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De bibliotheek als taak-marktorganisatie

LAAT IK OM te beginnen opmerken dat bij lezing van het
artikel van Maurits van der Graaf en Ton Meulemans

herkenning mijn belangrijkste gewaarwording was. In
Delft zitten we al zo’n drie jaar op dit spoor en tijdens het
door hen beschreven NIWI-project zijn er de nodige on-
derlinge contacten geweest.*

Allereerst is er een commentaar vanuit de situatie van een
universiteitsbibliotheek. De Delftse productcatalogus laat
ruim zeventig producten en diensten zien, waaronder een
aantal campusgerichte producten zoals (gecomputeri-
seerde) studieplaatsen, baliediensten en campus only toe-
gankelijke databases. In tegenstelling tot de ervaring die
de auteurs vanuit een niet-universitaire situatie beschrij-
ven, is het voor deze categorie producten tamelijk com-
plex, of arbitrair zo men wil, welk deel van de kosten
klant-afhankelijk is en welk deel klant-onafhankelijk.
Voorzover je dit al helder (gekozen) hebt, is de volgende
vraag hoe je tot verrekening moet komen. Studieplaatsen
per uur verhuren? Balie-informatie per minuut betalen of
per vraag op basis van no cure no pay? Campuslicenties
voor databases laten nogal wat verschillende prijsstructu-
ren zien, waarbij het - potentiële - gebruik soms wel en
soms niet een factor is. Hoe hanteer je dat bij een even-
tuele doorbereking?
Verder gaat het in deze gevallen om zeer grote aantallen
‘kleingebruikers’. De inningskosten kunnen dan gemakke-
lijk de gebruikerskosten overtreffen. Is dit gerechtvaar-
digd vanuit een efficiencybenadering voor de universiteit
als geheel?
Naast dit soort pragmatische overwegingen zal een uni-
versiteit ook principieel niet willen beknibbelen op het
gebruik van informatie. Integendeel, men wil binnen een
universiteit, net als in iedere kennis-intensieve organisatie,
een informatierijke werk- en studieomgeving creëren,
waarin het gebruik van informatie op alle mogelijke ma-
nieren wordt aangemoedigd. Universiteiten zijn daarbij in

het algemeen zo open naar de maatschappij, dat zij in be-
langrijke mate deel uitmaken van de nationale kennis-
infrastructuur. In dit verband is het opmerkelijk dat de au-
teurs wel refereren aan de Commissie Cohen, maar daar-
bij niet vermelden dat juist ook Cohen een uitzondering
op de strikte taak-marktscheiding maakt als het gaat om
kennisinfrastructuur, de core business van wetenschappelij-
ke bibliotheken.

Ten tweede wil ik nog even stilstaan bij de consequenties
voor de organisatie van de door Van der Graaf en Meule-
mans gekozen benadering. De door hen genoemde schei-
ding van financiële stromen in subsidie en directe inkom-
sten is daarbij niet meer dan een betrekkelijk simpel sluit-
stuk van het proces. De organisatorische en bedrijfscultu-
rele effecten gaan veel verder. Om de integrale kosten per
product te kennen moet je integraal tijdschrijven. Wel
eens geprobeerd in een bibliotheek? Tal van manage-
mentinstrumenten moeten worden geïntroduceerd en het
gebruik daarvan moet gemeengoed worden. Dat begon in
Delft vier jaar geleden met projectmanagement. We pas-
sen nu met toenemend enthousiasme de Balanced Score-
card toe en zijn bezig de hele organisatie te kantelen van
procesgestructureerd naar een benadering die gebaseerd is
op producten & diensten als basis voor de organisatie-
opbouw, voor de jaarplannen, voor de financiële admini-
stratie enzovoort. Klanten vragen in toenemende mate om
tastbare kwaliteitsgaranties. Voor documentleverantie
hebben wij de kwaliteit geborgd volgens de ISO 9002-
standaard en gecertificeerd. Voor andere producten, dien-
sten en ondersteunende processen wordt hieraan hard ge-
werkt.
Ik zou deze beschouwing kunnen voortzetten met opmer-
kingen over management-informatie, klantgerichtheid,
marketing, innovatie en integraal management. Ik hoop
echter dat ook anderen zullen stilstaan bij de binnenkant
van de taak-marktorganisatie. Hoe ga je bijvoorbeeld om
met beloningsstructuren? Auto van de zaak voor de snelle
markt-grrls en -boys? Gratificatietje voor de brave taak-
werkers?

Leo Waaijers, Frans Mast en Henk W. Plasmeijer

Een kostenverrekeningsmodel voor
bibliotheken ter discussie deel 1

In het meinummer van Informatie Professional presenteerden Maurits van der

Graaf en Toon Meulemans een kostenverrekeningsmodel voor bibliotheken.

Zij beoogden met dit model de discussie over de doorberekening van kosten aan

klanten aan te wakkeren. De redactie nodigde Leo Waaijers, Frans Mast en Henk

W. Plasmeijer uit hun visie op dit model te geven.
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Ten slotte loopt in Delft de stroom van de ‘kruissubsidie’
in toenemende mate in de omgekeerde richting dan door
bezorgde wakers tegen concurrentievervalsing altijd weer
gesuggereerd wordt: de winst uit de marktactiviteiten be-
tekent een broodnodige aanvulling op de steeds verder
achterblijvende subsidie voor de infrastructurele taken.

* Voor een iets meer op de Delftse situatie toegesneden beschrijving,

zie het artikel ‘The new library, a hybrid organisation’ van mijn hand

in het mei-nummer van New Library World (Vol 100, No 1148). Mijn

commentaar moet dan ook tegen deze achtergrond verstaan worden.

Leo Waaijers

Bibliothecaris van TU Delft

Theorie en praktijk van kostenverrekening

HET KOSTENVERREKENINGSMODEL VOOR bibliotheken
 is helder en transparant van opzet. Het model is

geënt op de situatie van het NIWI, dat geen vaste gebrui-
kerskring kent. Onze reactie is geschreven vanuit de in-
valshoek van een bibliotheek met een gedefinieerde ge-
bruikersgroep, namelijk die van de medische faculteit en
het academisch ziekenhuis te Rotterdam.

Het model dankt zijn transparantie aan de principiële keu-
ze om, parallel aan taak en markt, klant-onafhankelijke en
klant-afhankelijke kosten te (onder)scheiden. Hoewel het
model in de ideale situatie juist kan zijn, is het te theore-
tisch. Zo wordt gesteld dat de aanschaf van de collectie tot
de klant-onafhankelijke kosten behoort. Deze aanname
leidt echter tot een probleem. Door de sterke prijsstijgin-
gen van tijdschriften en het falen van de subsidiegever in

de compensatie daarvan hebben we te maken met een ‘se-
rials pricing crisis’. In onze situatie is het instandhouden
van een kerncollectie een noodzakelijke voorwaarde voor
onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Sturen op capaci-
teit - zoals de auteurs voorstellen – is geen aanvaardbare
optie, want dit betekent in ons geval snijden in de kern-
collectie.

Het model houdt onvoldoende rekening met de klant-af-
hankelijke aspecten van een collectie. Zo kan collectievor-
ming mede worden afgestemd op de klant; ook kan een
gedifferentieerd prijsbeleid worden gevoerd (bijvoorbeeld
documentleverantie uit duurdere tijdschriften tegen een
hoger tarief). Vanuit deze optiek is het verdedigbaar om
de collectie te exploiteren, teneinde deze via marktinkom-
sten veilig te stellen. Een eenzijdige kruissubsidiëring (dus
van ‘markt’ naar ‘taak’) lijkt ons – zolang de ‘serials pri-
cing crisis’ voortduurt - alleszins gerechtvaardigd. De sub-
sidiegever zou blij moeten zijn met het initiatief van bibli-
otheken om met de collectie ook geld uit de externe markt
te halen.
Kortom, wij zouden het voorgestelde model in de huidige
situatie niet te dogmatisch willen toepassen, maar ruimte
willen laten voor meer pragmatisch getinte alternatieven.

Frans Mast

Hoofd Medische Bibliotheek, Erasmus Universiteit Rotterdam

Over Chinese muren en het
profijtbeginsel

MAURITS VAN DER Graaf en Toon Meulemans hebben
een dappere poging ondernomen om in het debat

omtrent de nijpende financiële situatie van veel bibliothe-
ken het profijtbeginsel binnen te brengen. Zij doen dit
middels een pleidooi voor een kostenplaatsmethode die
- om hun metafoor te gebruiken - een ‘Chinese muur’
bouwt tussen klant-afhankelijke en klant-onafhankelijke
kosten. Voor producten gekenmerkt door de eerste kosten
dient de bibliotheek zich op te stellen als willekeurig wel-
ke andere ondernemer; voor producten gekenmerkt door
de laatste kosten blijft de bibliotheek afhankelijk van de
subsidiegever. Het idee is zonder meer aantrekkelijk, maar
ik vraag mij af (1) of de auteurs voldoende oog hebben
voor de problemen van moral hazard in geval private en
publieke zaken door elkaar lopen, (2) of zij inzien dat dat-
gene wat privaat of publiek is verschilt naargelang de aard
van de bibliotheek en (3, en speciaal met het oog op de
wetenschappelijke bibliotheken) of zij voldoende rekening
hebben gehouden met het feit dat de digitale revolutie de
scheidslijnen tussen privaat en publiek aan het verleggen
is. Te wensen ware dat de auteurs meer direct hadden ge-
pleit voor het profijtbeginsel; iets waar ze nadrukkelijk van
afzien.
Het idee is aantrekkelijk, zeker in die gevallen waar het
evident lijkt dat de overheid geen taak heeft. Zo is er voor
de openbare bibliotheken geen enkele reden om onder of
tegen de kostprijs Lion King II op video en Final Fantasy
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VII op drie cd-roms aan te bieden aan een van beeld-
scherm naar beeldscherm wankelende prépuber, ook al
behoort deze qua persoonlijk inkomen zeer beslist tot de
minvermogenden der samenleving. Een goed inzicht in de
feitelijke kosten en in wat in vergelijking tot commerciële
videotheken een aantrekkelijke winstmarge is, is voor elke
econoom een vanzelfsprekende zaak. Voor de overheid
lijkt het van belang om erop toe te kunnen zien dat er in
dit soort activiteiten geen middelen weglekken.
Maar kan de overheid toezien zonder te vervallen in een
oerwoud van regelgeving? Ik heb geen inzicht in de bij-
zonderheden van het kostenplaatsenmodel, maar de erva-
ring leert dat daar waar publieke (lees gesubsidieerde) en
private (lees marktgerichte) dienstverlening door elkaar
lopen, er altijd ruime mogelijkheden zijn voor financieel
geknutsel. Ten koste van de subsidiegever. De ervaring
leert ook dat de overheid dat altijd probeert te ondervan-
gen door additionele regelgeving, die op haar beurt enzo-
voort. Bijvoorbeeld, de genoemde openbare bibliotheek
kan de inkomsten vergroten door Final Fantasy VII op
twee manieren aan te bieden, namelijk tegen videotheek-
prijs en als bundel met Alleen op de Wereld in de prachtige
vertaling van August Willemsen tegen gereduceerd tarief.
De overheid, die meent dat ouders net zoals Hector Malot
hun kinderen moeten voorlezen en net daarvoor een cam-
pagne is begonnen, leeft in de overtuiging dat de reductie
op het tarief een ondersteuning is van die campagne. Het
is van de bibliotheek geen kwade wil hoor, maar door de
korting op Final Fantasy VII te boeken als kosten van de
campagne komt er door de verbrede subsidiestroom iets
meer lucht in het al jarenlang afgeknepen aanschafbudget.

De auteurs gaan er naar mijn smaak iets te gemakkelijk
van uit dat er sprake is van een ‘in principe’ collectief
goed. In de economische literatuur worden meerdere re-
denen genoemd om goederen collectief aan te bieden,
maar de belangrijkste ervan zijn het merit-argument en
het natuurlijk-monopolieargument. Het probleem is dat
voor de te onderscheiden bibliotheken die twee argumen-
ten in verschillende mate gelden. Het merit-argument is,
dat er een goed bestaat - cultuurbezit of cultuurspreiding
- dat de welvaart verhoogt maar dat op de markt om een
of andere reden niet wordt aangeboden. De overheid be-
moeit zich dan met de individuele welvaart en biedt het
goed aan. Ik kan mij voorstellen dat dit argument geldt
voor een groot gedeelte van de collecties van de openbare
bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek en in mindere
mate voor de universiteitsbibliotheken. Vanaf die univer-
siteitsbibliotheken tot aan de afzonderlijke faculteitsbibli-
otheken gaat het natuurlijk-monopolieargument een be-
langrijker rol spelen. Dat wil zeggen: centraal collectione-
ren en ontsluiten van wetenschappelijke informatie heeft
op grond van de schaal waarop het gebeurt kostenvoorde-
len.
Cruciaal is dat uit de twee argumenten verschillende vor-
men van regulering gewenst lijken. Bij instituten gesubsi-
dieerd op basis van het merit-argument dient ervoor ge-
waakt te worden dat er geen producten worden aangebo-
den die zelfstandige ondernemers ook kunnen aanbieden.
Zoals gezegd, de overflow van publieke middelen naar
private doeleinden is dan welhaast onvermijdelijk, welke

kostenplaatsmethode men dan ook hanteert. Geldt het na-
tuurlijk-monopolieargument, dan dient men zich voortdu-
rend af te vragen of voor bepaalde taken, zoals bijvoor-
beeld het ontsluiten van wetenschappelijke tijdschriften,
niet een markt kan bestaan die efficiënter is dan de huidi-
ge gesubsidieerde instellingen. Bij die overweging is een
kostenplaatsmethode van weinig hulp.
Dit laatste brengt mij bij zowel de digitale revolutie als de
al jarenlang voortwoekerende tijdschriftencrisis (vgl. Plas-
meijer, 1998a). Er kan geen twijfel over bestaan dat het
merendeel van de wetenschappelijke tijdschriften over
niet al te lange tijd digitaal wordt aangeleverd. De keuze
die er bij die omschakeling ligt is of de wetenschappelijke
bibliotheken het afzonderlijk ter hand nemen of dat wordt
geprobeerd tegen de veel te dure commerciële uitgevers
een countervailing power te vormen die effectief die uitge-
vers in de tang neemt. In economisch theoretisch opzicht
betekent dit dat het natuurlijk-monopolieargument een
nieuwe dimensie krijgt: de schaal waarop die countervai-
ling power opereert zal doorslaggevend zijn. Elders heb ik
gesuggereerd dat die digitale distributie van wetenschap-
pelijke tijdschriften, toch zo’n 70 tot 95 procent van het
aanschafbudget van de UB’s, wellicht in private handen
efficiënter functioneert dan in handen van gesubsidieerde
instellingen (volgens Plasmeijer, 1998b). Maar hoe die
countervailing power er ook uitziet, tot een beheersing
van de tijdschriftencrisis kan het alleen komen als een deel
van de collectie niet langer als publiek goed (vrij toegan-
kelijk eigendom) wordt aangeboden en de wetenschapper
geconfronteerd wordt met de kosten daarvan. Ik heb niet
de indruk dat het kostenplaatsenmodel van Van der Graaf
en Meulemans op deze incentive werking van het profijt-
beginsel is toegesneden.

De auteurs verdienen lof voor het expliciet in de discussie
brengen van het profijtbeginsel. De kostenplaatsmethode
krijgt van mij minder lof, maar dat komt vooral omdat ik
vind dat het met het oog op de belastingbetaler not done is
dat de op basis van het merit-argument gesubsidieerde in-
stellingen op de markt op zoek gaan naar budgetverrui-
mende middelen. Maar mijn zwaarste kritiek is tegelijker-
tijd mijn grootste lof: Van der Graaf en Meulemans gaan
lang niet ver genoeg in wat ik ondanks hun ontkenning
toch zie als een pleidooi voor het profijtbeginsel.
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