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Vérgaande precoördinatie

Documentaire gegevens zijn per definitie zwak gestruc-

tureerd. Deze eigenschap leidt tot de problematiek van

beperkte opbrengst en precisie. De Belastingdienst on-

derzoekt nu of het mogelijk is een grote maar beperkte

verzameling documentaire gegevens zodanig te bewer-

ken dat deze met deterministische methoden kan wor-

den bevraagd en een volledige (honderd procent) op-

brengst en precisie oplevert. Daarvan is op dit moment

een operationele toepassing in de vorm van het Jongeren-

loket, een Internetsite die door particulieren kan worden

bevraagd (http://jongeren.belastingdienst.nl/jongeren/),

en waarbij - voor bepaalde vraagstellingen en binnen

een daarop afgestemd vooraf bepaald domein - deze

ideale eigenschappen worden gerealiseerd. Men ver-

krijgt informatie die ‘op maat’ is voor de specifieke

persoonlijke situatie. De selectie vindt plaats met profiel-

filters en scripts. Een randvoorwaarde voor deze bena-

dering is een vérgaande precoördinatie van het docu-

mentaire materiaal, in dit geval tot elementaire

‘basismodules’ die zijn verrijkt met profiel- en situatie-

kenmerken. Hierin schuilt tevens de beperking van deze

aanpak. De precoördinatie en vooral het onderhoud van

de ‘basismodules’ is zeer arbeidsintensief. Daar staat

tegenover dat deze aanpak een ultieme basis biedt voor

‘mass customization’ en hergebruik van basismateriaal

voor uiteenlopende projecten en uitingen, mits conse-

quent en tot op een voldoende detailniveau uitgevoerd.

Kees Koenen

DIV nieuwe stijl
Een nieuw begrippenkader voor

‘Documentaire Informatievoorziening’

Information retrieval, archiveren, ken-
nismanagement. Deze en andere be-
grippen uit het veranderende veld van
de Documentaire Informatievoorzie-
ning hangen samen, maar hoe? In dit
artikel wordt een voorzet gegeven voor
een beschrijvend begrippenkader.

Het begrip ‘Documentaire Informatievoorziening’
(DIV) is de laatste paar jaar in een nieuw daglicht

komen te staan. Was het van oorsprong het exclusieve
domein van archivisten en documentalisten, in het hui-
dige informatietijdperk met zijn browsers en het nu ook
via de tv oprukkende Internet komen DIV-functies
eveneens op het terrein van lijnmedewerkers in organi-
saties en van de particuliere consument. Deze DIV-
functies worden veelal niet expliciet als zodanig aange-
duid, maar hebben wel specifieke kenmerken van
Documentaire Informatievoorziening.
Tegenwoordig kunnen vanuit een praktisch onbeperkt
aantal bronnen praktisch onbeperkte hoeveelheden do-
cumentaire gegevens worden betrokken, en juist daar
vinden we de kern van een probleem. De vaak tientallen
manjaren die in softwarepakketten zijn geïnvesteerd,
wekken ten onrechte de indruk dat de software alle taken
overneemt die voorheen de specialisten oplosten: de
DIV-medewerkers, archivisten en documentalisten. Zo
levert bijvoorbeeld ogenschijnlijk eenvoudig bedien-
bare programmatuur voor information retrieval vaak
een overvloed aan irrelevante gegevens (lage precisie) en
slechts een klein deel van de relevante gegevens (lage
opbrengst). Een illustratie van dit probleem, en van een
oplossingsrichting, wordt gegeven in kader 1 (‘Vér-
gaande precoördinatie’).
Verder blijken op het eerste gezicht simpele zaken als
het werken met (elektronische) post en het kiezen van

informatieloketten vooral in grote organisaties tot een
onbeheersbare situatie te kunnen leiden. Veel organisa-
ties hebben dan ook een start gemaakt met ‘kennis-
management’. Maar waar leg je welke kennis vast? En
hoe zorg je ervoor dat men op het juiste moment weer
over de juiste kennis kan beschikken? In kader 2 (‘Een
documentaire chaos opgelost’) wordt geschetst hoe door
de ontwikkeling van een geschikte architectuur informa-
tie weer vindbaar is gemaakt.
De hier geschetste veranderingen en problemen vragen
om een herbezinning op het vakgebied Documentaire
Informatievoorziening. De onderstaande indeling in
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Een documentaire chaos opgelost

Een voorbeeld van door informatietechnologie veroor-

zaakte - en inmiddels opgeloste - documentaire chaos is

dat van het Bouwfonds Hypotheken. Deze organisatie is

overgestapt op bijna-papierloos werken: corresponden-

tie wordt middels scanning gedigitaliseerd en notities

worden direct ingetoetst. De volgende vraag is echter:

waarin? Op een bepaald moment kon de medewerker

hiervoor kiezen uit vier mogelijkheden:

- het hypothekensysteem;

- het workflow management-systeem (als notitie bij een

bepaalde taak);

- op paginaniveau in het imagingsysteem (als digitale

annotatie op de imagepagina);

- op dossierniveau in het imagingsysteem.

Elk van deze mogelijkheden had haar eigen typische

eigenschappen als het gaat om zaken als wie de notities

kan raadplegen, en of ze wel of niet ongevraagd worden

getoond. Deze veelheid aan mogelijkheden was ont-

staan door meerdere factoren. Op verzoek van de mede-

werkers was in het hypothekensysteem een annotatie-

mogelijkheid op zaakniveau gecreëerd. Vervolgens

ontstond behoefte om ook meer vluchtige ad hoc noti-

ties te kunnen maken (‘Let bij terugbellen op...’). Hierin

werd voorzien door de workflow manager: notities op

taakniveau. Ten slotte werd er voor imaging pakketsoft-

ware ingekocht die standaard al twee (!) verschillende

mogelijkheden bood.

Medewerkers die de ‘historische’ ontwikkelingen niet

hadden meegemaakt werden geconfronteerd met een

hoogst verwarrende situatie. Er werden dan ook notities

gemaakt in de verkeerde omgeving, met alle gevolgen

van dien voor het primaire proces.

De oplossing voor deze problemen lag in een optimale

notitie-architectuur. Daartoe werd eerst een analyse

uitgevoerd. Hierin werd geïnventariseerd wat voor noti-

ties een rol spelen, welke functies zij vervullen in de

bedrijfsprocessen en wat de karakteristieken van die

notities zijn. Vervolgens werd de ‘notitie-architectuur’

ontwikkeld en naar de medewerkers gecommuniceerd,

waardoor een voor iedereen heldere, goed gestructu-

reerde situatie ontstond.

deelgebieden werpt daarop enig licht. Zij is bedoeld als
aanzet voor een verdere gedachtenwisseling. Wellicht
kan zij ook een rol spelen bij het herpositioneren van
DIV en de daaraan gerelateerde disciplines.

Een vlag die vele ladingen dekt

De situatie die zal ontstaan is er een waarin traditionele
DIV-disciplines nieuwe werkgebieden hebben gevon-
den en waarin de toegevoegde waarde van die discipli-
nes en de toegevoegde waarde van knowhow belegd in
software elkaar versterken. Er is echter nog een com-
plexe weg te gaan. Allereerst zal helder moeten worden
wat we onder DIV verstaan. In de praktijk blijkt op dit
gebied een wijdverbreide en hardnekkige spraakver-
warring te heersen. Deze spraakverwarring wordt nog
versterkt door inbreng vanuit de informatietechnolo-
gische hoek.
Om grip op de nieuwe situatie te krijgen, wordt aller-
eerst een differentiatie aangebracht binnen het brede
begrip DIV. Dit artikel beperkt zich tot het verkrijgen
van documentaire informatie (‘pull’) en het aanbieden
van (documentaire gegevens bedoeld als) informatie.
Beheersaspecten als ordening, ontsluiting en schoning
blijven buiten beschouwing.
DIV kent veel verschillende verschijningsvormen. Een
eerste onderscheid is dat tussen vraag-georiënteerde
DIV (‘pull’) en aanbod-georiënteerde DIV (‘push’).
Een nader onderscheid kan worden gemaakt tussen
DIV naar aanleiding van non-deterministische vragen
en DIV naar aanleiding van deterministische vragen.
Non-deterministische vragen vormen doorgaans de
grootste en meest complexe uitdaging. Zij behoeven
interpretatie en leiden niet tot een voorspelbaar resul-
taat. De reactie op een non-deterministische vraag is
niet ‘goed’ of ‘fout’ maar is in een bepaalde mate
relevant. Wellicht ten overvloede een voorbeeld van een
non-deterministische vraag: Welke invloed zal de infor-
matie- en communicatietechnologie het komende de-
cennium hebben op de organisatie van de Documen-
taire Informatievoorziening binnen de Nederlandse
overheid?
Bij een deterministische vraag daarentegen zijn de ge-
zochte documentaire gegevens eenduidig bepaald (voor-
beelden: ‘de brief van hr. X dd. Y’ of ‘de notulen van
vergadering Z’). Ten slotte kan verder worden gediffe-
rentieerd naar het betrekken van gegevens uit een pri-
vaat, een corporate en het publieke domein (bij ‘pull’),
respectievelijk het aanbieden van gegevens aan een
individu, medewerkers van een organisatie of een prak-
tisch onbeperkt publiek (in geval van ‘push’).
Aldus onderscheiden we negen deelgebieden binnen het
verkrijgen van documentaire informatie.

1 Deterministische pull uit het persoonlijke domein

Dit treedt op bijvoorbeeld naar aanleiding van het
afhandelen van persoonlijke zaken door middel van
correspondentie. Een voorbeeld: iemand krijgt niet tij-
dig een reactie op een door hem verstuurde brief. Hij
pakt de bewuste brief om de gegevens van de geadres-
seerde te verkrijgen, zodat deze kan worden gebeld.
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Persoonlijk Bedrijfsniveau Publiek
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Persoonlijk Bedrijfsniveau Publiek

Schema 1 Decompositie tot negen DIV-deelgebieden

2 Deterministische pull uit het bedrijfsdomein

Hier gaat het veelal om bulkprocessen in een professio-
nele omgeving. Bij het behandelen van de verhoging van
de hypotheek (zie bij 1) worden bij de hypotheekver-
strekker relevante gegevens bijgezocht. Het domein
waarin die relevante gegevens zich bevinden is goed
afgebakend en relatief beperkt. De vraagstelling is deter-
ministisch. Veelal gaat het om zaakgerelateerde gege-
vens (‘dossiers’).

3 Deterministische pull uit het publieke domein

Meestal gaat het bij deterministische vragen gericht op
het publieke domein om gestructureerde gegevens, bij-
voorbeeld aandelenkoersen. Er zijn echter ook voor-
beelden voor DIV in dit deelgebied. Zo kan men via de
telefoon het actuele weerbericht opvragen.

4 Non-deterministische pull uit het persoonlijke domein

Een individu haalt informatie uit het eigen domein
(eigen pc of eigen gebied binnen een netwerk) over een
bepaald onderwerp of naar aanleiding van een bepaalde
vraagstelling. Als de verzameling binnen dit domein
zeer beperkt van omvang is, zijn alle vragen de facto
deterministisch (men weet dan immers precies welk

artikel of welk document men wil hebben). Een voor-
beeld: bij het schrijven van een rapport stuit een bedrijfs-
adviseur op een probleem waarover hij zijdelings al eens
eerder rapporteerde. Maar in welk verband was dat? En
in welk rapport?

5 Non-deterministische pull uit het bedrijfsdomein

Naar aanleiding van een non-deterministische vraag
wordt informatie verkregen uit de gegevensverzame-
lingen die door een organisatie worden beheerd. Een
bijzondere vorm hiervan maakt onderdeel uit van ‘kennis-
management’ (of het bredere fenomeen dat wel wordt
aangeduid met ‘Competence Leverage’). Een voorbeeld
zoals dat kan worden gevonden binnen een adviesbu-
reau: Welke ervaringen heeft ons bedrijf opgedaan met
de toepassing van de sociotechnische benadering in
uitvoeringsorganen van de sector sociale zekerheid?

6 Non-deterministische pull uit het publieke domein

Naar aanleiding van een non-deterministische vraag
worden documentaire gegevens gevonden, waarvan een
deel relevant is. Vooraf is niet een eenduidig verband
tussen de vraag en de relevante documentaire gegevens
gelegd. Het domein waarin relevante gegevens kunnen
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Functionaliteit Vakdisciplines Implementatie-

technologieën

Kennismanagement Documentalisten Internet

Information retrieval Archivisten Intranet

Schema 2 Lichte oefeningen met het DIV-raster

worden aangetroffen is praktisch onbeperkt. De eerder-
genoemde vraagstelling kan ook hier als voorbeeld wor-
den gegeven, nu echter toegepast op het publieke do-
mein: Welke ervaringen zijn opgedaan met toepassing
van de sociotechnische benadering in uitvoeringsorganen
van de sector sociale zekerheid?

7 Push naar het persoonlijke domein: ‘pointcast’

Als zonder direct voorafgaande specifieke vraag aan een
individu gegevens worden aangeboden, spreekt men
van ‘pointcast’. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een Intra-
netomgeving door een ‘pointcast-server’ op basis van
een voor langere tijd opgegeven persoonlijk interesse-
profiel. De geselecteerde gegevens zijn dan afkomstig uit
het corporate of het publieke domein en worden aange-
boden aan een individu. Een aardig voorbeeld hiervan
zijn bepaalde SMS-diensten (Short Message Service)
van een GSM-provider: zo kunt u op uw verzoek auto-
matisch worden gebeld als er een weersomslag is in uw
postcodegebied.
Een bijzondere vorm van pointcast is mail die vanuit een
persoonlijk domein aan één geadresseerde wordt ge-
stuurd.

8 Push naar het bedrijfsdomein: ‘narrowcast’

Er is sprake van ‘narrowcast’ als aan een beperkte
doelgroep (bijvoorbeeld de medewerkers binnen een
organisatie) ongevraagd gegevens worden aangeboden.
Dit gebeurt op grote schaal in de vorm van nieuws-
brieven, circulaires enzovoort. De gegevens zijn afkom-
stig uit een persoonlijk, een corporate of het publieke
domein en zijn bestemd voor de medewerkers binnen de
organisatie.

9 Push naar het publieke domein: ‘broadcast’

Bij deze vorm van DIV worden zonder specifieke vraag
aan een grote doelgroep gegevens aangeboden. Voor-
beelden: advertenties en nieuws via de krant; het actuele
weerbericht via het Weather Channel op tv. De betref-
fende gegevens zijn afkomstig uit een persoonlijk, een
corporate of het publieke domein.

En nu: aan de slag

De boven beschreven indeling laat zich goed weergeven
in een eenvoudig raster (zie schema 1). De drie kolom-
men van het raster staan voor de drie domeinen waaruit
de gegevens afkomstig (bij pull) respectievelijk voor
bestemd zijn (bij push): het persoonlijke domein, het
corporate domein en het publieke domein. De drie rijen
staan voor drie functionele gebieden: deterministische
‘pull’, non-deterministische ‘pull’ en ‘push’.
Het raster dat aldus ontstaat kan worden gebruikt om

bepaalde functionaliteit op het gebied van DIV te plaat-
sen, zodat helder is wat het wel is en wat niet. Ook kan
het raster worden gebruikt om aan te geven welke
vakdisciplines in welke DIV-deelgebieden relevant zijn.
Als laatste voorbeeld: ook de relatie tussen DIV en de
verschillende implementatietechnologieën kan in het
raster worden aangegeven.
Hier volgen enkele lichte oefeningen met het gebruik
van het DIV-raster. In schema 2 zijn van de drie onder-
werpen functionaliteit, vakdisciplines en implementatie-
technologieën de relevante deelgebieden grijs aangege-
ven.

Functionaliteit

Kennismanagement heeft betrekking op veel DIV-deelge-
bieden. Effectief kennismanagement zal er ook toe lei-
den dat er intensieve relaties tussen de verschillende
deelgebieden ontstaan. Zo zal er overdracht zijn van
relevante gegevens uit het publieke domein naar het
corporate en wellicht het persoonlijke domein, en omge-
keerd vanuit het persoonlijke naar het corporate do-
mein.
Information retrieval is een (complexe) functionaliteit die
vereist is bij een non-deterministische vraagstelling.

Vakdisciplines

Voor bepaalde DIV-deelgebieden is de specifieke in-
breng van documentalisten relevant. Aanvullend aan gene-
rieke oplossingen is hun inbreng noodzakelijk om de
juiste randvoorwaarden te scheppen (bronnenmanage-
ment, welke structurering en hoe diep, inrichting van
het beheer van gecontroleerde verzamelingen trefwoor-
den, onderwerpen enzovoort). Ook is deze vakdiscipline
nodig om effectief te zoeken in grote verzamelingen
ongestructureerde gegevens.
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De vakdiscipline van de archivisten is relevant daar waar
DIV-deelgebieden te maken hebben met bedrijfsvoe-
ringsbelang, verantwoordingsbelang en cultureel be-
lang.

Implementatietechnologieën

Het Internet kan een belangrijke rol spelen bij bepaalde
DIV-deelgebieden. Het acteert op het domein van pu-
blieke gegevens.
Intranet-toepassingen vinden hun legitimatie op corporate
niveau. Zij acteren op gegevens uit het corporate en het
persoonlijke domein.

Conclusies

De mogelijkheden op het gebied van Documentaire
Informatievoorziening maar ook de verschijningsvor-
men van DIV zijn sterk in beweging onder invloed van
nieuwe technologieën. De betekenis van DIV voor orga-
nisaties en individuen neemt toe door de proliferatie van
deze technologieën.
Nieuwe initiatieven die binnen organisaties op het ge-
bied van DIV worden ontplooid maken deel uit van een
groter, samenhangend geheel. Deze samenhang heeft

gevolgen voor de gewenste functionaliteit, voor de inzet
van vakdisciplines, voor gegevensarchitectuur en voor
het beheer van gegevens en van functionaliteit. Het
verdient daarom aanbeveling deze samenhang in kaart
te brengen en DIV-functionaliteit in een organisatie
systematisch verder te ontwikkelen.
Hier ligt een uitdaging voor de informatieprofessional.
Hij/zij kan een sleutelrol vervullen in de veranderingen
die voor ons liggen. In de nieuwe situatie zal de rol van
deze informatieprofessional in veel gevallen zijn ver-
schoven naar minder uitvoerend en meer conditione-
rend en faciliterend. Naast vakmanschap en inzicht zal
er vooral overtuigingskracht (‘tell and sell’) en doorzet-
tingsvermogen nodig zijn om de nieuwe situatie te
helpen realiseren. Maar bovenal is visie vereist. Visie die
aangeeft hoe een nieuwe situatie eruitziet die kan ont-
staan als op het terrein van DIV zowel vakmanschap als
automatiseringshulpmiddelen hun terechte plek heb-
ben gekregen, complementair aan elkaar en dienend ten
opzichte van de rol van organisaties in de maatschappij.

Met dank aan P.B. Ammerlaan, dr. P.E. Baak en drs. T. ten Cate

voor het ‘meepuzzelen’.


