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WELK TASTBAAR PRODUCT wordt er op het internet het

best verkocht? Boeken!

Waarom? Zonder boeken zouden we niet weten wie we

zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.1 In

deze bewogen tijden blijven de ontwikkelingen elkaar in

een razend tempo opvolgen. Met name op het gebied van

communicatie (woord- en beeldcultuur) staan wij nog maar

aan het begin van een nieuw tijdperk. 

Mitchell Stephens geeft in zijn boek The Rise of the Image.

The Fall of the Word aan hoe in het verleden op dergelijke

ontwikkelingen werd gereageerd. Stephens refereert aan

een tekst van Plato waarin het volgende over Socrates staat:

Socrates beschouwde de introductie van het – handge-

schreven – boek als een rampzalige ontwikkeling. Hij vond

dat een boek slechts dorre informatie biedt. ‘Socrates pre-

dicted that the use of writing would weaken memories and

deprive “learners” of the chance to question what they were

being taught.’ Echte kennis zou men slechts in dialoog met

een inspirerende leraar verwerven. 

Dus de waarde van een boek was in Socrates’ ogen laag! Op

dezelfde manier maken wij de overgang van een woordcul-

tuur naar een beeldcultuur mee. Er worden steeds meer

signalen afgegeven dat ‘het beeld’ terrein wint en ‘het

woord’ terrein verliest.2 Deze ontwikkeling kan niet zonder

gevolgen blijven voor de informatieprofessional. Hij zal

zijn bakens kunnen verzetten en zijn rol en functie toesnij-

den op de gebruikerswensen. Om het even of deze functie

nu in een openbare, wetenschappelijke of speciale biblio-

theek wordt uitgeoefend.

Greep op de informatiebrij
Waar anderen het beeldscherm zien als de genadeslag voor

een bedreigde leescultuur, ziet Jason Epstein kansen het

boekenvak te redden. Het toverwoord is Printing on

Demand: ‘De mogelijkheid om boeken als digitale bestan-

den naar elke plek ter wereld te distribueren, zonder noe-

menswaardige kosten, zal alles veranderen’.3

Dit denken in termen van Printing on Demand (PoD) is

ook terug te vinden bij de Vereniging Openbare Bibliothe-

ken (NBLC) die in het toekomstscenario ‘Strategische ver-

kenning: eBooks bij Openbare Bibliotheken’ tot de volgen-

de conclusies komt:

• het onderscheid tussen het kopen en lenen van boeken

verdwijnt;

• een dienst als Printing on Demand moet door bibliothe-

ken worden opgezet.

Digital Rights Management voor bibliotheken moet een

eigen wettelijke en technische status krijgen. Digital Rights

Management is de techniek die moet voorkomen dat 

e-books op grote schaal ongeautoriseerd worden gedupli-

ceerd en geprint.4

Vastgesteld moet worden dat de opkomst van PoD ook de

ontwikkeling van de nieuwe Personalised Print Markup Lan-

guage (PPML) stimuleert. Dit is een printertaal, zoals Post-

script en dergelijke, die speciaal is ontwikkeld voor hoogvolu-

me, transactioneel printen. Hierdoor komt het principe van

het just-in-time beschikbaar hebben van boeken naderbij.

Terecht organiseerde vorig jaar een groep ambitieuze stu-

denten van de MIM / Hogeschool Amsterdam een beknopt

rapport en een congres over dit onderwerp. Het congres ‘De

uitgever voorbij’ signaleerde eveneens een aantal verschui-

vingen, met name van aanbod naar vraag.5

Virtuele bibliotheek
De opkomst van de virtuele bibliotheek maakt dat zelfs het

bezoeken van een bibliotheek niet meer een vanzelfspre-

kendheid is. Een virtuele bibliotheek impliceert namelijk dat

de bibliotheek een concept is in plaats van een plek of een

gebouw. Een stelling die wordt onderstreept door manage-

mentgoeroe Peter Drucker, die een bibliotheek vergelijkt met

een datapakhuis dat alleen door de aanwezigheid van een

bibliothecaris verandert in een informatiecentrum. 

De dienstverlening van de bibliotheek wordt voor een

belangrijk deel virtueel. Met andere woorden, als de kennis

van de bibliothecaris kan worden ingebracht als een soort

klankbord, is er niet per se een fysieke ruimte – zoals een

bibliotheek – en een bibliothecaris nodig die als een soort

‘Ask Jeeves’ werkt. 

Er vindt duidelijk een verschuiving plaats van fysieke infor-
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kan vinden. Wellicht is de nieuwe zoekmachine op 

bibliotheek.nl de oplossing. Deze zoekmachine, de Aqua-

browser, is ontworpen door Thijs Chanowski, de bedenker

van de Fabeltjeskrant. De door Chanowski ontwikkelde

zoekmachine geeft niet alleen antwoord op een gestelde

vraag, maar presenteert daarnaast andere termen die met

de gestelde zoekvraag op enigerlei wijze te maken kunnen

hebben. Als je bijvoorbeeld Terschelling intypt, geeft de

zoekmachine als tip ook Waddenzee, Ameland en zeehon-

den als alternatieve term. 

In de bibliotheekwereld brengen deze ontwikkelingen

zowel angst als gevoelens van opwinding teweeg. Immers,

in een grote bibliotheek met een lange staat van dienst,

staat een boek niet op zichzelf. Het krijgt zijn waarde door

het gezelschap van andere (boeken) en door de aanwezig-

heid van een bibliothecaris, een deskundige die aangeeft

dat het gezochte in kast E2F staat, tezamen met andere

boeken over dit onderwerp. Om het kort te zeggen: een

gebruiker verwacht niet een informatiedrager (boek, cd,

dvd), maar een collectie.

Deze collectie vormt een continu samenspel van opvattin-

gen, inzichten en kritiek, waarbij de bibliothecaris mensen

adviseert, wegwijs maakt en de middelen beschikbaar stelt.

De vraag is nu hoe de van oudsher zichtbare en dominant

aanwezige hoeder van het cultureel erfgoed en bewaker van de
digitale duurzaamheid (= de bibliothecaris) een dergelijke

taak binnen een – bijna ongrijpbaar – virtueel concept het

best kan realiseren?

matiedragers naar virtuele communicatiemiddelen. De toe-

nemende bekabeling en aanvullende diensten van kabel-

maatschappijen in Nederland is hier mede debet aan. Tot

voor kort had KPN het alleenrecht op deze communicatie-

lijnen. Nu zijn er ook de oorspronkelijke energiereuzen die

een breed scala aan informatiediensten aanbieden. Viven-

di, tot voor kort een groot Frans waterleidingbedrijf, is nu

na AOL/Time Warner ’s werelds grootste mediabedrijf.

Ook het Nederlandse Casema is zich aan het ontpoppen als

mediabedrijf via het kabelnetwerk. Daarnaast strijden nog

een aantal partijen over ASDL. 

Het is voor informatieconsumenten niet eens zo interes-

sant wie de strijd gaat winnen, maar de betrokken partijen

ontwikkelen of kopen steeds meer ‘content’ om de investe-

ringen in de infrastructuur terug te verdienen. Mxstream

van KPN, Casema/Wanadoo en UPC bieden tegen een vast

tarief per maand onbeperkt toegang tot informatiedien-

sten. Je pc is 24 uur online tegen een zeer schappelijk

bedrag all in en of je nu 5 minuten zoekt of 10 uur, het

bedrag verandert niet. De 24-uursbibliotheek heeft feitelijk

haar intrede al gedaan. 

De vraag is hoe
De 24-uursbibliotheek verschaft eindgebruikers directe toe-

gang tot een wijd gevarieerd aanbod aan ‘content’. Het

wachten is op een vergelijkbare, krachtige ‘navigator’ – een

soort GPS voor het bibliotheekwezen – waardoor de infor-

matiezoeker makkelijk een weg in de informatiebrij 
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• Actualiseert zijn ‘bijzondere’ vaardigheden tot zoeken.

Heeft onbeperkt toegang tot elektronische systemen en

snelle datakabels.

Angst:
• Van generalist naar specialist: de bibliothecaris wordt

geconfronteerd met ‘specialisten’. De grote angst is dat hij

of zij ook zelf specialist moet worden. Dat maakt de biblio-

thecaris kwetsbaar (‘weet-veel-over-weinig-syndroom’).

• Het gegeven dat een eindgebruiker ook om hem heen

kan gaan. Weliswaar is de gebruiker niet zo snel in het vin-

den van zaken, maar meestal wel succesvol. Bovendien vin-

den eindgebruikers serendipiteit leuk. Het aandachtsge-

bied is niet meer gericht op collectiebeheer, maar op het

bevorderen van de zelfwerkzaamheid van de eindgebruiker

door middel van het maken van handleidingen, al dan niet

gebouwd in HTML. Het contact met de eindgebruiker

wordt minder en zijn rol is onzichtbaar!

De bibliotheek is virtueel! Er is nog slechts één boeken-

plankje met enkele standaardwerken. De bibliothecaris

ontleent zijn of haar bestaan aan het maken van allerlei

programmascripts waarmee e-mail alerts voor zijn klanten

worden aangemaakt. 

Grond van het bestaan (Being there): 
• Het toegankelijk maken van artikelen, boeken en overige

collecties en het dienstbaar zijn aan bezoekers. De biblio-

thecaris is namelijk een generalist en geen specialist.

Contentmanager
Contentmanagement, in feite een containerbegrip, is een

begrip dat vele facetten omvat en in de huidige informatie-

wereld snel aan waarde toeneemt. De contentmanager is

het vak van de toekomst. Een marktstudie (van vóór 11 sep-

tember 2001) van de investeringsbank Goldman Sachs

heeft uitgewezen dat de investeringen in Content Manage-

ment Systemen (CMS) binnen drie jaar zullen groeien van

3 miljard dollar nu naar 56 miljard dollar. Dat is een enor-

me groeimarkt en informatiespecialisten kunnen hierin

een heel belangrijke rol vervullen.

Wij merken hier op dat het takenpakket van een content-

manager niet alleen door een bibliothecaris kan worden

uitgevoerd, maar ook door een IT-geschoolde of zelfs door

een journalist.

De contentmanager presenteert zich als ‘informatiespecia-

list’ in een virtuele informatieomgeving. Zijn taken zullen

erop zijn gericht een heldere navigatiestructuur te ontwik-

kelen voor eindgebruikers. Daarnaast zal hij of zij in staat

moeten zijn met informatieaanbieders (auteurs en uitge-

vers) van gedachten te wisselen over zowel het aanbod als

het management van informatie. Omdat in de tekstvoorbe-

reiding al keuzes moeten worden gemaakt, zal de content-

manager in een vroeg stadium de verschillende opties

moeten doornemen. Dus niet meer als de publicatie 

of het artikel klaar is om te worden gedrukt. 

Publicaties bestaan steeds meer uit losse elementen die pas

worden samengesmolten op het moment van opvragen. De

pagina’s tekst worden dynamisch gegenereerd uit een rela-

tionele database. In feite een soort elektronische losbladige

uitgave, die pas definitief wordt op het moment van opvra-

gen. De tekstonderdelen zijn afkomstig van verschillende

Het einde van de IDM’er 
De traditioneel opgeleide bibliothecaris zal zich in deze vir-

tuele wereld niet helemaal op z’n gemak voelen. Er zal

door studenten – de toekomstige bibliothecaris – eerder

een keuze gemaakt moeten worden voor het vak in een

openbare, wetenschappelijke of speciale bibliotheek. De

keuze is namelijk sterk van invloed op het kunnen

managen van de collectie. De meeste bedrijfsbibliotheken

zijn al virtueel ingericht en het karakter van de dienstverle-

ning richt zich op het bevredigen van de informatiebehoef-

te van de individuele klant en op het bevorderen van de

zelfwerkzaamheid, terwijl de openbare sector zich nog

richt op de grootste gemene deler. 

Emoties bepalen voor een groot gedeelte ons gedrag, ons

‘doen en laten’. Sommige emoties kunnen wij controleren of

zelfs beïnvloeden. Maar niet altijd in de richting die wij wil-

len of wensen. Angst, hoop en liefde zijn begrippen waarop

mensen reageren. Hierbij is de kernvraag: ‘Wat is nu de

grond van het bestaan?’ Binnen dit kader worden hier de ver-

schillende IDM-beroepsgroepen doorgenomen: de bibliothe-

caris, de contentmanager en de kennismakelaar.

Bibliothecaris
De bibliothecaris werkt in een fysieke omgeving (biblio-

theek met veel boeken, tijdschriften en computers) waarin

de waarde van een boek wordt bepaald door het ‘gezel-

schap van andere boeken’. De bibliothecaris is bovenal een

‘collectioneur’, een verzamelaar. Gegeven de doelstelling of

opdracht, zorgt hij voor een evenwichtige opbouw van de

collectie en bedient bescheiden doch professioneel de

bezoekers met adviezen en tips.

Zijn omgeving is voornamelijk fysiek, namelijk boekenkas-

ten, met daarin keurig gerangschikte boeken. Hij ziet erop

toe dat een zorgvuldige indeling op basis van een opgeleg-

de classificatie (UDC of SISO) of een zelf gekozen systeem

wordt gehanteerd. Het collectiebeleid is hét stuurmiddel.

De bibliothecaris is een autoriteit, maar speelt een dienst-

bare – bijna onderdanige, weinig zichtbare – rol.

Hoop:
• De bibliothecaris is een bemiddelaar, een mediator.

• Stemt vraag en aanbod op elkaar af.

• Bewaart ‘zaken’. Deze activiteit zit ‘in de genen’.

• Gaat uit van het beeld dat de gebruiker ‘dommer’ is.

• Bewaakt dat zijn ‘bedrijf’ niet fuseert.

• Zorgt voor voldoende middelen (geld) en opslagruimte.

• NS: 1898 (opgericht) – 1998 (gesloten).
• KLM – Bibliotheek: vanaf 2001 alleen nog maar ‘luchtvaartge-
bonden’-collectie. 
• BP Nutrition van groot informatiecentrum naar éénpitter.
• ABN AMRO/AKZO-Nobel/Philips/OCE/KPMG/PWC: de
bakens verzet! 
Buitenland: Time Inc’s editorial library. Rightsized due to cost
cutting program within AOL Time Warner?: ‘At least half of the
files and books will be moved into storage outside of the buil-
ding, freeing valuable space. Half of the staff will be redun-
dant.’



Informatie Professional 2002 [6] 3    21

uitgevers en in een gewenst formaat van de gebruiker gepre-

senteerd. XML en XBRL zijn opmaakcodes die dit proces van

contentregeneratie ondersteunen. Dit vergt van de content-

manager veel kennis van de techniek, i.c. hoe tekst wordt

opgemaakt en gepresenteerd. 

Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met de for-

maten van het beeldscherm en de mogelijkheid een fatsoen-

lijke afdruk te kunnen maken. In de zakelijke omgeving zijn

er al vele informatie aanbieders die informatie op deze wijze

aanbieden. Er bestaan echter ook al romans waarbij de lezer

de keuze geboden wordt voor een goede of slechte oplossing

te kiezen. Afhankelijk van de keuze, wordt er automatisch

een andere tekst gepresenteerd. Om dit echter mogelijk te

maken, moet de tekst voorzien zijn van zogenaamde meta-

informatie, bij uitstek een vak dat de bibliothecaris beheerst. 

De contentmanager leeft tussen databases en beeldscher-

men en dat is misschien een minder leuk vooruitzicht.

Het vinden van informatie in een virtuele omgeving is

belangrijk. De contentmanager analyseert het zoekgedrag

en zorgt voor voldoende herkenbare navigatiepunten, waar-

door de gebruiker in het door zijn beheerde domein niet

verdwaalt en altijd naar een bepaald startpunt kan terugke-

ren. De navigatiestructuur garandeert snelheid (vinden,

grasduinen, toegang verschaffen: ‘need for speed’).

De virtuele bibliotheek is altijd en overal toegankelijk. Dit

brengt nieuwe uitdagingen met zich mee: inrichten van

contentmanagementsystemen en het onderhoud ervan. De

collectie kan geordend worden volgens de ‘ontwerpprinci-

pes’ van de contentmanager zelf. 

Hoop:
• Het creëren van een ‘universeel toegankelijke biblio-

theek’, het ideale startmenu. 

• Je kan doorklikken van citaat naar citaat. Bevordert ‘gras-

duin’-gedrag en serendipity. Er ontstaat een integrale bibli-

otheek met links, die weer verwijzen naar nieuwe digitale

contexten.

• Welk trefwoord je ook intikt, de resultaatlijst presenteert

de belangrijkste referenties op de eerste pagina.

• Gebruikers accepteren dat goede informatie niet gratis is!

• Copyrightproblemen worden opgelost door Digital Rights

Management?

Angst:
• Ondanks dit ideaalbeeld kom je de ‘oude wereld’ tegen:

copyright, royalties en dergelijke. 

• Gebruikers denken nog altijd dat informatie gratis is!

• Voortschrijdende technologie zorgt voor nieuwe opslag-

en zoekmedia. Ontsluiting van ‘oude elektronische infor-

matiedragers’ is een ramp en een kostbare zaak. Er vindt in

feite een enorme kennisvernietiging plaats (digitale con-

tent en de aan- en besturing ervan dienen los van elkaar

komen te staan).

• Niet de collectie bepaalt de waarde, maar het ‘fun-gehalte’

en de gadgets!

• Onderhoudsproblemen zijn groot.

Grond van het bestaan: 
• Van fysieke collecties naar digitale collecties (anytime,

anywhere, anyhow beschikbaar).

• Een goede contentmanager is onzichtbaar voor de eindge-

bruiker. De waardering voor een goed zoeksysteem straalt

af op de IT-afdeling (en omgekeerd).

De kennismakelaar
De kennismakelaar kennen wij in veel gedaantes. De ken-

nismakelaar kan zowel een persoon als een virtuele dienst

zijn. Het internet kent immers al vele elektronische kennis-

makelaars. Soms richten zij zich op een speciale dienst,

zoals wie de goedkoopste reizen of boeken verkoopt. Finan-

ciële instellingen stellen analyses op over ondernemingen

of sectoren en adviseren geïnteresseerden bij koop of ver-

koop. Daarnaast bestaan er virtuele marktplaatsen voor

informatie. Precies, een bibliotheek op economische condi-

ties. Je hebt relatief goedkope (Qfacts), maar ook pittig

geprijsde kennismakelaars, zoals Bloomberg. 

De bibliothecaris kan echter ook kennismakelaar zijn. Onaf-

hankelijk kan hij of zij kennis inzetten om informatie te

vergaren, informatie te bewerken en analyseren zodat de

opdrachtgever geïnformeerd is. De kennismakelaar is

dienstbaar en vervult een brugfunctie tussen vraag en aan-

bod. Hij of zij bezit in de regel specialistische kennis en

spreekt een specialistische taal, men kent de professionele

bronnen en is op de hoogte van de heersende opvattingen.

De kennismakelaar bouwt en onderhoudt netwerken van

mensen (is sociaal) en beschouwt de driehoek

overheid/bedrijfsleven/wetenschap als zijn of haar beoogde

werkterrein.

Hoop:
• Kennismakelaars zijn solisten: ‘lonely wolfs’.

• De wereld is hun werkgebied.

• Denkt dat iedereen bereid is zijn kennis met elkaar uit te

wisselen.

• Handelt in termen van toegevoegde waarde. Kan deze

waarde ook etaleren en aantonen.

Angst:
• Het internet, met name zoekmachines als Google. Hoe

lang houdt de bibliotheek het nog vol?

• Er komen steeds meer professionele kennismakelaars

met een niet-bibliotheekachtergrond.

• Eindgebruikers gaan kennismakelaars passeren. 

• Wetenschappelijke bibliotheken krijgen het primaat

(parallel: het Nederlandse bedrijfsleven heeft het funda-

menteel onderzoek massaal ‘uitbesteed’ aan de ‘weten-
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Als alternatief ziet men de opkomst van contentmanagers en

specialistische business-intelligencemedewerkers en kennis-

makelaars (meer specialistisch, minder generalistisch).

Kerncompetenties
Wordt de bibliothecaris een digitale collectioneur? 

Nu al heeft een virtuele bibliotheek als belangrijkste voor-

deel dat de ontsluiting en beschikbaarstelling van elektroni-

sche publicaties mogelijk wordt zonder dat die noodzakelij-
kerwijs tot het ‘bezit’ van de betreffende bibliotheek behoort.

Zodoende kan het cultureel erfgoed zelfs onbeperkt worden

uitgebreid en voor iedereen op elk moment toegankelijk

worden gemaakt. Immers een virtuele collectie kent geen

vaste plaats en is derhalve eigenlijk ook nooit uitgeleend. 

Een digitale collectioneur zorgt voor de juiste ‘toon’ en is

eigenlijk meer gastheer dan bibliothecaris. Immers, hij of

zij zal proberen gasten niet eenmalig te bedienen, maar

steeds weer terug te laten komen en vooral steeds opnieuw

te verrassen. 

Dit speelt tevens in op de klacht dat er op dit moment te

veel aandacht voor de ‘moderniseringsslag’ is, terwijl het

‘gewone’ werk (collectiebeheer, digitale duurzaamheid

bewerkstelligen en dergelijke) op de achtergrond dreigt te

geraken. Het gaat nog steeds om de collectie, maar meer in

de zin van het optimaal toegankelijk en aantrekkelijk

maken ervan. 

Wat zijn nu eigenlijk de kerncompetenties van een digitale

collectioneur: 

• Het realiseren van een virtueel en fysiek collectiebeleid.

• Het zorgen voor een aantrekkelijk ‘concept’ waar de

gebruiker telkens weer terug keert en verrast wordt.

• Het opbouwen van geavanceerde zoekvaardigheden en

deze navigatie tools ter beschikking stellen.

• Het bevorderen van digitale duurzaamheid.

Kortom, een digitale collectioneur zal zich gaan inspannen

om een bewaaromgeving – ‘digitaal depot’ – te realiseren,

waarin zowel de gegevens (‘content’) als de klantrelatie en

benodigde navigatie software toegankelijk wordt gehouden

en waar vooral een sfeer van ‘surprising quality’ de boven-

toon zal voeren. 

Noten

1. Jason Epstein, Boekblad.nl, 2002.

2. Volgens Paul Doorenbosch – projectleider van ‘Het geheugen van

Nederland’, dat tot doel heeft het Nederlands cultureel erfgoed te digitali-

seren – is ‘audio en video tien keer zo lastig te digitaliseren dan tekst of

stilstaand beeld en tien keer zo duur’ (Automatisering Gids, 21 december

2001).

3. Idem.

4. Automatisering Gids, 11 januari 2002.

5. ‘De uitgever voorbij: Informatie in het digitale tijdperk’, 15 november

2002. Hogeschool van Amsterdam, Instituut voor Media en Informatie

Management. 

Daan Boom is senior manager Knowledge Management bij KPMG in
Amsterdam. Frank Lekanne Deprez is senior consultant bij KPMG
Knowledge Advisory Services. René Tissen is managing partner KPMG
Knowledge Advisory Services en deeltijd hoogleraar Bedrijfskunde aan
Universiteit Nyenrode.

schap’: topinstituten en/of de universitaire wereld!).

• Er zit veel kennis verborgen in de diverse bedrijfssystemen.

Vroeger was alles fysiek beschikbaar, maar doordat de

opslag van papier duur is, gaat men over naar digitale

opslag. Hoe is deze toegankelijk te maken?

Grond van het bestaan: 
• Fysiek en elektronisch zaken met elkaar combineren

(woord- en beeldcultuur). 

Smartsourcing van bedrijfsbibliotheken
Is de traditionele corporate bibliotheek ten dode opgeschre-

ven? De bedrijfsbibliotheek staat te ver van de organisatori-

sche eenheden vandaan om haar toegevoegde waarde aan te

kunnen tonen. Daar waar echter een bibliotheek onderdeel

uitmaakt van de business-eenheden, zal deze floreren. 

De omgeving waarin organisaties opereren verandert niette-

min sterk. Door fusies en verkoop van bedrijfsonderdelen

proberen ondernemingen hun concurrentiekracht op te voe-

ren. Als de organisatiedoelstellingen dynamisch en voortdu-

rend aan verandering onderhevig zijn, zal ook het collectie-

beleid van de bibliotheek daarop moeten worden afgestemd.

Kennis is de bepalende factor geworden voor het scherp con-

currerend ondernemen en stelt daarmee hoge eisen aan de

inrichting van de kennisorganisatie. De brede inzetbaarheid

van de IDM’er (of MIM’er) maakt het niet eenvoudig om de

functies te typeren waarop zij kunnen worden ingezet. 

In de huidige economisch gure tijden zien wij opnieuw de

discussie oplaaien bij ondernemingen over de waarde van

het eigen documentatie- en informatiecentrum. Gooi er

maar een goede zoekmachine tegenaan, is een veelgehoorde

opmerking van topmanagers als het gaat om het bezuinigen

op de informatieafdeling! Eraan toevoegend dat een dergelij-

ke  investering weliswaar een paar ton kost, maar wél altijd

beschikbaar is en de kosten van een dure bibliotheekinfrast-

ructuur ermee kunnen worden bespaard. Te gemakkelijk

wordt hier voorbijgegaan aan de essentiële vraag hoe infor-

matie en kennis in een bedrijf is georganiseerd, waaruit in

de praktijk de werkelijke – onderscheidende – waarde van

het eigen informatiecentrum naar voren komt.

Een andere waarneembare tendens is het zogenaamde

empowerment van de eindgebruiker. Zoeken van informatie

en het omgaan met allerlei IT-middelen is inmiddels

gemeengoed geworden op universiteiten, hogescholen en

ook al op middelbare scholen. Mensen raken steeds meer

vertrouwd met informatievergaren en toepassen via de pc

en zullen dus de traditionele bibliotheek minder frequent

bezoeken. 

Als de bibliotheek hier niet voldoende tegenwicht aan

onderscheidende kwaliteit biedt, zullen de bezoekers hun

eigen ‘favorieten’ gaan hanteren. Dit kan natuurlijk als een

bedreiging worden gezien, maar zeker ook als een kans.

Informatieprofessionals moeten in staat worden geacht de

empowerment van de eindgebruiker op te voeren door het

geven van specifieke en op het bedrijf gerichte cursussen

en het beschikbaar stellen van hulpmiddelen en gidsen. 

Duidelijk is wel dat de bibliothecaris als leidsman niet

meer nodig is als hij de bakens niet tijdig heeft verzet. 




