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oriënteren op de grote lijnen in de aan ons

beroep verwante gebieden en we kunnen

inschatten welke ontwikkelingen daarvan van

invloed zouden kunnen zijn op onze eigen

omgeving. Denk daarbij aan veranderingen

die zich in de economie voordoen en die

organisatieveranderingen tot gevolg hebben.

Denk aan andere communicatiemogelijkhe-

den waardoor andere samenwerkingsver-

banden ontstaan en er op het gebied van

personeelsmanagement andere stu-

ringsinstrumenten nodig zijn. Denk

aan de ontwikkelingen op het gebied

van ICT die onder andere tot gevolg

hebben dat arbeidsprocessen fun-

damenteel anders ingericht wor-

den. Het over de grenzen van

het eigen vakgebied heenkijken

heeft mij veel geleerd over de

mogelijke toekomstige ont-

wikkelingen binnen mijn

eigen vakgebied. 

Het denken vanuit de

toekomst is echter ook

niet zonder gevaar.

Zo is daar het

najagen van wat

we tegenwoor-

dig een ‘hype’

noemen: een

sterke gericht-

heid op de toe-

komst, of in ieder

geval op het beeld

daarvan, een dikke laag van

trends, mantra’s en modewoorden die de werkelijkheid

afdekken. Bepaalde ontwikkelingen worden soms vaak

sterk uitvergroot, bepaalde andere ontwikkelingen wor-

den daardoor juist aan het zicht onttrokken. Een beeld

van de toekomst wordt als het ware ‘terug-geëxtrapoleerd’

naar het heden, waarna dit heden inderdaad empirische

tekenen blijkt te vertonen die het beeld ondersteunen, en

die vervolgens tot trends worden gebombardeerd. Voor je

het weet zit je in de cirkel van de ‘self-fulfilling prophecy’.

Binnen de opleiding IDM-Maastricht hebben we op 

basis van vakkennis, het bevorderen van multidisciplinai-

re gesprekken en niet te vergeten een zekere mate van

intuïtie, greep op de toekomst proberen te krijgen. 

Deze uiterst inspirerende sessies waren een belangrijke

voorwaarde om onderlinge verbanden te gaan zien en

begrip te krijgen voor werkelijk belangrijke ontwikkelin-

gen. Ze hebben bijgedragen aan het doen ontstaan van

een actueel opleidingsprofiel, waarmee de studenten een

brede basis krijgen om succesvol op de brede arbeids-

markt te opereren. De aanpak kende naar mijn mening

echter een onvoldoende doordacht systematische aanpak.

Tevens vond ik het belangrijk dat ook studenten in de

opleiding een systematiek meekrijgen, waarmee ze zich

voortdurend kunnen blijven oriënteren op toekom-

stige ontwikkelingen en dus getraind worden in

het meer denken vanuit reële toekomstperspec-

tieven dan vanuit de extrapolaties vanuit het

verleden. 

Na een brede oriëntatie zijn we op het concept

scenario-ontwikkeling gekomen. Momenteel

wordt in de opleiding een pilot gedaan om te

achterhalen of het scenariodenken een goede

methode is om op een nieuwe wijze greep

op de toekomst te krijgen.

We moeten scenariodenken niet als een

toverdoos beschouwen waaruit één zeker

toekomstbeeld naar voren gaat komen.

Veeleer moeten we scenariodenken

beschouwen als een methode waar-

mee we op systematische wijze

diverse ontwikkelingen en verban-

den tussen deze ontwikkelingen

in eigen en verwante kennisge-

bieden gaan ontdekken die

van invloed kunnen zijn op

ons eigen handelen. Nog-

maals: het leidt niet tot

één zeker toekomstbeeld,

maar biedt een breed

scala van ‘als…dan…-

analyses’. Dat heeft

tot gevolg dat we

ons minder over-

vallen zullen

weten door toe-

komstige ontwikke-

lingen omdat we een

aantal van deze ontwik-

kelingen hebben zien aanko-

men en er over nagedacht hebben hoe we met deze ont-

wikkelingen moeten omgaan. Dat heeft ten minste tot

gevolg dat we weer met meer zekerheid het roer in han-

den kunnen nemen en ons minder afhankelijk weten van

onbekende (externe) ontwikkelingen.

Zoals gezegd, het concept scenario-ontwikkeling staat bij

de opleiding nog in de kinderschoenen. Het zal zich nog

moeten bewijzen, maar het lijkt me een waardevolle

poging om greep op de toekomst te krijgen die alleszins

een ‘trial and error’-traject waard is.

Onderdeel van het geheel
Eerder al heb ik hier gesteld dat het in innoverende om-

gevingen onder andere voor wat de motivatie van de

medewerkers betreft, van groot belang is dat medewerkers

hun eigen (vernieuwende) taken kunnen plaatsen in het

grote (vernieuwende) geheel. Het vergroot het besef zinvol

bezig te zijn en het opent het venster naar kansen die er

liggen om de eigen competenties in andere dan de eigen

(deel)omgeving in te zetten. Ik ben sterk overtuigd van 

dit gegeven en het is voor mij een belangrijke drijfveer

geweest om de opleiding een bredere context mee te

geven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we de rich-

ting van het kennismanagement zijn gaan volgen. 

Hans Koolmees

Innoveren riep hij gaat van au!
De afgelopen tien jaar was Hans Koolmees directeur van de IDM-opleiding in Maastricht. 

Bij zijn vertrek vroeg Informatie Professional hem om een terug- en vooruitblik.

RUIM DERTIG JAAR GELEDEN, toen ik in het eerste leerjaar

van de Frederik Muller Academie instroomde en de

eerste indrukwekkende lessen van Kees Fens in de Neder-

landse letterkunde bijwoonde, werden we geattendeerd op

een interviewbundel van H.U. Jessurun d’Oliveira die

zowel qua titel als inhoud bijzonder te noemen is: Schep-
pen riep hij gaat van au!
Nu ik enkele weken geleden gekozen heb voor een wen-

ding in mijn carrière door de opleiding IDM-Maastricht te

verlaten en zitting te nemen in de directie van het Interna-

tional Institute of Infonomics, komt een variant van de

titel van Jessurun d’Oliveira bij mij naar boven: Innoveren

riep hij gaat van au!

Als ik één woord mag associëren met de directiefunctie

die ik de afgelopen tien jaar bekleed heb, dan is het wel

het woord innovatie. Innovatie en innovatieprocessen heb-

ben me de laatste jaren buitengemeen geboeid. Niet in de

laatste plaats omdat menig innovatieproces door mensen

met gemengde gevoelens tegemoet wordt gezien.

Gemengde gevoelens, omdat we vaak het idee hebben dat

het roer dat we in handen hadden en ons vroeger in de

door ons gewenste richting bracht, niet meer zo goed

reageert en dat de koers die we volgen ons meer wordt

opgelegd door de dynamiek van de omgeving, dan dat we

de dynamiek kunnen beheersen. Ook merken we vaak dat

we slechts zicht hebben op deelaspecten van de verande-

ringen en dat de totale context waarin het deelaspect zijn

plaats vindt zich onttrekt aan ons blikveld. Het buiten

deze context beoordelen van aspecten van verandering

maakt het moeilijk om de veranderingen op waarde in te

schatten. 

Deze ervaringen hebben me een aantal zaken geleerd:

• het is belangrijk dat er binnen een organisatie een cul-

tuur ontstaat waarin nieuwsgierigheid naar de toekomst

bevorderd wordt en dat daarbij vooral aandacht wordt

besteed aan de brede context waarin deelveranderingen

een plaats krijgen. Dat bevordert inzicht alsmede de

duurzaamheid van de ideeën die op basis hiervan gere-

aliseerd worden;

• het is belangrijk dat we over een instrumentarium

beschikken waarmee we enige greep op de toekomst

kunnen krijgen;

• als resultante van innovatieprocessen is het verschrikke-

lijk belangrijk dat medewerkers hun eigen (vernieuwde)

taken kunnen plaatsen in het grote (vernieuwde) geheel.

Nieuwsgierigheid naar de toekomst
Het is een platitude om te stellen dat we in een sterk ver-

anderende samenleving verkeren. Maar het is wél een feit

en we willen greep krijgen op deze veranderingen. Daar

is veel over geschreven. Rifka Weehuizen geeft in de door

haar geredigeerde bundel Toekomst@werk.nl daar een

fraaie impressie van: ‘Niets is permanent behalve veran-

dering’ citeert ze de Griekse wijsgeer Heraclitus van

Ephesus. Maar in sommige tijden lijkt er meer te veran-

deren dan in andere. Kijk maar eens naar de boektitels

die er de laatste jaren verschenen zijn die fundamentele

veranderingen proberen te verwoorden: ‘The third wave’,

‘The Sixth Kondratieff’, ‘The Third industrial Revolution’.

We spreken over een ‘Network Society’, een ‘Information

Society’ en een ‘Risk Society’. We streven naar een

‘Decent Society’, een ‘Civil Society’, een ‘Participatory

Society’, een ‘Stakeholders Society’, en gevreesd wordt

voor een ‘Pressure Society’. 

De nieuwe economie is natuurlijk een ‘Service Economy’,

een ‘Knowledge Economy’, een ‘Netwerk Economy’; maar

ook een ‘Attention Economy’, een ‘Entertainment Econo-

my’, een ‘Experience Economy’, wellicht een ‘Caring Eco-

nomy’, of misschien juist een ‘Piranha Economy’.

Kortom, evenzovele titels als pogingen, de een meer

geslaagd dan de ander, om greep te krijgen op deze ver-

anderingen. Wat deze studies verbindt is dat ze (voorzo-

ver ik ze gelezen heb) vrijwel allemaal denken vanuit

brede geïntegreerde concepten. Deze publicaties hebben

me geholpen ordening aan te brengen in de op het eerste

gezicht chaotische hoeveelheid veranderingen. Daardoor

ben ik meer onderlinge verbanden gaan zien. 

Wat deze publicaties eveneens verbindt is het idee dat er

onder druk van de versnelde technologische ontwikkelin-

gen zodanig vergaande fundamentele veranderingen

plaatsvinden, dat deze veranderingen niet meer binnen

de bestaande referentiekaders begrepen kunnen worden.

Het referentiekader zelf wordt daarom ter discussie

gesteld. 

Concepten en theorieën worden verondersteld de werke-

lijkheid te ontsluiten, maar kunnen haar soms ook juist

afsluiten. Dat speelt een belangrijke rol in het huidige

tijdsgewricht. 

Naar mijn mening benaderen we de toekomst nog te veel

op een traditionele wijze: het extrapoleren vanuit het ver-

leden. Een wijze die adequaat was in de industriële

samenleving die we aan het verlaten zijn, maar die bij

voortdurende toepassing in onze informatiesamenleving

een vertekening van de toekomst oplevert. Het is een

benadering die te weinig rekening houdt met trendbreu-

ken, die meer regel dan uitzondering zijn. Deze trend-

breuken zijn niet te voorspellen vanuit ons eigen verle-

den. Trendbreuken zijn wel te ontdekken indien we ons
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Figuur 1. Vier beleidsterreinen in een
kennisorganisatie (bron: Tissen c.s.)



Bij de opstelling van het beroeps- en opleidingsprofiel wil-

den de IDM-opleidingen zich baseren op een integraal

model van de kennisorganisatie. Een werkelijk integraal

model komt slechts mondjesmaat in de literatuur naar

voren. Uit de weinig beschikbare modellen hebben de

IDM-opleidingen gekozen voor het model van Tissen,

Andriessen en Lekanne Deprez.

Tissen c.s. onderscheiden een viertal beleidsterreinen in

een kennisorganisatie: ‘Market and strategy’, ‘Structure

and processes’, ‘Knowledge and systems’ en ‘People and

motivation’ (zie figuur 1 op p. 31). Tussen deze beleidster-

reinen liggen belangrijke verbindingslijnen waarin de

kerntaken van de kennisorganisatie naar voren komen.

Ability to anticipate
Onder de ‘ability to anticipate’ wordt het vermogen ver-

staan om (markt)ontwikkelingen (en discontinuïteiten

daarin) te onderkennen en te zien aankomen, waardoor er

sneller en nauwer op deze ontwikkelingen aangesloten

kan worden. Hier ligt een van de (traditionele) kerntaken

van de idm’er: het beheersen van de interne en externe

informatiestromen op basis waarvan organisatiestrate-

gieën opgezet en aangepast kunnen worden.

Ability to respond
In deze kerntaak worden de organisatie en de processen

zodanig ingericht dat de organisatie snel kan reageren 

op veranderingen in de markt en de op basis daarvan

gewijzigde strategie. In deze kerntaak zal de idm’er niet

direct een actieve rol spelen. Wel zal hij er zeer goed van

op de hoogte moeten zijn, omdat een verandering van de

organisatie en de processen vrijwel altijd een verande-

ring in de informatiehuishouding met zich mee zal bren-

gen.

Ability to produce
Gebaseerd op een veranderende organisatiestructuur en

veranderende processen in combinatie met de toepas-

singsmogelijkheden die ICT biedt, zien we dat productie-

en dienstverleningsprocessen met grote regelmaat vaak

drastisch aangepast worden. Ook deze aanpassing vergt

vrijwel altijd een aanpassing van de informatiehuishou-

ding.

Ability to learn
In deze kerntaak wordt bevorderd dat een organisatie zich

tot een kennisorganisatie ontwikkelt en medewerkers zich

tot kenniswerkers ontwikkelen. Medewerkers moeten

bereid zijn om hun kennis vast te leggen en uit te wisse-

len met anderen. Het inrichten van deze processen-

ondersteunende-systemen is een van de taken waarop een

idm’er actief kan zijn.

Ability to create
Het creëren van nieuwe kennis gebeurt in toenemende

mate door het leggen van verbanden tussen reeds

bestaande informatieverzamelingen binnen organisaties.

Naast de traditionele koppelingen van databestanden wor-

den steeds vaker onbekende koppelingen gemaakt, waar-

door nieuwe kennis en inzichten gaan ontstaan. In dit

proces (datawarehousing en datamining) kunnen idm’ers

mede een rol spelen.

Ability to last
Personeel is en blijft een van de belangrijkste, zo niet dé

belangrijkste productiefactor binnen een organisatie.

Belangrijk is het dat de medewerkers zich gebonden en

erkend weten door de organisatie en dat ze zich als ken-

nisuitwisselende kenniswerkers gaan gedragen. Tot op

heden zijn de beloningsinstrumenten vrijwel alle gericht

op individuele prestaties. Waarom zou men dan ook in

een dergelijke situatie tot kennisuitwisseling overgaan?

Wil men binnen organisaties kennisuitwisseling stimule-

ren, dan zal het beloningssysteem (materieel en immate-

rieel) daarop gericht moeten zijn. Het zal duidelijk zijn

dat een idm’er op dit gebied geen kerntaken zal vervullen,

maar inzicht in het belang van een veranderend perso-

neelsmanagementinstrumentarium is belangrijk en kan

stimulerend werken.

Tot zover dit zeer korte overzicht van het bedrijfsmodel

van een kennisorganisatie volgens Tissen c.s. Het 

moge duidelijk zijn dat in dit kader de afgestudeerde

idm’er over een set van competenties gaat beschikken,

met name op het terrein van organisatie van informatie, 

waarmee hij op vele plaatsen binnen de organisatie 

zijn waarde kan bewijzen. Ik denk dat in de uitwerking

van dit model in het leerplan het belangrijk gaat worden, 

dat studenten naast het beheersen van goede methoden

en technieken op het beroepsterrein tevens veel inzicht

gaan krijgen in de voortdurende veranderingsprocessen

die binnen en buiten een organisatie plaatsvinden. 

Het nadenken hierover en het vinden van oplossingen 

zal een grote wissel trekken op het conceptueel denk-

vermogen van de studenten en het zal lastig worden 

om dat op een goede wijze in het curriculum onder te

brengen. Maar het is wel belangrijk dat het gebeurt, 

want het is een denkwijze die men van een hbo’er mag

verwachten.

Ik twijfel er niet aan dat na het uitwerken van de leerplan-

nen er in dit blad aandacht wordt besteed aan de wijze

waarop een en ander geconcretiseerd is. Ik zal hier helaas

zelf geen actieve rol meer in spelen, omdat mijn werkter-

rein zich inmiddels verplaatst heeft. Het basisconcept ligt

er. Het nader invullen ervan zal een spannend en volgens

mij ook een leuk proces worden, waardoor de uitspraak

‘Innoveren riep hij gaat van au!’ kan veranderen in

‘Innoveren riep hij gaat van waaaaauw!!!’
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Ook in dit tijdschrift is in een aantal artikelen aandacht

besteed aan het fenomeen kennismanagement en het lijkt

er soms op dat kennismanagement even veel definities

kent als er auteurs zijn die er over geschreven hebben.

Aan de ene kant van het spectrum is er de beperkte

definitie, die stelt dat kennismanagement niet veel 

meer is dan een nieuw woord voor bibliotheek- en 

documentatiewerk (oude wijn in nieuwe zakken). Aan 

de andere kant van het spectrum is de zeer brede definitie

te vinden, die stelt dat kennismanagement eigenlijk het

integraal management van een onderneming vormt en

daardoor de taak is van de CEO. Ik neig veel meer naar 

de brede definitie dan naar de beperkende visie. 

De vraag die zich dan aandient is of de opleiding IDM,

die kiest voor deze brede definitie, dan ook dit soort

managers opleidt. Ik zou me natuurlijk volkomen bela-

chelijk maken en mezelf los van de realiteit verklaren

indien ik deze vraag bevestigend zou beantwoorden.

Neen, we zijn in de eerste plaats de professionals die 

zich richten op de organisatie van de content. Maar als

daar het accent ligt, dan is het goed om te weten in wat

voor omgeving (de kennisorganisatie) deze activiteiten

uitgevoerd worden en welke krachten invloed uitoefenen

op ons werk. Daarom vind ik het van fundamenteel

belang dat de studenten deze brede visie meekrijgen. 

Niet in de laatste plaats om te kunnen achterhalen op

welke plaatsen ze hun kerncompetenties kunnen in

zetten anders dan in de traditionele functionele afdelin-

gen (bibliotheek en documentatie, automatisering) waar-

uit ze vaak voortkomen.
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