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TWEE BELANGRIJKE TRENDS in organisatieland zijn profes-

sionalisering en netwerkvorming. Netwerkvorming is

een gevolg van het zich concentreren op kerncompetenties

van organisaties of organisatieonderdelen. Vervolgens via

flexibele samenwerkingsverbanden producten en diensten

aanbieden. Een hierbij horende trend is professionalise-

ring, waarmee wordt bedoeld dat medewerkers steeds meer

voor hun eigen werkproces verantwoordelijk zijn, hetgeen

ook noodzakelijk is in de genoemde flexibele samenwer-

kingsverbanden. Dat is niet meer van bovenaf te sturen.

Zulke professionele kenniswerkers hebben daarmee ook

een grote informatiebehoefte. Enerzijds om bij te blijven op

hun vakgebied (employability, zowel voor zichzelf als voor

hun organisatie in het netwerk), anderzijds om snel mee te

kunnen draaien in steeds nieuwe activiteiten (vaak project-

matig). Ook merkt iedere kenniswerker dat de werkdruk

hoger wordt, waardoor minder tijd overblijft voor het bij-

houden van vakliteratuur. Deze neemt echter nog steeds in

omvang toe. Wat moet je nog lezen? Wanneer? Hoe snel moet

je het hebben? Zelf zoeken of laten doen? Door wie dan? 

Als antwoord daarop hierna een korte analyse van deze

problematiek en suggesties voor een andersoortige dienst-

verlening vanuit de informatieprofessie.

De professionele kenniswerker
Wanneer noemen we iemand een professionele kennis-

werker. Maas (1999) noemt acht wezenskenmerken voor

professionaliteit: kennisintensief, weinig routinematig,

klantspecifiek, moeilijke methoden, autonoom, maatwerk,

improviserend, visionair. Naarmate een ‘beroep’ hoger

scoort op deze kenmerken, spreken we van een hoge mate

van professionaliteit. 

De professionele kenniswerker is weliswaar autonoom

(zelfstandig werkend), maar niet noodzakelijk een solist.

Een duidelijk verschil met enige decennia geleden is gele-

gen in teamwork, vaak in projecten, vergeleken met solo

optredens. 

Een ander verschil is het aantal professionele kenniswer-

kers. Waar ze vroeger schaars waren (advocaat, hoogleraar,

arts, priester), hebben nu vele beroepen deze kenmerken.

Vroeger kwamen deze professionals altijd uit de hogere

lagen van de maatschappij, stonden in aanzien, en werden

ruimschoots ondersteund. Tegenwoordig dient een profes-

sional vele aspecten van zijn werk zelf te organiseren.

Tevens is voor hem de werkdruk veel hoger geworden,

door de hang naar prestaties.

Professionele kenniswerker en zijn informatie
De hedendaagse professionele kenniswerker heeft op twee

manieren behoefte aan informatie:

• periodieke informatie (artikelen, boeken, rapporten, dis-

cussies) die hem in staat stelt zijn vak bij te houden. Derge-

lijke informatie is meestal niet urgent en direct nodig,

maar wordt wel verzameld om in de vrije uurtjes te bestu-

deren. Deze informatie is vrijwel altijd uit externe bronnen

afkomstig;

• acuut benodigde informatie voor werk dat men op dat

moment onder handen heeft. Soms is dringend informatie

nodig, bijvoorbeeld voor een project waaraan een adviseur

werkt, een ziektebeeld waarvoor de volgende patiënt bij de

arts komt, en dergelijke. Deze informatie kan zowel in

interne als externe bronnen zijn opgeslagen, maar dient 

à la minute in de juiste vorm beschikbaar te zijn.

Naar het eerste type informatie zal de kenniswerker niet

vaak actief op zoek gaan. Nieuwsbrieven, attenderingsdien-

sten, tips van collega’s, vakbladen en dergelijke worden bij-

gehouden en nagetrokken en als daarin een interessante

publicatie wordt vermeld, slaat de kenniswerker deze op

(papieren of elektronische kopie, link, mailtje) voor bestu-

dering op een later tijdstip. Veel van deze informatie blijft

liggen (je verzamelt te veel), maar kan soms ineens nodig

zijn en dan wil je het snel terug kunnen vinden (en nog

weten dat je het hebt).

Het tweede type informatie kan niet goed genoeg zijn. Bin-

nen een uur of een halve dag moet je detailinformatie heb-

ben voor het huidige werk. Het liefst door middel van een

zoekopdracht die eerst je private informatiebronnen door-
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ook toegang (via een licentie) moet zijn geregeld.

• Expliciete of impliciete kennis: de architectuur is vooral

gericht op ontwikkeling, beheer en gebruik van expliciete

kennis, namelijk door vastlegging in documenten. Echter,

ook impliciete kennis past er deels in, doordat gerefereerd

kan worden. Aan de linkerkant kunnen zowel externe als

interne partijen hun competenties adverteren, zowel expli-

ciet (Gouden Gids-dienst) als impliciet (door het maken

van profielen op hun expliciete content). Aan de rechter-

kant kunnen informatiediensten worden aangeboden

waarmee een gebruiker snel terechtkomt bij een collega of

externe partij met de gewenste kennis. Ook kunnen com-

municatiediensten (videoconferencing, chat, discussiefora)

worden aangeboden om snel tot kennisuitwisseling te

komen.

• Zoekfunctionaliteit: zowel links als rechts is zoekfunctio-

naliteit nodig. Links voor auteurs die bepaalde content wil-

len plaatsen of aanpassen, dus zoekfunctionaliteit op de

repository nodig hebben. Rechts is een ander type search

nodig, namelijk voor gebruikers op zoek naar specifieke

content (niet alleen tekst, maar ook plaatjes, geluid en

video). Dit vereist goede indexen, taxonomieën en classifi-

catiesystemen. Een andere uitdaging is het integraal door-

zoekbaar zijn van alle relevante bronnen (vandaar die ene,

virtuele, publicatieserver). 

Consequenties voor de informatiefunctie
Bovenstaande architectuur is, zowel technisch als organisa-

torisch, natuurlijk niet van vandaag op morgen gereali-

seerd. Wel biedt het een toekomstvisie voor veel kennis-

intensieve organisaties. Toenemende digitalisering maakt

dat organisatorische functies die tot voor kort gescheiden

zoekt, vervolgens die van de eigen organisatie en desnoods

externe bronnen die snel kunnen leveren. Volledigheid is

lang niet altijd nodig, relevantie is wat telt. Vaak mag het

ook wel wat kosten, omdat de toegevoegde waarde duidelijk

vast te stellen is.

Het zal duidelijk zijn, dat beide typen informatiebehoefte

via verschillende typen diensten vanuit de informatiefunctie

vervuld moeten worden.

Informatiebehoefte en contentmanagement
Figuur 1 (mede geïnspireerd op Keller, 2002) geeft de

architectuur aan waarbinnen professionals willen opereren.

Helemaal toelichten voert te ver op deze plaats, met name

wat de onderliggende technologie betreft, maar enkele

kernpunten zijn:

• Scheiding van beheer en gebruik: het linkerdeel van de

figuur beschrijft de totstandkoming van content en het

beheer daarvan, het rechterdeel het gebruik. Aan beide zij-

den kunnen zowel in- als externe gebruikers worden

onderscheiden.

• Integratie van bronnen: zowel eigen documenten als die

van collega’s als de externe informatiebronnen zijn toegan-

kelijk via één (virtuele) repository. Dit geldt ook voor de

informatiediensten (attendering, newsfeeds, belangrijke

referentiesites, en dergelijke). Idealiter veelal via ‘content

syndication’.

• Multi-channel publicatie: content wordt vanuit één (virtuele)

publicatieserver gepubliceerd, dus geen duplicatie van

bronnen. Dit kan door het actief ‘pushen’ van content, in

druk of elektronisch, dan wel door een ‘pull’ mogelijkheid.

Dit laatste kan via attendering of personalisatie, waarbij

print

intra-, extra-, internet

alertering, personalisatie
licentiëring, toegang

eigen documenten
interne documenten

externe documenten

informatiediensten

contri-
butie

goed-
keuring

publi-
catie

expi-
ratie

beheer levering

manage informatie publiceer informatie

Repo-
sitory
server

Publi-
catie
server

au
te

ur
s

le
ve

ra
nc

ie
rs

gebruikers
klanten
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tiefunctie om de momentane informatiebehoefte van een

professionele kenniswerker te vervullen, dient hiervoor vol-

doende capaciteit (in- of extern) beschikbaar te zijn om met

de juiste competenties en attitude zo’n verzoek te vervul-

len. Hiertoe dient de informatieprofessional goed op de

hoogte te zijn van de context van zo’n verzoek.

Mooie bronnen, mooi gereedschap of mooie zoekers: alles

is nodig maar in de juiste mix. Voor de informatiefunctie is

een mooie rol weggelegd, maar die zal deze expliciet moe-

ten zoeken en daarmee de eigen meerwaarde aantonen.

Het wordt verwacht, niet gevraagd!
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waren (archief, bibliotheek, web, I&A) geïntegreerd zullen

worden. De informatiefunctie zal worden geïntegreerd in

een overkoepelende functie die zich bezighoudt met docu-

menten, informatie, content en kennis. 

Drie ingrijpende consequenties voor de informatiefunctie

dienen zich in deze context aan:

1. Bijdrage aan de informatie-infrastructuur: in de gepresen-

teerde architectuur is op diverse plaatsen een randvoor-

waardelijke rol voor de informatiefunctie weggelegd. Enke-

le facetten hiervan zijn: 

• faciliteren van de contributie van content, door eigen pro-

fessionals (elektronisch publiceren), door externe leveran-

ciers (adequaat beheer van informatiebronnen) en door het

opzetten en integreren van informatiediensten;

• medeverantwoordelijkheid voor meta-contentbeheer,

zodat auteurs gemakkelijk kunnen bijdragen en hun mate-

riaal onderhouden (sjablonen, spelregels, metadata, work-

flow, goedkeuring), zie ook Frowein & Kan (2001);

• verantwoordelijkheid voor informatieordening en vind-

baarheid (index, taxonomie, classificatie).

In deze hoedanigheid zal nauw met informatiebeleid en

automatisering moeten worden samengewerkt.

2. Dienstverlening aan professionals voor periodieke informatie-
behoefte: hiervoor dienen professionals in staat gesteld te

worden hun persoonlijke profiel in te stellen. Inkomende

documenten dienen geclassificeerd te worden, waarna

attendering op basis van profiel kan plaatsvinden. Om deze

rol goed te kunnen spelen, dienen de informatieprofessio-

nals te beschikken over goede relaties met in- en externe

auteurs en producenten, vooral om hen met een glimlach

te kunnen dwingen hun materiaal beschikbaar te stellen

(in plaats van in het persoonlijke archief te houden).

3. Dienstverlening aan professionals voor hun momentane
informatiebehoefte: eerste randvoorwaarden hierbij zijn ade-

quaat zoekgereedschap (zoals eerder omschreven) en

‘publieke’ bronnen (dus geen persoonlijke archieven).

Daarnaast in staat zijn om op korte termijn een ‘search’ te

verrichten die doelgericht is en goede, relevantie informa-

tie oplevert. Een intensieve betrokkenheid bij het domein

van de klant is hiervoor essentieel, en natuurlijk de juiste

vaardigheden om dit effectief te kunnen (laten) doen. Veel-

al per ommegaande.

Nadat aldus vanuit de context van de professionele kennis-

werker geanalyseerd is hoe zijn informatiebehoeften eruit-

zien, is vervolgens een architectuur gepresenteerd waarbij

‘content’ (rijkere term dan informatie) integraal wordt

beheerd en gebruikt. Conclusie is dat elke organisatie op

basis van een eigen visie hiervoor een migratiepad dient uit

te zetten.

Informatieprofessionals kunnen op basis van hun compe-

tenties hierin een rol vervullen, die zal verschuiven van

dienstverlenend naar faciliterend. Faciliterend vooral in het

goed inrichten en doen functioneren van de geschetste

architectuur (een niet te onderschatten taak). Hierbij zal in

toenemende mate gezamenlijk worden opgetrokken met

andere functies in de organisatie (archief, web, IT). Wan-

neer er een dringend beroep wordt gedaan op de informa-
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