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Een nieuwe leest voor een
nieuw beroep

informatieprofessional en beroepsorganisatie

Helen C. Kooijman-Tibbles en Arjen Tilstra

Vernetting, verbazing, verbeelding en vergel-
ding. Die trefwoorden passen bij veranderingen

in het informatieveld. Met gevolgen voor de samen-
stelling en de beroepshouding van de groep profes-
sionals die dat veld exploreert, en daarmee voor de
organisatie van de beroepsgroep. Hoe moeten ken-
nis en ervaring worden doorgegeven? Welke plat-
forms voor overleg en belangenbehartiging zijn no-
dig? Welke producten en diensten hebben we als
beroepsgroep nodig? Hoe verhouden zich de belan-
gen van werkgevers in het informatieveld tot die van
de professionals? Een aanzet tot discussie.

Terra cognita

Informatiediensten en -producten moeten kennis
doen ontstaan. Ons vakgebied moet zich in toene-
mende mate gaan bezighouden met het scheppen
van condities voor de omzetting van data of informa-
tie in relevante kennis. Dat houdt onder meer in dat
de diepgang in de ontsluiting van informatiebronnen
moet toenemen, dat er behoefte bestaat aan het
samenstellen van (voor)selecties ten behoeve van de
eindgebruikers en dat deze begeleid willen worden
in hun zoekprocessen - die ze meer en meer recht-
streeks willen uitvoeren. Dit leidt tot informatie-
consultancy, die zich bezighoudt met probleemana-
lyse van bedrijven, instellingen, organisaties, groepen
en personen, en die steeds verfijnder geprogram-
meerde, indirecte ondersteuning levert aan zelfstan-
dige zoekers.
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Het is eigenlijk een academische kwestie of deze
behoefte voortkomt uit de wens naar meer efficiency
en bruikbare resultaten van de informatiedienst-
verlening, of dat de oprukkende informatietechnolo-
gie de gebruikers ervan steeds verwender maakt, of
dat de perfectionistische techneuten het onderste uit
de kan willen. Feit is dat het cyclische proces van
wederzijdse beïnvloeding van vraag en aanbod steeds
sneller verloopt. Een gevolg van deze trend is dat er
vernetting optreedt in de informatiedienstverlening:
de logistieke mogelijkheden zijn zodanig dat de
kristallisatiepunten van informatiebronnen - biblio-
theken met name - hun dominante positie in het
informatieveld aan het verliezen zijn. Informatie wordt
geïntegreerd gepresenteerd, onafhankelijk van de
vindplaats, de soort informatiedrager en de afkomst
(intern of extern). Bovendien krijgt ons vakgebied
meer verbeelding: multimediale presentatie van in-
formatie blijkt de opname en verwerking ervan door
de eindgebruiker te verbeteren.
De combinatie van informatietechnologie, veelei-
sende eindge bruikers - en hun werkgevers of op-
drachtgevers - en daarmee een grote aandacht voor
kwaliteitsverbetering van informeerprocessen, leidt
tot verbazing. De informatieprofessional draagt in
toenemende mate verantwoordelijkheid voor de stro-
omlijning en de organisatie van de informatie-
dienstverlening. Hij denkt meer vanuit conceptuele
kaders en minder vanuit regels; hij past systemen en
procedures aan, op basis van probleemanalyse. De
uitvoering van de informatietransfer wordt deels
overgenomen door apparaten, deels door medewer-
kers op mbo-niveau. Een aspect van deze verbazing
is ook dat vanuit het algemeen management van een
bedrijf, instelling of organisatie - en ongetwijfeld te
enigertijd vanuit de overheid - met meer aandacht
naar de meerwaarde van informatiediensten wordt
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gekeken dan ooit tevoren. Doelen en criteria voor
deze dienstverlening worden vaker van bovenaf op-
gelegd.
In een kapitalistisch bestel leidt dit alles tot vergel-
ding. Bekostiging van de informatiedienstverlening
vindt steeds meer plaats uit de opbrengst van pro-
ducten en diensten, en komt in steeds mindere mate
ten laste van overhead en subsidies. Mede daardoor
verzakelijken de verhoudingen tussen dienstverleners.
Ze worden elkaars concurrent en conformeren zich
aan een markt waarop informatiedienstver-
leners-for-profit een plaats vinden. De divergentie in
het informatieveld groeit ook door vervlechting van
distributie en productie: uitgevers creëren een distri-
butiekanaal, bijvoorbeeld elektronisch, en bibliothe-
ken gaan hun veredelingen van informatiecompilaties
publiceren.

Terra incognita

Het voorgaande vormt een samenvatting van ten-
densen die uit recente binnen- en buitenlandse vak-
literatuur naar voren komen. Voor de informatie-
professional bevat dit geen nieuws. Het resultaat van
dit alles is dat allerlei aspecten van de informatie-
dienstverlening die tot dusver geïntegreerd door een
professional werden uitgevoerd, onderwerp worden
van verdergaande specialisering. Vanouds is de do-
mein- specialist in ons veld een geziene collega – als
vakreferent of literatuuronderzoeker – maar dieper-
gaande ontsluiting en voorselectie van informatie zal
de domeincomponent van functies nog versterken.
Deskundigen van andere aard zijn relatief nieuw:
IT-specialisten, redacteuren, specialisten in informa-
tie-educatie, presentatietechnieken, calculatie en mar-
keting, en verder bedrijfskundigen en ondernemers.
De groep informatieprofessionals wordt heterogeen
van samenstelling. Vooropleidingen, functie-inhou-
den en functiebena–mingen variëren. Het besef van
verbondenheid met ‘onze’ beroepsgroep wordt min-
der vanzelfsprekend.
Deze ontbinding wordt nog sterker door flexibilisering
van de arbeid. Mede daardoor, maar tevens door het
verschijnsel dat hiervoor onder ‘verbazing’ is ge-
noemd, wordt de subsector waar een informatie-
professional werkt veel minder identiteitsbepalend
dan nu het geval is; zijn mobiliteit binnen het infor-
matieveld wordt groter, arbeidsrechtelijke aspec–
ten daargelaten. De verbazing in de informatie-
dienstverlening, in combinatie met de verkorting van
de lijnen naar het algemene management, maakt de
belangentegenstelling tussen instelling en professio-
nal minder groot. Hun belangenbehartiging loopt

grotendeels parallel, arbeids–rechtelijke zaken bui-
ten beschouwing gelaten. Daarentegen kan de rela-
tie tussen informatieprofessionals onderling verzake-
lijken als gevolg van de vergeldingsdrang van de
instellingen waar ze werken.

De kritische consument

Welke mate en aard van verbinding is nodig tussen
de werkers op het nieuwe informatieveld? Wat zijn
de diensten en producten die de informatiepro–
fessionals van morgen willen afnemen? Is er be-
hoefte aan een beroeps–organisatie? De NVB ge-
looft van wel, mede op grond van het feit dat het
aantal NVB-leden in de afgelopen acht jaar is verdub-
beld. Deze leden worden evenwel steeds kritischer
consumenten. Ze stellen hoge eisen aan de kwaliteit
van de dienstverlening, wensen activering van de
vakdiscussies, vinden dat de NVB zich sterker moet
maken naar buiten toe, en ze selecteren vrijelijk uit
het aanbod aan op hen gerichte dienstverlening, van
binnen en buiten de NVB afkomstig.
De NVB heeft daarom een concept ‘Mission State-
ment’ geformuleerd en intern ter discussie gesteld.
Deze Mission Statement gaat uit van een referentie-
kader zoals dat hiervoor is geschetst, en draagt de
veelzeggende ondertitel ‘under construction’.
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Geef uw mening

De auteurs hebben in dit artikel een aftrap ge-
geven voor discussie. Een discussie voer je op
een discussielijst. Geef daarom in de komende
weken uw ongezouten, lovende, prikkelende,
intelligente, onconventionele commentaar op:

NVB-L@nic.surfnet.nl

Houdt uw bijdrage kort en to the point. In de
komende nummers van Informatie Profes-
sional zal een selectie van uw beste statements
geplaatst worden, uiteraard na overleg.

De discussie staat open voor leden en niet-
leden van de NVB. Bent u nog niet geabon-
neerd op NVB-L? Stuur een mailtje naar:
listserv@nic. surfnet.nl met als enige inhoud de
tekst:

subscribe nvb-l uw_voornaam uw_achternaam
Het subjectveld kunt u leeg laten
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Under construction

De NVB accepteert het onoverzichtelijk worden van
het informatieveld als een uitgangspunt. Er bestaat
niet de behoefte dat veld te definiëren en te begren-
zen. Zolang er zoveel in beweging is lijkt dat een
vruchteloze onderneming. De NVB wil aantrekkelijk
worden voor in principe alle soorten informatiepro-
fessionals; daarnaast worden de ‘beslissers’ - in het
algemene management - als partners beschouwd.
Waarschijnlijk brengt een naam als ‘Vereniging tot
bevordering van de kwaliteit van de informatiedienst-
verlening’ beter dan de huidige naam de gemeen-
schappelijke belangenbehartiging die voor de sector
een noodzaak wordt geacht tot uitdrukking. In de
nieuwe NVB horen ook de for-profit-bedrijven en
instellingen thuis. De NVB wil een platform bieden
voor het bespreek- en beheersbaar maken van de
zakelijke tegenstellingen, waar die zich voordoen.
Wat de dienstverlening betreft is een belangrijk
uitgangspunt de verdergaande professionalisering
ervan.
Een tweede uitgangspunt is dat de NVB zich moet
profileren als een consumentenorganisatie. Er is grote
behoefte aan goede signalering, attendering, verwij-
zing, advisering, onderzoek en belangenbehartiging,
met betrekking tot wat er zich afspeelt op het terrein
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van de sector informatiedienstverlening. De aanstel-
ling van een directeur/-trice van de NVB zou daarvan
het begin moeten zijn. Voorwaarde is uiteraard dat
zowel de contributies als de prijzen van producten en
diensten sterk omhoog gaan. De mogelijkheden die
sponsoring biedt worden eveneens onderzocht. De
afdelingenstructuur van de NVB zou geleidelijk
voorbijgestreefd moeten worden door een meer
thema- en projectgerichte aanpak van problemen
die zich in allerlei subsectoren voor doen. Naar buiten
toe moet de NVB zich sterker profileren en gericht
zijn op het ontwikkelen van standpunten en normen.

Tot slot

De discussie reikt verder dan de NVB. De NVB is bezig
een koers uit te zetten. Niet alles hoeft morgen op de
helling, maar een perspectief is nuttig. De informatie-
professionals van allerlei pluimage, en de instellin-
gen, organisaties en bedrijven waar ze werken heb-
ben belang bij een sterke branchevereniging. Daarom
vinden de auteurs van deze bijdrage dat ze een
beroep mogen doen op de lezers van dit vakblad in
de discussie te participeren. Dat kan in deze kolom-
men of door binnen de NVB een standpunt te laten
horen, of uiteraard via de NVB-discussiepagina op
het Internet (zie kader).


