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tot elektronische tijdschriften meer mogelijkheden bieden.

Uitgevers hebben het grootste belang bij inzicht in de

gebruiksgegevens. Zij zijn ook in staat deze aan te leveren,

al verschillen de mogelijkheden per uitgever. Zo was de

Katholieke Universiteit Brabant, in het kader van een eer-

der IWI-onderzoek (8), in staat te meten welke gebruikers

welke handelingen verrichten ten aanzien van welke elek-

tronische tijdschriftartikelen.

Uniformiteit van gegevens
Onderlinge vergelijking staat of valt met het hanteren van

dezelfde definities. Tijdens de tests kwamen wijd uiteenlo-

pende opvattingen over diverse begrippen naar voren. Om

uniformiteit in het verzamelen van gegevens te bewerk-

stelligen is een uitgebreide handleiding samengesteld.

Deze geeft antwoord op vragen als: wat wordt verstaan

onder eigen inkomsten; wordt het aantal verwerkte boeken
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MMET INGANG VAN het jaar 2000 beschikken de Neder-

landse universiteitsbibliotheken over een benchmar-

kinginstrument. De benchmarkingfilosofie houdt in, dat

kwaliteitsverbetering bewerkstelligd kan worden door een

onderlinge vergelijking. Instellingen kunnen hun eigen

resultaten beter beoordelen door ze te vergelijken met die

van soortgelijke instellingen en verbeteringen aanbrengen

door de kunst af te kijken van degenen die beter preste-

ren. 

Het benchmarkinginstrument kan worden beschouwd als

een opvolger van de UKB-statistieken, die verzameld wer-

den over de periode 1989 tot en met 1994 (1). Waar statis-

tieken primair tot doel hebben de huidige situatie te

beschrijven, is benchmarking meer gericht op het verbete-

ren van zwakke onderdelen in een organisatie. Er mag

dan weliswaar een principieel onderscheid zijn tussen

beide benaderingen, in de praktijk kunnen echter ook sta-

tistieken wijzen op zwakke plekken. Sommige gegevens

die verzameld werden in het kader van de UKB-statistie-

ken keren dan ook terug in het benchmarkinginstrument.

Het instrument is ontwikkeld in opdracht van SURF /

IWI. Het project werd geleid door een kerngroep, bestaan-

de uit Hub Laeven (Katholieke Universiteit Nijmegen),

Chris Frowein (M&I/Partners) en Henk Voorbij (Koninklij-

ke Bibliotheek). Ontwikkeling van een benchmarking-

instrument vergt nauwe samenwerking met de betreffen-

de organisaties. Vanaf de aanvang van het project waren

daarom zes van de dertien universiteitsbibliotheken bij het

project betrokken: Vrije Universiteit, Rijksuniversiteit Gro-

ningen, Universiteit Leiden, Katholieke Universiteit Nij-

megen, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit

Twente. Onder deze bibliotheken bevond zich althans één

bibliotheek die niet Pica als bedrijfssysteem had (VU). De

overige zeven universiteitsbibliotheken werden regelmatig

op de hoogte gehouden van de vorderingen en uitgeno-

digd om commentaar te leveren. De kwaliteit van het pro-

ject werd voorts bewaakt door consultatie van twee buiten-

landse deskundigen, te weten Peter te Boekhorst (Universi-

teit Münster) en Prof Dr. H.D.L. Vervliet (België).

Het instrument bestaat uit verschillende onderdelen: een

set van vierentwintig indicatoren, twee reguliere en zes

facultatieve vragenlijsten. Daarnaast zijn uitgebreide hand-

leidingen samengesteld voor het verzamelen van de gege-

vens en het interpreteren van de uitkomsten.

De indicatoren
De opzet was om zoveel mogelijk indicatoren uit te testen,

maar uiteindelijk een beperkte set over te houden. Een

eerste selectie van zesendertig indicatoren kwam tot stand

na literatuuronderzoek op het gebied van performance

measurement en kwaliteitszorg enerzijds (2–7), en overleg

met de vertegenwoordigers van de zes testbibliotheken

anderzijds. Om in aanmerking te komen, diende een indi-

cator op het eerste gezicht relevant voor het management

en betrekkelijk gemakkelijk meetbaar te zijn. 

De zes bibliotheken zijn met deze eerste versie aan de slag

gegaan door (een poging te doen) de benodigde gegevens

te verzamelen over het jaar 1997. De ervaringen die hierbij

werden opgedaan, hebben geleid tot een tweede, aangepas-

te en gereduceerde versie van zesentwintig indicatoren. Na

een tweede testronde, gericht op de gegevens over 1998, is

de uiteindelijke versie van vierentwintig indicatoren vast-

gesteld. 

In het kader is te zien dat de indicatoren zijn ingedeeld in

vier groepen. Groep A betreft de verwerving (twee indica-

toren) en inzet (vijf indicatoren) van middelen. Groep B is

gericht op het aanbod aan voorzieningen voor de gebrui-

ker en bestaat uit drie indicatoren voor de collectie en één

voor openingsuren. Groep C heeft betrekking op de effi-

ciency van interne processen: de productiviteit van de

boekverwerking en doorlooptijden van vier processen.

Groep D tenslotte is gewijd aan het gebruik en omvat drie

indicatoren voor de uitleen, vier voor het IBL en één voor

voorlichting aan eindgebruikers. 

Onevenwichtig en traditioneel, zou de kritiek kunnen lui-

den. Diverse indicatoren zijn echter al op voorhand afge-

vallen of gesneuveld tijdens een van de testrondes, omdat

zij in het geheel niet of alleen met veel inspanning meet-

baar zijn. Zo is tijdens de eerste test een poging gedaan

het gebruik te meten van elektronische full-text bronnen,

voorzover die als onderdeel van de eigen collectie

beschouwd kunnen worden: ofwel raadpleegbaar op basis

van een licentie ofwel opgeslagen op de eigen server. Geen

enkele bibliotheek bleek hiertoe in staat. De indicator is

dan ook vooralsnog geschrapt. Wellicht zou een beperking

gemeten aan de hand van een telopdracht in het acquisitie-

systeem, een telopdracht in het catalogiseersysteem, het

aantal prints van afgewerkte titels of het aantal geplaatste

banden; hoe wordt de doorlooptijd van de boekverwerking

gemeten, wanneer het bibliotheeksysteem de datum van

ontvangstregistratie overschrijft indien het boek in een vol-

gend stadium van boekverwerking komt?

Ook is een formulier ontworpen waarop bibliotheken hun

ervaringen bij het verzamelen van de gegevens kunnen

weergeven en de resultaten nader kunnen toelichten: de

bronnen die gebruikt zijn om de gegevens te verzamelen;

de problemen die men bij het verzamelen ondervonden

heeft; eventuele aannames bij schattingen; de benodigde

inspanning om de gegevens te verzamelen; suggesties

voor wijziging van de definitie van de gegevens of de

manier waarop ze gemeten worden; incidentele of structu-

rele factoren die invloed hebben gehad op het resultaat.

Henk Voorbij

Kwaliteitsverbetering door onderlinge vergelijking

Een benchmarking instrument voor de UB
Benchmarking is een hulpmiddel bij het beleid, met als doel om – waar wenselijk – het

eigen functioneren te verbeteren. In opdracht van SURF / IWI en in nauwe samenwerking

met zes van de dertien instellingen is een benchmarkinginstrument voor universiteitsbibli-

otheken ontwikkeld en een eerste maal getest. Henk Voorbij, direct betrokken bij het pro-

ject, licht opzet en inhoud van deze ‘spiegel’ toe. 
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Geen rapportcijfer
Bij menig project op het gebied van performance measure-

ment worden managers geconfronteerd met een veelheid

aan gegevens, zonder dat aangegeven wordt welk belang

aan een lage of hoge score gehecht moet worden, hoe lage

scores verklaard kunnen worden of gecompenseerd kun-

nen worden door hoge scores op andere terreinen, en

welke maatregelen denkbaar zijn om de scores te verho-

gen. Zo kan een groot aantal recente werken in open

opstelling leiden tot betrekkelijk lage uitleencijfers. Dit is

allerminst een reden om zich zorgen te maken, zolang de

belangen van de eindgebruiker ermee gediend zijn. 

Uitdrukkelijk zij hier nog vermeld dat het benchmarking-

instrument maar één doel heeft, namelijk om waar wense-

lijk het eigen functioneren te verbeteren. Het is slechts

een hulpmiddel bij het beleid. Het is vooral niet een doel

op zich om een mooi rapportcijfer te halen of hoog op een

ranglijst te eindigen. Uiteindelijk dient elke bibliotheek

voor zich te bepalen hoe een score beoordeeld moet wor-

den in het licht van de eigen achtergrond, doelstellingen,

prioriteiten en financiële mogelijkheden.

De vragenlijsten
De indicatoren worden alle gemeten zonder rechtstreekse

bemoeienis van de gebruiker. Uit de indicatoren kan dan

ook maar ten dele worden afgelezen hoe goed een biblio-

theek functioneert. Er zijn daarom twee beknopte vragen-

lijsten ontwikkeld die inzicht zouden moeten geven in het

gedrag en de ervaringen van de doelgroep. De eerste vra-

genlijst, te verspreiden onder een steekproef van studen-

ten en docenten, heeft tot doel het bereik van de biblio-

theek te meten. Er wordt onder meer gevraagd hoe vaak

men een bezoek aan de bibliotheek heeft gebracht, welke

activiteiten men daar verricht heeft, hoe vaak men de bibli-

otheek op afstand (thuis of op de werkplek) heeft geraad-

pleegd en in hoeverre regelmatig recente afleveringen van

tijdschriften worden geraadpleegd.

De tweede vragenlijst heeft tot doel de waardering van de

bibliotheek te meten en dient dan ook te worden verspreid

onder de daadwerkelijke bezoekers. Er wordt een oordeel

gevraagd over collecties, catalogi en bestanden, appara-

tuur, studiezaal, medewerkers van de bibliotheek, gebouw

en openingsuren, eigen kennis van en vaardigheden in de

omgang met voorzieningen van de bibliotheek, en een

algemeen oordeel.

Deze vragenlijsten vormen een noodzakelijke aanvulling

op de indicatoren, omdat zij ingaan op daar ontbrekende

aspecten als interne raadpleging, vragen aan de informa-

tiebalie en het gebruik van elektronische bronnen. 

De onevenwichtigheid van de set indicatoren wordt 

hiermee gedeeltelijk gecompenseerd. Om de werklast te

beperken is het de bedoeling de vragenlijsten slechts eens

in de twee of drie jaar af te nemen. Bibliotheken kunnen

desgewenst vragen toevoegen die voor locale doeleinden

van belang zijn.

Behalve deze twee vragenlijsten, zijn nog zes andere vra-

genlijsten ontwikkeld. Deze zijn afgeleid uit een model

voor kwaliteitszorg, opgesteld door het Instituut Neder-

landse Kwaliteit (INK). Het INK-model beoogt een over-

zicht te geven van de ‘critical success factors’ van een orga-

nisatie en hun onderlinge samenhang (9). De vragenlijs-

ten hebben betrekking op de volgende aspecten: leider-

schap, managementinformatie, invoering procesverande-

ringen, waardering door toeleveranciers, waardering door

personeel, waardering door maatschappij. Deze vragenlijs-

ten hebben een kwalitatief karakter en lenen zich meer

voor intern gebruik dan voor onderlinge vergelijking. Toe-

passing ervan is dan ook facultatief.

Overzicht van indicatoren

A. Middelen van de bibliotheek
A1. Uitgaven bibliotheek / uitgaven universiteit 

A2. Eigen inkomsten bibliotheek / uitgaven bibliotheek
A3. Uitgaven collectievorming /  uitgaven bibliotheek
A4. Uitgaven gedrukte abonnementen / uitgaven gedrukte

monografieën en abonnementen*
A5. Uitgaven elektronische bronnen / uitgaven gedrukte en

elektronische bronnen*
A6. Verdeling formatieplaatsen bibliotheekmedewerkers
A7. Uitgaven opleiding en training per fte bibliotheekmede-

werker

B. Aanbod van de bibliotheek
B1. Uitgaven collectievorming per wetenschappelijk mede-

werker
B2. Aantal boekaanwinsten per wetenschappelijk medewer-

ker*
B3. Aantal lopende (gedrukte en elektronische) abonnemen-

ten per wetenschappelijk medewerker*
B4. Aantal openingsuren per week 

C. Efficiency van processen in de bibliotheek
C1. Aantal verwerkte boektitels / fte boekverwerking
C2. Doorlooptijd ontvangst – beschikbaarheid boeken
C3. Doorlooptijd honorering aanvragen magazijn centrale

UB
C4. Gemiddelde doorlooptijd IBL boeken
C5. Gemiddelde doorlooptijd IBL artikelen 

D. Gebruik van de bibliotheek
D1. Uitleningen afgelopen jaar / aanwinsten afgelopen vijf

jaar
D2. Uitleen per lenerscategorie
D3. Uitleen boeken aan eigen gebruikers / uitleen boeken aan

eigen gebruikers + IBL-aanvragen boeken voor eigen
gebruikers

D4. IBL-aanvragen boeken ingediend bij bibliotheek / IBL-
aanvragen boeken ingediend door bibliotheek 

D5. IBL-aanvragen artikelen ingediend bij bibliotheek / IBL-
aanvragen artikelen ingediend door bibliotheek

D6. Honoreringspercentage bij bibliotheek ingediende IBL-
aanvragen boeken

D7. Honoreringspercentage bij bibliotheek ingediende IBL-
aanvragen artikelen

D8. Aantal instructies, trainingen, demonstraties 

* afzonderlijk voor geesteswetenschappen, sociale weten-
schappen en bèta-wetenschappen

Relevantie en benodigde inspanning
Benchmarking is een instrument voor de bibliotheken,

maar ook opgezet door de bibliotheken. Bij het ontwerp

zijn zes bibliotheken nauw betrokken geweest. Deze

waren meer terughoudend in het schrappen van indicato-

ren dan de projectleiding, die zich vooral bezorgd toonde

over de werklast. Dit moge illustreren welk belang zij aan

de uiteindelijke set van vierentwintig indicatoren hechten.

Bemoedigend was ook een bespreking van de resultaten

van de eerste testronde tijdens een gezamenlijke bijeen-

komst met de managers van de testbibliotheken. Aan elke

manager is gevraagd welke drie resultaten, behaald door

de eigen bibliotheek, het meest zorgwekkend zijn en uit-

nodigen tot verbetering. Het meest genoemd werd de

doorlooptijd van de boekverwerking. Dit was wellicht te

verwachten omdat de scores eenduidig te interpreteren

zijn (hoe minder kalenderdagen hoe beter), doorlooptijden

een essentieel aspect van het functioneren van bibliothe-

ken vormen, en nog niet eerder gegevens op dit terrein

beschikbaar waren. Laag scorende bibliotheken toonden

interesse in de manier waarop hoog scorende bibliotheken

te werk gaan. Dit is de ware benchmarkinggedachte: een

onderlinge vergelijking van indicatoren kan wel aangeven

dat er een probleem is, maar nog niet hoe dit verbeterd

kan worden. Dit vergt een nadere analyse van de proces-

gang in een goed scorende bibliotheek. Tijdens de bijeen-

komst werden de managers doordrongen van het prakti-

sche nut van benchmarking.

Het meten van doorlooptijden werd tevens als het meest

arbeidsintensief beschouwd. Bemoedigend was echter dat

de tweede testronde minder inspanningen vereiste dan de

eerste. Blijkbaar bouwt men toch al snel routine op. Veel

tijd kost ook het verspreiden en verwerken van de vragen-

lijsten. Illustratief is dat slechts een minderheid van de

testbibliotheken hiertoe daadwerkelijk is overgegaan.

Tijdens de test bleek dat het niet altijd gemakkelijk is

managementinformatie te onttrekken aan bedrijfssyste-

men, ook al bevatten deze de daarvoor benodigde ingre-

diënten. Althans voor Pica-bibliotheken van belang is dat

de Pica Werkgroeps Statistiek in augustus 2000 een rap-

port heeft uitgebracht, dat een inventarisatie bevat van

gegevens die aan Pica-systemen onttrokken zouden dienen

te worden. Pica zal, voorzover technisch haalbaar, de facili-

teiten daartoe ontwikkelen. Bij de inventarisatie zijn onder

meer de wensen ingebracht die voortvloeien uit het bench-

markingproject. 

Toekomst
Het benchmarkinginstrument zoals het nu voorligt is

zeker niet perfect. Op praktisch elke indicator kan kritiek

uitgeoefend worden. Het feit alleen al dat er uitgebreide

richtlijnen voor de interpretatie nodig zijn, kan worden

gezien als een zwaktebod. Ook komen niet alle aspecten

van de bibliotheek evenzeer aan bod. Er worden wat spel-

denprikken uitgedeeld in die aspecten die het best meet-

baar zijn. Dit is op zich geen bezwaar, zolang maar niet

het omgekeerde gebeurt: gegevens meten omdat ze

gemakkelijk meetbaar zijn, zonder dat er behoefte aan

bestaat. 

Ter wille van de vergelijkbaarheid door de jaren heen is

het niet raadzaam het instrument elk jaar opnieuw over-

hoop te halen. Wel zullen regelmatig aanpassingen nodig

zijn. Ten eerste omdat zeven bibliotheken tot nu toe niet

direct bij het project betrokken zijn geweest. De ervarin-

gen en wensen van deze bibliotheken kunnen leiden tot

het aanpassen van bestaande, schrappen van huidige, of

toevoegen van nieuwe indicatoren. Ten tweede staat de

wereld niet stil. Zeker op het gebied van digitale voorzie-

ningen zullen nieuwe indicatoren ontwikkeld dienen te

worden. De Koninklijke Bibliotheek heeft toegezegd als

coördinatiepunt voor de toepassing en verdere ontwikke-

ling van het benchmarkinginstrument te zullen fungeren.

Toepassing van het benchmarkinginstrument door de uni-

versiteitsbibliotheken geschiedt op vrijwillige basis. Daar

het project staat of valt met onderlinge vergelijking, is het

wel van belang dat zo veel mogelijk bibliotheken meedoen.

Binnenkort zal een uitgebreid rapport over het project ver-

schijnen (10).
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