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voelhorens uit kunnen zetten, netwerken hebben in een

bepaalde industrie of in bepaalde functies – dat zijn de

echte experts.’

‘Binnen elke functie zijn er weer gradaties. Je hebt bijvoor-

beeld researchers, seniorresearchers, practice experts,

practice specialists. Uit het feit dat er verschillende door-

groeitrajecten zijn, blijkt weer hoe belangrijk R&I binnen

McKinsey is. Je kunt van resource assistant doorgroeien

naar resource specialist en vervolgens naar senior resource

specialist. Uiteindelijk, als de groep groot genoeg is, kun je

resource coördinator worden. Bij de informatiespecialisten

is er het onderscheid tussen informatiespecialisten ver-

bonden aan een practice, en de business informatiespecialis-

ten. De laatste is in het algemeen verbonden aan een kan-

toor, terwijl een practice informatiespecialist verbonden is

aan een specifieke eenheid die zich bezighoudt met een

bepaald onderwerp, een bepaalde industrie, of een bepaal-

De Research & Information groep van adviesbureau McKinsey telt in Amsterdam 

ongeveer twintig mensen. Daarnaast worden de consultants ondersteund door een

wereldwijd netwerk van zevenhonderdvijftig R&I-mensen. Hoofd van de R&I-groep in

Amsterdam was tot vorig jaar Evert Jagerman, die zich nu als knowledge architecture

manager concentreert op de vernieuwing van de taxonomie bij McKinsey. 

Informatie Professional sprak met hem. 

McKinsey staat bekend als een bedrijf waarin informatie
professionals een centrale rol spelen. Hebben ze die rol

allang of is dat iets wat je de laatste jaren hebt zien groeien?
Evert Jagerman: ‘Informatiespecialisten en researchers

hebben bij McKinsey altijd een belangrijke rol gespeeld,

ook in het consultantproces. Stel: je moet een studie doen

voor een cliënt, dan begint alles met informatie. Voor con-

sultants zijn de informatiespecialisten in die zin een eerste

aanspreekpunt. Hoe belangrijk de groep Research & Infor-

mation voor McKinsey is, blijkt ook uit het feit dat wij een

heel eigen trainingscircuit hebben. Iemand die bij R&I

binnenkomt, wordt direct al naar interne trainingen

gestuurd. Er wordt hen daar geleerd wat McKinsey is, 

wat het inhoudt, hoe je moet werken tijdens je studie en

wat er van je verwacht wordt. Ze leren presentaties maken,

ze leren typen financiële analysen maken – dingen die

meestal niet op de bibliotheekacademie aan de orde

komen of heel specifiek zijn voor McKinsey.’

‘Zit je een jaartje bij McKinsey, dan kom je in bepaalde

functies in aanmerking voor ARIC – een communicatie-

training, waarbij mensen geleerd wordt hoe te communi-

ceren met consultants en zelfstandig presentaties te geven.

Voor researchers hebben we nog de speciale Advanced

Research Training. Daarin wordt aandacht besteed aan

allerlei modellen: het Porter-model, of forces at work zoals

dat in McKinsey heet, of bijvoorbeeld 7S. Dat zijn model-

len die researchers kunnen gebruiken om een bepaalde

industriële sector of een bepaalde functie te beschrijven.

Uit het opleidingstraject binnen McKinsey blijkt dus al,

dat wij veel waarde hechten aan onze research- en infor-

mation-functies. Ik denk dat we daar vrij uniek in zijn.’

Worden ook de nieuwe consultants bewustgemaakt van dat pro-
ces en de belangrijke rol die informatiespecialisten daarin spelen?
‘De consultants krijgen bij binnenkomst ook een groot

aantal trainingen. In deze trainingen zit een sterk element

knowledge management. In Amsterdam gaan we nog een

stapje verder. Wij laten alle nieuwe consultants in

Research & Information komen en trainen hen een tot

twee weken in het vak. Ze komen, om het in oude termen

te zeggen, op de bibliotheek en leren daar het zoeken van

informatie. Ze krijgen vragen die wij normaliter ook krij-

gen voorgeschoteld en moeten die zo goed mogelijk pro-

beren te beantwoorden. Of ze maken een fact-pack over

een bepaald onderwerp. Dat werkt zeer goed en is zeer

effectief, want nadat ze bij ons zijn geweest, weten ze 

hoe R&I werkt, wat ze kunnen verwachten, welke vragen

ze níet moeten stellen en hoe ze hun vraag beter kunnen

formuleren. Wij bouwen een hele duidelijke cliëntrelatie

op. Ik vind dat heel goed, want zo leer je de mensen ook

goed kennen. Essentieel aan het werken in een corporate

library is toch je klanten goed te leren kennen.’

Blijven de consultants na die een of twee weken training het
zoeken naar informatie zelf doen? Of is het juist andersom en
zit de R&I-afdeling heel sterk vastgeklonken aan het advies?
‘Ik onderscheid altijd, maar dat geldt voor elk R&I-insti-

tuut, drie activiteiten. Wat wij doen is op de eerste plaats

current awareness – het pro-actief informeren van de con-

sultants. Dat kun je doen met een systeem, bijvoorbeeld

door mensen automatisch dagbladnieuws of iets dergelijks

toe te sturen. Maar je kunt consultants ook pro-actief

informeren als je iets over een bepaald onderwerp ziet

waarvan je weet dat het hun interesse heeft. In de trant

van: hebben jullie daar wat aan binnen het kader van je

studie? Een andere taak is de infrastructuur. Daaronder

moet je verstaan: het zo inrichten dat je documenten 

toegankelijk zijn voor anderen. Eigenlijk is dat het 

ouderwetse bibliotheekvak, want het betekent ontsluiten 

en toegankelijk maken. En de derde taak is request, 
het beantwoorden van vragen.’ 

‘Bij die driedeling in taken horen binnen McKinsey 

verschillende functies. Wij hebben resource specialisten,

information specialisten en researchers. Elk van die drie

functies heeft ook weer die drie taken in zich, alleen in

verschillende mate. Een resource specialist, zeg maar de

ouderwetse documentalist, houdt zich meer bezig met

infrastuctuur en misschien met algemene current aware-

ness, maar veel minder met request. Van de informatie-

specialist wordt verwacht dat hij request kan beantwoorden.

Van de researcher ook, maar het verschil tussen die twee

zit hem weer daarin dat een informatiespecialist zich 

vooral richt op het verzamelen, verpakken en ompakken

van informatie. Hij moet een synthese kunnen maken: 

hij krijgt een bepaalde hoeveelheid informatie uit bepaalde

systemen – dat betekent dat je goed moet kunnen zoeken

– en die informatie gaat hij ompakken tot een presentabel

pakket voor de consultant. De researcher gaat nog een stap

verder. Die moet volledig inzicht hebben in de markt, zijn

Evert Jagerman, R&I McKinsey:

‘Je hebt altijd systems en people hè, 
maar het zijn mensen die het werk doen’

Boyd Hendriks en Wim Verbei 

Evert Jagerman
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de functie. Practices zijn heel belangrijk – daar wordt

knowledge gecreëerd voor het bedrijf.’

Als we je zo horen, bestaat er weinig kans dat het vak van de
informatie professional bij McKinsey zal gaan verdwijnen. 
‘Nee, daar is überhaupt geen discussie over mogelijk. 
De informatie professional is hier essentieel in het proces.’

Elders hoor je nog wel eens andere geluiden. Daar zegt men:
we laten onze hotbots automatisch een heleboel bronnen 
aflopen en de recall met een precision van 95 procent dirigeren
we naar de gebruikers. Waar blijf je dan als specialist?
‘Nou, je hebt altijd systems en people hè. Het is allemaal

leuk en aardig, maar iemand moet iets doen met de infor-

matie die uit je hotbots of agences komt. Dat brengt me op

het thema van de IP Lezing, de verschuivingen binnen de

corporate library. Ik heb zitten denken wat ik het sterkst

heb zien veranderen. Oorspronkelijk heb ik de bibliotheek-

en documentatieacademie gedaan en toen waren er nog

geen IBM-computers. Dus wij leerden 

kaartenbakken en iets wat ik me herinner als het Peek-a-

boo-systeem, met een breinaald en kaartjes die daar aan 

bleven hangen. Prachtig allemaal. Deze generatie is 

opgegroeid met de computer – en dat is denk ik toch 

de grootste wijziging die heeft plaatsgevonden in de 

corporate library.’

‘Die wijziging is overigens grotendeels ten faveure van 

de mensen die er werken. Vroeger was je heel erg beperkt

tot de collectie die in het instituut zelf aanwezig was. 

De laatste jaren, zeker met internet, is de wereld open

gegaan. Bij ons komen de mensen nu met bronnen in

aanraking waar ze vijf, zes jaar geleden gewoon niet 

over konden dromen. Die waren er ook niet.’

‘Een andere wijziging die ik zie, is eigenlijk een omge-

keerde. Ik werk nu als knowledge architecture manager bij

McKinsey, wereldwijd ben ik bezig met het opbouwen van

de taxonomie. Het taxonomie woord is zeer gelieerd aan

het ouwerwetse thesaurus woord, het constant opbouwen

van relaties tussen woorden. Het blijkt nu dat het moeilijk

is om mensen te vinden die dat vak nog uitoefenen, 

terwijl de markt erom vraagt. Ik zag net op internet nog

een vacature voor een taxonomie-expert bij een bedrijf in

Californië. Portals op internet wil men steeds meer toe-

gankelijk gaan maken via een soort indelingsschema. 

Dus zie je het belang van een ouderwets vak, want zo

ervaren een heleboel mensen het toch, weer toenemen.

Het is een soort cyclus, waarin bepaalde vakken verdwijnen

en daarna weer terugkomen.’

Denk je dat de komende tijd een heleboel organisaties hun
taxonomie gaan (re-)organiseren? Wordt dit een rode draad in
het bibliotheekvak in veel organisaties?
‘Organisaties, en bibliotheken zijn daar waarschijnlijk

ondersteunend in, zullen steeds meer kennis toegankelijk

maken via portals. Dat kun je via een paar methodieken

doen. Een search engine bijvoorbeeld, maar niemand zit 

te wachten op de 8000 hits die je krijgt na het intikken

van een woord of een combinatie van woorden. 

Men wil net als in Yahoo-stijl door categorieën heen 

kunnen browsen, zodat je werkelijk komt bij de drie 

of vier documenten die voor jou interessant zijn. 

Het opbouwen van woordstructuren die het mogelijk

maken om systemen te doorzoeken zal daardoor behoor-

lijk belangrijk worden.’

‘Overigens wil ik het niet doen lijken alsof wij nooit een

classificatiesysteem hebben gehad, want dat is niet zo. 

Er is hier sinds lengte van jaren een classificatie, maar 

die voldoet niet meer. Kennis heeft een competitive 
advantage, om het in het Engels te zeggen, het is een 

concurrentievoordeel. Wie de kennis heeft en die het 

beste weet te ontsluiten, is het beste op de markt. 

En McKinsey streeft ernaar de beste in de markt te zijn 

en wil daarom ook de beste methodieken toepassen. 

Dat is een constante ontwikkeling.’ 

Jij hebt het dus wel naar je zin in dit bedrijf?
‘Het is een eye-opener voor me geweest, dit bedrijf. 

McKinsey is zeer vooruitstrevend, het ontwikkelt zijn 

mensen erg goed, doet van alles om de kwaliteit van de

mensen te verbeteren. Ik heb ook het gevoel dat ik me 

in de jaren dat ik hier zit behoorlijk ontwikkeld heb, 

niet alleen vakinhoudelijk, maar ook als mens. Dat is 

best wel bijzonder.’

Hoe komt dat?
‘In veel bedrijven ben je een medewerker en that’s it. 

Hier word je betrokken in het gevoel, in het McKinsey-

gevoel. Daar word je in opgevoed natuurlijk, maar het is

niet storend. Je hebt het gevoel dat je gezamenlijk iets 

wilt bereiken. Ik heb hier mensen om me heen, ook bazen,

die daar heel goed in zijn, die je werkelijk waarderen om

wat je doet, dat duidelijk laten blijken en je steeds een

beetje verder pushen. In R&I vond ik het heel belangrijk

mensen te ontwikkelen. En we doen ook een heleboel

groepsdingen, lunchen gemeenschappelijk bijvoorbeeld.

Dat is heel goed. Bibliotheken moeten niet alleen uit 

systemen bestaan. Bibliotheken bestaan uit mensen; 

het zijn mensen die het werk doen.’ 

Je hebt nu veel ervaring in het vak. Als je vooruit kijkt, wat zijn
dan je verwachtingen? Is het ’t vak van de toekomst?
‘Er kunnen twee dingen gebeuren. De informatiespecialist

blijft intermediair tussen document en doelgroep. Of men-

sen in een andere functie gaan de rol van de informatie-

specialist in hun eigen rol inbedden. De consultant 

bijvoorbeeld gaat zelf op zoek naar informatie en dan 

verdwijnt de rol van de informatie professional. 

Mijn ervaring zegt, dat dit laatste niet zal gebeuren. 

Ik heb namelijk gemerkt dat het een kunst op zich is om

informatie terug te kunnen vinden, op zijn waarde te 

kunnen schatten, goed te kunnen ompakken en analyse-

ren. Het is een hele specifieke rol. Die rol zat vroeger al 

bij de alwetende bibliothecaris en die zit nu bij de goed

geoutilleerde, goed zoekende informatiespecialist of

researcher. Zijn rol wordt, denk ik, zelfs nog belangrijker,

want anderen kunnen die rol er door de drukte gewoon

niet bij hebben.’

‘Ik zie kortom een glorieuze toekomst voor de informatie

professional, als intermediair én als resource-specialist. 

Op scholen ligt de nadruk op de intermediaire functie,

maar er moet ook iemand zijn die de database organiseert

en toegankelijk maakt. Als de middelen in de bibliotheek

of het informatiecentrum niet op een goede manier zijn

geordend, kan de informatiespecialist niks terugvinden.’ 

De opleidingen behoren daar volgens jou meer aandacht aan
te besteden?
‘Ik zit in de adviesraad van de IDM Groningen en heb wel

enig zicht op de opleidingen. Wat de adviesraad opvalt, 

is dat bepaalde bibliotheektechnische zaken steeds min-

der gedoceerd worden. Op de BDA had je algemene vak-

ken en technische vakken. Je leerde sorteren, alfabetiseren,

of een thesaurus bouwen. Bij mensen die ik heb aangeno-

men van de BDI’s en IDM heb ik gemerkt dat ze daar

minder in thuis zijn. Dat is jammer.’

‘Een aantal facetten verzorgen de opleidingen goed. 

Ze zijn sterk gericht op managementachtige zaken

engoed in het aanleren van de rol als intermediair. Wat ik

mis, is de wat ouderwetse functie. Die wordt uitgekleed,

er wordt minder aandacht aan besteed en misschien

alleen omdat het geafficheerd wordt als het ouderwetse

bibliotheekwerk. Die functie zou op een andere manier

aantrekkelijk gemaakt moeten worden, zeker in relatie tot

portals, taxonomie en het toegankelijk maken van infor-

matie. Het zijn belangrijke technieken: het bouwen van

een database, de toegankelijkheid regelen van die databa-

se. Onderschat die rol niet!’

‘Alles moet dus niet weer ouderwets worden, maar ik

denk dat bepaalde oude technieken in een nieuw jasje

heel goed van toepassing kunnen zijn op de moderne

informatiewereld.’

Boyd Hendriks is knowledge management practice leader bij Cap

Gemini Ernst & Young en redacteur van Informatie Professional.

Wim Verbei is zelfstandig journalist en media-adviseur en hoofd-

redacteur van Informatie Professional.

Evert Jagerman (1957) studeerde in 1981 af aan de Bibliotheek-
en Documentatie Academie te Amsterdam, werkte twee jaar
als documentalist bij de Nederlandse Middenstands Bank in
Amsterdam en een jaar op de bibliotheek van de Rijksplanolo-
gische Dienst in Den Haag. Daar schreef hij abstracts (‘Zeven
per dag, verschrikkelijk’) en leerde er zijn vrouw kennen. Daar-
na werkte hij als documentalist bij de Nutsspaarbank in Den
Haag. Hij volgde de GOG-opleiding bureauredacteur en kwam
mede daardoor in 1987 terecht bij de EVO, de ondernemers-
organisatie voor logistiek en transport, voor het uitvoeren van
redactionele projecten. Na vier jaar zond hij de EVO-directeur
via de ideeënbus een plan voor het ombouwen van de biblio-
theek tot documentair informatiecentrum, kreeg honderd gul-
den voor dit goede idee, alsmede de opdracht het plan zelf uit
te voeren. Vanaf 1992 combineerde hij die taak met een studie
boek- en informatiewetenschap aan de Universiteit van
Amsterdam. In 1994 (‘dus binnen de termijn’) werd hij docto-
randus documentaire informatiewetenschap en trad direct na
zijn afstuderen in dienst bij McKinsey, eerst als coördinator
van Library and Documentation, later als hoofd van de
Research & Information groep. Sinds een jaar is hij er werk-
zaam als knowledge architecture manager.
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