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W IE NU KIJKT NAAR DE OPLEIDING Informatiedienstverle-

ning en -Management/IDM, ziet een beroepsoplei-

ding die met elan en professionaliteit opnieuw is opgezet.

Dat is iets waar alle IDM-opleidingen trots op kunnen zijn.

Het heeft in de ogen van de visitatiecommissie destijds

niet veel gescheeld of de IDM-opleidingen hadden hun

werkzaamheden versnipperd voortgezet, met alle – waar-

schijnlijk negatieve – gevolgen van dien. 

In 1996 maakten de toenmalige BDI’s de keuze om een

deel van de bibliotheek- en documentaire informatievoor-

ziening in de klassieke zin van het woord achter zich te

laten en de weg in te slaan van informatiedienstverlening

en -management. Uit de visitatie ‘Met het oog op morgen’,

die in 1998 bij de IDM’s plaatsvond, bleek dat de opleidin-

gen de juiste strategische keuze hadden gemaakt. Ook

kwam hierin naar voren dat de opleidingen zich in een

meer of minder vergevorderd stadium van vernieuwing

bevonden. 

Toch bleek de positionering en profilering van de opleiding

nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Bovendien sloot het

beroepsbeeld te weinig aan bij de ontwikkelingen van de

beroepspraktijk, was er geen helder richtinggevend kader

en ontbrak een breed gedragen visie op het beroep. Hier-

door was het beroep moeilijk af te bakenen en ook nog vrij

onbekend, niet alleen in het werkveld maar ook bij studen-

ten.

Aan deze problemen lag een grote verdeeldheid tussen de

opleidingen ten grondslag, zo constateerde de visitatiecom-

missie. In het landelijk overleg werd weliswaar met elkaar

gesproken, maar dat leidde destijds niet tot één uitgedra-

gen beeld. 

Focus op kennis
Tegenwoordig is ‘focus op kennis’ het opleidingsprofiel dat

door alle IDM-opleidingen wordt onderschreven en – zij

het met onderlinge accentverschillen – uitgevoerd. Men

heeft gekozen voor een gemeenschappelijke visie op het

beroep en de opleiding; het individuele perspectief van de

afzonderlijke opleidingen werd hieraan ondergeschikt

gemaakt. Het veranderingsvermogen van de mensen die

de opleiding hebben vernieuwd, is bijzonder groot

geweest, al heeft het gehele traject een zware wissel getrok-

ken op de inzet en energie van vooral docenten. 

Hoewel het nieuwe profiel inhoudelijk sterk is, wordt het

door het bedrijfsleven niet als zodanig herkend. Zij meent

dat het profiel toch vooral door opleidingen zelf wordt inge-

vuld en gehanteerd. Op het ogenblik heeft de markt dan

ook het gevoel dat de IDM’s met de ‘focus op kennis’ ver-

der weg zijn geraakt van hun oorsprong en zij vraagt zich

af of de IDM’s hun opleiding wel in een veilig vaarwater

hebben gebracht. Waarin onderscheidt de opleiding zich

nu precies van andere en waar leidt deze toe op? Sterker

nog, de markt reageert met onbegrip en verbazing op de

‘ontsokkeling’ van de informatieprofessional.

Hier zien we een klassieke discussie, die bijvoorbeeld ook

bij het HEAO heeft plaatsgevonden. De IDM laat de oplei-

ding aansluiten bij bedrijfsprocessen (business-context) en

kiest niet voor de technologische invalshoek, maar voor

kennis- en leeraspecten. Maar door de markt wordt dat

onvoldoende opgepikt. Hier laten de IDM-opleidingen dus

iets liggen wat belangrijk is.

Ook bevindt het merendeel van de IDM-opleidingen zich

nog steeds in een gedoogpositie ten opzichte van andere

opleidingen. Neem HEAO BI, CE, HIO en BIK (Bestuurlij-

ke Informatiekunde) – zij hebben alle gevestigde posities

ingenomen en kijken met een scheef oog naar het buiten-

beentje IDM. Evenals de markt weten ook zij niet goed wat

de toegevoegde waarde van de opleiding is. Tegelijkertijd

concurreren zij met de IDM door zich meer te profileren.

Ontwikkelingen in de markt
De markt ontwikkelt zich in een rap tempo en dient door

de IDM-opleidingen nauwlettend in de gaten te worden

gehouden. Kijk bijvoorbeeld naar de producenten van infor-
matie en kennis, waaronder informatieverschaffers als 

Elsevier en ACNielsen. Zij zetten zwaar in op zowel digita-

lisering en integratie van grondstoffen (productinforma-

René Tissen

Vier overlevingsscenario’s voor IDM

De IDM in een spagaat
De kritiek in het visitatierapport uit 1998 hebben de IDM-opleidingen ter harte genomen.

Met ‘Focus op Kennis’ als gemeenschappelijk beroepsprofiel presenteren ze zich tegen-

woordig aan de buitenwereld. Toch wordt het nieuwe profiel door het bedrijfsleven en de

studenten niet als zodanig herkend. Bovendien is kennismanagement niet geworden wat

ervan verwacht werd. René Tissen schildert daarom vier overlevingsscenario’s voor de IDM.
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Bij de afnemers, zoals ondernemingen, instituten en eind-

gebruikers, zien we een realtime behoefte aan kennis ‘on

demand’. Toch wordt aan die behoefte maar beperkt tege-

moet gekomen. Kennismanagement in organisaties lijkt

namelijk een zachte dood te zijn gestorven, althans in de

eerste levensfase. Die heeft te weinig aantoonbare toege-

voegde waarde laten zien. Ondernemingen stellen momen-

teel weer de tastbare economie van de ‘dingetjes’ centraal,

want de kenniseconomie is te complex, te ongrijpbaar

gebleken. Onterecht, maar onmiskenbaar. En dus wordt de

functie van kennismanager (CKO, hoofd KM) in rap tempo

opgeheven c.q. in andere functies geïntegreerd. 

Daarentegen zien we momenteel wél diverse kennisma-

nagementtoepassingen doorgevoerd worden, omdat die

van aantoonbare invloed zijn op de business performance

van ondernemingen. Een van de instrumenten van dit

moment is het opzetten van ‘living communities’ – virtuele

gemeenschappen – om de samenwerking tussen mensen

en eenheden te optimaliseren en zo kennisveredeling te

realiseren. Het is een prachtig instrument dat technologie-

ondersteunend kan worden geïntroduceerd en dat muren

in ondernemingen slecht zonder ze te hoeven afbreken.

Het instrument helpt ondernemingen om van de klassieke

‘stock’-benadering van kennis over te stappen op een

‘flow’-benadering.

tie), als op de bescherming ervan. We lijken snel een toe-

komst tegemoet te gaan, waarin we écht voor alle informa-

tie moeten gaan betalen. En dus wordt informatie afge-

schermd, selectief ter beschikking gesteld en worden er

hoge bedragen voor gerekend. 

Ook neemt de kwaliteit van de informatievoorziening toe.

Dat is belangrijk omdat ondernemingen steeds meer

behoefte hebben aan onderbouwd inzicht in het functione-

ren van hun bedrijf. Onder het motto ‘meer weten, minder

kreten’ zullen ondernemingen het belang van een kwalita-

tief hoogwaardige informatievoorziening steeds meer gaan

herkennen en erkennen. Het is voor veel ondernemingen

nu nog een braakliggend terrein, maar dat zal snel tot het

verleden gaan behoren.

De bemiddelaars, zoals bibliotheken, infomediairs en uitge-

vers, spelen hier op in door zich te specialiseren. Want de

markt vraagt om richtinggevende informatieadviezen op

basis van specifieke deskundigheden. Een klassieke vraag

als ‘waar kan ik een bepaald boek vinden’ is niet meer aan

de orde. Gevraagd wordt: wat moet ik lezen? Het draait nu

om de toegevoegde waarde in het advies en daarnaast om

de digitale informatiehuishouding van de gebruikers

(opslag, toegang, duurzaamheid): hoe kan ik de informatie

snel en gemakkelijk vinden? 

Foto’s: Egon Viebre



Tot slot zien we bij de afnemers dat hun absorptiebereid-

heid en -vermogen om nieuwe technologie aan te schaf-

fen – ondanks de nog steeds snelle ontwikkeling van

informatie-, communicatie- en kennistechnologie –

is afgenomen. Dat is jammer, want daarmee dreigen 

wij het kind met het badwater weg te gooien. Immers, 

de nieuwe technologie die nu ontwikkeld wordt, is wel

degelijk veelbelovend voor de productiviteit van onder-

nemingen, terwijl bestaande technologie dat vaak on-

voldoende is.

Het belang van kennis
Als KM een zachte dood lijkt gestorven, wordt kennis dan

niet meer belangrijk gevonden? Jawel, zegt tachtig procent

van de ondernemers in een recent KPMG-onderzoek. Maar

die vraag had net zo goed kunnen luiden: is liefde belang-

rijk? Het antwoord zegt in de praktijk niet veel. 

Mist u kansen zonder het effectief managen van kennis,

was een andere vraag. Ja, natuurlijk – maar zonder de lief-

de missen we ook kansen… Als ondernemingen gevraagd

wordt: mist u dan omzet, dan zegt 12 procent meer dan

een tiende omzet te missen als zij kennis niet goed

managen. De grootste groep, 15 procent, bevindt zich in 

de categorie 2 tot 4 procent. Bijna 40 procent van de 

ondervraagden blijkt niet te weten hoeveel kennismanage-

ment hen kost als percentage van de omzet. Iets minder

Informatie Professional 2003 [7] 418

IDM-opleidingen in gesprek met het werkveld

Na het kritische visitatierapport ‘Met het oog op morgen’ (1998)
hebben de IDM-opleidingen gezamenlijk een geheel nieuw
beroepsprofiel ontwikkeld: ‘Focus op kennis’ (2000). Op basis
van dit profiel hebben de zes hogescholen afzonderlijk een
onderwijsprogramma uitgewerkt. Om het profiel en het onder-
wijs te toetsen aan de actualiteit en de eisen van het werkveld
organiseerden de IDM-opleidingen op 18 februari 2003 een werk-
veldconferentie. 
Aan deze conferentie in de Haagse Hogeschool namen circa
zeventig mensen deel uit het onderwijs en het werkveld. Werk-
veldvertegenwoordigers waren gerecruteerd uit de adviescom-
missies die de meeste opleidingen hebben, uit beroepsorganisa-
ties, stagebedrijven en andere praktijkcontacten, zoals
consultants op het IDM-terrein, gastdocenten en oud-studenten. 
De inleiding voor deze dag werd verzorgd door prof.dr. R.J. Tis-
sen. Hij was de voorzitter van de visitatiecommissie uit 1998 en
aan zijn boek over kennismanagement ‘Value-based knowledge
management’ (1998) is het model voor het nieuwe beroeps-
profiel ontleend. 
Een bewerking van deze inleiding is hierbij afgedrukt. Tissen
betoogde dat de huidige ontwikkelingen opnieuw een koersbepa-
ling van de opleiding eisen. Kennismanagement, zoals dat vijf
jaar geleden werd gezien, is niet meer het vanzelfsprekende
oriëntatiepunt voor een IDM’er. De georganiseerde aandacht
voor kennis en leren heeft binnen organisaties niet die hoge
vlucht genomen die ervan verwacht werd. 
Maar Tissen zag ook nog wel kansen in een tweede vernieu-
wingsronde in het bedrijfsleven voor een opleiding die niet ‘tech-
nologie’ als uitgangspunt heeft, maar juist de ‘business context’ 

en de menselijke (leer-)kant van informatie- en kennisprocessen.
Hij adviseerde de gezamenlijke IDM-opleidingen een strategisch
onderzoek te verrichten naar de meest kansrijke toekomst. Om
de gedachten te bepalen schetste hij vier scenario’s die door de
aanwezigen van commentaar werden voorzien. 
Uitgesproken voorstanders van een van de vier scenario’s waren
er eigenlijk niet. De meeste reacties gingen in de richting van een
combinatie van het behoud van de sterke en unieke kanten van
de IDM-opleiding (scenario 1 en/of 2) en een ‘grote sprong voor-
waarts’ (scenario 3), die de IDM’er een herkenbare en goed
gewaardeerde plek in organisaties op moet leveren. Scenario 4
(‘Over en sluiten’) ziet Tissen zelf als een basis voor de gedach-
tebepaling. Om langs die weg (wat zouden we gaan missen?) het
juiste mandaat te krijgen voor een nieuwe koers. 
De werkveldconferentie heeft nog geen eenduidig beeld opgele-
verd van de juiste koers voor de IDM-opleidingen. Een van de
redenen daarvoor is dat het werkveld sterk gedifferentiëerd is. En
het laatste woord over kennismanagement is nog niet gezegd, zo
bleek ook uit de discussies tijdens de middagsessies, toen de
opleidingen onderdelen van hun programma presenteerden aan
het werkveld. 
De conferentie heeft wel een belangrijke bijdrage geleverd aan de
standpuntbepaling van de betrokken opleiders en hun werkveld-
contacten. Het landelijk overleg van IDM-opleidingen zal op
basis van de verslagen van deze conferentie nieuwe stappen
voorbereiden en zal deze dan hopelijk nog dit jaar gaan voorleg-
gen aan het werkveld. 

Jos van Dijk
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dan 50 procent zegt dat de kosten wel meevallen: 0 tot 2

procent van de omzet. 

Wat is de verwachte return on investment? Wat levert ken-

nismanagement op? Van de ondervraagden heeft 64 pro-

cent geen idee! Daarmee is het huidige bedrijfsklimaat in

Nederland wel zo’n beetje geschetst. 

De markt in vlindervlucht 
Als het huidige kennismanagement in Nederlandse organi-

saties geen rol van betekenis meer speelt, en het nog even

duurt voor de tweede levensfase van KM zichtbaar vruch-

ten gaat afwerpen, hoe staat het dan met de markt voor

informatieprofessionals? 

Welnu, die markt is onverminderd kansrijk, alleen econo-

misch zit het nu een beetje tegen. De economie is in

mineur en zal dat nog wel even blijven. De markt vraagt

echter wél om een heldere en beter te begrijpen positione-

ring van de informatieprofessional: waarom moet zij kie-

zen voor een afgestudeerde van de IDM-opleiding en niet

voor iemand van een meer technologisch en systeem-

georiënteerde opleiding?

Daar komt bij dat er voor bepaalde informatiefuncties lang-

zaam maar zeker sprake is van een zekere ‘downgrading’

i.e. van verlaging van de beroepskwalificaties tot mbo-

niveau. Zo hoorde ik laatst een aantal directeuren van grote

bibliotheken zeggen dat zij al dat ‘hbo-gedoe’ (dus nog vóór

de BaMa) maar niets vonden. Ze wilden geen opwaarde-

ring van het beroep van bibliothecaris, geen entertainment-

economie en geen informatiedesks. Wat wilden ze wel?

Een servicemedewerker op mbo-niveau die klantvriendelijk

kan werken. 

Het is een gedachtegang die ik herken, maar betreur. 

Tegelijkertijd is de concurrentie van de andere opleidingen

onverminderd sterk; zij gaan zich ook meer profileren. 

IDM in de spagaat 
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de huidige IDM-

opleidingen? Deze lijken zich in een spagaat te bevinden.

Aan de ene kant kunnen we stellen dat hun aanbod onvol-

doende helder en onderscheidend is ten opzichte van de

markt en van toekomstige studenten. De aandacht voor

‘focus op kennis’ heeft weliswaar tot meer richting en kwa-

liteit van de IDM-opleidingen geleid, maar resulteert (nog)

niet in een grotere herkenbaarheid van de IDM’er. 

Aan de andere kant is het onjuist als de opleidingen zeg-

gen dat ze geen toekomstperspectief meer hebben. Kijk

naar de toenemende vergrijzing – een tekort aan informa-

tieprofessionals dreigt! – en de steeds verdergaande profes-

sionalisering van de informatiemarkt. Op de langere ter-

mijn blijft er dus behoefte aan informatieprofessionals. 

De vraag is nu: hoe kunnen de IDM-opleidingen anticipe-

ren op al deze ontwikkelingen? Zij hebben de keuze uit vier

overlevingsscenario’s: ‘energiek doorpolderen’, ‘terug naar

de bron’, ‘de grote sprong voorwaarts’ en ‘over en sluiten’.

Energiek doorpolderen
In dit eerste scenario wordt de verdere professionalisering

en kwaliteit van de opleidingen met kracht voortgezet. Met

een sterkere focus op kennis lopen de opleidingen echter

het risico dat de interne gerichtheid verder toeneemt. 

Ook behelst het scenario het onderzoeken en realiseren

van doelgerichte mogelijkheden om de marktprofilering

van de IDM te verbeteren. Maar is dat voldoende? Kunnen

de opleidingen voldoende deuken in een pakje boter slaan

om de opleiding helder te profileren?

Eveneens besteedt men veel meer aandacht aan de kwali-

teit, inzetbaarheid en energie van mensen. De vraag is of

daar genoeg financiële middelen voor beschikbaar zijn. Al

het geld gaat namelijk naar de groei van de opleidingen en

naar BaMa-achtige benaderingen, en de bezuinigingen

moeten vooral gevonden worden in de personele sfeer.

In dit scenario wordt, zoals de naam al aangeeft, energiek

doorgepolderd in de zin van: vast blijven houden aan de

ingezette koers van professionele ontwikkeling van de

opleiding, de hond in zijn nek blijven bijten, of anders

gezegd: de markt nadrukkelijk (blijven) informeren over

het belang van de opleiding en de kwaliteit van studenten.

De opleidingen zouden het serieus moeten overwegen, al

staan dan wel een paar dringende zaken op de agenda,

waarvan één bovenaan: waartoe leidt IDM op en hoe her-

kenbaar is dat in de markt? De vraag is of dat lukt. Het 

perspectief van de opleiding op lange(re) termijn blijft 

diffuus.

Terug naar de bron
De opleidingen stemmen in dit scenario het beroeps- en

opleidingsprofiel af op de behoeften van alle typen biblio-

theken. Zij keren daarmee terug naar de bron van het vak.

De herkenbaarheid van de opleiding zal daardoor krachtig

toenemen.

De vraag is of hier sprake zal zijn van een structurele

marktvraag van voldoende niveau. Zoals eerder gesteld:

sommige bibliotheken willen beroepskrachten op mbo-

niveau. Dat kan betekenen dat de markt besluit dat er

maximaal drie opleidingen hoeven te zijn, met allerlei

saneringen bij de IDM’s tot gevolg. De rest van de informa-

tiemarkt wordt overgelaten aan de klassieke concurrentie,

zoals HEAO en HIO.

Jammer is dat met dit scenario het vernieuwende 

gedachtegoed van de IDM verdwijnt. De kans is zelfs 



Informatie Professional 2003 [7] 4 21

Strategische studie 
Tot zover de vier scenario’s, maar hoe moeten de opleidin-

gen nu verder? Ze zijn in een fase beland dat een strategi-

sche toekomstverkenning noodzakelijk lijkt te zijn gewor-

den. Laat zo’n studie doen, zodat de bestaande

IDM-opleidingen een onderbouwde visie kunnen ontwik-

kelen op de markt (waar gaat het naartoe?) en op het

beroep (wie doet wat?) en zo bepalen waar eenieder naartoe

wil. De snelheid en diversiteit van maatschappelijke en

technologische ontwikkelingen moeten daarbij niet uit het

oog verloren worden. 

Een ander advies is om niet alles zelf te doen. Speel ook

leentjebuur. Kijk naar de benaderingen van IDM buiten de

landsgrenzen, want ook daar speelt dezelfde problematiek

bij de opleidingen. Onderzoek in dit verband vooral het

Engelse en Amerikaanse model, waarin differentiatie van

het aanbod en permanente educatie centraal staan.

Tot slot nog dit: ontketen geen nieuwe revolutie, maar ver-

nieuw stapsgewijs vanuit de opvatting dat goede dingen

alleen gebeuren wanneer er ook een beetje rust is om het

goede te laten gebeuren.

Prof.dr. R. Tissen is Managing Partner van KPMG Knowledge 
Advisory Services en deeltijd hoogleraar Bedrijfskunde aan Universiteit
Nyenrode.

Dit is een bewerking van een lezing gehouden op 18 febru-

ari 2003 tijdens een werkveldconferentie van de IDM-

opleidingen.

aanwezig dat de opleiding afdaalt

naar mbo-niveau.

Grote sprong voorwaarts
In het derde scenario transforme-

ren de opleidingen daadwerkelijk

tot goed te onderscheiden spelers

in de markt van informatieprofes-

sionals. Hun rest maar één alter-

natief: de IDM moet zich niet

positioneren als technologieoplei-

ding – ook al kent de IDM enkele

zware technologieaccenten. Men

moet zich juist richten op de busi-

nesscontext en op de menselijke

(leer-)kant van informatie- en 

kennisprocessen. Dáárvan weten

we dat er een markt voor bestaat. 

De opleiding positioneert zich

met een zekere arrogantie direct

op het hoogste kwaliteitsniveau

van informatieprofessionals en

biedt ‘levenslange’ vervolgoplei-

dingen aan, onder meer via per-

manente educatiepunten (PE’s).

De IDM’s geven aan dat het vak

alleen kan worden uitgeoefend door diegenen die per jaar

een x-aantal PE-punten haalt. Wie die punten niet haalt,

kan het vak dus niet uitoefenen. Kijk bijvoorbeeld naar de

advocatuur: advocaten kunnen hun vak niet uitoefenen als

ze jaarlijks geen bepaald aantal PE-punten halen. Langza-

merhand verspreidt dit streven naar accreditatie zich over

allerlei andere typen opleidingen. 

Het vak van informatieprofessional verkrijgt zo status,

docenten en stafmedewerkers werken vernieuwend aan

zichzelf. Meer uitwisseling en meer roulatie met de markt

wordt (kern-)onderdeel van de loopbaanontwikkeling van

informatieprofessionals.

Het scenario is een sprong voorwaarts, weliswaar met een

zekere arrogantie, maar niet onrealistisch. 

Over en sluiten
Evenmin onrealistisch is het vierde en laatste scenario: de

opleidingen besluiten zichzelf op te heffen. Ze beseffen dat

ze het goed hebben gedaan en zien het mooie gedachte-

goed dat is opgebouwd, maar moeten ook accepteren dat

de markt aan hun afstudeerders geen behoefte (meer)

heeft. 

Breng (onder-)delen van het bestaande curriculum onder

in een nieuwe BaMa-opleiding en integreer een aantal ver-

diepingsvakken in de HEAO/BIK-opleidingen, die voor

hen aanvullende competenties bieden. En zorg voor een

goede afwikkeling van de opleidingen, zodat zowel het

gedachtegoed als de kwaliteit van mensen elders goed tot

hun recht komen, bijvoorbeeld op universitair niveau 

(boek-, archief- en informatiewetenschap) en op hbo-

niveau (Instituut voor Media en Informatie Management

en de opleiding Archivistiek).

De opleidingen moeten trots zijn op hetgeen ze hebben

bereikt.




