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BINNEN BEDRIJFSBIBLIOTHEKEN bestaat de duidelijke trend

dat de klant meer en meer zelf het zoekproces in de

hand wil hebben. Dankzij technische ontwikkelingen kan

dat ook. Een tendens is ook dat de kennis van de klant ten

aanzien van het zoekproces groter wordt. Tijdschriften als

Intermediair geven bijvoorbeeld adviezen met betrekking

tot het zoeken op het internet.1 Door dat alles stelt de klant

steeds hogere eisen.

Naast de zelfzoekende klant is er de klant die het wél op

prijs stelt om een deel van zijn zoekactiviteit te kunnen uit-

besteden aan een gespecialiseerde afdeling/persoon.

Indien voor een vraag meerdere (kostbare) bronnen geraad-

pleegd dienen te worden, is men geneigd de informatie-

specialist te vragen de beantwoording van de vraag uit te

voeren. Kan er een snel antwoord uit één bron op het intra-

net of het internet worden gevonden, dan zal men echter

vaak zelf gaan zoeken. 

In het artikel van Mary Corcoran ‘How to survive and thrive

in the new economy: follow the money’2 wordt een Outsell-

rapport3 aangehaald waarin enerzijds een groot deel van de

respondenten aangeeft dat zij voor het zoeken naar infor-

matie het internet gebruiken (met een behoorlijk verschil

tussen de Verenigde Staten met 79 procent en Europa met

94 procent). Anderzijds wordt geconcludeerd dat het

gebruik van de informatiespecialist tijd bespaart (34 procent

geeft dat aan), met het als goede tweede genoemde voordeel

(27 procent) dat de informatiespecialist informatie levert

die zij zelf anders niet zouden hebben gevonden.

Indien de kosten van het zelf zoeken en het uitbesteden

aan een specialist transparant zijn, kan de eindgebruiker

het best zelf de meest efficiënte manier inschatten. De

eindgebruiker zal zich in veel gevallen liever richten op

zijn of haar kerntaken. 

Bij de zelfzoekende klant ligt de toekomst van de informa-

tiespecialist vooral bij de begeleiding en ondersteuning van

het gebruik van bronnen (helpdesk) en bij het afsluiten van

de benodigde contracten. De informatiespecialist, of wellicht

beter nog de informatiebemiddelaar, is de intermediair 

tussen de vraag naar en het aanbod van informatie. Kennis

van de klant en kennis van de bronnen zijn daarbij even

belangrijk. 

Welke bronnen 
Tot zo’n tien jaar geleden was het eigenlijk tamelijk

gemakkelijk. Er waren maar een paar bronnen elektronisch

beschikbaar, meestal via host-organisaties. Door de grotere

technische mogelijkheden en de veranderende productie-

processen zijn uitgevers echter steeds meer elektronisch

gaan uitgeven. Daarnaast werd de markt betreden door leve-

ranciers die vanuit een bepaalde optiek informatiebronnen

aggregeren en digitaal aanbieden. 

Een belangrijke taak voor de informatiespecialist is dan

ook die ontwikkelingen op de voet te volgen. Tevens moet

de informatiespecialist de bronnen testen en de resultaten

daarvan helder naast elkaar en in de context van de onder-

neming c.q. de specifieke afdeling kunnen plaatsen. Het

geven van een advies over de te maken keuze wordt een

steeds belangrijker element van haar/zijn functie. 

Op deze manier kan de interne klant worden geadviseerd

zelf te zoeken met behulp van bepaalde bronnen, maar ook

dat de klant beter niet zelf kan zoeken, omdat meerdere

bronnen met een complexe zoekstructuur geraadpleegd

dienen te worden.

Na vergelijking volgt het inkoopproces, dat, afhankelijk van

de specifieke situatie, gezamenlijk met een inkoop- en/of

juridische afdeling wordt uitgevoerd. Indien de bron open

op het intranet wordt geplaatst, moet een licentie worden

afgesloten.

Dan is het werk nog niet klaar, want het een en ander dient

beheerd en ieder jaar, afhankelijk van het contract, vernieuwd

te worden. Binnen grote ondernemingen zonder een cen-

traal budget moeten tevens de kosten worden doorbelast en

dient dit goed met de gebruiker te worden gecommuniceerd.

Aangezien interne kostensystemen vrijwel nooit aansluiten

op de systemen van de leveranciers, ligt hier nog veel werk. 

Welke keuzes uiteindelijk worden gemaakt, hangt af van

de klant. Niet alleen de prijsstelling speelt daarbij een rol.

Als de klant zelf gaat zoeken, zijn het gebruikersgemak en

de compleetheid eveneens belangrijke selectiecriteria. 

Peter Evers

Het zoeken bij de bedrijfsbibliotheek
Het zoeken naar informatie binnen een bedrijfsomgeving is veelvormiger geworden. Het

vakgebied is enorm in beweging en die beweging beïnvloeden is een enorme uitdaging,

stelt Peter Evers. Hij gaat hier in op de vraag wie er wanneer zoekt en bespreekt de bronnen,

de selectie en inkoop daarvan, het ad hoc zoeken en het gestructureerd aanbieden van

informatie, alsmede de toekomst van het zoeken. 
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met intranet en internet links. Dit alles kan de informatie-

specialist (of afdeling) niet alleen realiseren. Bij dat proces

moet nauw worden samengewerkt met de ICT-afdeling en

groepen eindgebruikers. De kennis die wordt opgebouwd,

zal door afdelingen worden ingehuurd om de eigen infor-

matie toegankelijk te maken. 

Bij grote hoeveelheden interne data, zullen de zoekresulta-

ten ook te breed en gewoon te veel zijn. Er zijn hulpmidde-

len nodig om die resultaten te stroomlijnen. Taxonomieën

kunnen daarbij behulpzaam zijn. Interessant is het om de

diverse soorten zoekmachines naast elkaar te zetten. De

tijd en de middelen daarvoor willen echter nog wel eens

ontbreken.

Ook hier ligt weer een mooie taak voor de informatiespe-

cialist om met haar/zijn kennis van het structureren van

informatie, behulpzaam te zijn bij het opzetten en beheren

van dergelijke systemen. 

Een steeds groter bewustzijn van ondernemingen dat ook

interne informatie beter toegankelijk moet zijn en de

opkomst van kennismanagement zorgen ervoor, dat de

expertise van de informatiespecialist op het gebied van het

toegankelijk maken van informatie en het zoeken steeds

meer gewaardeerd en ingezet wordt. 

Door het ontbreken van bron/leverancier overschrijdende

metadata wordt voor het ad hoc zoeken gebruikgemaakt

van de zoekmogelijkheden van de leverancier. Voor het

leveren van profielen is de informatiespecialist de persoon

die ervoor zorgt dat bij de verschillende bronnen de ver-

schillende metadata worden gebruikt. Bij het ad hoc zoeken

is dat nog niet het geval, helaas.

De heilige graal van het geheel geautomatiseerd indexeren/

classificeren van informatie is helaas nog niet gevonden,

maar de ontwikkeling gaat verder. Experimenteren met de

nieuwe mogelijkheden is belangrijk voor de eigen oor-

deelsvorming.

Toekomst van het zoeken
De kortetermijntoekomst van het zoeken in de bedrijfs-

bibliotheek, zal inhouden dat een deel van de informatie

gestructureerd en op maat in de eigen (intranet-)omgeving

van de klant zal worden gepubliceerd, of door middel van

mail bij de klant zal binnenkomen. 

Voor de ad-hocbehoefte aan informatie ontstaan meerdere

mogelijkheden. Complexe vragen waarvoor meerdere bron-

nen nodig zijn, zullen door de informatiespecialist worden

uitgevoerd. Het behandelen van vragen is ook essentieel

voor het begrip van de materie van de klant. Daardoor kan

de informatiespecialist veel proactiever opereren. Die toe-

komst bestaat ook uit het helpen van de klant bij het zoeken

naar bronnen (vergelijken) en bij het zoeken zelf.

De informatiespecialist kan een onmisbare taak op zich

nemen, door haar/zijn vermogen om het groeiend aanbod

van informatie en de mix van betaalde, ‘gratis’ internet en

interne bronnen te combineren. Maar dan moet zij/hij wel

oude werkwijzen los kunnen laten. Essentieel wordt: min-

der verzamelen en over meer kennis beschikken waar wat

te vinden is en hoe het bij de klant te krijgen is.

Gestructureerd aanbod: profielen
Is in elk geval een deel van de vraag naar ad-hocinformatie

op deze manier af te handelen, de vraag naar structurele

informatie vergt een andere aanpak.

Nemen we als voorbeeld de accountmanager bij een bank,

met een pakket aan relaties, die de ontwikkelingen bij zijn

relaties en de betreffende branche van dag tot dag wil kunnen

volgen. Het is niet logisch die accountmanager te vragen

om zelf dagelijks allerlei internetsites en bronnen na te

lopen. Efficiënter is het om dat geautomatiseerd te doen.

Met de kennis van de informatiespecialist van bronnen en

de structuur van die bronnen, plus de kennis van de ICT-

specialist kan bijvoorbeeld, onafhankelijk van de bronnen-

leveranciers, een portaal gemaakt worden. De account-

manager kan daarop – in de eigen intranetomgeving en

natuurlijk via mail – de nieuwe informatie over haar/zijn

bedrijven volgen. Het spreekt voor zich dat de informatie

ook via andere communicatiemiddelen kan worden gedis-

tribueerd, zoals op pda.

Het voordeel van het gestructureerd aanbieden van infor-

matie, is dat de klant zelf geen kennis hoeft te hebben van

coderingen en zoeksystematieken. Immers, de informatie-

specialist, die de profielen moet opzetten, heeft kennis van

de metadata van de te kiezen bronnen. 

De hieraan verbonden kosten zijn ook duidelijk te maken

voor de klant. Doordat leveranciers de informatie in steeds

meer vormen elektronisch kunnen aanbieden, kan de

informatiespecialist informatie op maat maken. Op maat

kan bijvoorbeeld rondom thema’s zijn, zoals personen,

bedrijven, branches, landen en onderwerpen. Zo kan een

ideale combinatie van bronnen, zowel betaalde als ‘gratis’

en zowel van internet als interne, worden gecreëerd. 

De hier genoemde profielen vervangen de oude knipsel-

kranten en dankzij goede licenties/contracten worden de

aangekochte elektronische bronnen ook goed ingezet. Via

een profiel komt de gebruiker vervolgens weer bij de bron.

Zoekmachine
Een zoekmachine die de interne informatie ontsluit, is een

goede dienstverlening van een bedrijfsbibliotheek. Die

zoekmachine kan worden gecombineerd met een bladzijde

De homepage van het Bibliotheek & Informatiecentrum met het
profiel 'ABN AMRO in the news' en verwijzingen naar profielen over
onder andere Pharmaceuticals & Energy.
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informatie. Als we straks ook e-mail en harde schijven toe-

gankelijk moeten maken, hebben we nog een aardige op-

voedingsklus voor de makers van de opgeslagen informatie.

Er zit veel toekomst in het zoeken naar informatie. Wel zal

de informatiespecialist zich meer en meer moeten verdiepen

in de klant en de context waarin die klant werkt. Tevens zal

de zoekspecialist zijn werkterrein moeten verbreden: niet

alleen zoeken behoort daar toe, maar ook het analyseren

van het aanbod van informatie, de technische mogelijkhe-

den, het analyseren van de informatiebehoefte en het bege-

leiden van de klant maken deel uit van de toekomst. 

Het primaat van het zoeken ligt zeker niet alleen meer bij

de informatiespecialist. In de waardeketen kan zij/hij meer

toegevoegde waarde leveren door haar/zijn kennis over

informatie te delen met de gebruiker. 

Noten
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Ten aanzien van de software kan de vraag worden gesteld

of die goed genoeg kan worden om alles automatisch te

doen. De mens als navigator ten behoeve van de steeds ver-

der toenemende stroom aan informatie blijft nodig. De

mate waarin de mens nodig is, verandert wel. Niet in het

minst door het groeiende aantal verschijningsvormen van

Informatie audit, advies en
maken van profielen.
Informatiespecialist

adviseert vanuit onderzoek
over structurele

oplossingen
m.b.t. informatie.

Informatie via
het eigen scherm

(intranet),
klant zoekt zelf.

Informatiespecialist
regelt en biedt hulp.

Beantwoorden van
complexe vragen,

informatiespecialist
zoekt.

o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  z o e k e n
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