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WWAAR IK NAAR STREEF is dat mijn afdeling op een gege-

ven moment elke dag onmisbaar is voor de kranten

die wij uitgeven. Als mijn afdeling er nu eens een keer niet

zou zijn, of een dag onderbezet is, dan komt die krant

gewoon uit... helemaal geen probleem. Waar ik naartoe wil,

wat ik me ook heel goed kan voorstellen – al zal het nog

wel een paar jaar duren – is dat het gelijk in de krant te

zien is als mijn afdeling er een dagje niet is. De consument

zal waarschijnlijk niet merken dat de documentatieafdeling

er die dag niet was. Maar als de redacteuren iets hebben

van: ‘Verdomd, ik kan het niet vinden, die informatie is zo

belangrijk voor ons en we komen er niet uit’, of als de

hoofdredactie zou zeggen: ‘De informatiespecialisten zijn

er niet en dat is te zien, want de krant is vandaag toch niet

zo goed geworden’ – dát zou ik mooi vinden.

“Voorlopig denk ik er dus nog niet aan om hier weg te

gaan. Ik ben heel sterk met die kranten bezig. Het is wel-

iswaar mijn eerste werkgever, en het zal ongetwijfeld niet

mijn laatste zijn, maar tot nu toe trekt het krantenvak mij

enorm. Ik probeer mijn afdeling, wat wij hier noemen de

Redactionele Informatie Eenheid van Het Parool en

Trouw, zoveel mogelijk bij de kranten te betrekken. En ik

probeer zoveel mogelijk nieuwe ideeën op het gebied van

documentatie te ontwikkelen.

“Ken je bijvoorbeeld News.nl, die gratis middagkrant? Bij

sommige artikelen in die krant staan barcodes. Die kun je

scannen en in je computer invoeren en via internet kun je

dan meer informatie over dat onderwerp vinden. Dat staat

allemaal nog in de kinderschoenen en meestal stelt het

niks voor. Dat artikel gaat bijvoorbeeld over Pietje Puk en

op internet lees je dan dat Pietje Puk ooit postbode was.

Maar het is een interessante ontwikkeling. Nee, niet voor

mij als consument, maar als nieuwe markt voor informa-

tiespecialisten. De krant geeft een compact overzicht van

het nieuws en aan de hand van barcodes kan de lezer

meer achtergrondinformatie vinden op de website. Dát

organiseren zou een mooie nieuwe taak kunnen zijn voor

een documentalist.”

“Al tijdens mijn studie, toen ik nog met mijn afstudeerop-

dracht bezig was, werkte ik als coördinator van het archief

van Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad in Rotterdam.

Maart 1999 ben ik bij de Redactionele Informatie Eenheid

(RIE) van Het Parool en Trouw komen werken. De RIE is

onderdeel van de afdeling Informatie & Documentatie van

de divisie Landelijke Dagbladen van PCM. Iedere krantenti-

tel heeft zijn eigen RIE, met informatiespecialisten die spe-

cifiek voor één titel werken. Per locatie – in Rotterdam en in

Amsterdam – is er bovendien een Documentatie en Archief

Eenheid (DAE), die veelal voor meer dan een titel werkt.

“Mijn afdeling verschilt van de andere RIE’s doordat wij

voor twéé titels werken. Onze oorsprong ligt bij de afde-

ling redactiedocumentatie van Het Parool, na de oorlog

opgericht door Annie M.G. Schmidt. Toen Trouw toetrad

tot Perscombinatie, bracht deze krant een eigen tekst- en

fotoarchief mee. In 1982 werd het beheer hiervan overge-

nomen door de documentatie van Het Parool. Begin 1999

is die afdeling gesplitst in een DAE en een RIE, al zitten

ze nog wel op één centrale locatie.

“Ik vind het belangrijk dat de informatiespecialisten fysiek

aanwezig zijn op de redactie waar ze voor werken. Zo hou-

den ze meer feeling met de krant en weten ze beter wat er

speelt. Ik heb daarom al vrij snel op de redactie van zowel

Het Parool als van Trouw een zogenaamde satellietwerk-

plek ingericht. Tijdens de werktijden van de redactie zijn

die werkplekken permanent bezet door een informatiespe-

cialist. Dat gaat per toerbeurt en er hoort ook het bijwonen

van de redactievergaderingen bij. De identificatie met het

product – de krant – is daardoor bij de informatiespecialis-

ten groter geworden.”

“Het voordeel van die satellietwerkplekken is, dat de in-

formatiespecialist sneller hoort wat er speelt en dat het

makkelijker is om met redacteuren te overleggen welke

informatie ze nodig hebben voor het artikel dat ze gaan

schrijven. Om wat meer inzicht in het journalistieke werk

te krijgen, hebben al onze medewerkers een cursus jour-

nalistiek voor documentalisten gevolgd. De meningen

waren er wel over verdeeld – de een vond het top, de ander

vond het niks –, maar zo proberen we de informatiespecia-

list helder te maken wat het vak journalistiek inhoudt en

wat een redacteur nog meer doet dan alleen een stukkie

schrijven. 

“Na drie avonden bij zo’n cursus te hebben gezeten, weet

je natuurlijk nog niet tot in detail hoe dat vak in elkaar zit,

maar het zet wel aan tot nadenken. In het gesprek met de

journalist kun je in elk geval mee laten wegen wat voor soort

verhaal hij schrijft en welke informatie hij daarvoor nodig

zou kunnen hebben. Op die manier proberen we de journa-

list en documentalist toch dichter bij elkaar te brengen. 

“Voor de redacteuren van de kranten gaan we ook presen-

taties geven. Niet in de trant van: hier is het archief en zo

zoek je er in. Maar we vertellen een verhaal over wie we

zijn, wat we doen en vooral wat we voor de redacteuren

kunnen betekenen. Het gaat erom onze afdeling op de

kaart te zetten, dat is heel belangrijk. Redacteuren probe-

ren steeds meer zelf hun vragen op te lossen. En als ze

een keer zelf een eenvoudige zoekopdracht hebben uitge-

voerd in het eigen archief of op internet, denken ze meteen

alles gevonden te hebben. Wij weten natuurlijk wel beter.

Maar daarom is het van belang dat die redacteuren ons als

onderdeel van het journalistieke proces blijven zien.”

“Er zit nog een ander aspect aan die satellietwerkplekken.

Doordat de fysieke afstand tussen de werkplek van de

informatiespecialist en die van de redacteuren nagenoeg

verdwenen is, hoort de informatiespecialist sneller over

welke onderwerpen er geschreven gaat worden. Daar kan

hij op anticiperen, zo is de bedoeling. En doordat hij ook

de persberichten van bijvoorbeeld Reuters en ANP onder

ogen krijgt, weet hij wat er speelt en kan hij voorwerk
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De informatiewerker heeft vele gezichten. Er

zijn bibliothecarissen en documentalisten.

Maar er zijn ook business intelligence consul-

tants, information brokers, database admini-

strators, Knowledge Mediators, innovatie

managers, ID-hoofden en researchers. Het

vak – en de benaming voor specifieke functies

daarin – is veelvormiger dan ooit.

Met als doel die veelvormigheid van het vak

aan het licht te brengen, interviewde Wim

Verbei in opdracht van de NVB twaalf infor-

matiespecialisten. Hun portretten – in beeld

vastgelegd door fotograaf Egon Viebre – zijn

nu gebundeld in een uitgave van NVB en Uit-

gever Otto Cramwinckel, getiteld ‘Het ID –

Twaalf specialisten in het Informatie

Domein’. Het boekje is verkrijgbaar bij de

NVB (à ƒ 27,50). 

Als voorproefje publiceert Informatie Profes-

sional een van de verhalen uit deze portret-

tengalerij, te weten het interview met Joost

Brinks, ‘operationeel manager’ (documenta-

tie) bij de dagbladen Het Parool en Trouw.
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doen op onderwerpen waarvoor nog geen informatievraag

is binnengekomen. Juist door te anticiperen kan, althans

wat mij betreft, het tijdperk van ‘u vraagt, wij draaien’ bin-

nenkort definitief tot het verleden behoren.

“Onze functie verschuift van documentalist naar bronnen-

specialist en coach. Informatiespecialisten blijven natuur-

lijk zoeken naar informatie, maar in de toekomst richten

ze zich daarbij vermoedelijk steeds meer op moeilijk toe-

gankelijke of zeer dure bronnen. Tot de makkelijk toegan-

kelijke bronnen, zoals het eigen krantenarchief, hebben de

redacteuren zelf toegang; daarin kunnen ze na een korte

training van de informatiespecialist zelf gaan zoeken. Dat

is het coachende deel. En als bronnenspecialist zal de

informatiewerker vooral op zoek gaan naar nieuwe, hoofd-

zakelijk elektronische bronnen, via internet of databanken.

We zullen wel de redacteuren continu moeten laten weten

dat er ook nog een afdeling I&D is.

“Wat ik hier dus vooral de hele dag doe, is organiseren. Ik

zie mezelf niet zozeer als documentalist. Ik ben een soort

probleemoplosser en geef op mijn afdeling de dagelijkse

leiding. Het is een hele fascinerende functie en ik doe van

alles, van cursussen organiseren voor de medewerkers tot

contracten afsluiten met leveranciers van databanken. Als

je me zou vragen wat nu het vervelendste aspect van mijn

werk is, zou ik daar geen antwoord op hebben. Het is een

heel boeiend vak. Iedereen heeft wel eens een dag dat hij

liever om drie uur naar huis zou willen, maar ik ga echt

elke dag met plezier naar mijn werk. Er zit eigenlijk nooit

een vervelende dag tussen. En op het moment dat ik geen

zin meer in mijn werk zou hebben, zou ik gewoon een

andere baan gaan zoeken, zo ben ik ook wel. Maar het is

gewoon een leuk vak, er werken leuke mensen… alhoewel

‘leuk’ is een verschrikkelijk woord.

“Zijn journalisten eigenwijze, zelfingenomen etters? Jij

zegt het! De journalisten hier gaan dit verhaal misschien

ook lezen, dus mij zul je niet horen. Het valt bovendien

best wel mee hoor! Ze hebben natuurlijk altijd overal een

mening over, maar daar zijn ze misschien ook journalist

voor geworden. Ieder zijn vak natuurlijk. Je moet wel leren

met hen om te gaan en je moet je niet te veel ergeren aan

die eigenwijsheid. Natuurlijk hebben wij hier ook wel eens

een briesende klant. Maar daar leer je wel heel veel van. Ik

hoor het graag als er iets niet goed is. Vaak ga ik ook

gewoon even de redactie op, of zit bij een redactievergade-

ring of bij de adjunct-hoofdredacteur. Ik vraag dan wel:

heb je klachten? Als het goed gaat, hoor je meestal niks.

Maar ik ben heel geïnteresseerd in de klachten van mijn

klanten, want dat zijn verbeterpunten.”

“Nee, de IDM-opleiding bereidt je niet specifiek voor op

zo’n managementfunctie. Nu hoef je daar ook niet

geschoold te worden tot lid van de Raad van Bestuur van

Philips, maar toch… Je krijgt presentatietechnieken en zo,

maar de economie van het vak zou veel meer aan de orde

moeten komen, en niet alleen voor managementfuncties.

Ook voor een documentalist die uitsluitend zoekt, is het

heel belangrijk te weten wat het allemaal kost. We hebben

hier databanken waar een lieve bom duiten voor wordt

betaald. Ga je daarin zoeken en levert dat niks op, dan is

dat natuurlijk zonde van het geld. Dus ik probeer mijn

medewerkers duidelijk aan te geven, dat ze wel in databan-

ken moeten zoeken als dat nodig is, maar dat ze zich in

overleg met die redacteur af moeten vragen of de informa-

tie het geld waard is. Een artikeltje uit de Wall Street

Journal kost 3,5 dollar. Dat is toch weer 3,5 dollar.

“Toen ik de opleiding nog deed, zei ik altijd tegen mijn

vrienden dat ik informatiemanagement studeerde. Die

vrienden zitten allemaal in de IT en dergelijke sectoren,

dus die zeiden dan ‘ach, een hoop archieven, stoffige boel’.

Als je dan zegt voor een krant te werken, vinden ze het

allemaal ineens veel interessanter. De krant is natuurlijk

ook een spannende werkomgeving. Het is heel vermoei-

end soms, want het krantenbedrijf is tamelijk star. Het is

er moeilijk veranderingen door te voeren en je moet steeds

praten en proberen aan te geven wat goed is voor de krant.

Maar stoffig is het absoluut niet.

“Ik heb trouwens ook niks tegen iets wat stoffig is. Als ik

naar onze historische archieven kijk, zie ik informatie

waarvan ik bijna zeker weet dat je die in geen enkel elek-

tronisch bestand waar ook in Nederland kunt vinden.

Onze historische archieven – ik werk voor kranten die

stammen uit de oorlogsjaren – bevatten informatie die je

nergens anders zal vinden! Tijdens mijn stage werkte ik in

de archieven van de NRC. Dan zie je oude leggers, gebun-

delde kranten uit achttienhonderd zoveel, dat is fantastisch

mooi. Dat is uniek. Ik heb een brede belangstelling, dus ik

vind het leuk om daarmee in aanraking te komen. En net

als de andere mensen op de afdeling hou ik van snuffelen.

Ik heb natuurlijk mijn taken te doen, maar soms draai ik

een dagje mee in het archief. Zit ik fotootjes te zoeken en

dat soort dingen, dat is heerlijk.

“Werken met traditionele mapjes en met papier, dat gaat

er steeds meer uit. Dat je alleen nog een computer voor je

hebt staan waarmee je toegang hebt tot een X-aantal data-

banken met elektronische informatie, vinden mensen

soms gewoon jammer. Daarom zitten we niet alleen maar

continu op de redactie, maar wisselen we het een beetje af,

zoeken we soms ook in de archieven, om het vak boeiend

te houden. 

“Vind je het vreemd dat een jongen van 26 over de roman-

tiek van het oude vak begint? Ik niet. Ik weet van mezelf,

dat ik thuis al archiefjes bijhield toen ik een jaar of twaalf

was. En als ik in de stad ben, ga ik graag even naar de

bibliotheek. Ik hoef niks te lenen, maar ga eventjes neu-

zen, kijken of er iets interessants tussen staat. Dat vind ik

gewoon leuk. En thuis, met die archiefjes waar ik ooit mee

begonnen ben, dat blijft maar doorgaan. Die blijf ik bij-

houden. Zie ik iets wat ik interessant vind, knip ik dat

gelijk uit. Nee, ik heb geen archiefsysteem thuis. Ik heb

wat mapjes, over natuurfilm, over natuurfotografie en zo,

en zo’n mapje begint met het eerste artikeltje wat ik

gevonden heb en de rest zit er gewoon achteraan.”

Wim Verbei is zelfstandig journalist en hoofdredacteur van Informa-

tie Professional.




