde voorziening was in het
geheel geen sprake. Er is dus een flinke inhaalmanoeuvre
uitgevoerd om de achterstand in de mediatheek-
voorziening weg te werken. Dankzij de inzet van pro-
ject- en mediatheekmedewerkers bij de hogeschool, de
Universiteitsbibliotheek Groningen en Pica is de achter-
stand in een tijdsbestek van twee jaar zelfs omgezet in
een voorsprong.

Alle seinen op groen

Een gedegen voorbereiding zorgde ervoor dat het
automatiseringsproject startte vanuit een gespreid bedje.

De hogeschool, met het hoger onderwijs als core business,
had een bibliotheeksysteem nodig dat het onderwijs
kwalitatief goed moest ondersteunen. De Hanze-
hogeschool biedt ruim zestig hogere beroepsopleidingen
aan; 15.000 studenten volgen er een opleiding en er zijn
1500 medewerkers werkzaam.
De primaire projectopdracht was van meet af aan voor
iedereen duidelijk: het realiseren van een geïntegreerde
on line publiekscatalogus, intern raadpleegbaar via het
hogeschoolnetwerk en extern te raadplegen via Noord-
Net, OBN en WWW.
Alle vestigingen wilden hetzelfde systeem gaan gebrui-
ken. Na een vooronderzoek1 door een projectgroep van
het College van Bestuur was al in 1994 uit het eind-
advies2 naar voren gekomen dat catalogiseren in het
Gemeenschappelijk Catalogiseersysteem van Pica de
voorkeur genoot.
Besloten werd nu ook het Lokale Bibliotheek Systeem
van Pica in te voeren, i.c. de modulen voor de geautoma-
tiseerde publiekscatalogus, de uitleen- en de bestel-
administratie. Als belangrijkste overweging om voor
Pica te kiezen gold de toegankelijkheid van veel andere
externe (Pica-)bestanden en, in het algemeen, de voor-
delen van een landelijk veelgebruikt systeem.
Er bestond een duidelijke relatie tussen de projectmissie
en de missie van de HanzeMediatheek; deze vervult
‘een centrale plaats in het onderwijs en is overal en altijd
toegankelijk’. De mediatheekmissie is op haar beurt
goed ingebed in de missie van de hogeschool die aan-
geeft dat haar opleidingen voor het jaar 2000 omge-
vormd worden tot ‘inspirerende werkplaatsen waar de
permanent lerende en de ondernemende student cen-
traal staat, met aandacht voor hoogwaardige informa-
tietechnologie en een beroepsuitoefening in een interna-
tionaal perspectief’. De HanzeMediatheek biedt alle
studenten op dit moment inderdaad een werkplek waar
(inter)nationale informatie gericht op het beroepenveld
wordt aangeboden in (multi)mediavorm.
Last but not least kon het project van begin tot eind
rekenen op positieve en eensgezinde steun vanuit het
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bestuur en management. Een substantiële investering in
de kwaliteit van de bibliotheekvoorziening werd ook in
die kringen noodzakelijk geacht, omdat dit het hele
onderwijsproces in belangrijke mate zou ondersteunen.

Planning en organisatie

De organisatie van het Automatiseringsproject, beschre-
ven in het Projectplan HanzeMediatheek,3 werd breed
opgezet. Een klankbordgroep van studenten en
hogeschoolmedewerkers bewaakte de link naar de
onderwijspraktijk. Uit gebruikersonderzoek4 was geble-
ken dat studenten en medewerkers graag zelfstandig en
met inzet van moderne technologie informatie wilden
kunnen zoeken. De klankbordgroep hield de concrete
toepassing van vernieuwingen binnen de onderwijs-
praktijk in de gaten, terwijl een stuurgroep de eindverant-
woordelijkheid voor het project droeg. De projectplan-
ning was gefaseerd van opzet, met prioriteit voor het
invoeren van nog niet geautomatiseerde collecties. Elk
deelproject werd aangestuurd door een projectgroeplid
met een secondant. Alle faculteiten leverden één project-
groeplid die gedurende het gehele project één dag per
week (0,2 fte) vrijgesteld was voor projectwerkzaam-
heden. Deze vrijstelling bleek van groot belang.
De gehele planning werd onderverdeeld in vier mijlpa-
len, corresponderend met de implementatie van de
Pica-modulen. Tussentijdse meetpunten markeerden
de momenten waarop het project de ene fase afsloot en
een nieuwe stap volgde. Indien nodig werd de planning
na terugkoppeling in de stuurgroep en de klankbord-
groep bijgesteld. Aan het eind van elke fase vond besluit-
vorming plaats over het vervolg van het project.
Om niet het wiel opnieuw uit te vinden is de project-
groep in 1996 verschillende keren te rade gegaan
bij collega’s in het land. Zij bezochten hogescho-
len in Amsterdam, Rotterdam (2), Tilburg, de
Stadsbibliotheek Haarlem en de Gemeente-
bibliotheek Rotterdam. De ervaringen van
mediatheken elders bleken van wezenlijk
belang; voor het ontwikkelen van een
invoerformat voor bladmuziek zelfs onont-
beerlijk.
Voor de invoering van een Pica-module
(catalogus, uitlening, acquisitie) plaatsvond
doorliepen de bibliotheekmedewerkers
eerst een uitgebreid scholingstraject, on-
der leiding van de Universiteitsbibliotheek
Groningen. Ruim dertig mediathecarissen
zijn op die manier geschoold in GGC/
OWC (catalogiseren), OUS (uitleen-
systeem) en ACQ (besteladministratie).
Een kleiner aantal volgde een scholing in
GOO (onderwerpsontsluiting), catalogise-
ren van seriële werken, avm en bladmuziek.

Meeliften

In de zomer van 1996 bracht de hogeschool met het
project Digitale Campus5 een 2 Kb-verbinding tot stand
tussen al haar vestigingen. Van dit zusterproject kon het
automatiseringsproject dankbaar de vruchten plukken!
Het project kon zodoende zelfs een grote sprong voor-
waarts maken. Toen na de medewerkers ook alle studen-
ten een e-mailadres kregen, maakte de HanzeMediatheek
in oktober 1997 de overstap naar het elektronisch verstu-
ren van rappels en vooraankondigingen: een novum in
het Groningse en zelfs in den lande. Deze succesfactor is
dan wel plaatsgebonden, het is tegelijkertijd een fraai
voorbeeld van geslaagd geïntegreerd hogeschoolbeleid.
In juli 1995 stelde het hogeschoolbestuur uit de strategi-
sche beleidsreserve 319.000 gulden beschikbaar voor de
bibliotheekautomatisering. In het kader van het subsidie-
fonds Kwaliteit en Studeerbaarheid vroeg én kreeg de
hogeschool in 1996 een additioneel bedrag van een
miljoen gulden. Deze aanpak is een ander voorbeeld van
de manier waarop het project met succes ‘meeliftte’ op
het algemeen hogeschoolbeleid. De faculteiten bleken
bereid het resterende bedrag - bijna 700.000 gulden -
naar rato van studentenaantallen op te brengen. Hieruit
bleek andermaal dat het project over een stevig draag-
vlak beschikte.

Samenwerking met UB en Pica

Tijdens de uitvoering van het project bestond er een
nauwe samenwerking met de Universiteitsbibliotheek
Groningen en Pica. In maart 1996 sloot de Hanze-
hogeschool met beide partners een samenwerkings-
contract, zodat de projectactiviteiten een bestuurlijke

inbedding verkregen. De Universiteitsbibliotheek ver-
zorgde de hardware en, zo is reeds vermeld, de
scholing voor de Hanzemediathecarissen. Pica le-
verde de software, het Lokale Bibliotheek Systeem

en een initiële cursus bij elke nieuw te
implementeren module. Het zal duidelijk
zijn dat deze samenwerking de hogeschool

op cruciale punten veel werk en zorg uit
handen heeft genomen. De hou-
ding van de directie en medewer-
kers van de UB Groningen bleek

uitermate coöperatief; de account-
manager bij Pica zag binnen haar

organisatie nauwlettend toe op het halen
van de gestelde deadlines. Deze vrij unieke

samenwerking werkte gedurende het hele
project naar ieders tevredenheid.

Informatie en communicatie

Een buitengewoon kritische succesfactor bij elk
project vormt de interne informatie en communicatie. In
dit geval was daar goed over nagedacht. Om iedereen

Projectmedewerker krijgt pet en valentijnsbeer voor zijn inzet.

Foto: Antoinette Borchert.
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regelmatig te informeren verscheen er elke twee maan-
den een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken over
het project. Studenten en personeel werden via de
hogeschool- en faculteitskrant geïnformeerd over voor
hen relevante veranderingen in de dienstverlening.
Ook aan het organiseren van mijlpaalvieringen is be-
wust veel aandacht besteed. Van elke bijeenkomst werd
iets bijzonders gemaakt om het saamhorigheidsgevoel te
versterken. In maart 1996 kwam iedereen op de Univer-
siteitsbibliotheek Groningen bijeen voor de kick-off bij-
eenkomst. Twee leden van het College van Bestuur van
de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool
gaven daar letterlijk de ‘aftrap’ van het project. En in
februari 1997 werd in romantische Valentijnssfeer de
start van de geautomatiseerde uitlening gevierd. De
mediatheek was verlicht met kaarsen, er was hartvor-
mige koek bij de koffie en de projectmedewerkers kregen
een valentijnsbeer uitgereikt. Eind juni 1998 volgde ter
afronding een ‘afkick’-bijeenkomst, waarbij het project
‘uitgezongen’ werd.
Het succes van het automatiseringsproject Hanze-
Mediatheek heeft veel te danken gehad aan de zeer
geslaagde tweemaandelijkse strategische projectgroep-
sessies. Deze sessies, onder leiding van een professionele
trainer, hebben bewerkstelligd dat de projectgroep ging
functioneren als een goed getraind team. Een fikse
investering in professionele begeleiding bleek dus zeer
vruchtbaar.
Ondanks alle inspanning bleek toch de vlam in de pan
te kunnen slaan. Op het moment dat de acquisitiemodule
in uitvoering werd genomen ontstond onrust binnen een
van de faculteiten, een kwestie van onjuiste en onvolle-
dige informatie. Er rees een misverstand over de mate
waarin de acquisitiemodule centraal aangestuurd zou
worden. De bestuurlijke filosofie van de hogeschool
‘Decentraal, tenzij ...’ leek aan het wankelen te worden
gebracht door een centrale handeling als het geven van
een laatste - puur administratief bedoeld - fiat aan een
bestelling. Ondertussen is de hogeschool van haar de-
centrale beginsel afgestapt en wordt op basis van inhou-
delijke argumenten beslist wat (de)centraal geschiedt.
Begin 1998 werd de acquisitiemodule alsnog hogeschool-
breed geïmplementeerd. In het laatste projectjaar trad
hier en daar wel enige veranderingsvermoeidheid op,
maar door steeds te investeren in de interne communi-
catie bleef iedereen uiteindelijk toch gemotiveerd.

Terugkijken

Terugkijkend heeft het project veel van zijn succes te
danken gehad aan de bestuurlijke steun, de grondige
voorbereiding, de duidelijke doelstelling en de inbedding
in het hogeschoolbeleid. De consequent volgehouden
breed opgezette projectorganisatie en de externe oriën-
tatie eveneens. Allemaal factoren die voor de hand-
liggend lijken, maar de realiteit van projecten laat zien
dat de aandacht voor goede intenties dikwijls gaande-

weg verslapt. Vasthoudendheid is nodig.
Een echte succesfactor was ook de samenwerking met de
UB Groningen en met Pica. Deze ‘ademde direct vanaf
het begin een positieve atmosfeer’, zegt Universiteits-
bibliothecaris Alex Klugkist desgevraagd. ‘En dat was
geen vanzelfsprekende zaak, het ging om een omvang-
rijk en complex proces. Bij problemen gingen de drie
partijen niet met de vinger naar elkaar wijzen voor de
oorzaak, maar werd er constructief overlegd.’ Ook ad-
junct-directeur Anton Bossers van Pica roemt het ‘con-
structief proces’. Bossers, die al heel wat van dit soort
projecten heeft meegemaakt, zegt daarover: ‘Bij de
implementatie van geautomatiseerde systemen bij (on-
derwijs-)instellingen geven externe factoren vaak extra
complicaties: de gelijktijdigheid met fusies of met ver-
nieuwing van het onderwijs bijvoorbeeld. Als een pro-
ject dan ook nog eens met drie partijen moet worden
uitgevoerd is het bijna vragen om moeilijkheden. Deze
moeilijkheden zijn er niet geweest.’ Nu ging het in
Groningen niet om een fusie, maar een automatiserings-
project voor twaalf mediatheken vergt ook heel wat op
samenwerking gerichte inzet en inspanning.
De inzet en betrokkenheid van de mediathecarissen
bleek uiteindelijk de belangrijkste succesfactor, onder-
steund door de ruime scholingsprogramma’s tijdens het
project. In de post-projectfase is de HanzeMediatheek
in rustiger vaarwater terecht gekomen. De nieuwe werk-
wijze is nu routine, maar vergt van de medewerkers wel
de nodige flexibiliteit. De mediathecarissen houden zich
inmiddels bezig met het opstellen en uitvoeren van een
beleidsplan HanzeMediatheek 2000 dat richting geeft aan
de ontwikkelingen in de komende jaren. Nu de vernieu-
wing eenmaal in gang is gezet, lijkt het innovatieproces
niet meer te kunnen stoppen. De HanzeMediatheek is
gelukkig goed manoeuvreerbaar en de twaalf media-
theken varen daarbij een nieuwe, gezamenlijke koers.
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