
Informatie Professional  1999 [3] 930

IN ONZE OMGEVING wemelt het van de keurslagers, erken-
de VNI-installateurs, SGR-reisbureaus, gecontroleerde

scharreleieren. Producten voldoen aan kwaliteitseisen van
instituten als KEMA en ISO (International Standard Or-
ganisation), en dat alles wordt ook duidelijk vermeld op de
producten of in de brochures. Je kunt stellen dat deze ver-
meldingen USP’s zijn geworden, Unique Selling Propositions
waarmee de producent, dienstverlener of leverancier zich
hoopt te onderscheiden van zijn concurrenten.
Artsen, notarissen, accountants en vele andere professione-
le groepen hebben zo hun eigen kwaliteitskeurmerk in de
vorm van een beroepsorganisatie met toezichthoudende
instantie en klachtenprocedures. Deze genootschappen
zien toe op het kwaliteitsniveau en de werkgelegenheid
binnen hun beroepsgroep en als je er niet bij aangesloten
bent mag je het beroep van arts of notaris niet uitoefenen,
al ben je nog zo goed opgeleid.

Beroep of professie?
Enkele jaren geleden schetste Daniël van Egmond (Infor-
matiedienstverlening en -Management-opleiding / Hoge-
school van Amsterdam) tijdens zijn collegeserie ‘Professio-
nalisme en Ethiek van de Informatiedienstverlening’ ons
deze situatie en stelde de vraag: ‘Is het beroep van infor-
matiekundige een beroep of een professie? Als het een
professie is, waarom is er dan nog geen overkoepelende in-
stantie die toezicht houdt op de kwaliteit van de dienstver-
lening en klachten afhandelt?’
Hij zette ons aan tot nadenken over deze kwestie, maar
door zijn ziekte is er geen afronding geweest in de vorm
van een slotdiscussie of iets dergelijks. Bij mij is zijn vraag
blijven smeulen en dat is de reden dat ik hem hier stel. Ik
ken het antwoord op deze vraag niet, maar er zijn vast
meer mensen in onze beroepsgroep die hier over naden-
ken. Er wordt van tijd tot tijd ook over gepubliceerd. Maar
daar blijft het dan bij.

In een artikel door A.L. Mok* worden de drie kenmerken
genoemd die voor het ontstaan van een professie noodza-
kelijk zijn:
• het beroep moet gebaseerd zijn op gesystematiseerde we-
tenschappelijke kennis (beroepsparadigma);
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• het beroep moet dienstverlenend zijn van karakter;
• de aanwezigheid van een beroepscode/beroepsethiek.
Het beroep van informatiekundige voldoet wel aan de
eerste twee kenmerken, maar niet aan de laatste. Een be-
roepsvereniging die toeziet op het formuleren en instand-
houden van een beroepscode en de beroepsethiek is er
niet en deze situatie wordt als verwarrend ervaren door
mensen uit het IDM-vak én door het publiek.

Harde afspraken
In deze tijden van informatieovervloed wordt de behoefte
aan informatiekundigen steeds groter. Tegelijkertijd stor-
ten vele opleidingsinstituten zich op deze nieuwe markt
en ontstaat er een wildgroei aan nieuwe ‘IDM-achtige’
opleidingen. Dit levert niet alleen voor het publiek ondui-
delijkheid op, maar ook voor de beroepsgroep zelf. Ieder-
een mag zich bezighouden met informatiedienstverlening,
maar als ik voor veel geld een vraag laat beantwoorden
door een informatiebroker of andere informatieleveran-
cier, dan zou ik het toch wel prettig vinden als er een
soort garantie gegeven werd op zaken als: levering op tijd;
welke informatiebronnen zijn gebruikt; correcte afhande-
ling van auteursrechtkwesties; geheimhouding.
Ik werk bij een groot reclamebureau en in deze wereld is
geheimhouding een belangrijk aspect. Veel concurrenten
maken gebruik van dezelfde informatieleveranciers en bij
het binnenhalen van nieuwe klanten is de spanning groot.
Tijd en geheimhouding zijn dan heel belangrijk. Ik zou
daar graag harde afspraken over maken met mijn leveran-
ciers en nog liever zou ik een overkoepelende instantie
willen aanspreken bij geschillen of klachten.

Omdat informatiebrokers, information engineers, infor-
matiemanagers, informatie-intermediairs, kennismana-
gers en knowledge stewards het bedrijfsleven bestormen,
moet er volgens mij niet te lang gewacht worden met het
vervolmaken van de professionalisering van het informa-
tieberoep. Een beroepsorganisatie en een beroepscode
zijn noodzakelijke instrumenten om de kwaliteit en conti-
nuïteit van het beroep te waarborgen.
Ik vind het bijvoorbeeld niet prettig dat iedere winkelbe-
diende of secretaresse zich ook informatiemanager mag
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noemen. Misschien doet hij/zij het werk wel even goed
als ik, maar ik ben ook niet blij als mijn tandarts na vele
trouwe jaren kiezen vullen niet blijkt te beschikken over
opleidingspapieren, hoe goed die vullingen en kronen van
hem ook zitten in mijn mond.

Wat is wenselijk?
In de Verenigde Staten heb je de American Library Asso-
ciation en in Groot-Brittannië de Library Association en
men loopt ver voor op Nederland. Beide landen kennen
een beroepscode waarin opleidingseisen en ethische maar
ook geheimhoudingskwesties vastgelegd zijn. De beroeps-
verenigingen hebben door een systeem van accrediteren
directe invloed op de opleidingen voor bibliothecarissen.
Als je geen lid bent van ALA of LA kun je niet aan het
werk in een bibliotheek.

Tot een beroepscode en een systeem van accreditatie van
opleidingen is het in Nederland niet gekomen. Veel ande-
re beroepsgroepen hebben die weg al wel ingeslagen. Wie
in de Pyttersen’s Almanak kijkt naar de hoeveelheid be-
roepsorganisaties is al gauw overweldigd door de enorme
aantallen. En, zou het werken denk ik dan? Zouden de
aangesloten leden een betere dienstverlening bieden?

Vandaar nog even mijn vragen op een rij:
• Is het verstandig / nodig / wenselijk om te komen tot
een beroepsorganisatie voor informatiekundigen waarvan
de leden zich committeren aan een beroepscode?
• Waarmee moet deze beroepsorganisatie zich gaan be-
zighouden? Een register van geaccrediteerde informatie
professionals? Toezicht op de opleidingen? Klachtenpro-
cedures? Beroepsethiek?
• Is het wenselijk om één beroepsorganisatie te vormen
voor zowel bibliothecarissen als informatiekundigen uit
het bedrijfsleven? Of beter om twee geledingen te maken
binnen één koepelorganisatie? Of juist twee separate be-
roepsorganisaties?

Ik ken de antwoorden op deze vragen niet, maar ik hoop
op reacties!

* Professie en professionalisering : een trendrapport / A.L. Mok. -
Amsterdam : SISWO, 1973.
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