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BiDoc + DBA = ID

Uitbesteden werd integreren

Op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-

pen te Zoetermeer is eind vorig jaar een klein feestje

gevierd. De reorganisatie van bibliotheek en archief is

zichtbaar geworden in een nieuwe kantoorruimte en daar

mocht wel even het glas op geheven worden. De weg naar

een geïntegreerde, transparante informatiedienst was

tenslotte ‘woelig’, langer dan gedacht en niet altijd eenvou-

dig. ‘Wij hebben hier boeiende spraakverwarringen gehad’.

Wim Verbei

TWEE, DRIE JAAR GELEDEN was al duidelijk dat alles an-
ders moest. Onder invloed van de digitalisering

veranderde de informatievoorziening vanuit openbare
bronnen en de medewerkers van de afdeling Bibliotheek
en Documentatie (BiDoc) voorzagen dat die elektronische
informatie uiteindelijk invloed zou hebben op het gebruik
van de bibliotheek van het ministerie van OCenW. ‘Als
wij tussen onze bronnen en onze gebruikers in zitten, en
die bronnen veranderen, dan krijgen wij een andere taak,’
zegt Ruud Seitzinger, voorheen Hoofd Beheer BiDoc en
sinds september jongstleden medewerker van de cluster
Beleid, Relatiebeheer en Ontwikkeling. ‘Binnen de toen
aanwezige capaciteit was er echter geen ruimte en tijd om
aan die veranderingen - met onderzoek, met lange
termijnplanning, enzovoort - mee te doen.’
De directie Voorlichting, waaronder BiDoc resulteerde,
liet de afdeling om dezelfde redenen door een onder-
zoeksbureau doorlichten. En kreeg enige maanden later
ook van die zijde te horen dat het roer om moest. Niet tot
ieders tevredenheid, laat staan tot ieders begrip, werd
vervolgens de steven gewend in de richting van ‘afstoten
en/of uitbesteden’. Seitzinger: ‘Die uitbesteding van
BiDoc is een lang en eigenlijk ook heel triest verhaal.
Vanaf het moment dat die gedachte geopperd werd, is aan
de medewerkers van BiDoc nooit duidelijk gemaakt
waarom uitbesteding nou nodig was.’

De gedachte ‘doe de bibliotheek de deur uit’, waarschijn-
lijk mede ingegeven door de in die tijd opbloeiende
discussie over de kerntaken van de departementen, leidde
uiteindelijk - eind 1995 begin 1996 - tot een verzoek aan
de Koninklijke Bibliotheek om offerte uit te brengen.
Seitzinger: ‘Hoewel de overeenkomst met de KB alleen
nog nader moest worden uitgewerkt en al bijna was
getekend, is de overgang naar de KB uiteindelijk toch niet
doorgegaan - tot grote verbijstering en teleurstelling van

de KB-mensen en veel
BiDoc-medewerkers
hier. Toen dat op het
laatste moment werd
afgeblazen, werden we
weer op het verkeerde
been gezet.’
Met de offerte in de
hand constateerde de
directie van het
Facilitair Bedrijf van het ministerie, die als buitenstaander
de zaak toetste, dat een uitbesteding van de bibliotheek-
diensten aan een derde niet zou opleveren wat beoogd
werd, namelijk: een goedkòpere dienstverlening, een
bètere dienstverlening en een goede plek voor het
personeel.
Jantine Kooijenga: ‘Het afketsen van de overeenkomst
met de KB kwam vrij onverwacht en in een laat stadium.
Door de duur van dat hele proces had de directie
Voorlichting inmiddels al een beetje afscheid genomen
van BiDoc. Dus volgde het voorstel de bibliotheek onder
te brengen bij de directie Facilitair Bedrijf, waaronder ook
mijn afdeling Documentair Beleid en Archiefbeheer
resorteerde. Vanaf dat moment ben ik er ingestapt. Ik
kom van de PTT en daar zaten bibliotheek en archief bij
elkaar. Met het hoofd van de bibliotheek heb ik vervol-
gens contact gehad en gezegd: volgens mij moeten wij wat
met elkaar. En direct nadat BiDoc werd ondergebracht bij
het Facilitair Bedrijf zei mijn baas: laten we daar samen
wat moois van maken.’

Theoretische basis
Dat was de basis. ‘Laten we het maximale eruit halen’
werd de opdracht die Facilitair Bedrijf zich vervolgens
stelde. ‘Er zijn tenslotte allerlei raakvlakken,’ zegt
Kooijenga. ‘Zowel de bibliotheek als het archief ontsluit
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‘Want uiteindelijk

is er maar één

vraag: wat hebben

je klanten nodig?’

len dat we dat niet doen. Wij brengen informatie bij
elkaar en bieden dat op een goede manier aan mensen aan
die het nodig hebben. Zij ontwikkelen op basis daarvan
zelf hun eigen kennis - dat doen wij niet.’
Na lang beraad en veel onderling overleg kwam er een
werkbare definitie van kennismanagement, en een
uitgangspunt, uitrollen, hetend: Kennismanagement is het
bij elkaar brengen van kennis van medewerkers en de kennis
aanwezig in externe en interne kennisbestanden om op basis
hiervan nieuwe kennis te ontwikkelen.

Kooijenga: ‘Het is goed dat we die theoretische basis
hebben gelegd. Dan praat je over hetzelfde en kun je
dingen parkeren en zeggen: dàt is niet van ons, dít is ons
vertrekpunt, en verder gaan we niet vanuit de theorie
werken maar vanuit concrete problemen. We zijn daarna
op jacht gegaan naar probleem-eigenaren en hebben op
basis daarvan pilots uitgevoerd in verschillende organisa-
tieonderdelen. Daar hebben we gigantisch veel van
geleerd. Die pilots maakten duidelijk hoe verschillende
aspecten van de kennishuishouding, de toegankelijkheid
van bronnen, de bewegwijzering en dergelijke geoptimali-
seerd konden worden.’
Een van de pilots betrof een project waarbij een OCenW-
medewerker een beleidsnotitie moest leveren. Kooijenga:
‘We hebben hem gevraagd ons te vertellen welke
informatie hij nodig had; wij zouden hem dat leveren en
structureren op een site op het intranet. Daar kon hij dan
interactief zijn concept-nota’s op zetten en laten becom-
mentariëren. Daar is veel energie in gestoken, maar waar
hij uiteindelijk het meest blij mee was waren de traditio-
nele diensten: literatuuronderzoek. Dus hadden we niet al
die inspanningen in de site hoeven steken en weet je dat
traditionele diensten op dat gebied genoeg zijn.’
Een andere pilot betrof het Internet. Ruud Seitzinger:
‘Wij hebben onderzocht wat Internet betekent voor de
informatievoorziening van OCenW. En geconstateerd dat
het mogelijkheden biedt om bestaande bronnen te
vervangen en dat het onze taak is de OCenW’ers
hulpmiddelen aan te bieden hun weg te vinden op

Internet. Dus we hebben een Wegwijzer
gebouwd met voor ons departement interes-
sante sites. Ook hebben we documentaire
bestanden op cd-roms op het net aangeboden,
wat door de gebruikers als waardevol werd
gezien.’
Kooijenga: ‘En een van de directies zei: we
merken dat de informatie over instellingen
binnen onze directie verspreid aanwezig is. Er
ligt correspondentie in het actuele archief, er
zitten dossiers in het centrale archief, we

hebben financiële informatie, her en der liggen telefoon-
notities, bij verschillende mensen liggen beleidsnotities, er
is informatie in de bibliotheek, we hebben zelfs af en toe
een krantenknipsel. Maar als er dan eens iets aan de hand
is moeten we die informatie overal vandaan trekken. Is er
niet een portret te maken, zodat we altijd de laatste stand
van zaken bij elkaar hebben? Daar hebben we ook een
pilot van gemaakt en dat is geslaagd. Er zijn nu organisa-
tieportretten van de Regionale Opleidings Centra, die
volgens afspraken gemaakt en bijgehouden worden vanuit

informatie. De bibliotheek is daar veel professioneler in,
maar doet hetzelfde, streeft hetzelfde na. In principe heb
je ook dezelfde gebruikers: de beleidsambtenaar die
spullen nodig heeft om zijn beleidsnota’s goed te
schrijven. Er zijn dus geen principiële
verschillen, alleen in techniek en in bronnen
die je ontsluit.’
Er werd een projectgroep ingesteld: vier
mensen van BiDoc en DBA (Documentair
Beleid en Archiefbeheer) werden vrijgesteld
om een literatuurstudie te verrichten naar
kennismanagement. Kooijenga, die leiding gaf
aan deze projectgroep: ‘Kennismanagement
was echt een hype in die tijd en het is goed dat
we daarbij aangehaakt hebben omdat het
interesse wekt. Als je zegt: het archief gaat samen met de
bibliotheek, dan geloof ik niet dat de departementsleiding
daar warme gevoelens bij krijgt. Maar als je zegt: we gaan
kennismanagement ontwikkelen, dan krijg je al gauw een
geïnteresseerde blik.’
‘De definitie van kennismanagement hebben we vanuit die
literatuurstudie steeds verder ingevuld. Er is een theore-
tisch onderscheid tussen kennis en informatie, maar daar
zijn we gewoon van afgestapt. Want als kennis eigenlijk
een verrijking is van informatie, dan moeten wij vaststel-
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onze centrale collectie, maar ook decentraal worden
aangevuld.’

Het lijkt op elkaar
De pilots leverden een schat aan informatie op en, zegt
Kooijenga: ‘een grote bijdrage aan het denken over hoe er
gereorganiseerd zou moeten worden: welke mate van
integratie je na moet streven, wat je van elkaar kunt leren,
welke diensten je kunt aanbieden en welke diensten in
theorie misschien wel mooi zijn maar een te grote
investering vergen.’
De reorganisatie kreeg 1 september 1998 vorm: de nieuwe
afdeling Informatiediensten werd in het leven geroepen
door afdelingen BiDoc (25 medewerkers) en DBA (18
medewerkers) te integreren. Er werden doelstellingen
geformuleerd, te weten: integrale dienstverlening,
klantgerichtheid, vraaggestuurd werken en het inzetten
van (digitale) ICT-middelen daar waar nodig en nuttig.
Binnen de organisatorische structuur werden nieuwe
accenten gelegd, die aanleiding gaven tot het formeren
van zogeheten ‘clusters’. En sinds 1 september vorig jaar
zijn er nu vier van dergelijke ‘clusters’ operationeel,
namelijk: de cluster Beheer, de cluster Selectie en
Ontsluiting, de cluster Beleid, Relatiebeheer en Ontwik-
keling, en de cluster Informatiebemiddeling.
Jantine Kooijenga, die Hoofd Informatiediensten werd:
‘We hebben gezegd: we streven volledige integratie na.
We hebben nagedacht over de kerntaken van de afdelin-
gen en die bij elkaar gezet. Het lijkt allemaal op elkaar: de
bibliotheek heeft een collectie, het centraal archief ook -
ze komen wel anders tot stand, maar je hebt een collectie
te beheren en te ontsluiten. Er zijn nu ook geen herkenba-
re bibliotheek- of archieffuncties meer: er zijn depotmede-
werkers, die beide depots - die overigens ook geïntegreerd
worden - beheren, en de acquisitie koopt boeken in maar
neemt ook archieven over. Bij Selectie en Ontsluiting is
het hetzelfde verhaal: of je nu een boek, een tijdschrift,
een Internetsite, of een dossier ontsluit maakt in principe
niet uit. Want er is uiteindelijk maar één vraag: wat
hebben je klanten nodig.’

Omdat die klant tegenwoordig soepele dienstverlening
en maatwerk verwacht, werden de balies van BiDoc en
DBA samengevoegd tot één balie Informatiebemidde-
ling: ‘Iemand die een dossier uit het archief wilde moest
naar bouwdeel D, maar zocht hij een boek of een
tijdschrift in de bibliotheek dan moest hij naar bouw-
deel H. Daar viel wel winst op te boeken. Tegelijkertijd
hebben we relatiebeheerders aangewezen, accountma-
nagers zeg maar: een vast aanspreekpunt voor organisa-
tieonderdelen, zodat directie X altijd bij meneer X of
mevrouw Z terechtkan - met alles.’
Ook nieuw is de groep Ontwikkeling binnen de cluster
Beleid, Relatiebeheer en Ontwikkeling. Kooijenga:
‘Ontwikkeling is zó belangrijk en dat werd er altijd maar
zo’n beetje bij gedaan. Dat willen we niet. We willen
een echte groep Ontwikkeling die consequent kijkt naar
wat er om ons heen gebeurt, de ontwikkelingen op het
gebied van techniek en in het veld van de informatie-
voorziening volgt, en zich afvraagt wat we daarvan
kunnen gebruiken of kunnen vertalen naar onze eigen

organisatie. Als een klant bijvoorbeeld een product wil dat
wij nog niet leveren, moet die groep onderzoeken of we
daar iets mee kunnen, en zo ja, daar een standaard van
maken en overzetten naar de staande organisatie.
Hetzelfde geldt voor Beleid. Wij zijn verantwoordelijk
voor het beleid van de informatievoorziening binnen het
departement en daar moet je structureel over nadenken:
op welke manier willen wij dat de informatievoorziening
georganiseerd is, wat is onze rol daarin, hoe moeten we
omgaan met decentrale eenheden, hoe verhouden de
bevoegdheden zich, etcetera.’

Verbaasde gezichten
Een bibliotheek en een archief zijn onmogelijk in een dag,
en evenmin in een half jaar samen te voegen, niet alleen -
met 120.000 boeken en 47.000 tijdschriften in de
bibliotheek en een archief van 8 kilometer lengte - vanuit
fysiek oogpunt, maar ook vanuit het menselijke standpunt.
Beroepen en functie-inhouden mogen naar elkaar
toeschuiven, de cultuurverschillen tussen de bibliotheek
en het archief hebben diepe wortels.
Kooijenga: ‘Op het persoonlijke vlak was er geen enkel
probleem. Maar als je praat over reorganisatie en nieuwe
doelen, merk je wel de verschillen. Bij het Facilitair
Bedrijf, waar DBA onder viel, richt men zich heel sterk op
klanten en is voortdurend de vraag actueel: wat kost het,
wat levert het op, waar dient het voor. Terwijl BiDoc
onder de directie Voorlichting toch meer gericht was op
het eigen vak. Het feit dat ze ten tijde van de plannen
rond de eventuele uitbesteding een woelige periode
hebben gehad zal daar wel mee te maken hebben. Ze zijn
in elk geval doorgegaan op de traditionele manier. Door
de integratie is er wel een schok veroorzaakt.’
‘Meer dan voorheen moest men zich verplaatsen in de
vraag van de klant. Klantgerichtheid kwam hoog in het
vaandel en niet meer hetgeen wij vanuit onze disciplines
nuttig en nodig achtten. Dat kan bijvoorbeeld consequen-
ties hebben voor je selectiebeleid. Wij kunnen wel vinden
dat we een consistente, over een langere periode volledige
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 ‘Door de integratie

is er wel een schok

veroorzaakt’

evenwicht in zien te vinden. Want je kunt niet zeggen: dat
doen wij niet meer en je doet het voortaan maar zó.’

‘Wil zo’n integratie succesvol zijn dan moet je ook zorgen
dat de aanwezige kennis gehusseld wordt, en dat het niet
uitmaakt met welke adviseur of relatiebeheerder je
spreekt. Dus je hebt kruisbestuiving nodig. Dat geldt ook
voor Selectie en Ontsluiting - die kennis van archief- en
bibliotheektechnieken moet door elkaar lopen, en dat is
gelukt. Mensen leren ook van elkaar, tijdens het werk.
Archiefmensen kunnen niet titelbeschrijven. Ook
ontsluitingstechnieken liggen heel anders. Ik heb
oorspronkelijk een bibliotheekopleiding en bij mijn
overstap naar het archief kostte het me moeite dat daar
niet op document-niveau maar op dossier-niveau, op
macro-niveau wordt ontsloten. Dat is een verschil. En de
selectie gebeurt heel anders: archieven selecteren in
principe op vernietiging - je krijgt alles, maar een klein
deel moet bewaard blijven. Terwijl de bibliotheek
selecteert op aanschaf. Het duurt dus wel even voordat
bibliotheek- en archiefmensen door hebben dat ze wel
dezelfde woorden gebruiken maar daar niet altijd dezelfde
gedachten bij hebben. Wij hebben hier hele boeiende
spraakverwarringen gehad.’

Maar de eenheid die Afdeling Informatiediensten heet, is
er nu op het ministerie van OCenW. Sinds
half december ook goed zichtbaar in de
nieuwe kantoorruimte: transparant, open en
vrijwel geheel zonder hokjes. ‘Het wij en zij
verdwijnt zo,’ zegt Kooijenga. ‘We gaan per
week met sprongen vooruit.’
Ruud Seitzinger: ‘Anderzijds begint het nu
eigenlijk pas. Die bibliotheek- en archiefwe-
relden hebben heel lang gescheiden van elkaar
gefunctioneerd en zijn niet binnen een paar

maanden volledig te integreren. Maar de samenwerking
en collegialiteit is prima, en we werken nu aan projecten
waarin beide disciplines samenkomen.’
Die projecten zijn - net als alle inspanningen van de
afdeling - primair op de interne OCenW-klanten gericht.
Het Institutioneel Geheugen, ofwel de elektronische
ontsluiting van het OCenW-archief, is een van die
projecten. Het verder uitbouwen van het intranet,
waardoor de virtuele bibliotheek/archief-collectie meer
zichtbaar wordt, en de verbreding van de virtuele balie,
waarvoor papieren producten worden omgezet in een
digitale vorm (zoals de Aanwinstenlijst, met elektronische
bestelmogelijkheid) is een ander. ‘Maar het opzetten van
een Onderwijs Intranet lijkt me toch nog een mooi
ideaalbeeld,’ zegt Seitzinger. ‘Via zo’n net kan tussen het
ministerie en het veld bijvoorbeeld de dialoog in het kader
van de onderwijsvernieuwing plaatsvinden. Maar dat zal
nog wel even duren.’

Wim Verbei is hoofdredacteur van Informatie Professional.

collectie moeten hebben, maar als de klant dat helemaal
niet relevant vindt, waarom zou je daar dan in investeren?
De Archiefwet zegt wat er in de archieven bewaard moet
worden, maar in de bibliotheek kan ik keuzen maken.
Besteed ik een ton aan dit of aan dat? Wat wil mijn klant?
Wil hij het voor de grijp hebben vanaf 1900? Of kan ik
het naar de KB brengen en het daar laten
opslaan - dan heb ik hier ook geen opslagkos-
ten meer. Moet ik alles van abstracts voorzien,
of kan ik het ook anders, wat minder
toegankelijk hebben?’

‘Dat soort vragen - waar is het voor nodig?
het is wel heel goed maar wil de klant het
ook? - leveren botsingen op. Of botsingen:
verbaasde gezichten. Bij DBA is men gewend
wat meer risico te nemen en te denken: als we de boot
niet willen missen, als we de elektronische informatie-
voorziening op de werkplek wérkelijk belangrijk vinden,
dan maar een risico nemen. Dan maar een gat in een
collectie. Natuurlijk moet je garanties inbouwen dat wat
de klant vandaag krijgt ook morgen beschikbaar is, maar
moet hij dat over vijftig jaar nog krijgen?’

Leerproces
Kooijenga: ‘Die elektronische informatievoorziening op
de werkplek is het speerpunt. Afgelopen jaar is het
intranet geïntroduceerd en daarop hebben we ons eigen
Kennisdomein. Dat moet de virtuele balie worden. We
proberen zo veel mogelijk papier te vervangen door
elektronische informatie. Er is nu bijvoorbeeld een
proefabonnement op de Amerikaanse databank Ebsco,
‘Academic Search’, genomen waar vrij veel van onze
tijdschriften inzitten, waarvan een deel full-text, en we zijn
gestopt met het zelf documenteren en ontsluiten van die
tijdschriften: men raadpleegt nu die databank zelf, op de
werkplek. Zoveel mogelijk inkopen, daar mikken we op.
Al zitten we nog wel heel erg in een leerproces. Mensen
die vroeger naar de leeszaal liepen om een tijdschrift te
bekijken, moeten nu achter de pc gaan zitten en zoekvra-
gen intikken. Dat waardeert niet iedereen, en daar moet je


