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De Structuur van de UB 
 
 
 

Inleiding 
 
In mei 2004 heeft de Doorlichtingcommissie van de Centrale Bibliotheek haar rapport1 opgesteld 
waarin werd aanbevolen om de CB in twee te splitsen. Dit voorstel werd ondersteund door de 
(alsdan) waarnemend hoofdbibliothecaris in zijn rapport over de reorganisatie van de CB2. In de 
Bibliotheekraad van mei en juni 2005 is besloten om de twee delen aan te duiden als 
Universiteits Bibliotheekdiensten (UBD) en CB. De twee delen zullen geleid worden door een 
hoofd UBD en een hoofd CB. 
Het Doorlichtingrapport heeft ook opgemerkt dat de rapporteringlijnen van de 
Universiteitsbibliotheek als geheel, inclusief de automatiseringsentiteit LIBIS, versterkt dienen te 
worden. Dit voorstel wordt ook ondersteund door de hoofdbibliothecaris met de bedoeling een 
coherent en integraal beleid en strategie voor het gehele bibliotheekwezen van de K.U.Leuven 
door te voeren. In de Bibliotheekraad van mei en juni 2005 was ook besloten verder te werken 
met een organigram voorgesteld door prof. W. Bogaerts. Het organigram aangehecht aan dit 
document is op dat voorstel gebaseerd met enkele kleine wijzigingen. Verder wordt het concept 
van business units in de UB geïntroduceerd. 
 
Bij het formuleren van dit voorstel was kennis genomen van het rapport van Björnshauge3 inzake 
de bibliotheek van de UGent. In één zin is het voorstel van Gent gelijk aan wat al bestaat in 
Leuven, namelijk een gedistribueerd model. Zoals in Gent wordt nu voorgesteld dat er in Leuven 
een betere coördinatie moet komen om een gecoördineerd, gedistribueerd model te bereiken. De 
onderscheiding tussen het Gentse model en het voorstel voor Leuven is, dat wij meer de sterkte 
en de professionaliteit van de management teams beklemtonen. 
 
 
Voorstel van structuur van de UB 
 
Naast de twee delen UBD en CB wordt voorgesteld om een sterke rapporteringlijn uit te zetten 
tussen hoofdbibliothecaris en de deelbibliotheken enerzijds en LIBIS anderzijds. Er wordt voor 
geopteerd om alle hoofden van de deelbibliotheken te laten zetelen in het management team om 
directe en duidelijke aansturing en beslissingen te bereiken. Dit wil niet zeggen dat het concept 
van campussen verdwijnt. Dit wordt behouden in de samenstelling van het dagelijks Bestuur van 
de UB. Naast de UBD, CB en de deelbibliotheken wordt er een expliciete rapporteringlijn met 
LIBIS ingesteld. Dit zal garanderen dat beleid en planning qua ICT gebeuren binnen het 
strategisch plan van het bibliotheekwezen als geheel. 
 
De CB 
 
De rol van de CB is tweedelig: aan de ene kant heeft zij een belangrijke functie als 
bewaarbibliotheek voor het intellectuele en culturele erfgoed van de K.U.Leuven en de regio (het 
bewaarbeleid van de UB wordt momenteel herzien en verscherpt). Aan de andere kant fungeert 
zij als een actieve referentie- en ontleenbibliotheek in het stadscentrum. Er wordt ook actief 
onderzocht, in samenwerking met de Technische diensten, om een grote receptiehal voor de 
K.U.Leuven in het CB-gebouw in te richten. 
                                                 
1 Geert Bouckaert en Filip Roodhooft: Verslag van de voorzitter en ondervoorzitter van de 
Doorlichtingscommissie Centrale Bibliotheek K.U.Leuven, mei 2004. 
2 Mel Collier: Reorganisatie van de Centrale Bibliotheek K.U.Leuven. Herziene versie 04-08-2005 na 
discussie binnen de BR (originele versie - 15.04.2005 Gemeenschappelijk Bureau Nr. 693 Doc. Nr. 
III/R.2.1 18 april 2005). 
3 Lars Björnshauge: Het netwerk: de reorganisatie van bibliotheek- en informatiediensten aan UGent, 
oktober 2003. 



De zwakke punten in het huidige beheer van de CB worden aangepakt door de vermindering van 
het aantal teams en door het creëren van een sterk ‘middle management’ kader, dat deelneemt 
aan de beleidsbepaling en dat beheersbevoegdheid heeft binnen het vastgelegde beleid. Aan de 
CB wordt middels een SLA opgedragen om aansluitend bij het strategisch plan een reeks 
verbeteringen qua dienstverlening en qua aanpak te realiseren naar de eigen gebruikers en naar 
de andere bibliotheken toe. 
 
De UBD 
 
De rol van de UBD is het beheren en leveren van diensten die vereist zijn voor een efficiënte 
werking van de UB als geheel. Dat houdt onder meer in de UB digitale bibliotheek, het beheer 
van de metadata, ontwikkeling van nieuwe platforms voor deelname van de UB in de 
elektronische leeromgeving en aangelegenheden die verband houden met de 
bibliotheekvoorzieningen in de Associatie. 
Een aantal diensten/taken (bijv. op het vlak van metadata) situeren zich bovendien op het 
bredere niveau van Libis-Net. Dit heeft voor de UBD een impact op zowel de beschikbaarheid als 
de in- en output van middelen. In samenwerking met de andere actoren streeft de UBD daartoe 
een maximale transparantie en efficiëntie na, bijv. via duidelijke protocollen en SLA’s. 
Overkoepelende UB beleidskwesties behoren eveneens tot de verantwoordelijkheid van deze 
groep. 
 
De Deelbibliotheken 
 
De deelbibliotheken blijven voortbestaan om zoals nu te fungeren als eerstelijnsleveranciers van 
informatie en bibliotheekdiensten naar de gebruikers in de faculteiten want zij staan dicht bij de 
lezers. In het nieuwe (nog te bekrachtigen) bewaar- en opslagbeleid hebben zij een rol te spelen 
bij het vinden van een oplossing voor de bewaar- en ruimteproblemen van de UB. 
 
LIBIS 
 
LIBIS heeft een cruciale rol in de dienstverlening en de ontwikkeling van de bibliotheken en 
informatiediensten van de K.U.Leuven. Haar primaire rol is het bibliotheekmanagementsysteem 
te beheren en daarnaast de technische expertise te voorzien inzake innovatie, waarvan de relatie 
tussen de digitale bibliotheek en de elektronische leeromgeving (ELO) een belangrijk onderdeel 
is. 
Verder heeft LIBIS een substantiële business ontwikkeld als leverancier van 
bibliotheeksysteemdiensten aan andere instellingen, waaronder leden van de Associatie. 
Uiteraard wordt dit werk op commerciële basis gedaan en moet het dus apart worden 
beschouwd. 
 
 
Business units 
 
Nu wordt voorgesteld om het concept van business units in de bedrijfsvoering van de UB te 
introduceren. Dit betekent dat de doelen en de voorwaarden van verschillende groepen van 
activiteiten afzonderlijk bepaald, gefinancierd en geëvalueerd worden. Hierdoor bijv. zal er 
onduidelijkheid over de rol van de CB als erfgoedbibliotheek en de rol van de UBD voor 
overkoepelende zaken worden vermeden. 

De volgende business units zijn gesuggereerd: 

CB - Erfgoedfunctie 
  - Referentie- en ontleenfunctie 

UBD - Digitale bibliotheek 
  - Andere diensten 
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LIBIS  - K.U.Leuven diensten 
  - LIBIS-Net diensten 

Deelbibliotheken  -  Elke deelbibliotheek is een business unit. 
 
 
SLA’s 
 
Verder wordt voorgesteld dat de werking van elke business unit onderbouwd zal zijn door een 
service level agreement. Het SLA bepaalt wie de leveranciers en de klanten zijn, wat de 
verwachtingen van beide partijen zijn, wat het financiële pakket is en hoe de prestaties worden 
geëvalueerd. 
De hoofdbibliothecaris formuleert het kader en de modellen voor de SLA’s en fungeert als agent 
van de klanten en adviseur van de leveranciers. In principe wordt er een SLA voor iedere 
business unit gemaakt. Voorbeelden van SLA’s kunnen zijn (details nog verder uit te werken): 

 Unit Klant Leverancier 

CB Erfgoedfunctie GeBu Hoofd CB 
CB Referentie/ontlening GeBu Hoofd CB 
Digitale Bibliotheek GeBu Hoofd UBD 
Andere UBDiensten GeBu Hoofd UBD 
LIBIS K.U.Leuven diensten Hoofdbibliothecaris Hoofd LIBIS 
LIBIS-Net diensten LIBIS-Net raad van Bestuur Hoofd LIBIS 
Deelbibliotheken Decaan/campusraad Hoofd deelbibliotheek 

 
 
Efficiëntie 
 
Door continu verbetering en herziening van activiteiten wordt verwacht een optimaal inzetten van 
personeel te bereiken. Na raadpleging van belanghebbenden, zal efficiëntie ter beschikking van 
de UB als geheel, door vorming van een pool van krachten, daar waar nodig kunnen inspringen. 
Deze pool zal door het hoofd UBD worden beheerd. 
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