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om aan te geven dat in alle fasen van het proces informa-

tie-uitwisseling plaatsvindt met de doelgroep, andere orga-

nisaties en externe informatiebronnen.

Het informatiecentrum moet zich in dit proces ontwikke-

len van een verzameling, min of meer onafhankelijk wer-

kende, winkeltjes naar een samenhangende eenheid die

sterk is in dienstverlening op maat. Winkeltjes hebben de

neiging te wachten totdat een klant binnenkomt. Het

informatiecentrum moet actief op zoek naar die processen

binnen het instituut, waarin informatiedienstverlening een

meerwaarde kan hebben voor de inhoudelijke programma’s.

Hiertoe dient een structuur te worden neergezet (een

organisatorisch kader), waarin informatieprocessen geïnte-

greerd worden met de processen zoals ze binnen program-

ma’s verlopen. Daarnaast dienen attitudes binnen het

informatiecentrum te worden omgevormd naar een werk-

wijze waarin flexibiliteit, maatwerk en eigen initiatief

kernthema’s zijn. Het informatiecentrum dient adequaat

in te spelen op ontwikkelingen binnen het NIZW, maar

ook de informatievoorziening vanuit het NIZW naar de

buitenwereld te integreren met de in het instituut aanwe-

zige kennis. Informatievoorziening naar de buitenwereld

is niet langer een proces dat pas na afloop van een pro-

gramma aandacht krijgt, maar maakt daar vanaf het begin

een integraal onderdeel van uit.

Uit de hierboven geschetste benadering vloeien verschil-

lende rollen voort die het informatiecentrum voor het

NIZW kan vervullen. Ze zijn samengevat in tabel 1 op

pagina 32.

Gewenste situatie
Waar eindigt het ingezette proces? Uiteindelijk in een situ-

atie die op een groot aantal punten wezenlijk verschilt van

de manier van werken bij de start van dit proces. De te

bereiken situatie beschrijven we hieronder in termen van:

structuur, budgettering, facilitering van programma’s en

expertisecentra, de nauwere relatie met de automatise-

ringsafdeling en het elektronisch publiceren, personeel,

systemen, en tot slot cultuur – kortom een vrije interpreta-

tie van het 7S’en-model van McKinsey. Begonnen is echter

met een nieuwe missie die het informatiecentrum voor

zichzelf heeft geformuleerd.

Missie:

Het informatiecentrum verhoogt de kwaliteit

van het werk van het NIZW door op 

professionele wijze de informatie- en kennis-

processen binnen het NIZW te organiseren, 

faciliteren en innoveren

Structuur
Het beoogde structurele doel is één centrum met verschil-

lende taakgroepen: documentatie, infolijn, adresredactie,

thesaurus, archief, databaseontwikkeling. De structuur bin-

nen het centrum dient recht te doen aan de verschillende

taken: een staande organisatie om structureel diensten te

verlenen en de informatie-infrastructuur te onderhouden.

Daarnaast moet ruimte gecreëerd worden voor ontwikke-

ling, vernieuwing, het aannemen van nieuwe opdrachten.

Het model hiervoor bevat de volgende elementen:

• matrixvorm, bestaande uit taakgroepen en projecten;

• functies: management, ‘taakgroephoofden’, projectleiders,

medewerkers met specifieke deskundigheden (thesaurus,

documentalisten, database-ontwikkelaars, databeheerders

enzovoort) en medewerkers die op verschillende taken bin-

nen het centrum inzetbaar zijn.

Het bleek dat medewerkers van het informatiecentrum zo

sterk op hun eigen takenpakket gericht waren, dat ze wei-

nig idee hadden van het werk van collega’s. Om medewer-

kers bij het veranderingsproces te betrekken en te motive-

ren hun taak te bezien in het geheel van de nieuwe ont-

wikkelingen, werden de volgende acties ondernomen:

• de taken van alle leidinggevenden zijn opnieuw

benoemd, waarbij naast de verantwoordelijkheid voor een

taakgroep, expliciet is vermeld de bijdrage aan het ontwik-

kelen van het informatiemanagement voor het geheel;

• door enkele verschuivingen en de samenvoeging van de

leiding over meerdere taakgroepen konden twee mede-

werkers vrijgemaakt worden voor respectievelijk het in

gang zetten van veranderingen, de coördinatie van nieuwe

ontwikkelingen en het verbeteren van de contacten met

andere onderdelen in de organisatie. Tevens voor de

ondersteuning van medewerkers in het hele instituut bij

het gebruik van de beschikbare informatiesystemen en de

mogelijkheden van de in huis gebruikte softwarepakketten;

• voor alle betrokken medewerkers worden regelmatig 

lunchbijeenkomsten georganiseerd waar steeds een van de

onderdelen van het werk van het informatiecentrum wordt

gepresenteerd; 

• daarnaast is er de gelegenheid geboden voor meer onder-

linge uitwisseling van werkprocessen, door het ‘kijkje in

de keuken van een collega’.

Ina Wisselink en Chris Frowein

Integratie van informatiedienstverlening 
Veel instituten waarbij de interne informatiedienstverlening lange tijd een ondergeschoven

kindje is geweest, maken nu een ontwikkeling naar kenniscentrum door. Vakinhoudelijke

experts en informatiedienstverleners dienen daarbij gezamenlijk te werken aan de missie

van het instituut, omdat ICT de drijvende kracht achter hun bestaansgrond wordt. Ina

Wisselink en Chris Frowein beschrijven hoe het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

(NIZW) deze uitdaging oppakt.

Aan het begin van het veranderingstraject is de 

ondersteuning van de informatievoorziening binnen

het NIZW – verklaarbaar vanuit de historie (fusies) – ver-

deeld over kleine afdelingen met eigen taken die tot voor

kort min of meer zelfstandig opereerden en veelal in eer-

ste instantie een externe functie hadden. Bijvoorbeeld een

adressenredactie, die ten behoeve van verwijsadressen in

een almanak een adressenbestand bijhield, ging dat gelei-

delijk ook doen voor mailings vanuit het NIZW. Maar er

was geen expliciet beleid geformuleerd welke adressen

daarvoor nodig waren.

Medewerkers van een telefonische informatielijn, vroeger 

specifiek voor vragen over ziekten en handicaps, kregen gelei-

delijk aan steeds meer vragen te beantwoorden over andere

zaken waar het instituut zich mee bezighield. De receptie, die

tot dan toe veel telefonische vragen binnenkreeg, verbond

steeds vaker met de informatielijn door, omdat men daar

beter de weg wist te vinden. Een bewust beleid ten aanzien

van de rol die deze infolijn voor de informatievoorziening

vanuit de programma’s kon vervullen, was niet geformuleerd.

Het groeide door toevallige interne contacten.

Het management van het NIZW was voorheen sterk gericht

op inhoudelijke ontwikkelingen. De informatievoorziening

werd gezien als een noodzakelijk kwaad, dat beslag legt op

een deel van het budget, hetgeen men liever direct in projec-

ten zou willen steken. Maar men voelde steeds meer de

noodzaak om de informatievoorziening binnen het instituut

als een samenhangend geheel te benaderen, waarbij op

informatiegebied een voorwaardenscheppend kader geboden

wordt voor het functioneren van het instituut als geheel.

Door de snelle evolutie van de informatie- en communicatie-

technologie (ICT), komt vanuit de inhoudelijke clusters

steeds meer belangstelling en vraag naar ICT-toepassingen.

ICT is enerzijds een drijvende kracht achter de noodzaak tot

veranderingen, anderzijds het hulpmiddel bij veranderingen.

Het management van het NIZW, vooral het directielid waar

ook het informatiecentrum onder viel, besefte dat verande-

ring in de organisatie en werkwijze van het informatiecen-

trum nodig was. De veranderingen in de taakopvatting van

het NIZW, de toegenomen mogelijkheden van ICT, het stij-

gende belang van informatie- en kennismanagement zowel

binnen het instituut als in relatie met de maatschappelijke

partners, leidden tot het in gang zetten van een veranderings-

traject binnen het informatiecentrum.

Benoeming van een ‘change agent’
Een medewerkster binnen het informatiecentrum kreeg de

opdracht om informatie- en kennismanagement voor het

instituut te ontwikkelen. Zij had de coördinatie van het

proces en werd daarbij ondersteund door een externe con-

sultant. De eindverantwoordelijkheid bleef bij het genoem-

de lid van het managementteam. 

Begonnen werd met de ontwikkeling van een beleidsplan

voor de informatievoorziening. Dit kwam tot stand door

regelmatige besprekingen met de ontwikkelgroep, bestaan-

de uit sleutelfiguren uit diverse geledingen van het informa-

tiecentrum. Tegelijkertijd werd ingespeeld op actuele situ-

aties om waar mogelijk verbeteringen van de huidige pro-

cessen in gang te zetten. Dit heeft geleid tot een beleidsplan

voor het informatiecentrum dat eind 1999 gereed was. Het

plan werd bovendien, door het boeken van deelsuccessen,

gedragen door de medewerkers van het informatiecentrum.

Dit hele proces heeft ongeveer negen maanden geduurd.

Kenniscyclus
Als leidraad bij de in te zetten verandering, werd een

model van de kenniscyclus gehanteerd (zie figuur 1). Dit

model kan de aanvullende rollen van informatiecentrum,

programma’s en expertisecentra verhelderen.

Het informatiecentrum is vooral goed in de onderdelen 1:

bestaande kennis inventariseren en 6: kennis beheren.

Inhoudelijke programma’s van het NIZW zijn vooral sterk

in 3: nieuwe kennis ontwikkelen. Deze onderdelen van de

kenniscyclus vragen verschillende soorten deskundighe-

den: het eerste meer systematisch, ordenend werken; het

tweede meer creatief, ontwikkelend.

De taak van het NIZW op dit moment is veel meer dan in

het verleden dit cyclische proces vorm te geven. De pro-

gramma’s hebben tot taak nieuwe kennis te ontwikkelen.

Deze kennis zit deels in de hoofden van de medewerkers,

maar is ook deels vast te leggen. Daartoe biedt het infor-

matiecentrum een infrastructuur: voor het vastleggen, ver-

spreiden en beheren van kennis. De infolijn speelt een rol

bij de verspreiding (punt 5). Expertisecentra zullen zich

vooral richten op het verspreiden en benutten (punt 5 en 7).

Zij stuiten daarbij op nieuwe vragen, waarmee de cirkel

rond is en het proces weer verder gaat.

De kenniscyclus kan verder worden uitgewerkt met pijlen

die van buiten de kring naar binnen gaan (en andersom), Figuur 1. Kenniscyclus
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Budgettering
Doel hierbij is een structuur waarbij het informatiecen-

trum een zelfstandige eenheid vormt binnen het instituut,

met een budget en financieringssystematiek die het moge-

lijk maakt deels structureel faciliterende diensten te ver-

richten en een centrale infrastructuur te onderhouden. En

daarnaast diensten op maat te verrichten, gepaard gaande

met budget- en prestatieafspraken met de programma’s.

Het structurele deel vindt plaats op basis van budget- en

prestatieafspraken met de directie.

Facilitering van programma’s en expertisecentra 
Om te realiseren dat de afnemers van de diensten inbreng

kunnen hebben in de vaststelling van het aanbod en de

prioriteiten daarbinnen, maar ook op de hoogte zijn van

het huidige en het te verwachten aanbod, zijn de volgende

acties ondernomen:

• de formele lijn: beleidsteam stelt beleidsplan, werkplan

en begroting van het informatiecentrum vast;

• er wordt gewerkt met consulenten: tweemaal per jaar

wordt met alle programma’s en expertisecentra gesproken

over hun plannen en wensen ten aanzien van de onder-

steuning daarbij. Daarbij wordt ook gewezen op de moge-

lijkheden die in het instituut aanwezig zijn;

• via informele interne netwerken en deelname aan diver-

se overleggen pakken medewerkers van het informatiecen-

trum signalen uit de organisatie op;

• er is gestart met interne introductie- en instructiebijeen-

komsten. Door middel van evaluatieformulieren worden

deze zoveel mogelijk op de behoeften afgestemd.

Nauwere relaties
Het informatiecentrum en de afdelingen automatisering

en epro zijn drie afdelingen met elk een eigen verantwoor-

delijkheid, die zodanig met elkaar samenhangen dat het

van belang is die relatie expliciet te vermelden. 

De afdeling automatisering beheert de hard- en software,

ontwikkelt informatiesystemen op basis van Oracle-databa-

ses en verzorgt het technisch onderhoud daarvan. Daarnaast

oriënteert de afdeling zich op nieuwe technieken op het

gebied van informatietechnologie, zorgt voor deskundigheid

en adviseert en ondersteunt het instituut op dit gebied. 

De afdeling epro valt niet onder het informatiecentrum, maar

met onder meer de uitgeverij onder de afdeling overdracht,

en heeft tot taak te zorgen voor on- en offline elektronische

producten, zoals internetsites en cd-roms. In het traject om

te komen tot elektronische producten of tot andere producten

waarvoor het gebruik van databases wenselijk of noodzakelijk

is, heeft het informatiecentrum de taak de wensen en plan-

nen vanuit de inhoud te vertalen naar een systematiek om de

informatie te ordenen, te ontsluiten en te beheren. 

Vanuit deze positie stuurt het informatiecentrum de ont-

wikkeling van de informatiesystemen door de afdeling

automatisering. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de

afdeling epro, waarvandaan de wensen voor elektronische

producten komen. Ook deze afdeling doet voor de realisa-

tie een beroep op de afdeling automatisering.

Personeel
Het informatiecentrum profileert zich op deskundigheden

als: brede overzichtskennis van de sector, relevante informa-

tiebronnen, methodieken voor informatie vergaren, structu-

reren, opslaan, ontsluiten en systematisch actualiseren,

internettechnologie, databases en organisatie van de infor-

matievoorziening. Het spreekt voor zich dat, gezien de snel-

le ontwikkelingen op dit gebied, de aandacht voor (bij)scho-

ling, research en development van groot belang is. Een

ander aandachtspunt is de combinatie van structurele taken

en het kunnen inspelen op nieuwe verzoeken, een project-

matige aanpak van opdrachten. Dit vraagt een basisformatie

voor bepaalde taken, die vastligt, en waarvoor ook vervan-

ging geregeld moet zijn. Zo moet bijvoorbeeld de infolijn

ook bij ziekte en absentie van medewerkers functioneren.

Daarnaast dient er ruimte te zijn voor medewerkers die

flexibel inzetbaar zijn en via interne opdrachten ‘ingehuurd’

kunnen worden door programma’s en expertisecentra.

Om naar deze situatie toe te groeien, zijn de volgende acties

in gang gezet:

• in de staf van het informatiecentrum zijn de terreinen

benoemd waarop het informatiecentrum pretendeert exper-

tise te bezitten. Deze aandachtsgebieden zijn verdeeld en

afgesproken is dat ieder op dat terrein een plan maakt voor

zijn eigen deskundigheidsbevordering. Op interne bijeen-

komsten rapporteren medewerkers hierover;

• door de lijnverantwoordelijkheid over de taakgroepen te

clusteren en ook bij het aanstellen van nieuwe medewerkers

daarop in te spelen, kunnen medewerkers gemakkelijker

voor elkaar inspringen.

Systemen 
Van belang is de inzet van systemen met daarbij regels en

procedures waarmee het dagelijks functioneren van mede-

werkers wordt ondersteund:

• een relationeel databasesysteem waarmee voor het hele

instituut informatie kan worden beheerd en waaruit kan

worden geput, vormt een belangrijk element van de syste-

men die beschikbaar zijn om de informatievoorziening te

organiseren;

• intranet werkt daarop aanvullend, evenals Outlook;

• interne scholing en begeleiding in het gebruik van deze

systemen is daarbij noodzakelijk.

Acties die op dit vlak zijn ondernomen:

• het reeds in gang gezette traject voor de ontwikkeling

van een relationele database werd voortgezet. Het adres-

sendeel vormt hiervan een essentieel onderdeel. Na inven-

tarisatie van alle, verspreid in het instituut aanwezige,

adressenbestanden werden categorieën adressen

benoemd, die centraal worden beheerd en geactualiseerd

en waarvan de diverse geledingen in het instituut gebruik

kunnen maken. Voorts werden alle secretariaten geïnstru-

eerd om van dit systeem gebruik te maken voor hun eigen

aanvullende gegevens. Zo wordt beoogd het beheer van

eenzelfde adres op meerdere plekken te voorkomen;

• voor intranet wordt gewerkt aan een wie-weet-wat-sys-

teem waarin gegevens van lopende projecten, medewer-

kers met hun kennisgebieden en de publicaties en artike-

len toegankelijk worden gemaakt;

• procedures: er worden procedureafspraken gemaakt

waarbij de coördinator van het informatiecentrum een cen-

trale rol speelt in de ontwikkeling van databases. Zij vormt

namens de gebruikers de schakel naar de afdeling automa-

tisering. Hierdoor hoeft deze afdeling niet zelf haar priori-

teiten te bepalen en kunnen de wensen van medewerkers

eerst getoetst worden op haalbaarheid, vertaling van het

inhoudelijk doel naar functionaliteit van de database, en op

afstemming met de reeds beschikbare systemen;

• naast dit virtuele centrum op het netwerk dat overal in

het gebouw toegankelijk is, is ook voor bepaalde taken de

fysieke plek in het gebouw van belang. Dit betreft dan met

name de bibliotheekfunctie. De ruimte op de begane

grond dient verder ingericht te worden om als centrum

voor raadplegen en uitwisseling van informatie te functio-

neren. Bijvoorbeeld het raadplegen van externe informatie

die niet op het netwerk kan.

Cultuur 
Om als informatiecentrum de gestelde doelen te bereiken

is een cultuur wenselijk waarin medewerkers:

• tegen hun klanten zeggen wat ze doen, doen wat ze zeg-

gen en laten zien dat ze doen wat ze zeggen. Dit betekent

onder meer bij het aannemen van interne opdrachten een

planning maken en daarover met de opdrachtgever terug-

koppelen;

• de taken zien als gezamenlijke verantwoordelijkheid en

elkaar onderling attenderen op zaken;

• signaleren van wensen, deze oppakken en doorspelen;

• een klantgerichte instelling hebben.

Motto:

zeggen wat je doet, doen wat je zegt en laten

zien dat je doet wat je zegt

Knelpunten
In dit veranderingstraject kwamen vanzelfsprekend meer-

dere knelpunten voor. De belangrijkste twee zijn:

• medewerkers binnen het informatiecentrum waren sterk

gericht op de beheersmatige aspecten van de informatie-

voorziening en minder dan in andere organisatieonderde-

len op innovatie. Juist van deze medewerkers wordt

momenteel een zeer innovatieve instelling verwacht, naast

het continueren van de lopende zaken. Deze situatie legt

een grote druk op medewerkers en de wijze waarop zij

gemotiveerd en aangestuurd worden;

• de afweging wat centraal moet worden gehouden en wat

meer decentraal bij de verschillende programma’s en

expertisecentra. In een instituut waarin het beleid van

onderaf, vanuit de programma’s en expertisecentra tot-

standkomt, is het lastig om op zaken als het ontwikkelen

van databases een centraal beleid te voeren.

Lessen 
Het bleek noodzakelijk om expliciet tijd vrij te maken om

veranderingen te doordenken en met elkaar door te spre-

ken. Dit vergt tijd in een situatie waarin de lopende zaken

doorgaan en tegelijkertijd de roep uit de organisatie om

snel in te spelen op vernieuwingen heel sterk is. Het ver-

anderingstraject kenmerkt zich door het zoeken naar een

permanent evenwicht op twee assen:

• de grote lijn (het einddoel) van de verandering uitdragen

versus de dagelijkse praktijk van nu geleidelijk veranderen;

• aandacht voor de interne noden en wensen van de afde-

ling versus het vragen van aandacht voor de afdeling in de

rest van de organisatie.

De externe consultant vervulde hierin een belangrijke rol.

Enerzijds door het aanreiken van concepten, anderzijds

door het periodiek fungeren als klankbord van de verande-

ringsmanager. Een bescheiden investering bleek veel ren-

dement op te leveren. Het belangrijkste daarbij was dat de

veranderingsmanager en haar afdeling zowel doel als aan-

pak zelf bedachten en uitvoerden.

Ir. J.B. Wisselink is coördinator van de informatievoorziening 
binnen het NIZW. Dr. J.C. Frowein is senior adviseur bij
M&I/PARTNERSbv en redacteur van Informatie Professional.

Rollen van het 
informatiecentrum Taken
Dienstverlening beantwoording van vragen 

deskundigheidsbevordering 
verzorgen van literatuursearches
raadplegen van externe databanken 
interbibliothecair leenverkeer bestelservice, 
aanwinstenlijstenattendering

Advisering ontwikkeling strategieën op het gebied van 
informatie- en kennismanagement 

Begeleiding uitvoering van inventarisaties maken van 
een informatieplangebruik van 
nieuwe software

Voorwaarden scheppen aanbieden van databases, intranet
Normering gebruik van databases

ontsluitingssystematiek
Structurering ontsluiting van informatie

thesaurusontwikkeling
Uitvoering inhoudelijk beheer van databases

verzamelen van informatie

Tabel 1 Rollen die het informatiecentrum van het NIZW kan vervullen

Het NIZW: tien jaar oud, voortdurend in ontwikkeling

Het NIZW (www.nizw.nl) is een onafhankelijk expertisecentrum dat zich

door middel van informatie, innovatie en ondersteuning richt op ver-

nieuwing en verbetering van zorg en welzijn. Het NIZW werd tien jaar

geleden opgericht als een instituut voor werkontwikkeling voor de sec-

tor zorg en welzijn. Het heeft een ontwikkeling doorgemaakt van pro-

jectmatig werken naar programmagericht werken. Nu is er een tendens

naar het ontstaan van expertisecentra op thema’s. Daarnaast wil het

NIZW zich presenteren als hét kennisinstituut op het brede terrein van

zorg en welzijn. 

Naast projecten, programma’s en expertisecentra, wat in principe tijde-

lijke organisaties binnen de permanente organisatie zijn, kent het insti-

tuut een informatiecentrum. Het informatiecentrum kan als permanen-

te organisatie binnen het instituut zorgen voor structuur, continuïteit

en samenhang tussen de verschillende tijdelijke organisaties. Indien

medewerkers, die zijn toegerust op innovatie en inhoudelijke onder-

steuning, zich te veel moeten richten op de meer beheersmatige infor-

matiefunctie, kan de innovatiefunctie in het gedrang komen. Informa-

tiebeheer en -dienstverlening is een discipline die andere vaardigheden,

aansturing en organisatievormen vraagt dan innovatie.




