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De BSC is een gestructureerde manier om in een

organisatie strategie en initiatieven op elkaar af te

stemmen. Een essentieel communicatiemiddel derhalve.

Dat gaat met behulp van score-kaarten, dat wil zeggen:

kaarten die toetsbare stappen – indicatoren – beschrijven

ten opzichte van een eerder vastgestelde uitgangssituatie.

De kaart is toepasbaar op alle niveaus; van de organisatie

als geheel, via afdelingen, tot aan individuele medewer-

kers. Telkens zijn lagere, meer concrete kaarten afgeleid

uit de meer abstracte hogere; of omgekeerd. 

De stappen hebben altijd betrekking op een van de volgen-

de vier ‘perspectieven’: 

• interne processen (zoals formats of procedures opstellen,

ARBO-stappen zetten); 

• innovaties (bijvoorbeeld nieuwe kennis verwerven, nieu-

we technologie in gebruik nemen); 

• klanten (onder meer klanttevredenheid meten, voorlich-

ting geven, klachten analyseren); 

• financiën (kosten, baten, cash flow, reserves et cetera). 

De BSC-aanpak gaat ervan uit dat in iedere organisatie alle

vier de perspectieven van essentieel belang zijn voor de toe-

komst. Vaak staan deze factoren in een zekere spanning tot

elkaar en dan moeten er keuzes worden gemaakt. Een

hotelketen zal allicht meer inzetten op het klantenperspec-

tief dan op innovatie; bij een onderzoeksinstelling ligt dat

andersom. Voor een beleggingsmaatschappij weegt het

financiële perspectief zwaar; in een ziekenhuis zijn de

interne processen van doorslaggevend belang. ‘Balanced’ in

BSC geeft aan dat hier bewuste en systematische keuzes

moeten worden gemaakt tegen de achtergrond van missie

en strategie van de organisatie. 

De theorie over de BSC gaat verder dan deze beknopte

beschrijving aangeeft en betrekt bijvoorbeeld ook de levens-

fase van producten in het proces. Ook moet er, uiteindelijk,

een strategische leercyclus ontstaan, waarin via communi-

catie, planning, uitvoering en terugkoppeling een herijking

van de visie plaatsvindt. Zover zijn wij in Delft nog niet. 

Wel maakt de gegeven beschrijving duidelijk dat voor toe-

passing van de BSC aan bepaalde voorwaarden voldaan

moet zijn. Ten eerste moet de organisatie over voldoende

instrumenten beschikken, zowel om startsituaties als

veranderingen te kunnen toetsen of meten. Ten tweede

moet de visie zodanig conreet zijn dat op basis daarvan

keuzes tussen de diverse handelingsopties kunnen worden

gemaakt (maar ook weer niet zo concreet dat hij bij iedere

wijziging van de omgeving moet worden aangepast). Som-

mige organisaties maken daarbij wel onderscheid tussen

een éénregelige missie en een daarbij behorende strategie

voor de middellange termijn. In Delft is dit in één docu-

ment vervat: het Manifest (zie www.library.tudelft.nl). 

Kengetallen
Natuurlijk beschikt iedere bibliotheek over een aantal ken-

getallen op het gebied van fte’s, doorlooptijden, budgetten,

achterstanden, kopieleveranties, boekenaanschaf, oplei-

dingsniveaus, klanttevredenheidsenquêtes enzovoort. Elk

kengetal kan onderwerp van een score-kaart zijn: fte’s en

budgetten kunnen omhoog of omlaag, doorlooptijden ver-

beterd, achterstanden weggewerkt, opleidingen gevolgd et

cetera. De prikkels daartoe kunnen van uiteenlopende aard

zijn, zoals het eigen ambitieniveau, opdrachten van de

geldschieter, klachten van klanten, competitie of bench-

marking met anderen. Toch is een BSC-proces meer dan

de optelsom van een groot aantal losse verbeteracties. Het

gaat namelijk ook om:

• de systematiek: telkens worden de acties gerelateerd aan

de vier perspectieven;

• de onderlinge samenhang: kaarten op diverse niveaus

zijn op elkaar afgestemd;

• de aantoonbare relatie met de visie, die als balans fun-

geert bij het wegen van de prioriteiten;

• de voortdurende zichtbaarheid: het hele jaar door vormen

de kaarten de basis voor rapportages en de maatstaf voor

succes.

Voorgeschiedenis
In 1995 lichtte een drietal studenten van de Rotterdam

School of Management de BTUD door. Aan het eind van

hun afstudeerverslag kwamen ze met een enthousiaste

aanbeveling om de BSC te gaan toepassen. Dit nieuwe

instrument was kersvers in Harvard ontwikkeld (Kaplan &

Norton, 1991-1992) en komen overwaaien naar Rotterdam.

Leo Waaijers

Balanced Score Card 

Ervaringen in de bibliotheek TU Delft
Soms is een oplossing zo vanzelfsprekend dat je het vraagstuk vergeet. 

De Balanced Score Card (BSC) was voor de Bibliotheek van de TU Delft (BTUD)

zo’n oplossing. Het heeft de redactie van Informatie Professional dan ook enige

moeite gekost mij aan het schrijven te krijgen: wat viel er immers over te zeggen?

De BSC moet je gewoon toepassen. Basta.
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De beschrijving die zij gaven en de toepassingsmogelijk-

heden spraken mij zeer aan. Toch bleef de toepassing in

Delft nog even uit. Deels omdat we er niet klaar voor

waren, deels omdat de werkdruk op de organisatie in 1996

en 1997 als gevolg van de nieuwbouw sterk toenam. Wel

kon in 1997 het financiële systeem van de BTUD worden

omgebouwd naar een integrale verantwoording van de

kosten op basis van kostendragers, dat wil zeggen: produc-

ten en diensten. 

Het was een ingrijpende en leerzame operatie, die de basis

legde voor de latere toepassing van de BSC. Om te begin-

nen ontdekten we dat we in feite geen systematisch over-

zicht hadden van al onze producten en diensten. Het in

kaart brengen daarvan ging niet vanzelf. Pas nadat aan alle

medewerkers was gevraagd aan welke producten en dien-

sten ze eigenlijk werkten, met de ondertoon dat bij het uit-

blijven van een antwoord de vraag allicht zou kunnen opko-

men wat ze dan überhaupt bij de BTUD deden, kwam de

stroom op gang. Het bleek om een zeventigtal producten

en productjes te gaan. Na wat uitsorteren en indikken ble-

ven er ruim vijftig over, waarvan de meeste ook buiten de

TU Delft worden aangeboden (zie bovengenoemde url). 

Vervolgens kwam de hamvraag: wat zijn de integrale pro-

ductiekosten per product? Om die te achterhalen moest

integraal worden tijdgeschreven door het hele personeel;

de personeelskosten maken immers vijftig procent van de

begroting uit. Dankzij goede voorlichting bestond er overi-

gens opmerkelijk weinig weerstand tegen het tijdschrijven.

Ook moest een afschrijfsysteem voor de verbruiksgoede-

ren (hardware, software en meubilair; de uitgaven voor de

collectie komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie)

worden ingevoerd. Na een eerste toepassing van dit sys-

teem in 1998 viel de toepassing ervan voor het jaar 1999

weg, omdat de universiteit halverwege het jaar overstapte

op een ander financieel pakket (BaaN), hetgeen een breuk

in de onderliggende databestanden veroorzaakte. 

Vóór de invoering van de BSC paste de BTUD al kwaliteits-

borging inclusief ISO-certificering en DPM (Doeltreffend

Project Management van Price Waterhouse Coopers) toe.

Beide instrumenten verdragen zich goed met de BSC. Het

zijn beide instrumenten die vooral in de sfeer van de

interne processen liggen. Onder de werking van het sedert

10 februari jl. sterk uitgebreide ISO-certificaat vallen nu

onder andere de gehele documentleverantie en alle inter-

ne processen die in bibliotheekjargon onder de naam

‘gang van het document’ vallen. Alle projecten bij de Bibli-

otheek worden uitgevoerd volgens de DPM-methodiek,

waardoor bibliotheekbreed dezelfde methodiek en termi-

nologie wordt gehanteerd, hetgeen de communicatie zeer

ten goede komt. De BSC steunt hierop, maar de uitvoering

is omgekeerd zelf weer, via de planning- en control-cyclus,

onderwerp van kwaliteitsborging.

Actualiteit
We hebben in Delft gekozen voor een van de theorie afwij-

kende toepassing van de BSC’s, namelijk kaarten per pro-

duct of dienst in plaats van per organisatie-eenheid. Een

tweetal BSC’s – één strategische (BSC Dynamic e-archive),

en één voor een nieuw product (BSC Cursus e-publishing)

– zijn ter illustratie toegevoegd. De BSC’s zijn opgesteld

door de productmanagers, die per product of productgroep

zijn aangewezen. Vervolgens zijn alle indicatoren per per-

spectief bijeengebracht en geanalyseerd door respectieve-

lijk de afdeling Financiën & Control voor het financiële

perspectief, P&O voor de interne processen, ICT voor de

innovatie en Marketing & Communicatie voor het klanten-

Internal Business Process
‘To satisfy our
shareholders
and custo-
mers, what
business pro-
cesses must
we excel at?’

Objectives Measures Targets Initiatives

Financial
‘To succeed
financially,
how should
we appear to
our share-
holders?’

Customer
‘To achieve
our vision,
how should
we appear to
our
customers?’

Learning and Growth
‘To achieve
our vision,
how will we
sustain our
ability to
change and
improve?’

Afbeelding uit ‘Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Robert S. Kaplan and David P. Norton, Harvard Business
Review p. 75-85, January-February 1996’. Bij zijn toepassing heeft de BTUD de ‘shareholders’ vervangen door ‘stakeholders’.

Objectives Measures Targets Initiatives

Objectives Measures Targets Initiatives

Objectives Measures Targets Initiatives

Vision and 
Strategy



perspectief. Voor deze afdelingen vormden de onderschei-

den indicatoren de basis voor hun jaarplanning, maar ook

konden zij adviseren over prioriteiten, spanningen met de

strategie van de organisatie als geheel enzovoort. De BSC’s

zijn daarna door het management van de BTUD vastge-

steld. Iedere productmanager is verantwoordelijk voor de

realisatie van zijn kaart(en) en brengt daarover kwartaalrap-

portages uit. Ook de vier genoemde ‘perspectief-afdelingen’

(F&C, P&O, ICT en M&C) brengen kwartaalrapportages uit

over de bibliotheekbrede ontwikkeling van hun perspectief.

Door te kiezen voor het toepassen van de BSC per product

zijn er nog een tweetal meer abstracte, maar niettemin

actuele vraagstukken op te lossen. Het eerste betreft de

relatie tussen de nieuwe productmanagers en de bestaande

leidinggevenden op het punt van verantwoordelijkheden en

bevoegdheden. Geleidelijk aan willen we de discrepantie

tussen deze twee structuren opheffen door de organisatie

in te richten naar productgroepen. Het bleek namelijk

mogelijk vrijwel al onze producten in te delen op basis van

de vier kerncompetenties van de BTUD: kwaliteitsselectie,

logistiek, bemiddeling en advisering. Sedert 1 januari jl. is

dit inzicht ook vertaald in de wijze waarop de organisatie is

ingedeeld in vier clusters enerzijds en anderzijds de vier

eerdergenoemde perspectiefdiensten. Met name de com-

municatielijnen zijn hierdoor transparanter geworden.

Voor dit jaar staat nu een verdere fijnverdeling van de pro-

ducten en hun producenten over de clusters op de agenda,

waarmee de organisatiestructuur de productenopbouw

weerspiegelt. 

Lastiger te beantwoorden is de vraag hoe je vanuit zo’n

zestig productkaarten opklimt naar hogere, meer overkoe-

pelende kaarten en hoe een top-down inbreng in dat proces

gestalte moet krijgen. Voor dit jaar hebben we een viertal

BSC Cursus e-publishing

Strategisch aspect
‘Over vijf jaar beoogt de BTUD binnen de Universiteit sterk ver-
weven te zijn met de primaire processen van onderwijs en onder-
zoek. De Bibliotheek bestrijkt, erkend door de Universiteit, het
gehele proces van wetenschappelijke communicatie: van schrij-
ver tot lezer, van producent tot consument. […] De BTUD facili-
teert het componeren van documenten via authoring tools, die
bestaande informatie simpel verwerkbaar maken en “vanzelf”
een direct publiceerbaar document opleveren.’ (Naar een Biblio-
theek van bits en bytes. Rapport Visitatiecommissie BTUD, dec.
1999).

Omschrijving
De cursus bestrijkt alle aspecten van het elektronisch publiceren
via tijdschriften en publicatie-sites: recent ontwikkelde software,
juridische aspecten, toegevoegde waarde van de uitgever (bijv.
Delft University Press) bij organiseren redactie en peer review. 

Doel
Cursus starten in 2000. Cursus moet bijdragen aan de bekend-
heid van het medium elektronisch publiceren bij de onderzoekers
en studenten van de TU Delft. 
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Interne processen
• Maart: inhoud cursus, cursusmateriaal, Power Point presentatie.
• April: try-out. Mei: start.
• Duur twee dagdelen.

Klant
Doelgroep onderzoekers en studenten TUD. Klanten betrekken
bij de inhoud van de cursus.
• Promotie: advertentie in Delta, aparte mailing publicerende
onderzoekers.
• Enquête telkens na afloop cursus. Indien nodig wijzigingen 

direct in een eerstvolgende cursus aanbrengen. 
• Eind 2000 evaluatie (inhoud, frequentIe, promotie).

Innovatie
• Werken met Word/dtp-sjablonen (ontwikkeld bij RU-Groningen).

Financieel
Prijs per cursus moet nog worden vastgesteld; voorstel ca. ƒ 650.
Tenminste 3 cursussen in 2000. Opbrengst ca. ƒ 15.000 (bij mini-
maal 8 cursisten). Kosten volgen nog (kosten promotie, tijdschrij-
ven t.b.v. voorbereiden en cursustijd, afschrijving cursusruimte).

strategische kaarten top-down vastgesteld voor ontwikkelin-

gen van de Bibliotheek op de terreinen ICT in het Onder-

wijs, Virtuele Kenniscentra, Kwaliteitsselectie van publica-

ties en Dynamic e-archiving. Als illustratie is de laatste

kaart toegevoegd. Over de relatie tussen deze strategische

kaarten en de ‘gewone’ kaarten en over andere vraagstuk-

ken beleggen we binnenkort een workshop met een erva-

ren externe club. 

BSC versus INK
De vraag: ‘Waarom niet gekozen voor het INK/EFQM-

model, dat thans onder andere door een aantal collega-

bibliotheken wordt omarmd?’, ligt voor de hand. Allereerst

kozen wij voor de Balanced Score Card op een moment

dat we het INK-model nog niet kenden. Toen dat later wel

het geval was, hadden we overigens geen enkele aanlei-

ding om op onze schreden terug te keren. Mijn belangrijk-

ste reden is de complexiteit van het INK-model. Ik heb het

herhaalde malen bestudeerd, maar raak telkens het spoor

bijster in de afbakening en samenhang tussen maar liefst

negen aandachtsvelden. Ik zie geen mogelijkheid om dit

model op een operationele manier te vertalen naar ieder-

een in de organisatie. Toch vind ik dat een eis die je aan

zo’n essentieel communicatie-instrument moet stellen; het

moet geen abstract speeltje van het management en zijn

dure adviseurs blijven. 

Een hele geruststelling was verder dat veel van onze grote

klanten de BSC al langer met enthousiasme toepasten.

Verder bleek de kwaliteitsborging en ISO-certificering, die

wij al hadden voordat we aan de BSC begonnen, naadloos

in de BSC in te passen. INK houdt er daarentegen een

eigen kwaliteitssysteem op na. Ook mis ik in INK innova-

tie als apart aandachtsgebied, terwijl dat voor bibliotheken
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BSC Dynamic e-archive

Strategisch aspect
‘In deze dynamische omgeving richt onze organisatie, de BTUD,
zich op de behoeften aan wetenschappelijke communicatie van de
kenniswerkers in hun studie- en werkprocessen.’ (Manifest BTUD)

Omschrijving
Elektronisch publiceren biedt vele nieuwe mogelijkheden: publica-
tiesites naast klassieke tijdschriften en rapporten, compound
documents met multimediale elementen en software-applicaties,
hyperlinking, automatische indexering en een betere workflow. Een
betrouwbaar dynamisch e-archief, al dan niet in eigen beheer, is
daarvoor een vereiste.
Het ontwerpen van een infrastuctuur die een alternatief biedt voor
uitgaven van commerciële uitgevers is van belang. ‘De commissie is
overigens niet ontevreden over de mogelijk prijsbrekende conse-
quenties in de richting van traditionele uitgevers die deze initiatieven
met zich kunnen brengen.’ (Rapport Visitatiecommissie blz. 33.)

Doel
Onmiddellijke toepassing: de dreigende opheffing van de rappor-
tencentrale NTIS in de Verenigde Staten (partner van de BTUD)
brengt het bestand Nederlandse technisch-wetenschappelijke
rapporten in gevaar. Verwachting is dat toegang via het net tot
aanzienlijke toename van het gebruik zal leiden, te starten met
Maritieme Technologie, gevolgd door andere gebieden, o.a. proef-
schriften TU Delft. Voorlopig pdf-opslag met o.a. OCR-abstracts,
later digitaal aanleveren. 

Innovatie
Kennis over nut en noodzaak van het opzetten van een eigen 
e-archive. Kennis over geschikte platforms, standaards, protocol-
len en formats. Inzicht in duurzaamheids- en integriteitsgaranties.
Kennis over indexeersystemen. 
Indicatoren:
• Aansluiten bij Open Archives initiative.
• Programma van Eisen voor dynamisch e-archief.
• Besluit over zelf inrichten archief versus uitbesteden, eventueel 

pilot in Roquade-verband.

Klant
De Universiteit kan het magazijn gebruiken als betrouwbaar
open archief voor haar wetenschappelijke productie. BTUD-ken-
niscentra gebruiken de opgeslagen informatie voor hun kennis-
domeinen. De DUP en andere uitgevers kunnen kwaliteitsoorde-
len toevoegen. Het bewustzijn bij wetenschappers over de nieu-
we mogelijkheden moet worden verhoogd.
Externe klanten kunnen de archief-infrastructuur (eventueel
gecombineerd met een administratieve infrastructuur) benutten
voor initiatieven op het gebied van elektronisch uitgeven
(Roquade). 
Indicatoren:
• Voorlichtingsdocument voor wetenschappers.
• Universitaire discussie in Commissie voor de Bibliotheek en

Groepsraad (met verslag in Delta) over de conserverende 
werking van het Delftse allocatiemodel.

• Het Delftse e-archive kan worden ingezet voor het 
(gedistribrueerde) Roquade-project. ‘Satellieten’ uit dit 
project zijn klanten van het e-archive.

Financiën
Opzetten van de infrastructuur ten laste van nationaal project
(NAP, IWI, NWO e.a.). De exploitatie dient tenminste kosten-
dekkend te zijn.
• Voorfinanciering Mf 1 voor 2 jaar ten laste van bestemmings-

reserve BTUD (landelijke taak). 
• Blijven jagen op projectsubsidie door NAP, IWI, NWO e.d. 

voor Roquade.

Interne processen
Ontwikkelen van workflow-processen voor het aanleveren,
opslaan en toegankelijk maken van elektronische documenten. 
• Duurzaamheid en integriteit zijn cruciaal voor de auteurs.
• DPM-methodiek voor opzetten project.
• Borgen van workflow-processen in 2001.
• Garanties voor duurzaamheid en integriteit ontwikkelen.

van levensbelang is. Ten slotte valt het mij op dat de op

INK gebaseerde benchmarking die nu bij een aantal uni-

versiteitsbibliotheken loopt, sterk uitgaat van een vergelij-

king op kostensoorten. Ik weet niet of dat inherent is aan

de INK-benadering of dat het de actuele stand van zaken

bij de betrokken bibliotheken weergeeft. Zoals eerder

gezegd, de BTUD is thans sterk georiënteerd op kosten-

dragers. Deze benadering verdraagt zich in ieder geval uit-

stekend met de BSC.

Kennismanagement
Kennismanagement is bevorderen dat impliciete kennis

expliciet wordt en bevorderen dat deze kennis wordt

gebruikt. In de wetenschappelijke wereld zijn deze proces-

sen al eeuwen gemeengoed: uitgevers proberen te bevor-

deren dat (goede) wetenschappers publiceren en bibliothe-

ken bevorderen het gebruik van deze kennis. Met het

toenemen van de kennisintensiviteit van organisaties ont-

staat aldaar eenzelfde behoefte aan het delen van kennis,

al heten de spelers daar geen uitgevers en bibliotheken

maar kennismanagers en wordt ICT vanaf het eerste uur

daarbij volop toegepast. 

In deze betekenis zijn zowel ISO als BSC kennismanage-

ment-instrumenten bij uitstek; ISO ten aanzien van de

bedrijfsprocessen, BSC ten aanzien van de prestaties.

Voeg daaraan toe de expliciete aandacht die de BSC eist

voor het thema innovatie en er ontstaat een samenhan-

gend managementinstrumentarium waarmee we voorlo-

pig vooruit kunnen, ook al zijn er nieuwe interessante ont-

wikkelingen in aantocht, zoals competentiemanagement

en nieuwe instrumenten voor de waardebepaling van ken-

nis in organisaties.

Dr. L. Waaijers is bibliothecaris TU Delft.




