
Informatie Professional 2002 [6] 220

ER BESTAAT EEN HARDNEKKIG IDEE dat door het gebruik

van technologie het einde van de informatieprofessio-

nal is ontstaan. Waarom zouden we namelijk nog moeilijk

doen: een thesaurus bouwen, titel beschrijven? We hebben

nu immers allemaal intelligente zoekmachines en die zet-

ten we in. Al kost het een paar ton, het scheelt een vermo-

gen aan investeringen in mensen en aan kennis en kunde

op het gebied van bibliotheken en informatiedienstverle-

ning. 

Het is in zekere zin gelukkig dat we in de afgelopen twee

jaar deze hype als een ballon hebben zien leeglopen. Lang-

zamerhand kijken we wat realistischer tegen het gebruik

van technologie aan. De hulpmiddelen die het heeft opge-

leverd ontwikkelen zich weliswaar snel, maar niet in die

mate dat je er op dit moment inhoudelijk juichend enthou-

siast over kunt zijn.

Hoop doet leven. Dat kun je op twee manieren uitleggen.

Enerzijds is er de hoop dat het einde van de IDM’er inder-

daad in zicht is. Ik ondersteun dat vooralsnog niet. Tegelij-

kertijd vind ik dat je soms kritisch de vraag mag stellen in

termen van de toegevoegde waarde: is het heel erg als

informatieprofessionals er over een poosje niet meer zou-

den zijn? Ik denk dat die professionals ongetwijfeld dan in

andere functies terecht zullen komen, zeker gelet op het

niveau van hun functioneren. We hebben in het verleden

wel vaker gezien dat beroepsgroepen met de overgang van

de economie veranderen en of verdwijnen. Maar heel eer-

lijk gezegd, ik denk dat de informatieprofessional niet zal

verdwijnen. Sterker nog, het is vooralsnog helemaal niet

wenselijk. Toch wordt het nu ernstig tijd, en dan met

nadruk op ernstig, om visie te ontwikkelen. 

De toegevoegde waarde
John Mackenzie Owen en ik hebben het genoegen gehad

nog niet zo lang geleden een visitatiecommissie te mogen

leiden. We zagen toen dat het goed zou zijn als het onder-

wijs overeenstemming met elkaar zou bereiken. Het zou

ook goed zijn om de klassieke terughoudendheid die de

sector in de praktijk eigen is, enigszins opzij te schuiven

en positie te kiezen. 

Wat is nu de toegevoegde waarde van een informatiepro-

fessional?

Ik heb wel eens de neiging om te denken dat er een

natuurlijke bescheidenheid in zit: laat ons nu ons werk

doen, dan komt het allemaal wel goed. Maar we leven in

een televisiewereld en je zult die toegevoegde waarde naar

voren moeten brengen, ‘hard’ moeten maken. Dat doen we

wat mij betreft te weinig. Het is zeker niet bedoeld om

beledigend te zijn, maar die bescheidenheid is lastig. We

hebben nog steeds dat oude imago van dé bibliothecaris,

die de fysieke kant van het vak vertegenwoordigt. Hij heeft

alles netjes op orde; stabiliteit is het motto. En dat terwijl

we in een instabiele wereld leven. 

Lukt het ons niet dat beeld kwijt te doen raken, dan komen

we er niet in de wereld. Dan helpt het ook niet de vlucht

voorwaarts te doen in de zin van het bedrijfsleven. Want

het is toch spijtig om te moeten constateren hoe snel

bedrijfsbibliotheken op het ogenblik worden afgebouwd. 

Neem bijvoorbeeld de bibliotheken van de KLM en de NS,

die afgebouwd worden of het inmiddels al zijn, waardoor

een deel van ons bedrijfskundig erfgoed jammer genoeg

verdwijnt. Waarom? Simpelweg omdat we niet in staat zijn

de toegevoegde waarde van dit type bibliotheken aan te

tonen. En de discussie in ondernemend Nederland draait

momenteel om die toegevoegde waarde. Zeker nu geldt:

heeft iets geen toegevoegde waarde, dan wordt het vrij snel

‘weggesneden’. 

In de praktijk zie je echter dat mensen altijd ondersteuning

nodig hebben in hun informatiebehoefte, en dat is – niet

meer en niet minder – nu precies de toegevoegde waarde

van de informatieprofessional. Maar het lukt diezelfde

informatieprofessional (nog) niet – en zeker in het IDM-

onderwijs – om duidelijk te maken wat die rol dan

inhoudt. Het makkelijkste is om hier aan te sluiten bij een

veelheid van ontwikkelingen die wij momenteel zien op

het gebied van contentmanagement. 

Een beetje bravoure
Volgens Gartner zal de markt voor contentmanagement-

software wereldwijd zo’n 56 miljard dollar voor 2002 zijn.

René Tissen

Kansen in de toekomst

‘Schuif de klassieke terughoudendheid
die de sector eigen is opzij’

Het is vooralsnog helemaal niet wenselijk dat de IDM’er en de informatieprofessional ver-

dwijnen, zo opende René Tissen, in 1999 voorzitter van de visitatiecommissie informatie-

dienstverlening- en management, het jubileumdebat van Informatie Professional. Maar het

wordt volgens hem nu wel ernstig tijd, en dan met nadruk op ernstig, om een nieuwe visie

op het vak te ontwikkelen.
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wel gehad’. Dat is natuurlijk het kind met het badwater

weggooien. Als je als informatieprofessional dichter de pri-

maire processen van een onderneming kunt benaderen die

– en dat staat wel vast – steeds meer web-based zullen wor-

den, dan liggen daar allerlei kansen om tot het hart van de

onderneming door te dringen. En dat zou heel aardig zijn.

Ook zie je binnen het IP-gebied het ambitieniveau van de

kennismakelaar opkomen. Maar tegelijkertijd zie je ook

hier weer de bekende terughoudendheid: stel je voor dat we

als een specialist gekenmerkt worden, stel je voor dat wij de

vertegenwoordigers zijn voor een bepaald gebied, dat zou-

den we liever niet willen. Dat is op zich een merkwaardige

constatering, want in een onderneming, juist in de praktijk

heb je mensen nodig die verbanden kunnen leggen, die er

dwars doorheen kunnen kijken. Vroeger noemden we dat

‘lateraal denken van de beroemde Eduard de Bono’, mensen

die verschillende hoeden kunnen opzetten, en die door con-

tent heen kunnen kijken. Dan ben je daadwerkelijk in staat

om zonder dat je zelf uitsluitend een inhoudelijk specialis-

me hebt, toch via de dwarsverbanden waarde toe te voegen.

Noemden we dat niet kennismanagement? 

Overigens zie ik tot mijn vreugde dat kennismanagement

in veel IDM-opleidingen een integraal onderdeel aan het

worden is, want daar liggen kansen. De contentmanage-

mentkant is wat praktischer toepasbaar dan die van kennis-

management, maar er liggen op het ogenblik wel kansen

Als je daaraan denkt, is het jammer dat wij niet in staat

zijn vanuit het perspectief van de informatieprofessional te

zeggen: dat doen wij toch, dat is contentmanagement. En

dat is veel beter – ik hoop dat de lezer dat van mij wil aan-

nemen – dan alleen maar de software ervoor aanschaffen

en zeggen: kijk eens hoe sexy wij zijn en kijk eens wat voor

prachtige contentmanagementsystemen we hebben aange-

schaft. Het kost een vermogen, maar de implementatie

ervan is buitengewoon beperkt.

Helaas moet je zeggen – en dat hebben we een paar jaar

geleden ook al gezien – dat er terughoudendheid is om in

de intranetwereld een rol van betekenis te vervullen. Lang-

zamerhand zie je hoe bibliotheken zich ontwikkelen tot

informatiecentra. Maar waarom doen we dat niet met een

heel klein beetje bravoure? Dat is niet arrogant en dat is

niet om boven het maaiveld uit te komen, maar dat is om

iets krachtiger te laten zien dat daar heel goede dingen

gebeuren. 

Ik denk bijvoorbeeld aan De Brauw Blackstone Westbroek.

Onze collega’s aldaar hebben krachtig de ontwikkeling

ingezet van een klassieke fysieke bibliotheek naar een ‘snel

kloppend’ informatiecentrum. Heel langzaam maar doel-

gericht schuif je dan naar de kern van wat de zakelijke

dienstverlening nodig heeft aan ondersteuning. Tegelijker-

tijd is er echter een trend in de wereld die zegt dat iedereen

kenniswerker wordt en in dat verband eigenlijk alles zelf

moet doen. En technologie gaat slechts om het verlenen

van toegang, dus u moet zaken zoals het web-beheer zelf

doen. Binnen KPMG zijn wij daar níet mee bezig. Heel

bewust proberen wij het contentmanagement langs de per-

soonlijke kant in te vullen en vorm te laten geven, want een

verrijking vindt echt alleen op dat gebied plaats.

De kansen van KM
Het is dus nogmaals jammer dat we ook een beetje last

hebben gehad van de dotcomhype, van ‘flashy’ webmasters

en dergelijke. Dat is allemaal een beetje uit de belangstel-

ling. Tegelijkertijd hoor ik verontrustende berichten dat

mensen soms denken: ‘Die internethype hebben we nu

‘We zijn niet in staat de toegevoegde

waarde van bedrijfsbibliotheken aan te

tonen. En de discussie in ondernemend

Nederland draait momenteel om die

toegevoegde waarde’

Tissen: ‘Overeenstemming
met elkaar is nodig’
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dat we geen informatieprofessionals meer nodig hebben.

Je moet voorlopig wél doordringen tot de kernprocessen in

een onderneming en dan zien mensen al snel wat de toe-

gevoegde waarde is. Want nu nog kunnen wij het sneller

én beter dan zoekmachines: via onze menselijke intuïtieve

vermogens besparen wij ons immers een aantal handelin-

gen. Tegelijkertijd liggen ook hier weer kansen en moge-

lijkheden om toegevoegde waarde aan te tonen, en – nog-

maals – dat doen wij onvoldoende.

Ik vind het jammer dat we moeten constateren dat wij nog

te veel vast blijven zitten in de oude bibliotheeksfeer, ter-

wijl je die eigenlijk al nergens meer aantreft. Daarom moe-

ten we iets aan ons imago doen. Dat kun je niet bewerk-

stelligen met allerlei radio- en tv-reclames, dat moet je

inhoudelijk aanpakken. Daarvoor heb je overeenstemming

met elkaar nodig, en dat betekent dat je met elkaar samen-

werkt en dat zo concreet doet dat opdrachtgevers, zowel uit

de publieke als de private sfeer, zeggen: dit is zinnig. 

Prof.dr. R. Tissen is Managing Partner van KPMG Knowledge Advis-
ory Services en deeltijd hoogleraar Bedrijfskunde aan Universiteit
Nyenrode.

om het door te ontwikkelen. Je moet dan wel willen om de

keizer iets van zijn kleren te ontdoen. Niet te veel, maar

wel iets. 

Inhoudelijke aanpak
We praten veel over vernieuwing, we praten veel over het

feit dat er een visie moet komen, maar we zijn niet geneigd

de koppen daadwerkelijk bij elkaar te steken, de nek uit te

steken en te zeggen: die kant gaat het vervolgens uit. Ik

denk zelf dat dit alles te maken heeft met de eerderge-

noemde technologiediscussie. Het heeft ook te maken met

een zekere terughoudendheid als het gaat om technologie,

die ik in het vakgebied bemerk. 

Ik denk bijvoorbeeld aan de aquabrowser op Bibliotheek.nl,

een zoekmachine die associatief werkt. De zoekresultaten

zijn weliswaar nog wat beperkt, maar toch heel aardig. Als

deze ontwikkeling zich doorzet, moeten we vrij snel

afstand nemen van de informatieprofessional. Dan krijg je

rationele zoekmachines, intuïtieve zoekmachines, associa-

tieve zoekmachines. 

De realiteit zegt evenwel dat dit technologisch perspectief

waarschijnlijk alleen op lange(re) termijn ertoe zal leiden

John Mackenzie Owen

‘Ons vak heeft nog te weinig aandacht
voor de maatschappelijke relevantie’

De Nederlands kampioen ‘het einde van’, John Mackenzie Owen, herlas zijn eigen bijdra-

gen in Informatie Professional en diens rechtsvoorganger Open. Het bracht hem op diver-

se nieuwe gedachten over het vak in de toekomst en uiteindelijk tot zijn derde ‘het einde

van?’ aankondiging.

INFORMATIE PROFESSIONAL IS VIJF JAAR. Dat is niet oud als

ik denk aan mijn 88-jarige vader die momenteel in een

ziekenhuis in Londen ligt aan het einde van een interes-

sant en waardevol leven. In zo’n soort stemming ga je ook

nadenken over je eigen leven en vraag je je af wat je eigen-

lijk al die jaren hebt gedaan. En zo bevond ik mij gisteren

in mijn bibliotheek voor een kast met jaargangen van het

oude Open, de illustere voorganger van Informatie Profes-

sional. Ik trof daarin een aantal passages van eigen hand,

waarin ik een paar dingen vond die aanleiding vormen 

om hier iets tegen te zeggen. 

Ik wil beginnen met een tekstje uit 1976, het moet een

van mijn eerste publicaties zijn geweest. Waar het artikel

over gaat is eigenlijk niet relevant, het betrof een heel

ingewikkelde discussie rond de oprichting van een

Nederlands Bibliografisch Centrum. In dit artikel trof ik

de volgende zinsnede aan: ‘Uit de voorgaande analyse

kan vrijwel niet anders dan de volgende conclusie worden

getrokken: de KB (Koninklijke Bibliotheek) schijnt zich te

willen verrijken met een aantal diensten, inclusief maar

liefst 27 man met het bijbehorend materieel krediet

[zoals je dat vroeger noemde] op nationaal bibliografisch




