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N OG NIET ZO HEEL VEEL JAREN GELEDEN golden de vakbla-

den Open en Login als degelijke, betrouwbare maar

wat saaie tijdschriften. Zo zagen ze er dan ook uit: hun uiter-

lijk paste bij het zelfbeeld van het vak. Wat de inhoud betreft

werd de toon gezet door de ervaren bibliothecarissen (de

directeur heette nog ‘de bibliothecaris’) en vakspecialisten.

Sommigen behaalden door hun bijdragen de status van

gezaghebbend orakel. 

Sinds vijf jaar is er nu Informatie Professional, een onaf-

hankelijk vakblad voor het informatie domein. Otto Cram-

winckel Uitgever investeerde erin, zodat een economisch

gunstiger uitgangspositie ontstond dan bij de voorgangers

het geval was. De redactie actualiseerde de volgende jaren

de formule tot ‘een vak-/wetenschappelijk tijdschrift met

journalistieke inslag’. En het uiterlijk werd gemoderni-

seerd en kreeg, mede door het vaak fantasievolle en inspi-

rerende fotografiewerk van ‘huisfotograaf’ Egon Viebre, een

eigentijds accent.

Dat Informatie Professional visueel aantrekkelijker en

inhoudelijk gevarieerder en levendiger werd, vindt uiteraard

zijn basis in de transformatie die het vak zelf de laatste jaren

heeft ondergaan. Nu ons vakgebied steeds sterker wordt

gedomineerd door ontwikkelingen op ict-gebied, is het

(zelf)beeld van de professie bijgesteld. ICT betekent immers

per definitie snelheid, beweging, visueel en meer trendy. 

Diffuser en complexer
Een promotievideo die het NBLC liet maken over het wer-

ken in een openbare bibliotheek toont een dag uit het leven

van een jonge bibliothecaris. In beeld is een vlotte jonge-

ling die ontbijt achter de pc. Hij spoedt zich van de ene

locatie naar de andere, communiceert heftig, onderhandelt,

opereert als een individu buiten elke verstikkende hiërar-

chie en zwemt daarbij in de ict. De organisatiecontext is

diffuus, de chef is niet in beeld. Dat de jongeman in een

openbare bibliotheek werkt, is uit de beelden niet meteen

duidelijk. 

Het is de verbeelding van de dynamische informatiewerker

in beweging, niet gehinderd door de beperkingen van een

organisatie met vier muren. Of het beeld in algemene zin

juist is, is niet zo relevant. We willen blijkbaar in zo’n per-

spectief gezien worden. 

De vraag is: zou deze jongeman zichzelf definiëren als een

vakgenoot van ons? Welk vak zou hij denken uit te oefe-

nen? Hoe houdt hij zijn vak bij, bij welke community voelt

hij zich thuis? Zou hij nog vakbladen lezen? En zou dat bij-

voorbeeld Informatie Professional kunnen zijn? 

Bij tijd en wijle peinzen redacteuren van dit blad over de

ontwikkeling van dit tijdschrift en de aansluiting op trends.

De vraag naar een definitie van het ‘vak’ blijkt daarbij wel

steeds moeilijker te beantwoorden. Het managen van

documentaire informatie waaiert inmiddels uit naar ken-

nismanagement. Een forse overlap is ontstaan met gebie-

den als ict, marketing, bestuurlijke informatiesystemen,

bedrijfskunde, educatie, sociologie, communicatie, public

relations en de wetenschap van de vrijetijdsbesteding en

entertainment. 

Het managen van informatie is losgekomen van dragers,

organisatie, (opslag)plaats en de klassieke bibliotheektech-

niek. Informatie is vloeibaarder dan ooit. De vraag van de

klant en de behoefte van de organisatie worden allesbepa-

lend. En de vraag naar de informatiewaarde is in dit tijd-

perk van internet nog relevanter dan voorheen.  

Binnen dit steeds diffuser en complexer wordende kader is

het denken over een goede redactieformule voor Informatie

Professional geen sinecure. Met een diversiteit aan trends

en ontwikkelingen moet daarbij rekening worden gehou-

den.

Trends
Los van het vermaledijde traditionele imago van ‘de biblio-

thecaris’, kan geconstateerd worden dat veel vakgenoten

thans in hun organisatie te maken hebben met grote veran-

deringen, ook in de eisen die aan hen gesteld worden. Was

het vak vroeger te definiëren als een ambachtelijke bezig-

heid, waarvan de correcte toepassing van systemen en

regels de kern vormde, tegenwoordig worden deze

ambachtelijke technieken beschouwd als nuttig gereed-

schap waarmee creatief kan, maar vaker nog móet worden

omgesprongen. 

In de koffer van de moderne informatiewerker zit tegen-

woordig als gereedschap: ict, onderzoekstechnieken,

Hans Veen, Wim Verbei, et al

Van orakel naar platform

De ambities van een lijfblad
Het einde van het eerste lustrum van Informatie Professional is natuurlijk vooral aanlei-

ding om het begin van een nieuwe toekomst voor ons jonge vakblad in te luiden. Als we

voor die toekomst een leidraad zouden moeten kiezen, opteren we voor ‘de doemscenario’s

(of zo u wilt “de bescheidenheid”) voorbij’. Zonder schroom moet de informatie profes-

sional – het vák, en vanzelfsprekend ook dit blad – de toekomst tegemoet.
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kennis van de regels voor titelbeschrijving en accuratesse.

Het is hier wat gechargeerd aangegeven en niet elke func-

tie heeft met al deze verschijnselen te maken, maar een

kenmerkende verschuiving in gevraagde competenties is

zeer zeker aanwezig. 

Interactie
Een blad dat beoogt de vinger aan de pols te houden van

een sector die sterk in beweging is, kan zichzelf geen stil-

stand veroorloven. Het blad moet méé in de veranderin-

gen; beter nog: ze als eerste signaleren, ze analyseren en

becommentariëren. Daarbij heeft de redactie van Informa-

tie Professional de ambitie een vakblad te maken met een

gezaghebbend imago. Hét vakblad voor het Nederlandse

taalgebied, waarin gezaghebbende auteurs hun ideeën

doorgeven aan vakgenoten. Informatie Professional als

forum voor uitwisseling van ideeën. 

Hoewel het blad de laatste jaren deze forumfunctie al min

of meer vervulde, is het ons voornemen de komende

bedrijfskunde, marketing, ondernemingsplannen, presen-

tatietechnieken, juridische kennis en last but not least ken-

nis van de business van de klant. Brave uitvoering van

interne werkprocedures binnen een vaste hiërarchie wordt

steeds meer vervangen door een meer op in- en extern

ondernemen gerichte zakelijke houding. 

De dienstverlening moet ‘aan de man’ gebracht worden.

De markt moet gesegmenteerd worden en het ‘product’

verkocht. De integrale kostprijs wordt berekend en de toe-

gevoegde waarde voor de klant in beeld gebracht. Kennis-

management in plaats van het beheren van een eigen col-

lectie op locatie. De klant, directie, sponsor, subsidiegever

of financier moet overtuigd worden én blijven van het nut,

de opbrengst en de meerwaarde. Samenwerken met part-

ners, intern en extern, netwerken om in synergie doelen te

halen. Meer pro-actief optreden, minder regels en syste-

men toepassen maar ze zelf ontwerpen. Een aantal vakge-

noten is bovendien voor zichzelf begonnen: niet intern

ondernemen, zélf ondernemen.

Het vereist een andere werkhouding en mentaliteit dan
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4. initiatiefrijk/pro-actief (8)

5. kennis van werkgebied van de klant (7)

De respons weerspiegelt de verschuivingen in beroep en

gewenste beroepsattitude – niémand spreekt nog over vaar-

digheden als thesaurusontwikkeling of titelbeschrijving – 

en onderstreept dat de aandacht van Informatie Professional

op deze en dergelijke thema’s gericht zal moeten zijn.

(Saillant in dit verband: op de vraag waaraan Informatie

Professional mínder aandacht zou moeten gaan besteden

reageerden vijf – van de twintig – lezers met ‘minder

bibliotheken’.)

Vloedgolf
Als Informatie Professional nadrukkelijker de rol van 

– gezaghebbend – platform gaat vervullen en daarbij veel-

vuldiger gebruik maakt van interactie met lezers en achter-

ban, wat mag er dan in de toekomst van dit blad verwacht

worden?

De redacteuren van Informatie Professional – op de hoofd-,

eind- en nieuwsredacteur na alle pro deo werkend – schro-

men ondanks hun beperkte vrije tijd niet het ambitie-

niveau van het tijdschrift en hun inbreng daarin hóóg te

stellen. Bij een kleine brainstormsessie over the next five
years rollen de plannen en ideeën dan ook in vloedgolf over

tafel. Zouden we het excelleren in het vak kunnen stimule-

ren door het instellen van een jaarlijkse prijs? Kunnen we

naar het voorbeeld van het IP Panel, dat de websites van

organisaties in bepaalde sectoren onderzoekt, ook op ande-

re terreinen onderzoek entameren; niet om anderen de

‘maat te nemen’, maar om toetsingscriteria en kwaliteits-

periode nog nadrukkelijker als platform en stimulus voor

idee-ontwikkeling en -uitwisseling te fungeren. Daarbij

staat ons sinds driekwart jaar een nieuw, aanvullend

medium ter beschikking, de eigen website IP Online.

Sinds de start, in april 2001, stegen de bezoekcijfers van

deze site maandelijks en de nieuwsbrief IP Flash mag zich

inmiddels verheugen op de belangstelling van 1200 abon-

nees.

Het is onze intentie IP Online verder te ontwikkelen tot

een volwaardig digitaal platform, waarbij de mogelijk-

heden voor actualiteit en interactie met de lezer/vakge-

noot nadrukkelijker worden uitgebuit. Site en nieuwsbrief

kunnen en zullen in de toekomst vaker ingezet worden bij

het peilen van meningen – over het blad en de site zelf,

maar vaker nog over trends en discussies in het vak.

Als kleine vingeroefening in dit verband mag de eind

vorig jaar gehouden rondvraag onder IP Flash-abonnees

beschouwd worden. Wat zijn de voornaamste vijf (het is

feest: vijf jaar… dus vijf …) eigenschappen van de succes-

volle informatiewerker in de toekomst, zo luidde de eerste

van de vijf (sic!) vragen. Twintig reacties mochten we daar-

op ontvangen – een verheugend aantal, vooral gezien de

aard en omvang van de vragen.

We leerden er vooral uit dat interactiviteit gebaat is bij 

korte én een beperkt(er) aantal vragen. Maar ook dat de

respondenten menen dat in de toekomst de volgende

eigenschappen een noodzakelijk attribuut zijn voor infor-

matiewerkers: 

1. communicatief (11 maal genoemd)

2. kennis en vaardigheid ict/techniek (10)

3. kennis en vaardigheid op eigen (IP) vakgebied (9)

IP Lezing 2000
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alliantie tussen de uitgever, een branche, de branchevereni-

gingen NVB en VOGIN, en de professionals. Een ontwik-

keling die vijf jaar geleden al is ingezet op basis van de 

economisch gezonde exploitatie van een vakblad met een

goede reputatie.

Het instandhouden van deze beproefde organisatiestructuur

ontslaat ons er natuurlijk niet van om inhoudelijk nieuwe

wegen in te slaan en nieuwe concepten uit te proberen.

Lezers, informatie professionals, die daaraan een actieve bij-

drage willen leveren, zijn en blijven van harte welkom.

De redactie van Informatie Professional kiest er daarbij

voor niet alleen de forumfunctie te versterken, maar ook

zelf meer uitgesproken standpunten, visies en stellingen 

te gaan ventileren ter stimulering van de plaats- en gedach-

tenbepaling, alsmede de discours binnen de sector.

Met andere woorden: u hoort nog van ons! 

En anders wij wel van u!

Is het niet via het blad, dan is het via de website IP Online,

de IP Lezing, het IP Panel, of een van de andere activitei-

ten die Informatie Professional de komende jaren gaat

organiseren.

De redactie

normen te formuleren en ‘good practice’ te stimuleren?

Kunnen we iets speciaals doen voor studenten, variërend

van het stimuleren van nieuw talent tot het toetsen van de

kwaliteit van opleidingen en cursussen?

De ideeënreeks is niet schier eindeloos, maar wel stevig

aan de lengte.

En ook de lezers weten wat dit betreft van wanten.

Gevraagd naar de vijf (… tja) onderwerpen waaraan Infor-

matie Professional méér aandacht zou moeten gaan beste-

den, produceerden de twintig respondenten een even

inspirerende als indrukwekkend gevarieerde waslijst. 

‘Best practices’ worden vaak genoemd, zodat men kan

lezen en leren hoe de ander het doet, maar ook: juridische

aspecten, gebruikersonderzoek, vermarkten van informa-

tiediensten, financieel beleid, kennis- en/of content-

management, ‘praktische onderwerpen’, etcetera, etcetera.

Multi-mediaal
Werk aan de winkel kortom, heel veel werk – genoeg voor

een redactie zo groot als de helft van de huidige, maar dan

full-time voor Informatie Professional werkend. Maar dat is

en blijft een utopie. Het is bovendien ook een niet nastre-

venswaardige, zelfs onwenselijke positie. Een vakblad als

Informatie Professional kan in de Nederlandse markt

namelijk slechts gedijen door de bijdragen van experts op

een groot aantal gebieden en vele specialisaties, en tegen

de honoraria van die deskundigen is geen exploitatie-

model van een tijdschrift opgewassen.

Het zal dus anders moeten. En wel in de vorm van een




