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het BiBliotheekrapport: 
een generale repetitie
Bruno Vermeeren, VVBAD 

Op 29 maart publiceerde Het Nieuwsblad een biblio-
theekrapport. De krant gaf elke bibliotheek in Vlaanderen 
een quotering. De reacties bleven niet uit. Bibliotheken 
met een goede score lieten op facebook of elders al 
snel weten dat ze bij de besten waren, van de regio of 
zelfs van het land. Bibliotheken die het minder goed 
deden, kregen niet zelden vragen van het bestuur om 
zich te verantwoorden en vroegen zich waar dat cijfer 
vandaan kwam.

de achttien criteria

fysieke collectie:

• Aanbod gedrukt materiaal

• Vernieuwing gedrukt materiaal

• Aanbod audiovisueel materiaal

• Vernieuwing audiovisueel materiaal

• Abonnementen

• Boekenlijst

Digitale collectie
• Digitale media

gebruikers
• Leners binnen gemeente

• Leners buiten gemeente

• Aantal bezoekers

Personeel
• Personeelsbezetting

Toegankelijkheid
• Communicatie naar leners*

• Openingsuren

• Lidgeld

Infrastructuur
• Wifi

• Boekenschuif

• Zelfuitleenbalie

gebruik
• Uitleningen per lener

• Activiteiten in de bib

(de indeling in categorieën gebeurde door META)

* moet eigenlijk zijn ‘digitale communicatie naar leners’. 

Het gaat immers over het gebruik van media zoals 

Facebook, Twitter, een blog …)

Het Nieuwsblad werkt in 2016 aan een grote gemeentetest. De lokale bestu-
ren zitten nu halverwege hun beleidsperiode en de krant wil in maandelijkse 
afleveringen een stand van zaken opmaken. Nadat in eerdere bijdrages de 
burgemeesters en gemeentesecretarissen in het vizier genomen werden, 
was het in een derde ronde de beurt aan de openbare bibliotheken. De krant 
vindt de openbare bibliotheek een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke 
dienstverlening en had het plan opgevat om elke bibliotheek in Vlaanderen 
een score te geven. Brussel werd buiten beschouwing gelaten omwille van 
de specifieke situatie daar. 

De krant had bij de overheid de meest recente cijfers opgevraagd, de BIOS-
gegevens van 2014. Naast die bibliotheekcijfers zou de krant ook een tien-
tal boeken selecteren die volgens de redactie in elke bibliotheek aanwezig 
zouden moeten zijn en ook die gegevens mee verwerken in de test. Voor 
de uitwerking van het hele project werd onder meer contact opgenomen 
met de VVBAD.

KwALITEIT Of KwANTITEIT?
De vereniging formuleerde van in het begin kritische bedenkingen bij het 
project. Mijn reactie zoals ze in de krant verscheen: “in cijfers lees je niet 
alles. kwaliteit, klantvriendelijkheid, de durf om te experimenteren en te 
vernieuwen … Ook dat is essentieel.” Oefeningen om de werkelijke impact 
van bibliotheken te meten, in plaats van hun output, hebben nog geen bruik-
baar resultaat opgeleverd. We wezen de krant onder meer op de verkie-
zing van de Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel, een initiatief van 
Bibliotheekblad waar de VVBAD aan meewerkt. Daar wordt gewerkt met 
mystery guests en tellen kwalitatieve criteria mee in het selectieproces. 
Omdat de krant echter in het kader van de grote gemeentetest elke biblio-
theek een score wilde geven was deze aanpak geen optie. 

De BIOS-gegevens bevatten wel informatie over elke bibliotheek in 
Vlaanderen. Het is dan ook mogelijk om basis hiervan een rapportcijfer toe 
te kennen. Omdat de vereniging bezorgd was over de criteria die meegeno-
men zouden worden in beoordeling, besloot ze om toch advies te verlenen. 
Opnieuw zoals het in de krant staat: “Samen met de Vlaamse Vereniging voor 
Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) hebben we (Het Nieuwsblad, 
nvdr) achttien parameters geselecteerd.” Inderdaad hebben we met de 
redactie van de krant de BIOS-gegevens overlopen en gepleit onder meer 
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voor het opnemen van elementen zoals aantal georganiseerde 
activiteiten, bezoekersaantallen (naast aantal leners) en per-
soneelsbestand. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de 
selectie van de criteria lag uiteraard bij de krant.

Die selectie is aanvechtbaar. “Samenwerking met het onder-
wijs, bevorderen van mediawijsheid , allemaal zaken waar niet 

over gesproken wordt”, merkt een bibliothecaris terecht op. 
“Maakt de aanwezigheid van een zelfuitleenbalie van een bib 
een betere bib?” vraagt hij zich af. “Wij doen bijvoorbeeld 85 
procent van onze uitleenuren met de bezetting van één perso-
neelslid. Die moet er sowieso ook zijn met een zelfuitleenbalie. 
Waarom zouden wij (…) dan in hemelsnaam geld uitgeven aan 
een zelfuitleenbalie terwijl we er toch geen personeelsuren mee 
uitwinnen voor andere activiteiten?” In wezen kan er over elke 
set van criteria gediscussieerd worden. Er moet een evenwicht 
gevonden worden tussen wat wenselijk is en wat haalbaar is. 
Cijfers over inhoudelijke werking zijn er niet. We weten niet 
welke bibliotheken aan mediawijsheid werken, om bij dat voor-
beeld te blijven. Hoewel de statistieken wel informatie bevatten 
over de samenwerking die bibliotheken opzetten met allerlei 
partners, bleken deze dan weer moeilijk te interpreteren en te 
verwerken. Criteria geven ook een algemene richting aan. Als 
we menen dat bibliotheken meer moeten inzetten op de orga-
nisatie van activiteiten en de begeleiding van gebruikers, dan 
is RfID een manier om de uitleenprocessen te automatiseren 
en personeel vrij te maken hiervoor. Voor de sector als geheel 
is dat dan een zinvolle indicator, zeker als ook het personeels-
bestand en het aantal georganiseerde activiteiten opgenomen 
is in de set. Uiteraard zegt dat niets over de kwaliteit van de 
dienstverlening. Het betekent al evenmin dat dit voor elke indi-
viduele bibliotheek de beste oplossing is. 

EEN CIjfEr VOOr ELKE BIBLIOTHEEK
Zelfs als je het eens wordt over een set van criteria heb je nog 
geen rapportcijfer. In principe is het een interessante oefening: 
op basis van het beschikbare cijfermateriaal komen tot een 
samenvattende score. Dat is geen eenvoudige opdracht. Om 
te beginnen is er al discussie over de betrouwbaarheid van de 
statistieken: kunnen bezoekerscijfers wel opgenomen worden 
als het in ongeveer de helft van de gevallen gaat om schattin-
gen en niet om exacte cijfers? Dan is er de vraag of er gewerkt 
wordt met absolute of relatieve cijfers: de grootte van de col-
lectie op zich, of afgezet tegen het aantal inwoners of tegen het 
aantal leners? Die afweging is onder meer van belang om grote 
bibliotheken met kleine te kunnen vergelijken. En wordt er dan 
een cijfer gegevens op basis van een norm, of gaat het om een 
vergelijkende score? Is er een ideale of een minimale verhouding 
tussen het aantal inwoners en het aantal leners, of rangschik-
ken we de bibliotheken en bepalen we het gemiddelde? Tot slot 
moet ook de afweging gemaakt worden tussen de verschillende 

cijfers onderling. Weegt de grootte van de collectie zwaarder 
dan het personeelsbestand? Primeert het aantal uitleningen op 
de aanwezigheid van wifi? 

Een interessante, maar complexe oefening dus en geen expe-
riment om overhaast uit te voeren. Bovenstaande principes 
hebben we besproken met de krant, maar het echte rekenwerk 

hebben we aan hen overgelaten. Voor vragen over concrete 
cijfers hebben we altijd moeten doorverwijzen naar de krant. 
We voelen ons dan ook niet geroepen om hier in detail de bere-
keningswijze toe te lichten. Het is wel belangrijk om te melden 
dat de redactie uiteindelijk gekozen heeft voor relatieve cij-
fers. De krant heeft per criterium een rangschikking gemaakt 
van de bibliotheken, extreme scores weg gefilterd en dan een 
evenredige verdeling gemaakt van de bibliotheken. Een vijf op 
tien halen wil dan zeggen dat je als bibliotheek op het gemid-
delde zit. 

Jammer genoeg heeft de krant dat niet duidelijk gecommu-
niceerd. In de artikelenreeks wordt soms melding gemaakt 
van bibliotheken die ‘met de hakken over de sloot’ geraken en 
andere die ‘onvoldoende scoren’. Dat taalgebruik wekt de indruk 
dat er een norm is waaraan een openbare bibliotheek moet vol-
doen. In de woorden van een bibliothecaris: “het blijft toch mijn 
aanvoelen dat de plaatselijke bibliotheek hiermee in een slecht 
daglicht komt te staan. Als mensen in de krant lezen dat de bib 
(…) 5/10 behaalt, wordt dit niet geïnterpreteerd als een verge-
lijkende score. Cijfers wijzen, zonder bijkomende toelichting, 
steeds op een absolute quotering.” Inderdaad, als onze kinderen 
thuis komen met een vijf op tien voor wiskunde of frans, weten 
we als ouder dat ze voor dat vak maar net het minimum kunnen 
of kennen dat ze nodig hebben. Onze reactie op dat rapport 
zal anders zijn als die vijf zou betekenen dat ze het klasgemid-
delde halen. We weten dan wel dat ze vergelijkbaar presteren 
met hun klasgenoten, maar niet meer of dat wel voldoende is 
om verder te kunnen studeren. 

Opvallend is wel dat er geen poging gedaan werd om uit te pak-
ken met de beste bibliotheek (of bibliotheken) van Vlaanderen. 
De krant publiceerde geen absolute ranking, al werd daar in 
sommige artikelen wel allusie op gemaakt. Allicht besefte de 
redactie goed genoeg dat iets andere indicatoren of een andere 
weging van deze indicatoren een andere uitslag hadden kunnen 
geven, om een bibliothecaris te parafraseren.

EEN rAPPOrT VAN HET rAPPOrT
Wat heeft de artikelenreeks dan opgeleverd? Een score dus, 
die zoals gezegd, door de bibliotheken die goede punten krij-
gen zonder veel bedenkingen uitgespeeld wordt. Bibliotheken 
die op of onder het gemiddelde scoren, worden niet zelden 
ter verantwoording geroepen door bestuur of beheerraad. Zij 

“ VOOR DE BIBLIOTHECARIS IS HET NIET PRETTIG OM  
VERANTWOORDING TE MOETEN AFLEGGEN TEGENOVER 
HET BESTUUR OVER EEN CIJFER WAARVAN DE WAARDE 
DISCUTABEL IS. DAT DIT WREVEL EN ERGERNIS OPWEkT, 
IS TE BEGRIJPEN.
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moeten op zoek naar de juiste berekeningswijze. Voor zover 
we konden nagaan werden dergelijke vragen door de krant ook 
goed beantwoord.

Als sector kijken we gebiologeerd naar dat ene cijfer, maar er 
is meer. In zestien regionale edities van de krant verschenen 
telkens twee volle pagina’s over de bibliotheken. Een algemeen 
stukje over het rapport en een korte bijdrage over de bereke-
ning van de score waren hetzelfde in alle edities. Daarnaast was 
er in elke editie ruimte voor een drietal andere bijdragen: reac-
ties van bibliothecarissen en 
beleidsmakers en artikels over 
de bibliotheken in de regio. 
De toon is opvallend positief. 
Niet meer dan een vijftal kop-
pen op een totaal van onge-
veer 50 artikels maken mel-
ding van bibliotheken met een 
‘onvoldoende’. Verder gaat 
het over de bib als ontmoe-
tingsplek, als een plaats van 
ontdekking ook waar meer te 
vinden is dan boeken alleen. 
Sommige stukken handelen 
over geplande investeringen, 
andere over de voordelen van 
samenwerking. De uitdagin-
gen van de muziek- en filmaf-
delingen komen geregeld aan 
bod. Ook over de besparingen 
wordt er geschreven, soms als 
verklaring voor een slechte 
score, maar ook als een peri-
ode die achter de rug is en een 
enkele keer eerder in positieve zin: “Besparen op bibliotheken is 
niet aan de orde”. Samen schetsen ze een beeld van een dyna-
mische sector die inspeelt op de actuele uitdagingen.

De belangrijkste lezers zijn ongetwijfeld de lokale bestuurders. 
Zij pakken graag uit met de positieve scores en vragen de biblio-
thecaris toelichting bij de cijfers als die ervaren worden als min-
der. koppen zoals “Besparingen voelbaar: vernieuwing wordt op 
lange baan geschoven” of “Middenmoot door uitblijven investe-
ringen” leggen de verantwoordelijkheid voor de cijfers impliciet 

ook bij het lokale bestuur. Met deze reeks krijgen burgemeesters 
en schepenen opnieuw een signaal dat de publieke opinie de 
bibliotheek nog altijd ervaart als een belangrijke gemeentelijke 
dienst, een ‘basisdienst’ om de terminologie van het decreet 
lokaal cultuurbeleid nog maar eens te gebruiken. Aangezien 
de grote gemeentetest nog het hele jaar doorloopt, mogen we 
verwachten dat dit effect langer doorwerkt dan het geval zou 
zijn bij een eenmalig artikel.

Voor de bibliothecaris is het niet prettig om verantwoording te 
moeten afleggen tegenover het bestuur over een cijfer waarvan 

de waarde discutabel is. Dat dit wrevel en ergernis opwekt, is te 
begrijpen. Anderzijds is de score berekend op basis van cijfers 
die hij zelf heeft aangeleverd. Hij zou dan ook vrij snel de waarde 
ervan voor zijn eigen instelling moeten kunnen inschatten. 

gENErALE rEPETITIE
Eigenlijk was dit niet meer dan een generale repetitie. Niet 
zozeer omdat de cijfers openbaar zijn en dus om het even wie 
morgen de oefening opnieuw kan doen, met eigen criteria en 
een eigen berekeningswijze. Wel omdat sinds 1 januari 2016 het 

leven niet meer is wat het geweest is. In het bibliotheekbe-
leid neemt Vlaanderen alleen nog een ondersteunende rol op, 
geen sturende. Er zijn geen opgelegde subsidievoorwaarden 
of kwaliteitsnormen meer. Vroeger kon de VVBAD lobbyen bij 
de Vlaamse minister van Cultuur om een goede regelgeving te 
bekomen. Hoewel dat werk niet helemaal zinloos wordt — er 
blijft gelukkig ook nog een Vlaams bibliotheekbeleid bestaan 
— verschuift het gewicht toch naar het lokale niveau. Daar zal 
beslist worden wat de opdracht van de bibliotheek is en op basis 
van welke criteria ze beoordeeld zal worden. De vereniging zal 

moeten zoeken hoe zij de bibliothecarissen kan ondersteunen 
bij het verdedigen van het belangen op het lokale niveau. Want 
lokaal zal het moeten gebeuren. Een eerste uitdaging is dan 
leren hoe om te gaan met een ‘slechte’ quotering. Het voorbeeld 
van de zelfuitleenbalie hierboven, toont aan hoe een cijfer het 
gevolg kan zijn van een beargumenteerde keuze en dus ook 
verantwoord kan worden. Een slecht cijfer kan ook omgezet 
worden in een positief verhaal. Zo wil, volgens Het Nieuwsblad, 
Poperinge de score opkrikken met investeringen. Of, zoals één 
bibliothecaris schreef in een reactie: “Dit artikel is een geschikt 
moment om met de schepen één en ander te bespreken.” 

“ EEN SLECHT CIJfER kAN OOk OMGEZET WORDEN IN 
EEN POSITIEf VERHAAL.


