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Hans van der Laan

De praktijk van een transformatie
Richard Miller, Director of Knowledge and Sustainability
van Uniqema, presenteerde onder de titel Company Libra-
ries and Information Services in the Web Age de geschie-
denis van de praktijk van een transformatie van Uniqe-
ma’s bibliotheken naar één kenniscentrum, dat wordt
gekarakteriseerd door bereikbaarheid over de hele wereld
en zelfwerkzaamheid van de gebruikers. Dit vergde van de
bibliothecarissen een grote verandering in attitude en
werkzaamheden.

Richard Miller leidde in Gouda, een van de vestigingen

van het chemische wereldconcern Uniqema, het project

dat de bibliotheken verenigde tot één kenniscentrum.

“Helaas”, begon hij zijn verhaal, “kan ik deze voordracht

niet in het Nederlands houden, want ik ben de structuur

en de woorden van die taal vrijwel vergeten”. Het zij hem

vergeven. Bedachtzaam spreker, maar achter die rust een

gedreven man. Op mijn hengelen naar zijn enthousiasme

zegt hij: “I like to make change. I like to help people. I live

in a sort of way in the future. And my excitement is to be

able to say to people: ‘it’s this way, step here, move this way,

this is how we go together in the future’. That is what I love.

And what I hate is when people are not listening to me!”

Het is gevaarlijk voor me om hier te staan, begon hij, want

ik ben geen informatie professional! Ik ben dat wel een

beetje geworden, want ik ben een business man. En als

zakenman moet ik beslissingen nemen, en voor beslissin-

gen heb je informatie nodig. Dus waar draait kennis om?

Kennis helpt ons bij het nemen van beslissingen.

De rol van de bibliotheek, van de bibliothecarissen, van de

informatiespecialisten en -professionals moet veranderen.

Ze geven informatie, knowhow en expertise die hun klan-

ten nodig hebben om beslissingen te nemen. De oplossing

die je daarvoor kiest, hangt helemaal af van de cultuur, de

waarden en de filosofie van je bedrijf. “Onze ideeën vor-

men geen best practice – dat zijn woorden die ik haat – ze

werken het beste voor ons, en u moet zelf beslissen of ze u

kunnen helpen.”

Niet doen, maar onderwijzen
Uniqema is vrij jong. Gestart in januari vorig jaar,

gevormd uit vijf bedrijven. Drie daarvan werkten op een

regionale basis over de hele wereld. Dus moest men pro-

beren om zo’n tien verschillende culturen en tien verza-

melingen van informatiesystemen samen te brengen. 

Wim Verbei

Eugenie’s gospel
Ze was geestig en ad rem. Ze bracht haar argumenten
met vaart en overtuigingskracht. En ze sprak enthousias-
merende, inspirerende woorden. Eugenie Prime, de 
Amerikaanse gaste tijdens de IP Lezing 2000, stak de
tweehonderd belangstellenden een hart onder de riem
met haar eigen gospel. ‘I have seen the future’, predikte
ze, en die toekomst zijn wij, informatie professionals.

Bescheidenheid is niet het adagium waaronder Eugenie

Prime opereert. Niet in haar werk als manager van de

bedrijfsbibliotheek van Hewlett-Packard en niet in haar

speeches die ze met grote regelmaat over de hele wereld

voor gezelschappen van wetenschappers en informatiewer-

kers houdt. Bescheidenheid past mogelijkerwijs niet bij

Prime’s karakter, maar zeker niet in haar visie op de infor-

matiewerker. We zijn geneigd in onze schulp te kruipen,

oordeelt ze. We zijn geneigd onze minpunten te tellen, of

ons zorgen te maken over nieuwe ontwikkelingen. “We

zijn bezorgd omdat onze klanten zelf kunnen zoeken.

Maar als ze dat kunnen: laat ze. Láát ze! 

En als we hen kunnen helpen, help hen.” Want in essentie

verandert ons vak daarmee niet. 

Sterker nog, stelt ze, ons vak “in its real

core”, is niet anders geworden dan het

altijd al was. En voor degenen die “its real

core” nog niet kennen, zingt ze het voor:

“The things we do well... The things we do

uniquely well... The things that we do that

no one can do as well... The things that we

do that can not be substituted... Thòse are

the things that we should be focussing on!

The ability to select! The ability to organise!

The guarantee of credible and reliable

information! THE Source!”

We moeten de nadruk niet leggen op

zaken of ontwikkelingen die niet essentieel

zijn, maar op dat waar we uniek in zijn.

Doe alleen de dingen die waarde creëren!

“Understand truly your core competence,

so that when you walk into that board

room, you are walking to that room with

confidence, knowing what it is you are

doing nobody else can do. And knowing

what it is you do, is of value to the corpora-

tion... You need to walk proudly and say: I

AM THE LIBRARIAN, pleased to meet

you”.

Hún business
Eugene Prime is sinds 1987 manager van de corporate 

libraries van Hewlett-Packard Company. Ze geeft leiding

aan de grootste bedrijfsbibliotheek binnen het concern en

verzorgt het strategisch management voor de HP-bedrijfs-

bibliotheken wereldwijd. Daarvoor was ze tien jaar lang

hoofd van de medische bibliotheek van het Glendale

Adventist Medical Center, waar ze onder andere manage-

mentcursussen initieerde ter bevordering van de professio-

nele ontwikkeling van de staf. Tegelijkertijd was ze presi-

dent en uitvoerend redacteur van Cinahl Corporation, de

database-producent en uitgever van de Nursing and Allied

Health Index. Ze haalde haar B.A. in wereldgeschiedenis

en sociologie aan de University of the West Indies, haar

master’s in geschiedenis aan Andrews University, haar

M.S. in bibliotheekwetenschappen aan Drexel University,

en een M.B.A. in strategisch plannen en human resources

management bij UCLA. Maar om haar huidige functie bij

Hewlett-Packard Company naar behoren te kunnen uitvoe-

ren, volgde ze ook nog een driedaagse cursus “Telecom-

munications for the non-technical person”.

Want, zegt ze, bij het managen van een bedrijfsbibliotheek

gaat het er niet alleen om dat je weet hoe een bibliotheek

te runnen. Primair is, dat je de sector waarin je bedrijf

opereert begrijpt en kent: “Ik ben niet eenvoudig de bibli-

othecaris. Mijn business is niet alleen informatie.

IP Lezing 2000

Mijn business is de elektronische business. Weet je waar-

om? Omdat mijn bedrijf een elektronisch bedrijf is.”

Toen ze ontdekte dat telecommunicatie belangrijk zou

worden voor Hewlett-Packard, dook ze in de telecommuni-

catie. Ze wilde er alles vanaf weten, nog voor het moment

dat het bedrijf zelf zou ontdekken dat telecommunicatie

een belangrijk onderwerp zou worden.

“Je moet de taal begrijpen van de sector waarin je bedrijf

werkt. Je moet de bladen lezen, die je bazen en het

managementteam lezen. Je moet meer weten dan zij over

de business waarin ze opereren. Het is niet genoeg alleen

je eigen vakliteratuur te lezen. Het is belangrijk dat wij

hún bladen lezen en hún business begrijpen. Zodat de

business van het bedrijf onze business wordt.”

De toekomst zijn wij
Al bijna een decennium lang, zegt Prime, wordt beweerd

dat we in het informatietijdperk leven. Anderzijds wordt

beweerd dat er in dat tijdperk geen plaats meer is voor

informatiewerkers omdat ze overbodig zouden worden.

Miss Prime gelooft daar werkelijk geen syllabe van. Het

gaat om zelfvertrouwen, zo zingt ze in haar gospel. Het

gaat om kennis van de sector waarin het bedrijf opereert.

Het gaat om risico’s en initiatieven durven nemen. Het

gaat om visie ontwikkelen en verkondigen, en om die visie

te transformeren tot actie.

Als we dat doen, dat dúrven doen, gloort er voor de infor-

matiewerker het “kingdom” - de toekomst. Want wie de

toekomst creëert, hééft de toekomst. “The future is us”.

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

dacteur van Informatie Professional. 

Boven: Eugenie Prime
Rechts: Richard Miller
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“Dat is een van de pijlers van mijn functie als Director of

Knowledge van dit bedrijf …”. Dat specialiseert zich in spe-

ciale ingrediënten en diensten in gezondheids- en per-

soonlijke zorg, smeermiddelen en halffabrikaten. Uniqe-

ma verkoopt chemicaliën, informatie, advies en ondersteu-

ning aan zijn klanten overal in de wereld. Ongeveer 3.400

medewerkers, 31 vestigingen, een gecompliceerde business

in de orde van 10.000 verschillende producten en zo’n

10.000 klanten.

Het bedrijf specialiseert zich in hulp bij de transformatie

van de chemische industrie, niet zozeer in het maken en

verkopen van chemicaliën. “De nadruk ligt op het gebrui-

ken van onze kennis, onze knowhow en expertise, op het

begrijpen van onze klant.” De chemische industrie loopt

een beetje achter, dit is een nieuw geluid voor ze. Dat

maakt het voor Uniqema moeilijk om zijn expertise, ken-

nis en informatie te koppelen aan de expertise buiten de

organisatie, in een veranderende wereld. Het bedrijf is

over de wereld verspreid, heeft overal mensen en vestigin-

gen. Het is een netwerk, mobiel, de mensen zijn op pad,

ze zijn ergens anders en nemen beslissingen in the field.

Niet alles wordt overlegd met het hoofdkantoor. Men

streeft er dus naar om alles online te hebben, beschikbaar

voor die 3.400 mensen om de juiste besluiten te nemen. 

Probleem: waar is de corporate library, hoe kan de jaren-

lang verzamelde schat aan resources en informatie op

afstand worden gebruikt? Als die niet op een laptop kan

worden aangereikt, wordt ze waarschijnlijk niet gebruikt!

Dus er verandert heel veel. Het hart van het bedrijf lag tot

voor kort in het hoofdkwartier, waar alle filosofieën rond-

cirkelden, ideeën rezen, beslissingen werden genomen.

Maar nu is dat de vraag. Dus waar moet je je informatie-

systemen nu plaatsen? Dat kan niet meer op een centrale

plaats, ze moeten gedistribueerd worden. Centrale kennis

en informatie, vroeger op papier gebaseerd, moeten in de

computer. Dus een verhuizing van aan plaats gebonden

naar gedistribueerd. Dat betekent een verandering van de

experts, die achter hun bureau zeiden: “Kom naar ons toe

en praat erover en we zullen je helpen”. Nu worden ze

mensen in het veld, een deel van het bedrijfsaanbod, voor-

al onderwijzend, adviserend, sturend. “Meer en meer doen
mijn informatiespecialisten niet meer, ze onderwijzen. 

En dat moeten ze zelfstandig kunnen doen”.

Met de stroom mee
De rol van de bibliothecaris werd vroeger door de beschik-

bare technieken bepaald. Informatie was moeilijk te ver-

plaatsen en te interpreteren. De techniek verbeterde, de

drukletter maakte verplaatsing van informatie mogelijk.

Het boek De Re Metallica bevatte alles over het graven van

een mijn, het eruit krijgen van het erts, het smelten en

winnen van het metaal. Dit sloeg in als een bom: je kon

informatie verplaatsen door het in je zadeltas op je paard

mee te nemen naar waar je maar wilde en de kennis erin

ging met je mee. Dat was een revolutie en had een gewel-

dige impact.

Informatie is dus steeds veranderd. Wat verwacht je nu

voor de toekomst? Informatie en kennis zullen vrij

beschikbaar zijn, overal aanwezig, gemakkelijk te raadple-

gen en te doorzoeken. Er zullen hyperlinks komen (het

docuverse), alles is met alles verbonden, dat gebeurt nu al.

Alles zal geannoteerd zijn, en becommentarieerd. Dus

naast het vinden van de ruwe informatie kunnen we ook

zoeken naar wat anderen er over hebben gezegd en

becommentarieerd. Dat maakt de zaak veel rijker, geeft

het meer waarde. We krijgen veel meer samenvattingen en

overzichten, want alles lezen is moeilijk en duurt te lang.

Door deze tools te gebruiken kun je veel sneller de essen-

tie van al die documenten doorzien.

Bij een plaatje van een bibliotheek in 1964 heeft Miller

krachtig commentaar. In die tijd, zegt hij: “It was quicker

and cheaper to repeat an experiment than to try and find

out what happened last time”. En: “Once a document was

properly filed it was irretrievably lost”. Het was bekend dat

“up to 30% of the effort of our technical service staff was

spent gathering information they know exists”. Nu veran-

dert dat, de gebruiker moet zelf zijn informatie kunnen

vinden. Dat wil die gebruiker niet: “I don’t want to be a

*&^%#@! IT specialist… I just want to do my job!”. De

expert moet dus helpen, en des gebruikers taal spreken.

Kort gezegd: “Identify real needs! Solve real problems!

Support the individual and the team! Lower barriers to

participation!” Ga met de stroom mee, zegt hij, roei er niet

tegenop. Dat houdt in: “Listen, don’t tell people what they

need! Let knowledge flow where it wants! Follow the

landscape of the organisation!”

Nog wat gegevens. Van het corporate intranet wordt

“news” verreweg het meest geraadpleegd. Het biedt verder

“Bulletin Board”, “Business Language”, “Electronic Libra-

ry”, “Strategy”, “Business Plans”, “Intelligence” en

“Teams”. Information services biedt daarnaast aan: ICI

Electronic Library (IEL); TU-Delft document delivery servi-

ce in Europe; Uniqema virtual library; End-user search

tools (SciFinder en Beilstein Crossfire); Ronald’s Links

(Ronald is een nijvere verzamelaar die zeer betrouwbaar

wordt geacht). Op het gebied van Business intelligence:

Business News Monitoring; Tradeshow Analysis Process

(TAP); Specialised reports; Customer and Competitor pro-

files; Automatic profile maintenance; Learning resources.

Het aanbod aan “Qware”: Search and retrieval system

based on Excalibur Technology’s RetrievalWare. Launched

on electronic assets (intranet, research library, cd-roms,

etcetera). Er wordt gewerkt aan scanned documents.

Miller vat zijn standpunt krachtig samen in de afsluitende

clause:

“What works? – Solving REAL problems – What doesn’t

work? – Being clever”.

Hans van der Laan is computerraadsman te Leiden en redacteur van

Informatie Professional

What works? – Solving REAL problems – What doesn’t work? – Being clever

Druk gediscussieerd
De workshop over ‘Intranet en de informatie professional’ begon
helaas met een kapotte beamer. Nadat Peter Evers over deze
onaangename verrassing was heengekomen, bleek dat eigenlijk
heel positief uit te pakken. Nu konden de deelnemers zonder
voorbeelden hoe het wel of niet had gemoeten aan de slag. In vier
groepen werd er druk gediscussieerd en verwoed geprobeerd de
post-its (vertaling van de functionaliteiten) aan de muur te plak-
ken. Peter Evers fungeerde als vliegende keep tussen de groepjes
met aanvullingen en tips. Aan het eind van de workshop deed de
techniek het weer en konden de groepen aan de hand van voor-
beelden zien dat ze het helemaal niet slecht hadden gedaan. 
Conclusie was dat het inrichten van een intranet één ding is, maar
dat het onderhoud ervan wellicht materie is voor een volgende
workshop. Manja Koomen

Prof. H. Steens: sociale interactie essentieel
Kennis is macht. Maar kennis delen is pas echte macht. Ziedaar
de essentie van prof. Steens betoog. In zijn lezing ging hij in op
hoe die kennis binnen Cap Gemini Ernst & Young wordt gedeeld.
Steens benadrukte dat kennismanagement in de ‘business’ veran-
kerd moet zijn. Je moet kennis hebben van de bedrijfsstrategie,
zodat je weet wélke kennis je nodig hebt. Ook moet je kennis heb-
ben van je klanten. Dat die klanten optimaal ondersteund moeten
worden, spreekt vanzelf; de informatiespecialist ontleent er
immers zijn bestaansrecht aan. Hij dient dus servicegericht te
zijn. Steens benadrukte dat met name de sociale interactie tussen
de verschillende mensen die binnen het bedrijf met kennisma-
nagement bezig zijn, van essentieel belang is. De technische
infrastructuur dient daarbij slechts ter ondersteuning. 

Peter Evers

Henk Steens
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Zelf ontdekken
In zijn workshop ‘Kennismanagement door informatie professio-
nals’ ging Boyd Hendriks in op het bedrijfsmodel dat ten grond-
slag ligt aan goed kennismanagement. Na een heldere schets van
zijn kennismodel zette hij vier groepen aan het werk met bruin
papier en gele plakkers. Zij kregen drie parallele opdrachten: 
1. richt een kenniscentrum in bij de grote verzekeraar IP-Interna-
tional; 
2. ontwerp een SLA voor dit centrum; 
3. geef een schets van het user interface van het centrum op intranet.
Boyd, gedreven bezig onder een grote (schildering van een) aan-
vallende tijger, presteerde het om de enthousiaste deelnemers zelf
te laten ontdekken dat een modificatie in een van de drie opdrach-
ten onvermijdelijk leidt tot veranderingen in de andere twee.
Hans van der Laan

Ontwikkeling van Fingerspitzengefühl
Het thema ‘Marketing van de informatie dienstverlening’ is een
onderwerp dat de laatste jaren sterk in de belangstelling van de
informatiesector is komen te staan. Wij moeten ons steeds meer
bewijzen binnen bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen.
Marketing behoort daarom onderdeel te zijn van het beleidsplan
van de informatieafdeling. Kees Westerkamp gaf in zijn workshop
een duidelijke uiteenzetting over de noodzaak van het opstellen
van een marketingplan. De dertien stappen die hierin systema-
tisch aangepakt werden, zijn een duidelijke onderbouwing voor de
manier waarop een informatieafdeling in de organisatie neergezet
kan/moet worden. Door het uitwerken van een individuele case en
het daarna in groepjes opstellen van het marketingplan, ook weer
aan de hand van een case, kregen we allemaal het Fingerspitzen-
gefühl voor deze beleidstool. En hoewel het uiteraard niemand
lukte om in een half uur de dertien stappen uit te werken, gaf het
ons toch een goede basis voor het straks zelf opzetten van een
dergelijk plan als onderdeel van het beleidsplan. Een goede,
gestructureerd aangepakte en interessante workshop, waaruit de
deelnemers de nodige informatie op eigen wijze kunnen aanwenden.
Ans ter Woerds

Boyd Hendriks

En tot slot was er muziek...

Kees Westerkamp
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