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Eerste lichting Integraal
Document Management

In september voltooiden de eerste elf cursisten de postdoctorale opleiding Integraal
Document Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijd voor de cursisten
om eens terug te kijken op de ervaringen van het afgelopen jaar.

De opleiding Integraal Document Management, die
in september vorig jaar startte, integreert drie

vakgebieden: organisatiekunde/management, docu-
mentaire informatiekunde en archivistiek. Zeven maan-
den colleges aan de Erasmus Universiteit en drie maan-
den stage bereiden de voltijdscursisten voor op hun werk
als informatiemanager.* Tijdens theorie- en praktijk-
colleges, waarin de behandeling van cases een belang-
rijke plaats inneemt, worden kennis en vaardigheden
aangeleerd en verbreed. Naast gedegen literatuurstudie
worden praktijkgevallen onder de loep genomen en
opdrachten uitgewerkt. Integratie van de verschillende
invalshoeken vindt plaats tijdens een serie speciaal daarop
gerichte colleges en de stage.

Verkeerde zuinigheid
De concernarchivaris van Heineken, Annesietske Sta-
pel, was vanaf het begin bij de opleiding betrokken. Het
belang van de opleiding was voor haar evident en het lag
dan ook voor de hand dat Heineken een stageplaats zou
aanbieden.
De stageopdracht voor Marlene Reijnen kwam voort uit
een vraag van de Marketing Strategy Support Group,
een van de afdelingen van de Heineken-vestiging in
Amsterdam. De opdracht was te onderzoeken welke
mogelijkheden er waren om de decentraal georgani-
seerde informatievoorziening te verbeteren. Reijnen
inventariseerde de beschikbare informatiebronnen en
voerde gesprekken met verschillende managers in de
organisatie. De analyse van de hieruit voortkomende
gegevens legde zij neer in het Information Policy Plan,
een rapport met aanbevelingen. Aan het eind van haar
stage presenteerde Reijnen haar resultaten in het Engels
aan de managers van de Marketing Strategy Support
Group. De reacties op haar aanbevelingen waren onver-
deeld positief.
Hoewel het prachtige aanbevelingen zijn, zegt Reijnens
stagebegeleidster Annesietske Stapel, schort het voorlo-
pig nog aan de uitvoer daarvan. Het zou echter jammer
zijn als de aanbevelingen in de la verdwijnen. Een van de
factoren die de uitvoer belemmeren is dat mensen zich

te goed achten voor het ‘handwerk’ dat hiermee gepaard
gaat of snel zijn uitgekeken op het ogenschijnlijk simpele
werk. Een grove misvatting, volgens Stapel. Om goed te
kunnen inventariseren en archiveren zijn mensen nodig
die zich snel een gedegen inzicht weten te verwerven in
welke informatie voor het bedrijf belangrijk is. Abstract
kunnen denken is daarbij een voorwaarde. Stapel wijst
erop dat het goed zou zijn als er tijdens de opleiding
meer aandacht gegeven wordt aan archivistiek.
Een andere belangrijke factor die de uitvoer tegenhoudt
is de zogenaamde ‘paradox van de financiering.’ Mana-
gers zijn niet geneigd geld uit te trekken voor de uitvoer
van het plan omdat dit hun budget verder onder druk
zet. Ook als de uitvoering van het plan een forse kosten-
besparing voor de informatievoorziening tot gevolg zou
hebben, is het makkelijker de bestaande situatie voort te
laten bestaan. De kosten blijven dan onzichtbaar en
gaan schuil onder posten als ‘overhead’.
Verkeerde zuinigheid, aldus Stapel. De kosten van de
interne informatievoorziening kunnen behoorlijk op-
lopen, bijvoorbeeld als gevolg van het ‘jobhoppen’ on-
der managers. De drang van veel nieuwe managers te
willen ‘scoren’ gaat veelal gepaard met de weigering
voort te willen bouwen op wat de voorganger heeft
opgebouwd. Zijn of haar archief wordt terzijde gescho-
ven ten gunste van eigen werk en dit gaat ten koste van
de continuïteit in het management. Het gevaar dat er
‘zwabberkoersen’ gevaren gaan worden, zegt Stapel,
wordt hiermee ernstig vergroot. Een goede informatie-
voorziening draagt er aan bij dit gevaar te reduceren en
daarmee kosten te besparen. Mensen met kennis van
Integraal Document Management kunnen helpen dit te
voorkomen.

Hulp bij professionalisering
Annemarie van Benthum deed haar stage bij het Patiën-
ten Consumenten Platform te Zwolle. Deze non-profit
organisatie behartigt de belangen van de patiënt/consu-
ment. Onder druk van veranderingen in het maatschap-
pelijke veld was het noodzakelijk verder te profes-
sionaliseren. Vanuit deze optiek kon het platform de
hulp van de stagiaire van de opleiding IDM goed gebrui-
ken.Drs. B. Timmer is medewerker van Doxis, documentaire informatiespecialisten te

Leidschendam.
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De opdrachten die Van Benthum kreeg waren: het
opnieuw inrichten van de documentatie en het schrijven
van een ondernemingsplan ten behoeve van twee kern-
taken van het platform. Zou er nog tijd over zijn, dan zou
Van Benthum - vanuit het perspectief van informatie-
voorziening - het maatschappelijk veld waarin het plat-
form functioneerde in kaart brengen.
Begonnen werd met een nieuwe structuur voor de docu-
mentatie. De indeling hiervan werd gemaakt met be-
hulp van het organogram van de organisatie. In de
notitie werd ook een opzet voor het archief en de
postverwerking beschreven.
Voor de tweede opdracht zette Van Benthum de for-
mele en informele organisatiestructuur van de twee
centrale kerntaken tegen elkaar af. Voordat zij de ge-
wenste doelstellingen op het terrein van de informatie-
voorziening kon vertalen in beleid, wilde zij eerst achter-
halen of deze kerntaken ook daadwerkelijk zo
functioneerden als werd verwacht. Beleid komt in het

Begeleider Sorayda de Castro is dan ook zeer ingeno-
men met het werk dat Van Benthum verzet heeft. Hij
heeft met name waardering voor haar inzicht in het
verschil tussen ideaal en werkelijkheid ten aanzien van
de kerntaken. Haar notitie zal ook zeker niet terzijde
geschoven worden, zegt De Castro.

Welkom initiatief
Hoewel de meeste cursisten voor het lopen van de stage
gebruik maakten van plaatsen die via de opleiding
werden aangeboden, was er ook de mogelijkheid zelf een
stageplaats te zoeken. Sjaak Ouweneel vond een stage-
plaats bij het bureau van de Nederlands Hervormde
Kerk in Leidschendam en ondergetekende bij het Bu-
reau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking
(BBO) in Den Haag.
BBO is een lobbybureau dat de belangen van tien
organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwer-
king behartigt in politiek Den Haag. Hierin neemt de
uitwisseling van informatie een centrale plaats in.
Omdat BBO in een fase van sterke verandering is, kreeg
ik de opdracht de informatievoorziening van BBO aan
de lidorganisaties onder de loep te nemen en te kijken
waar deze voor verbetering vatbaar is. Na een bezoek
aan alle lidorganisaties bleek dat sommige middelen van
informatievoorziening uitstekend aan hun doelstellin-
gen voldoen, andere daarentegen niet.
Centraal in mijn benadering is de klantgerichte verzor-
ging van informatie naar de lidorganisaties. De klant
hoeft dan, zo gezegd, niet meer naar het buffet maar
krijgt alles op een presenteerblad aangereikt. Omdat de
budgettaire ruimte bij BBO beperkt is, wordt in mijn
voorstel ter optimalisering van de informatievoorziening
zo veel mogelijk gebruikgemaakt van de bestaande mo-
gelijkheden. BBO-directeur Govert van Oord zag in
mijn stuk goede uitgangspunten voor beleidsvorming
over de informatievoorziening van BBO naar zijn lid-
organisaties.

Breed specialisme
De ervaringen opgedaan tijdens deze drie stages tonen
dat de verschillende kundigheden geïntegreerd moeten
worden om de informatievoorziening goed te kunnen
organiseren. Dit vereist een nieuwe visie op informatie-
verzorging: het is een op een breed terrein opererend
specialisme. Het grote belang hiervan wordt onder-
streept door de analytische benadering van Integraal
Document Management. Want hoewel de opleiding
IDM nog een enkel zwak punt heeft, blijkt reeds in het
eerste jaar dat daarmee aan een grote behoefte voldaan
wordt, niet alleen bij bedrijfsleven maar ook bij de
overheid en de non-profit sector.

* De postdoctorale opleiding Integraal Document Management kan
zowel voltijds als in deeltijd gedaan worden. In het eerste geval
duurt de opleiding één jaar, in het laatste twee. Inlichtingen: mevr.
P.C. van der Houwen, tel. 010-4 08 25 00.

luchtledige te hangen als er niet wordt uitgegaan van de
werkelijke situatie. Zonodig moet deze eerst verbeterd
den. Pas dan kan tot (formele en informele) beleids-
verandering over gegaan worden. Van Benthum bracht
de verschillen in de verwachte en de werkelijke uitvoe-
ring van de kerntaken in kaart en haar aanbevelingen
voor verbetering dienden als uitgangspunten voor het
ook door haar geschreven ondernemingsplan.
In de derde opdracht, het in kaart brengen van het
maatschappelijk veld waarin het Patiënten Consumen-
ten Platform functioneert, werd vooral aandacht gege-
ven aan de belangen van andere participanten daarin.
Met het voltooien hiervan voldeed Van Benthum aan
alle opdrachten die haar bij het begin van de stage
gegeven waren. Dit was, gezien de omvang van de
opdrachten, tegen de verwachting.

Cursisten postdoctorale opleiding IDM. Foto: Jacco Huijssen




