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NVB: Op zoek naar de nieuwe leest
Naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde discussiestuk over de toekomst
van de NVB in Informatie Professional verschenen enkele reacties, onder meer
op de discussielijst NVB-L. De auteurs van het discussiestuk antwoordden daar
weer op. Chris Groeneveld zet alle reacties netjes op een rijtje.

Met het artikel ‘Een nieuwe leest voor een
nieuw beroep’ in Informatie Professional

(1(1997)5, p. 23-25) beoogden Helen Kooijman-
Tibbles en Arjen Tilstra een discussie te entameren
over de toekomst van de Nederlandse Vereniging
van Bibliothecarissen, Documentalisten en Literatuur-
onderzoekers ( NVB). Het aantal reacties is teleurstel-
lend: zeven, inclusief de drie door de redactie van
Informatie Professional gevraagde reacties (1(1997)6,
p. 35-36)  en die van de NVB-afdeling Wetenschap-
pelijke Bibliotheken (WB). Medio juli waren er slechts
75 leden die het de moeite waard vonden zich te
abonneren op de discussielijst NVB-L.
Een oorzaak kan gezocht worden in het discussiestuk
zelf. ‘De terminologie in de nota is soms niet duidelijk
of relevant,’ aldus het bestuur van de afdeling WB.
Trix Bakker sluit zich hierbij aan: ‘Ik vind het een
onleesbaar artikel, veel te abstract en bombastisch
taalgebruik. Bovendien zijn sommige passages voor
mij duister, ofwel ik begrijp deze niet. Met name de
passage over verbazing.’ De discussiepunten zitten
zozeer in het stuk verstopt, dat de reacties over zeer
verschillende aspecten gaan: de positie van biblio-
theken in het informatieveld, wat is ons vakgebied,
wat is de beroepsidentiteit, moet de NVB die profile-
ren en zo ja, hoe; het imago van de NVB, de rol van
kennisdomeinen in de organisatie van de vereniging,
bedreigingen versus uitdagingen, de invloed van IT
op ons vak, de professionalisering van de NVB-
organisatie en -diensten, de contributie enzovoort.

Beroepsidentiteit

Het meest concrete deel van het discussiestuk is nog
wel het mission statement met de titel ‘Under
construction’. Terecht merkt het WB-bestuur op dat
een mission statement ‘een korte, kernachtige om-
schrijving van de (NVB-)doelstelling is, terwijl Kooijman
en Tilstra een beleidsplan voor de komende jaren
presenteren, waarbij het niet alleen gaat om de doel-
stellingen, maar ook om de aanpak en organisatie’.

Het mission statement start met de volgende consta-
tering: ‘Er bestaat niet de behoefte [het informatie-
veld] te definiëren en te begrenzen.’ Daarop komt
kritiek, onder meer van de afdeling WB: ‘Naar onze
mening is een globale afbakening wel gewenst.
Alleen vanuit een duidelijke eigen identiteit kan de
discussie worden aangegaan met de andere partijen
in het informatieveld en kan de beeldvorming rond
de bibliotheek en verwante informatievoorzieningen
worden beïnvloed.’ De roep van Tineke Erich en
Ronald van Dieën om versterking van de beroeps-
identiteit sluit daarbij aan. Het ziet er dus naar uit dat
die vraag niet uit de weg gegaan mag worden, maar,
integendeel, als eerste beantwoord moet worden.
Het mission statement vervolgt met de stelling: ‘In de
nieuwe NVB horen ook de for-profit-bedrijven en 
-instellingen thuis. De NVB wil een platform bieden
voor het bespreek- en beheersbaar maken van de
zakelijke tegenstellingen, waar die zich voordoen.’
Trix Bakker merkt terecht op dat dat niets nieuws is,
en wijst op de bijeenkomsten van bijvoorbeeld de
Serials Group van de NVB waar bibliothecarissen,
agenten en uitgevers bijeenkomen en van tijd tot tijd
een themamiddag organiseren waarin alle partijen
met elkaar discussiëren.

Professionalisering van de NVB

Interessant is het door Kooijman en Tilstra aange-
roerde punt dat ‘de NVB zich moet profileren als een
consumentenorganisatie. Er is grote behoefte aan
goede signalering, attendering, verwijzing, advisering,
onderzoek en belangenbehartiging, met betrekking
tot wat er zich afspeelt op het terrein van de sector
informatiedienstverlening. De aanstelling van een
directeur/-trice van de NVB zou daarvan het begin
moeten zijn. Voorwaarde is uiteraard dat zowel de
contributies als de prijzen van producten en diensten
sterk omhoog gaan.’ Hier wordt dus een verder-
gaande professionalisering van de vereniging voor-
gesteld.
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Maar daarover zijn nogal wat twijfels. Het bestuur
van de afdeling WB wijst erop dat ‘de vereniging
alleen effectieve invloed [kan] uitoefenen (denk aan
de belangenbehartiging van de sector) wanneer de
NVB een groot aantal leden heeft, gespreid over het
hele beroepsveld. Het WB-bestuur geeft in overwe-
ging om de mogelijkheid te onderzoeken om de
drempel voor het lidmaatschap te verlagen.’ Geen
contributieverhoging dus, zoals Kooijman en Tilstra
opperen, maar juist een lagere drempel.
Het bestuur van de afdeling WB gaat in haar reactie
ook nader in op het onderwerp ‘belangenbeharti-
ging’. Zij spitst ‘belangenbehartiging’ geheel toe op
de rechtspositie, wijst op het primaat van de vakcen-
trales en concludeert dat hierin slechts een beperkte
rol voor de NVB is weggelegd.
Men kan zich echter afvragen of belangenbehartiging
niet méér kan inhouden dan rechtspositieregelingen.
Ans ter Woerds oppert bijvoorbeeld: ‘Gesprekspart-
ner met de overheid worden en tonen dat het ook
binnen Nederland noodzakelijk is het cultureel erf-
goed te bewaren en dat de hele - technologische -
infrastructuur zodanig moet zijn dat de informatie-
voorziening voor de eindgebruiker op een gestructu-
reerde manier aangeboden kan worden, en wel door
de bibliotheken.’ Het is dus nog onduidelijk welke
taak er voor de NVB als belangenbehartiger ligt.
Aan de behoefte aan signalering, attendering, verwij-
zing, advisering, onderzoek en belangenbehartiging
kan mogelijk ook worden voldaan zonder die profes-
sionalisering, zoals bijvoorbeeld Trix Bakker stelt.
Tilstra en Kooijman zien zelf ook in dat de NVB zich
in haar takenpakket moet beperken, want op de
vraag van Tineke Erich om scholingsinitiatieven rea-
geren zij: ‘We kunnen ons voorstellen dat die verant-
woordelijkheid niet hoeft te leiden tot een eigen
aanbod, maar tot het stimuleren van de professio-
nele opleidingsmarkt. De NVB kan zich in die markt
als een kritische consumentenbond opstellen.’

Afdelingenstructuur

‘De afdelingenstructuur van de NVB zou geleidelijk
voorbijgestreefd moeten worden door een meer
thema- en projectgerichte aanpak van problemen
die zich in allerlei subsectoren voordoen,’ stelden
Kooijman en Tilstra. Elders in hun discussiestuk schre-
ven zij ook: ‘De groep informatieprofessionals wordt
heterogeen van samenstelling. Vooropleidingen,
functie-inhouden en functiebenamingen variëren.
Het besef van verbondenheid met “onze” beroeps-
groep wordt minder vanzelfsprekend. [...] Mede
daardoor [...] wordt de subsector waar een informatie-

professional werkt veel minder identiteitsbepalend
dan nu het geval is.’ Tineke Erich is het met dat laatste
oneens, onder verwijzing naar het succes van bij-
voorbeeld de NVB-afdeling Biomedische Informatie.
Kooijman en Tilstra repliceren met: ‘Wij denken [...]
dat de ontwikkelingen die we aanduidden met
“vernetting, verbazing, verbeelding en vergelding”
in alle kennisdomeinen spelen, en dat juist daarin
ondersteuning door een beroepsorganisatie gebo-
den moet worden. Dat wil nog niet zeggen dat
domeingroepen hun bestaansrecht aan het verliezen
zijn, integendeel - diepgaander ontsluiten, klant-
gerichter werken en op relevantie selecteren van
informatie zal domeinkennis steeds belangrijker
maken, maar deze kennis vormt niet het hart van ons
vak. Waar we vooral voor wilden waarschuwen is
een mogelijk verkokeringseffect van de huidige
afdelingenorganisatie van de NVB.’ Domeinkennis is
dus niet het hart van het vak, maar moeten domein-
groepen nu wel of niet het hart zijn van de vereni-
ging? Daarover geeft de discussie geen uitsluitsel.

Hoe nu verder?

Binnen de NVB zal over deze kwesties nog verder
gediscussieerd worden. Daarbij zal het met name
gaan om de volgende onderwerpen:
- De aardverschuivingen binnen het vakgebied vor-
men een grote kans voor de NVB. De vereniging zal
echter wel een antwoord moeten vinden op de
vraag: Wat is onze beroepsidentiteit? Die beroeps-
identiteit is de basis voor de profilering van de
vereniging en van haar leden. Aan die profilering is
sterk behoefte.
- Professionalisering van de NVB gepaard met hoge
contributies voor individuele leden - wat vrijwel zeker
zal leiden tot ledenverlies -, is zeer omstreden. De
NVB zal zich een duidelijker beeld moeten vormen
van de producten en diensten die zij als ‘consumenten-
organisatie’ haar leden wil gaan bieden, en goed
moeten onderzoeken of daarvoor een voldoende
grote markt bestaat.
- De huidige structuur van afdelingen, of domein-
groepen, is niet alleenzaligmakend. Voor het bevor-
deren van afdelingsoverschrijdende activiteiten moet
een (financierings- en organisatie)vorm gevonden
worden die compatibel is met de huidige afdelingen-
structuur.

Tijdens de ‘Boomdag’ van de NVB op 24 september
1997 zal worden ingegaan op het discussiestuk ‘Een
nieuwe leest voor een nieuw beroep’. Inlichtingen:
NVB Verenigingsbureau, tel. 030-2 31 12 63.
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