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nog gratis voor één gebruiker per klant; bij meer gebrui-

kers is een eenmalige registratie verschuldigd. Dit vanuit

het oogpunt van stimulering.

Essentieel bij de totstandkoming van het extranet was het

formeren van een multidisciplinair team, met de informa-

tie professional ‘in the lead’. Ron Zwetsloot is ervan over-

tuigd dat hij het project zonder zijn bibliotheekcompeten-

ties niet goed had kunnen volbrengen.

Dr. J.C. Frowein is senior adviseur bij M&I/PARTNERS bv en redac-

teur van Informatie Professional.

Ronald de Nijs

Koninklijke Bibliotheek te Brussel:
‘Stuntelen is beter dan stilstaan’

Wim de Vos, hoofd van de afdeling Valorisatie en Promo-
tie van de Koninklijke Bibliotheek van België, presenteerde
onder de titel ‘Veranderingen en verandermanagement bij
de KB’ het relaas van de Koninklijke Bibliotheek. Hij gaf
inzicht in de visie, de strategie, de frustraties en de over-
winningen in ons buurland.

‘Misschien beschikt u over een groot inlevingsvermogen,

dan zou ik u graag zakdoeken zien bovenhalen om uw

vochtige ogen te drogen. Laat uw tranen de vrije loop. Wat

ik vertel lijkt op het scenario van een slechte, al te voor-

spelbare film. De ondergang van de Titanic, maar dan zon-

der Kate Winslet en Céline Dion. Maar ik vertel de bittere

ernst, en geen showbizz.’ Aldus luidde het intermezzo dat

Wim de Vos halverwege zijn lezing inlaste. 

Want één ding was de toehoorders inmiddels duidelijk

geworden: bij de plechtige inhuldiging van de Koninklijke

Bibliotheek te Brussel in 1969 had de toenmalige hoofd-

conservator er al voor gewaarschuwd. De gebouwen van de

KB hadden zoveel budget opgeslokt dat de KB niet over

voldoende personeel en financiële middelen beschikte om

alles naar behoren te laten werken. Bovendien was er een

te sterke administratieve voogdij van de overheid. Hierin

kwam in 1987 wel verandering toen de bibliothecaris de

bevoegdheid kreeg om onder rekeningen tot 125.000 euro

zijn handtekening te plaatsen. Maar evenmin als toen kan

de KB nog steeds niet zelf nieuw personeel aanstellen. 

Problemen nemen hoge vlucht
Eind jaren negentig namen de problemen bij de biblio-

theek een hoge vlucht. Door krappe budgetten is herhaal-

delijk gesnoeid in de wetenschappelijke tijdschriftencollec-

tie: ‘Zij is een schaduw van wat zij ooit geweest is’. Elek-

tronische informatie bestaat zo goed als niet (wel is er

internet). Bij het wettelijk depot hoeft slechts één exem-

plaar te worden ingeleverd, waardoor de collectie beperkt

toegankelijk is. En de tentoonstellingen trekken steeds

minder bezoekers. Bovendien lenen de zalen in de KB

zich daar door de klimatologische omstandigheden steeds

minder toe.

Niet alleen de KB, maar ook andere collega-instellingen in

Brussel, zoals het Rijksarchief, kampten met problemen.

Reden voor de Koning Boudewijnstichting om in 2000

onderzoek te doen naar de problematiek van enkele Brus-

selse instellingen. Men constateerde dat het de KB aan

publieksdynamiek ontbreekt en dat ze steeds minder

bezoekers trekt. 

Uit de studie van de Koning Boudewijnstichting naar de

KB kwam nog een aantal andere aspecten naar voren. De

bibliotheek had geen mission statement, er was geen ver-

nieuwing en het ontbrak vele medewerkers aan creativiteit

en enthousiasme. Ook liepen de budgetten terug. En dat

had zijn uitwerking op de tijdschriftencollectie niet

gemist: de KB was enkel nog sterk in geschiedenis. Er was

ook geen gericht beleid qua collectievorming en op welk

publiek richtte de biblioteek zich?

Tevens stelde de enquêtecommissie vraagtekens bij het

wetenschappelijk onderzoek van de bibliotheek en consta-

teerde zij een trage retroconversie van catalogi. Tot slot

werd het personeelsbeleid en een tekort aan ICT’ers aan

de kaak gesteld.

Toch moest de KB de moed niet in de schoenen laten zak-

ken. Er was volgens de enquêtecommissie ook een aantal

pluspunten te noemen. De Vos: ‘Een fantastisch patrimo-

nium met vakspecialisten die een heel goede service aan

de gebruiker kunnen verrichten. De KB blijft door de wet

op het wettelijk depot van nationaal belang. De collectie-

vorming zou men kunnen afstemmen op de grootste

gebruikersgroep, namelijk de mensen die komen voor de

humane wetenschappen. En, gelukkig maar, de KB vindt

nog altijd een grote weerklank bij het publiek.’

Mission statement
‘De KB had de bui al zien hangen,’ aldus De Vos. ‘De

Wetenschappelijke Raad, adviesorgaan met directieleden

van de KB en universiteitsprofessoren, had een mission

statement voorbereid: De KB beheert een belangrijk cultu-

Wim de Vos
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reel patrimonium. Zij verwerft, ontsluit en beheert de

publicaties verschenen op het grondgebied van België en

van Belgische auteurs die in het buitenland publiceren. In

samenwerking met de andere wetenschappelijke bibliothe-

ken in België vervult zij essentiële taken inzake weten-

schappelijke informatievoorziening. Zij richt zich op de

informatiebehoeften van de onderzoekswereld zowel op

basis van de eigen collectie als op basis van extern opgesla-

gen informatie.’

Daarnaast had een groep dynamische collega’s gedurende

enkele maanden gewerkt aan een zogenaamde SWOT-ana-

lyse. Die maakte de noodzaak duidelijk om de mission sta-

tement uit te werken tot strategische doelstellingen, objec-

tieven en activiteiten. Gekozen werd voor een ‘strategisch

planning’-proces, dat zelf weer aanleiding geeft tot korte-

termijnplanning. Grote uitdaging hierbij waren snelle ver-

anderingen, voornamelijk in de omgevingsfactoren.

Pretenties opgeven
Er is nogal wat veranderd. Wim de Vos: ‘De KB heeft een

aantal pretenties moeten opgeven. Een algemene encyclo-

pedische bibliotheek – die hoop hebben we opgegeven. 

We gaan over naar een bibliotheek humane wetenschap-

pen. De pretentie van centrale wetenschappelijke biblio-

theek is er ook niet meer: we zijn nu een “belangrijke”

wetenschappelijke bibliotheek.’

‘De beslissing om de humane wetenschappen als ‘“core

business” te kiezen is geen eenvoudige geweest,’ zegt De

Vos. ‘In huis zijn daar veel discussies om geweest.’

Abonnementen schrappen
De beslissing heeft onder meer tot gevolg gehad dat de

exacte en biomedische wetenschappen in de courante col-

lectievorming geen prioriteit meer hebben. Een abonne-

ment op Chemical Abstracts zal de KB dus niet meer

nemen. Vele andere abonnementen werden eveneens

geschrapt, omdat ze niet op de core business waren

gericht. Op die manier kwamen werkingsmiddelen vrij.

Aan het werk
Een vierde deel van het uitgespaarde bedrag – in totaal een

miljoen euro – wordt gebruikt om de collectie humane

wetenschappen te verstevigen. ‘Dat wordt een werk van

langere adem, van veel overleg met de universiteiten,’

aldus De Vos. Ook wordt een vierde deel gebruikt voor het

opstarten van elektronische informatiebronnen: het

opbouwen van een menu met vooral algemene referentie-

databanken. ‘Dat zal eveneens niet gemakkelijk gaan.

Maar we hopen eind van dit jaar een cd-romnetwerk voor

enkele honderden cd-roms te kunnen implementeren. We

hebben deze plannen kunnen realiseren met hulp van de

Nationale Loterij. We hebben ook mensen nodig om dit

alles te bedienen. De KB heeft een bedroevend tekort aan

informatici. Aan hen en aan apparatuur zal het resterende

deel – een half miljoen euro – worden besteed. Ook zullen

we het profiel bij de aanwerving van een aantal weten-

schappers moeten herzien.’

Conversie van de catalogus
De conversie van de catalogus zal verder worden uitge-

diept. Sinds 1975 zijn de Belgische publicaties ingevoerd

in de computer, sinds 1985 de buitenlandse. De Vos: ‘De

gegevens van de gedrukte bibliografie vóór 1973 zijn ge-

scand en zo is de catalogus automatisch geconverteerd.

Wij zijn erin geslaagd dat voor honderd jaar Belgische

Bibliografie te doen. Belgische boeken sinds 1875 zitten in

het catalogusbestand. Weliswaar zijn er spijtig genoeg

jaargangen zonder boeknummer, maar dat is beter dan dat

ze niet toegankelijk zijn en niet in de catalogus staan.’

Voor de buitenlandse publicaties had de KB nog steeds

niets. ‘Met een deel van het uitgespaarde geld zijn we

begonnen met de conversie van de catalogus. Daartoe zijn

er verschillende mogelijkheden. We hebben uit de ‘scha-

duwcatalogi’ voor de buitenlandse monografieën al die

kaartjes gehaald die tot bepaalde collecties behoren. Zo

hebben we de buitenlandse boeken van 1935 tot 1985

(200.000 titels) laten converteren. We zitten momenteel

in de controlefase. Ook is men nu bezig om uit oude stof-

fige bakken de monografieën aangeschaft tussen 1910 en

1935 te klasseren, op nummer te zetten en fouten na te kij-

ken (100.000 titels). Op het einde van het jaar moet dat

klaar zijn en gaat dat ook dat weer naar een firma.’

‘We worden veel bekritiseerd,’ zegt De Vos. ‘Het is inder-

daad geen catalografie tot in de puntjes, maar waar het om

gaat is dat men bijvoorbeeld in Nederland weet dat de KB

een uitgave van Vondel uit 1920 heeft. Ook al is de collatie

niet juist beschreven, het is beter dan dat dit helemaal niet

bekend is.’

Wim de Vos: ‘Ik besef dat we aan het stuntelen zijn, maar

als je weet waar je naartoe wilt, is stuntelen beter dan stil-

staan. We hebben nog een hele weg af te leggen: ICT

duurzaam implementeren, een HRM-beleid op punt zet-

ten en uitbouwen, online diensten creëren, opvolgen en

uitbouwen, ons interne organisatiemodel versoepelen om

aanpassingen aan de omstandigheden niet telkens op

paleisrevoluties te laten lijken en vooral een nieuwe

bedrijfscultuur opbouwen waarbij we met z’n allen achter

eenzelfde plan gaan staan.’

Ronald de Nijs is eindredacteur van Informatie Professional.
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