"Het risico waard?"
Ontvreemd materiaal: omvang van het probleem en mogelijke oplossingen:
Door Loren Bregel

Introductie
Gedurende de laatste 15 jaar is er een grote en enigszins
verrassende toename van het gebruik van bibliotheken te zien.
De opkomst van een uitgebreid wereldwijd digitaal
communicatienetwerk heeft individuele mensen toegang
gegeven tot een enorme hoeveelheid informatie, cultuur en
ontspanning. Met een paar muisklikken leest u de jongste
uitgave van een tijdschrift of een nieuw regeringsrapport. Ook
muziek en video's zijn alom beschikbaar, evenals klassieke
teksten en veel populaire moderne boeken. Alles kan
gedownload worden op de computer thuis.
Deze decentralisatie van informatie en andere inhoud had ook
kunnen leiden tot een verminderde afhankelijkheid van centrale
collecties zoals openbare en universiteitsbibliotheken. Maar
tegen de verwachting in blijkt het leenverkeer van bibliotheken
in grote en kleine gemeenschappen te groeien. De collecties
groeien in aantal en in waarde, omdat het aandeel dure dvd's en
cd's toeneemt.
De budgetten zijn groter geworden, hoewel deze groei vaak geen
gelijke tred heeft gehouden met de toename van het leenverkeer.
Het resultaat is dat er in veel bibliotheken relatief minder
bibliotheekmedewerkers beschikbaar zijn voor beveiliging.
Door deze trends is een lastige situatie ontstaan voor
bibliotheken: De toename van de waarde van collecties en van
het leenverkeer in combinatie met weinig extra medewerkers
heeft geleid tot toenemende diefstal. Dit probleem is verergerd
door de opkomst van allerlei veilingsites op internet, waardoor
er een internationale vlooienmarkt is ontstaan voor materialen
die gestolen zijn uit collecties.
De voortdurende dreiging van diefstal was vroeger vooral een
zorg voor winkels met zeldzame boeken en voor sommige
academische bibliotheken. Nu hebben grote en kleine openbare
bibliotheken in alle gemeentes ermee te maken.
(Zie de laatste pagina voor verhalen over recente diefstal uit
bibliotheken)

Impact op bibliotheken
De financiële impact van deze diefstallen is groot. Wanneer
bibliotheken periodiek hun voorraden controleren, ontbreekt
er gemiddeld ongeveer 4 procent. De vervangende waarde
is bij een gemiddelde kostprijs van $30 per stuk voor een
collectie van 100.000 materialen ongeveer $120.000. 3M
heeft een Loss Reduction Calculator ontwikkeld die u kunt
vinden in het Resources-onderdeel van de website van 3M
Library Systems (www.3M.com/us/library). Op basis van
berekeningen van de Loss Reduction Calculator zijn de
jaarlijkse kosten van vervanging ongeveer $15.000 bij een
verlies van een 0,5 procent.
Sommige onderzoeken stellen dit cijfer nog veel hoger. In een
onderzoek uit 1995 bleek 12 procent van alle bibliotheekboeken
in Ohio weg te zijn i. En de American Library Associationii
citeert op de FAQ-pagina van haar website een studie die
vaststelde dat een collectie van 50.000 materialen voor $70.000
aan kosten maakt. Hierbij werd gebruik gemaakt van de
kostencijfers voor boekvervanging van 2005.
Ook diefstal is een verschijnsel met vervelende gevolgen.
Soms worden de terugkerende verliezen van bibliotheken
beschouwd als slecht beheer van gemeenschapsgeld, met
gevolgen voor management en budgetten. Men benadrukt de
verantwoordelijkheid van bibliotheken tegenover de
belastingbetalers. Soms is het management zelfs bereid een
bepaald niveau van diefstal te beschouwen als "zakelijke
kosten" die voorspeld en meegenomen kunnen worden in het
budget.
Om verliezen in de hand te houden hebben sommige
bibliotheken besloten de toegang tot bepaalde delen van hun
collecties te beperken, met name de video's en dvd's. In één
provincie dwongen de steeds terugkerende grote verliezen het
management ertoe de bibliotheekcollectie van 21.000 dvd's af
te stoten. "De collectie is populair," zei de directeur, "maar ik
word geacht de publieke dollars goed te beheren, en moet dus de
collectie afstoten." iii
Voortdurende verliezen brengen ook verandering in de taken
van medewerkers. Er ligt meer druk op het controleren van
klanten. Dit beïnvloed de productiviteit van het personeel,
hun arbeidsvreugde en de klantenservice.

Een antwoord op beveiligingsvraagstukken
Wanneer andere instellingen of organisaties zich voor een
beveiligingsprobleem gesteld zien, is het eerste antwoord
personeelsuitbreiding. Gezien de financiële restricties van de
meeste bibliotheken is dit waarschijnlijk geen optie. In plaats
daarvan kiezen bibliotheken vaak voor één van de volgende
drie meer betaalbare opties.
1.
Een antwoord is om niets te doen. Dit kan een
acceptabele oplossing zijn in kleine gemeenschappen waar
weinig geld beschikbaar is en de bibliotheekmedewerkers hun
klanten goed kennen. Toch kan ook hier diefstal grote
financiële gevolgen hebben. In grotere gemeentes, waar de
relatie tussen klant en bibliotheekmedewerker minder
informeel is, kan dit niet. Het risico van nietsdoen weegt niet
op tegen de kosten van effectieve beveiliging.
2.
De tweede en verreweg meest ingezette oplossing is
het gebruik van een elektromagnetisch beveiligingsysteem
(EM). Deze systemen zijn betaalbaar en zeer effectief in het
alarmeren van personeel als materiaal uit de bibliotheek wordt
meegenomen dat niet goed is uitgecheckt.
Hoe werkt EM-beveiliging? EM-beveiligingssystemen zijn
gebaseerd op bewezen technologie. Er zit een magnetische
strip in een boek of op een cd, dvd of video geplakt. De
afmetingen van de strip en het uiterlijk variëren afhankelijk
van het formaat van het materiaal en de noodzaak de strip te
verbergen.
Wanneer tijdens het uitchecken het materiaal niet
gedeactiveerd is, ontdekt het beveiligingspoortje bij de
in/uitgang de strip en klinkt een alarm.
Als het materiaal wordt ingeleverd, wordt de EM-strip
opnieuw geactiveerd met een gelijksoortig apparaat. Goed
ontworpen apparaten passen de status van de strip aan
zonder magnetische media zoals audio- of videotapes te
beschadigen. Voor referentiemateriaal bieden leveranciers
EM-strips aan die niet kunnen worden gedeactiveerd.
EM-beveiligingsystemen lezen geen barcodes of
RFID-labels (radio frequency identification) en reageren hier
niet op. Ze kunnen daarom niet gebruikt worden om
materiaal uit te checken of schappen te beheren. Hun enige
functie is het ongeautoriseerd meenemen van materiaal tegen
te gaan.
Systeemprestaties: EM-beveiligingssystemen zijn effectief en
betrouwbaar. De magneetstrips vallen niet op in boeken en
drukwerk en zijn lastig te verwijderen. Ook kunnen ze niet
afgeschermd worden door het menselijk lichaam of iets
anders. Strips van goede kwaliteit kunnen jarenlang aan- en
uitgezet worden zonder dat de kracht van het signaal
vermindert. De geactiveerde strips worden dus altijd gezien

wanneer ze in het bereik van een detector komen. Omdat de
strips volledig gedeactiveerd kunnen worden, komt
ongewenste alarmering nauwelijks voor. (Vroeger konden
ongewenste alarmeringen voorkomen bij één op de 50
uitgecheckte materialen; tegenwoordig, met geavanceerde
EM-beveiligingssystemen zoals de 3M™ SelfCheck™ System
V-Serie, komt dit nog maar één keer per 10.000 uitgecheckte
materialen voor.)
EM-beveiligingssystemen zijn wereldwijd in duizenden
bibliotheken geïnstalleerd en beschermen daar ze miljarden
boeken en andere media.
EM-systemen dienen echter grondig getest te worden door
een onafhankelijke en certificerende organisatie voor het
testen van productveiligheid.
Implementatie: In de meeste kleine en middelgrote
bibliotheken zijn de kosten van een EM-beveiligingsysteem
(inclusief strips, detectie-apparatuur etc.) binnen twee jaar
terugverdiend, omdat er minder uitgaven zijn voor
zoekgeraakte materialen. De implementatietijd van een EMsysteem hangt af van model en producent. (Sommige
producenten bieden een applicatieproces aan dat tot vijf keer
sneller kan zijn dan handmatig aanbrengen.) Na installatie
vormt het onderhoud geen probleem. De detectie- en
activatie-apparaten gaan lang mee en zijn effectief; de
magnetische strips hebben weinig of geen onderhoud nodig
en hoeven niet vervangen te worden. Nieuw materiaal in de
collectie hoeft alleen voorzien te worden van een EM-strip.
3.
Een derde optie is het installeren van een Radio
Frequency Identification-systeem (RFID). Voor het
leenverkeer en schapmanagement in de bibliotheek biedt
RFID belangrijke voordelen boven barcode en handmatige
systemen. De meeste RFID-systemen hebben ook een
beveiligingsfunctie die het personeel waarschuwt als een klant
probeert materiaal mee te nemen zonder uit te checken.
Hoe werkt RFID? In een RFID-systeem wordt er informatie
op een "label" gecodeerd. Het label bevat een microchip en
een antenne. Deze informatie kan gelezen worden door een
reader, die de gegevens doorgeeft aan de juiste persoon of het
juiste systeem. Bibliotheeklabels zijn onopvallend, ze zijn
meestal een paar vierkante centimeter groot en heel dun. Ze
zijn ook passief: ze hebben geen batterijen of andere
energiebronnen. De energie die nodig is om het label energie
te geven en te lezen, komt van de reader. Deze zendt een
signaal uit dat zoekt naar een label in een begrensd bereik
(ongeveer 45 cm). Zodra het signaal een label raakt, wordt
het label "wakker" en beantwoordt het signaal door de
gevraagde informatie te leveren. Wanneer RFID gebruikt
wordt voor beveiliging vraagt de reader (die bij de uitgang
geplaatst is) aan het label of het boek is uitgecheckt.

Systeemprestaties: De belangrijkste voordelen van RFIDtechnologie zijn het snelle uitchecken van de klant en de
productiviteitsverbetering van het personeel. Er zijn goede
mogelijkheden voor beveiliging met deze technologie, maar
labels op materialen die metaal bevatten (zoals dvd's)
communiceren soms niet goed met de readers. Soms schermen
metalen de labels af tegen readers, per ongeluk of met opzet.
Voor bibliotheken met weinig beveiligingsproblemen biedt
RFID een goede oplossing. Bibliotheken met grotere
problemen combineren vaak de productiviteitswinst van RFID
met een betrouwbaar EM-beveiligingsysteem.
Implementatie: RFID-systemen hebben veel meer functies dan
EM-beveiligingssystemen. Naast beveiligen kunnen RFIDreaders ook automatisch meerdere materialen in één keer inof uitchecken. Ook kunnen deze systemen gecombineerd
worden met automatische afhandelsystemen en medewerkers
assisteren bij het schapmanagement. Vanwege deze brede
mogelijkheden ligt de investering voor een RFID-systeem
over het algemeen hoger dan voor een EM-beveiligingsysteem.
De labels kosten meer en het aanbrengen ervan kost meer tijd,
omdat ook de barcode-informatie naar het RFID-label moet
worden overgebracht.

Waar let u op bij een beveiligingsysteem?
Niet alle beveiligingssystemen zijn hetzelfde. Management
en personeel moeten de volgende zaken overwegen
wanneer zij nadenken over de aankoop van een
beveiligingsysteem.
1. Ga in zee met een grote leverancier. Niche-leveranciers
hebben een kleine productlijn en kunnen daarom slechts een
beperkt aantal oplossingen leveren. Bibliotheken die werken
met een leverancier die meerdere producten en technologieën
in huis heeft, mogen een oplossing op maat verwachten voor
hun specifieke behoeften en budgetoverwegingen.
2. Koop componenten die bij elkaar horen. Leveranciers
met een volledige productlijn kunnen ook componenten
aanbieden die ontworpen zijn om met elkaar te werken. Zo
kunnen bibliotheken er op rekenen dat alle
systeemcomponenten voor hun leenverkeer en beveiliging
naadloos geïntegreerd worden.

Dat zou ook moeten gelden voor uw beveiligingsysteem. U
mag verwachten dat de levensduur van uw systeem net zo lang
is als van het materiaal, ongeacht of het gaat om een
ingewikkelde verhandeling die twee keer per tien jaar wordt
uitgeleend, een populaire dvd of een geliefd kinderboek. Elke
aanspraak op duurzaamheid dient te worden hardgemaakt door
een zinvolle garantie.
5. Te vaak is service op afstand geen service. Sommige
problemen kunnen per telefoon opgelost worden. Sommige
niet. Als uw serviceovereenkomst geen lokale of regionale
ondersteuning biedt, moet u soms lang wachten voor uw
problemen worden opgelost.

Het kan hier ook gebeuren
Dieven ontdekken de openbare bibliotheek. Diefstal uit
bibliotheken is een groeiend probleem nu er geïnvesteerd
wordt in cd's en dvd's en internet en tweedehandswinkels
mogelijkheden bieden voor snelle en anonieme wederverkoop.
Een paar voorbeelden:
• Een politiefunctionaris ontdekte bij toeval honderden dvd's
en cd's die gestolen waren uit een plaatselijke bibliotheek.
Hierop startte de directeur een onderzoek naar zijn collectie.
Zes procent van het materiaal dat op de schappen zou moeten
staan, was weg. (Nog eens zes procent was uitgecheckt en
nooit meer teruggebracht.) In één jaar was de bibliotheek
iv
bijna twee procent van de collectie kwijtgeraakt.
• Soms steelt men uit meerdere bibliotheken, zoals laatst
in de VS, waar een vrouw werd ontdekt die meer dan 400
v
gestolen kookboeken in haar appartement had.v
• Een andere bibliotheek had alleen collecties met
kindervideo's en -dvd's, dus niet zo aantrekkelijk voor dieven.
Onlangs ontdekte de verbaasde directeur na een inventarisatie
dat meer dan 40 procent van de kinderdvd's ontbrak. Haar
eerste strategie om de diefstal te doen ophouden was alle
dvd's op reserve te zetten, maar dit werkte niet. Toen zette ze
alleen educatieve dvd's op de schappen, en hoopte dat deze
dan niet gestolen zouden worden. Een inventarisatie vier
maanden later toonde aan dat bijna 30 procent alweer
vi
ontbrak.

3. Word zelf niet de tester van uw product. U zou geen
broodrooster kopen van een bedrijf dat dit product niet
grondig getest zou hebben. U verwacht ook certificatie van
een onafhankelijke en certificerende organisatie voor het
testen van productveiligheid. Eventuele haperingen in uw
beveiligingsysteem moeten al opgelost zijn voordat u het
koopt.

• Na een tip van een klant bezocht een medewerker een
aantal winkels met tweedehands cd's en dvd's. Ze trof
tientallen uit de bibliotheek gestolen cd's en dvd's aan. Een
goede start, maar slechts een klein percentage van de
geschatte 4000 schijfjes (met een waarde van $92.000) die de
vii
laatste vijf jaar uit haar bibliotheek waren verdwenen.

4. De klassiekers in uw collectie doorstaan de tand des tijds.

• Op basis van recente rapporten heeft de markt voor
gestolen dvd's zich uitgebreid tot gamewinkels,
veilingsites op internet en zelfs de supermarkt.
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