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Information brokers hebben
de wind mee

K. Westerkamp is redacteur van Informatie Professional.

Begin dit jaar richtte een aantal infor-
mation brokers een branchevereniging
op genaamd PIM. Dit naar aanleiding
van de wildgroei aan information
brokers en de oneerlijke concurrentie
van gesubsidieerde informatiebemid-
delaars. Maar er gebeurt meer in de
markt voor information brokers. Een
uitdaging voor de informatie profes-
sional?

De Nederlandse markt voor information brokers
wordt gekenmerkt door weinig spelers. In het

verleden waagde de gemiddelde informatiespecialist
zich hier niet aan. Information brokers vroegen immers
geld voor informatie en dat was binnen het vakgebied
taboe. Ook op de opleidingen wordt aan deze kleine
bedrijfstak nog weinig aandacht besteed. Maar de markt
voor information brokers kent de laatste jaren enkele
ontwikkelingen. Het aantal bureaus stijgt licht en steeds
meer bestaande informatiedienstverleners zien geld in
brokerage.
Nu de info-gekte in ons land heeft toegeslagen noemt
menigeen zich information broker of informatiemakelaar
en handelt naar hartelust in allerlei informatie. Ook
steeds meer bedrijfsbibliotheken gaan commercieel han-
delen in informatie, op de voet gevolgd door gesubsidi-
eerde bibliotheken en documentatiecentra. Om nog
maar te zwijgen over allerlei personen die van buiten het
vak komen en menen het gat in de markt te hebben
gevonden. Om de marktvertroebeling enigszins tegen te
gaan, heeft een aantal reeds bestaande information
brokers een branchevereniging opgericht, want duide-
lijkheid is volgens hen hard nodig.

Een information broker is een onafhankelijk persoon of
een bedrijf die/dat op verzoek informatie verzamelt,
bundelt, eventueel bewerkt en/of analyseert, en deze
vervolgens weer doorverkoopt. De gebruikte informatie
is afkomstig uit allerlei legale bronnen. Een information
broker heeft deze handel in informatie als hoofdactiviteit

en genereert zijn bedrijfsinkomsten voor het overgrote
deel uit deze activiteit.

Met deze definitie worden bureaus uitgesloten die ge-
subsidieerd worden door semi-overheidsinstellingen en
de uurtarieven beduidend lager hebben liggen dan de
commerciële information brokers. Het betreft meestal
bibliotheken die diensten leveren die vergelijkbaar zijn
met die van een information broker. Helaas wordt de
informatie tegen zulke lage prijzen aangeboden, dat
men zich kan afvragen of deze diensten wel concurre-
rend en daarmee marktconform werken.
Dit wil overigens niet zeggen dat bijvoorbeeld openbare
bibliotheken en wetenschappelijke bibliotheken geen
rol kunnen spelen op die markt. Sterker nog, ik denk dat
vanuit deze groep binnen nu en vijf jaar diverse brokers
actief zullen zijn. En ook bedrijfsdocumentatiediensten
lijken zich op het speelveld te gaan begeven. Vooral de
informatiediensten van de management adviesbureaus
(bijvoorbeeld KPMG en Coopers & Lybrand) lijken zich
op dit terrein klaar te stomen.

Pioniers

Alhoewel de markt voor information brokers het meest
lijkt te floreren in de Verenigde Staten waren het de
Fransen die de activiteit uitvonden. Dat gebeurde in
1933 met de oprichting van SVP (S’il Vous Plait =
Alstublieft) in Parijs. SVP was een telefonische vraag-
baak waar men terechtkon voor allerhande informatie.
Later ging SVP zich meer richten op bedrijfs- en markt-
informatie. In 1969 werd Find/SVP opgezet in de VS en
ook in Nederland heeft SVP een kantoor (Rijswijk). SVP
is de grootste information broker ter wereld.
Information brokerage kwam pas echt goed tot bloei in
de VS. Vooral in de jaren zestig ontstonden veel zelf-
standige commerciële bureaus door de bezuinigingen in
het openbaar bibliotheekwerk (veel bibliothecarissen
startten een eigen bureau), de trend tot outsourcing van
activiteiten (dus ook de informatievoorziening), het steeds
toenemende belang van (strategische) informatie en het
aanmoedigingsbeleid van de Amerikaanse overheid voor
de oprichting van kleine zelfstandige ondernemingen.
In Nederland ontwikkelde de information brokersmarkt
zich al in de jaren zeventig. Pionier op dit gebied was
Johan van Halm die in 1977 Van Halm Information
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Consultancy oprichtte. Ook SVP kreeg een kantoor in
Nederland, in samenwerking met Sijthoff Pers. In de
jaren daarna zagen diverse brokers het licht en verdwe-
nen er ook weer diverse. Ik noem Scope (bestaat inmid-
dels niet meer), Business-Compass en Haystack. De
huidige groei wordt met name gestimuleerd door de
ondernemerswind die door Nederland waait (het starten
van bedrijven is populair) en het feit dat steeds meer
personen een brokersbureau beginnen, al dan niet na
bezuinigingen en/of ontslag elders. Bovendien raakt het
bedrijfsleven steeds bewuster van het belang en gebruik
van informatie, wat uiteraard effect heeft op de vraag
naar informatieproducten.

De Nederlandse markt

In Nederland wordt niet veel onderzoek gedaan naar de
brokersmarkt. Het zijn meestal IDM-studenten die zich
wagen aan een soort van marktonderzoek. Het meest
recente is dat van Josta Venken (IDM Maastricht) uit
februari 1996.
Om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de
markt, heb ik de brokers die niet geheel aan de bovenge-
noemde definitie voldoen toch meegenomen in dit arti-
kel. Het komt er dan op neer dat de huidige Nederlandse
markt voor information brokers uit drie groepen be-
staat, namelijk:
- zelfstandige brokers;
- door semi-overheidsinstellingen gesubsidieerde

brokers;
- brokers als onderdeel van een adviesbureau.

In het buitenland kunnen de bureaus ook op deze
manier worden ingedeeld. Maar daar kan wel een
verfijning in worden aangebracht omdat een aantal
bureaus heeft gekozen voor een specialisatie, zoals re-
clame, farmacie of advocatuur. Veelal heeft dit te maken
met de achtergrond van de oprichter. In Nederland lijkt
zo’n specialisatie niet te bestaan, alhoewel sommige
brokers veel dezelfde soort klanten hebben.

Hoofdtaken

Een information broker houdt zich in hoofdzaak bezig
met het zoeken, bundelen en doorverkopen van infor-
matie. De laatste jaren hebben sommige bureaus zich
ook toegelegd op het bewerken en analyseren van infor-
matie. Er zijn zes hoofdtaken te onderscheiden, name-
lijk:
- desk-research: het in kaart brengen van markt- en

concurrentieontwikkelingen;
- literatuuronderzoek: het doen van literatuursearches

en het vervaardigen van rapporten met titels, abstracts
enzovoort;

- current awareness: het verzorgen van attenderings-
bulletins op basis van SDI (Selective Dissemination of
Information);

- document delivery: het leveren van kopieën van
tijdschriftartikelen;

- directory publishing: het samenstellen van overzich-
ten van producten, bedrijven of diensten.

De laatste activiteit, directory publishing, is in Neder-
land niet gebruikelijk. Een aantal brokers, zowel in ons
land als daarbuiten, houdt zich ook bezig met markton-
derzoek en advieswerkzaamheden. In Amerika en Groot-
Brittannië is het heel gewoon dat brokers cursussen
geven, congressen organiseren, vertalingen verzorgen
en databases ontwerpen. In Nederland doet een enke-
ling dit erbij.

In sommige gevallen kan het inschakelen van een
information broker een welkome aanvulling zijn op de
dienstverlening van een bedrijfsinterne informatie-
specialist. Bijvoorbeeld omdat intern het vereiste specia-
lisme ontbreekt. Dat specialisme kan betrekking hebben
op bepaalde informatiebronnen of op een bepaalde
domeinkennis. Het inschakelen van een information
broker heeft natuurlijk ook nadelen. Wanneer een broker
niet genoeg domeinkennis heeft, kan het resultaat van
zijn activiteiten zeer teleurstellend zijn. Daarnaast heeft
een broker een zekere afstand ten opzichte van de
opdrachtgever. Hij weet niet precies wat er speelt bin-
nen een organisatie, waardoor de achtergrond van een
opdracht soms verkeerd geïnterpreteerd kan worden.
Bij het inschakelen van een broker is het zaak te letten op
zijn kwaliteit en ervaring, zijn vooropleiding, zijn kennis
over het vakgebied en de bronnen die hij gebruikt.
Is de broker eenmaal gekozen, dan is een goede formu-
lering van de opdracht noodzakelijk om tot goede resul-
taten te komen. Men dient daarbij onder meer te letten
op:
- waar is de informatie voor nodig;
- wanneer is de informatie nodig;
- hoeveel budget is er beschikbaar;
- welke bronnen zijn al geraadpleegd;
- hoe moet de informatie worden aangeleverd (als ruwe

data of bewerkt).

Het vinden van brokers die een specifiek specialisme
hebben, is moeilijk in ons land. De meeste brokers
bedienen allerlei soorten klanten. Sommige brokers
hebben meerdere klanten uit dezelfde branche, wat een
indicatie voor hun kwaliteit en de gerenommeerdheid
kan zijn. Een information broker die bijna alle vakgebie-
den in Nederland pretendeert te bedienen, lijkt wat
ongeloofwaardiger dan een broker die specialiseerd is.
Maar zoals ik al zei, gespecialiseerde brokers zijn er niet
zo veel in ons land.

Branchevereniging

De brokers kennen sinds begin dit jaar een eigen branche-
vereniging, PIM genaamd. Eigenlijk is PIM breder,
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want ook de information consultants maken er deel van
uit. Het initiatief ontstond al in 1995, maar sinds januari
1997 is PIM officieel. De vereniging telt momenteel zo’n
negen bedrijfsleden en dit aantal groeit. Toch is PIM
niet toegankelijk voor iedereen die zich information
broker of information consultant noemt. Er geldt een
aantal toelatingscriteria, waarvan de belangrijkste zijn
dat het bedrijf commercieel op de markt moet opereren
en min of meer zelfstandig moet zijn. Daarnaast dient
het bedrijf minimaal drie jaar actief te zijn. Voorzitter
Gijs van Beek zegt: ‘PIM en de leden van PIM staan voor
kwaliteit. Professionele bedrijven die reeds langere tijd
in de markt opereren en hebben geïnvesteerd in bron-
nen (zowel on line als off line), goede researchers en een
(internationaal) netwerk.’
PIM ziet de markt voor information brokerage groeien:
‘Wij signaleren steeds meer kleinere brokers op de
markt, vaak eenmanszaken met een onduidelijke ach-
tergrond. Tevens is het vaak onduidelijk aan welke
bedrijven deze “brokers” gelieerd zijn en van welke
bronnen zij gebruikmaken. Want laten we wel zijn,
alleen met Internet en Pyttersen’s Almanak red je het
niet. En het is al helemaal uit den boze dat de bronnen
en systemen die deze “brokers” beroepshalve (dat wil
zeggen: bij hun werkgever ter beschikking staan), wor-
den gebruikt voor de eigen activiteiten. Er is een verschil
tussen mensen die zich “broker” noemen en diegenen
die het ook werkelijk zijn of willen worden! Veel van
deze nieuwe spelers op de markt zijn eendagsvliegen.’
Die eendagsvliegen zijn volgens Gijs van Beek slecht
voor de markt. PIM wil daarom gaan werken aan de
bekendheid van de bestaande en gevestigde information
brokers. ‘Met de regelmaat van de klok zien we bedrij-
ven en eenmanszaken komen en gaan. De kwaliteit die
deze brokers leveren is dan niet altijd gewaarborgd,
evenals de afhandeling van de vragen, het management,
de objectiviteit en de compleetheid. Uitzonderingen
daargelaten. Slechte ervaringen vanuit de markt met
kwalitatief ondermaatse brokers leveren een slecht imago
in de markt op. Wij moeten allen werken aan een zo
groot mogelijke bekendheid van ons vakgebied en het
automatisme gaan bewerkstelligen dat elke onderne-
ming of organisatie informatie nodig heeft om beslissin-
gen te kunnen nemen.’

Nu kent de markt voor information brokers ook aan-
bieders die afkomstig zijn uit het gesubsidieerde
bibliotheekveld. De drie belangrijkste zijn het ADIC
(OB Apeldoorn), Intermediair (Zeeuwse Bibliotheek) en
ProBiblio/Informatiebemiddeling (ProBiblio, voorheen
PBC Noord-Holland). Deze werken tegen lagere tarie-
ven dan de commerciële information brokers. PIM-
voorzitter Van Beek: ‘Anders is het gesteld met partijen
die duidelijk gelieerd zijn aan een reeds bestaand
informatiebedrijf. Dit kan een bibliotheek zijn, een
provinciale bibliotheekcentrale of zelfs een bedrijfs-
bibliotheek. Vanuit deze situatie kunnen zij vaak een

goed product leveren, waar een eerstelijns informatie-
voorziening mee af te dekken is. Het is echter wel van
belang dat men er een zuivere exploitatie op nahoudt,
om te voorkomen dat het werk uiteindelijk gedaan
wordt met gesubsidieerde bronnen en researchers. Dit
zou oneerlijke concurrentie zijn, en daar waakt PIM
voor.’
Een rondje bellen langs die ‘gesubsidieerde brokers’
levert gemengde reacties op. Dick van Tol van ProBiblio
heeft met zijn dienstverlening gekozen voor een aanvul-
ling op de bestaande brokers. Hij levert informatie die
van oorsprong ook al viel te halen in de openbare
bibliotheek.
Marketinginformatie over bijvoorbeeld de biermarkt
heeft ProBiblio niet, maar wel knipsels en studiemateriaal
uit de achtergrondcollectie van ProBiblio. Over de lage
tarieven is Van Tol duidelijk. Hij wil absoluut geen
oneerlijke concurrent zijn en heeft zijn uurtarief in het
verleden al eens verhoogd. De heer Geurink van het
ADIC in Apeldoorn moet de Openbare Bibliotheek
Apeldoorn betalen voor de huur van de ruimte, de
elektra, de informatiebronnen et cetera. Geen subsidie
dus. Maar als we vragen naar het lage uurtarief van
ƒ 94,- meldt Geurink dat het daarom allemaal geen
vetpot is. Later voegt hij daar schriftelijk aan toe: ‘De
stelling dat het onmogelijk is “rond te komen” voor een
uurprijs van ƒ 94,- is een wat al te gemakkelijke conclusie
op grond van een enkel cijfer. Bibliotheek Apeldoorn is
een organisatie die tot in alle onderdelen zeer kosten-
bewust werkt en u kunt er verzekerd van zijn dat er met
ADIC tot achter de komma wordt afgerekend.’ De
tarieven bij Intermediair van de Zeeuwse Bibliotheek
liggen nog lager. ‘Wij hanteren als uurtarief ƒ 75,-,’ aldus
Marlies Jongejan. ‘Maar het betreft een proefproject dat
eind 1998 wordt geëvalueerd.’

Gouden toekomst?

De information brokers lijken de laatste jaren de wind
mee te hebben. Het gebruik van informatie in de bedrijfs-
omgeving neemt toe. Het gaat dan met name om infor-
matie voor het nemen van strategische beslissingen, het
in de gaten houden van concurrenten en het volgen van
consumentengedrag. Dat komt vooral omdat de
omgevingsfactoren waarmee managers te maken kre-
gen, enorm complex zijn geworden. Voorbeelden van
deze factoren zijn wetgeving, technologie, economie,
demografie, maar ook de toenemende concurrentie en
de groeiende macht van consumenten en leveranciers.
Ontwikkelingen als kennismanagement, business
intelligence en ook Internet spelen een belangrijke rol bij
het toegenomen informatiebewustzijn van veel mana-
gers. De verwachting is dan ook dat de markt voor
information brokers zal groeien, zowel in vraag naar
informatie als in het aanbod van brokers. Ook PIM-
voorzitter Van Beek ziet die ontwikkeling: ‘De markt
voor information brokers is veel groter dan het huidige
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marktaandeel van de spelers. Rond de nieuwe informatie-
gekte ontstaan nieuwe kleine bedrijven die een goede rol
zouden kunnen spelen om de markt te vergroten, mits zij
voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria en tevens de
continuïteit kunnen waarborgen. PIM zal deze nieuwe
spelers niet op sleeptouw nemen, maar ziet het als
brancheorganisatie wel als haar taak om haar kennis en
knowhow met hen te delen. Overleg en communicatie is
hiervoor een vereiste.’
Een certificering van information brokers lijkt een goede
manier om het kaf van het koren te scheiden. In Amerika
speelt de discussie over de kwaliteit van brokers en het
tegengaan van beunhazen al enige jaren. Ook hier lijkt
dus een rol voor PIM te zijn weggelegd.
‘Tevens zal PIM waakzaam zijn tegen oneigenlijke
concurrentie van die partijen die middels sterk gesubsi-
dieerde middelen in de markt opereren,’ aldus Gijs van

Beek. Overigens waakt ook de overheid, want op poli-
tiek niveau wordt al enige tijd gesproken over overheids-
diensten en semi-overheidsdiensten die in een oneerlijke
concurrentie zouden zijn met het bedrijfsleven. In de
loop van 1998 wordt duidelijk hoe die oneerlijke concur-
rentie zal worden aangepakt.
Vooralsnog lijkt de markt voor information brokers een
interessante voor informatie specialisten, die op com-
merciële en concurrerende wijze met informatie willen
omgaan.
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