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Eric Sieverts

De push en de pull bij 
overheidsbibliotheken

Ontwikkelingen bij overheidsbibliotheken in Amerika. Uit
de woorden van Bonnie Carroll bleek dat de meeste van
die ontwikkelingen niet zo heel specifiek zijn voor alleen
dat type bibliotheken. Ook voor andere soorten bibliothe-
ken en informatiecentra kunnen we daar dus van leren.

Bonnie Carroll is oprichter en directeur van Information

International Associates, een bedrijf dat door organisaties

ingehuurd kan worden voor het verzorgen van (een deel

van) hun bibliotheekvoorzieningen. Onder haar klanten

vooral overheidsorganisaties, waarbij aansprekende namen

als NASA en US Department of Energy, onder meer

makers van de Energy Database. Een lange staat van

dienst, met ook bestuursfuncties in de Amerikaanse bibli-

otheekwereld, stonden garant voor een ruimere blik op

bibliotheekontwikkelingen dan alleen die bij de overheid.

Het ‘international’ in haar bedrijfsnaam bleek bovendien

voldoende reden voor Bonnie om zich in haar reisgedrag

weinig aan te trekken van de door recent terrorisme gevoe-

de reisvrees onder veel Amerikanen. Haar nuchtere instel-

ling maakte dat ze er gewoon stond en ons in razend

tempo deelgenoot maakte van haar inzichten.

Drijvende krachten
De factoren achter de transformatie van de overheidsbibli-

otheken in Amerika kunnen onder twee algemene noe-

mers gebracht worden: de ‘push’ en de ‘pull’. De ‘push’

die ons voortduwt – of we dat nu willen of niet – met als

vier belangrijkste factoren de snelle ICT-ontwikkelingen,

de krimpende budgetten, de heroverweging van de rolver-

deling tussen overheid en private sector en de enorme toe-

name van de hoeveelheid beschikbare informatie. De

‘pull’-factoren komen voort uit onze klanten en uit onze

organisaties zelf, die nieuwe en andere eisen stellen aan

bibliotheken en informatievoorziening. Onze gebruikers

kunnen steeds beter zelf met informatie en informatiesys-

temen omgaan en zijn zich steeds meer bewust van de

waarde van informatie. De missies van veel overheidsorga-

nisaties ondergaan ook veranderingen door grotere aan-

dacht voor e-government, waarbij het gaat om directe dien-

sten en producten voor het grote publiek. Verder is de

wijze van communicatie onderhevig aan sterke verande-

ringen met grote invloed op de informatiecyclus. Daarbij

kunnen bibliotheken bijvoorbeeld als uitgevers gaan optre-

den, getuige de uitgeefinitiatieven die, onder het motto

‘returning science to scientists’, onder de paraplu van

SPARC zijn ontplooid. En tot slot zijn er ook veranderin-

gen in de arbeidsmarkt in onze sector die hun invloed uit-

oefenen.

Virtuele bibliotheek 
Mede onder invloed van de veranderende informatiecyclus

is de vraag gerechtvaardigd wat een bibliotheek nu eigen-

lijk is. Van gewoon een gebouw is het geëvolueerd naar

een digitale en vervolgens naar een virtuele bibliotheek.

Daarbij is de informatie-infrastructuur de centrale peiler

geworden in plaats van het gebouw. Het gaat daarbij om

toegang tot informatie en niet langer om het bezit ervan.

De begrippen collectie en document hebben een andere

betekenis gekregen. Maar het betekent ook dat bibliothe-

ken zich moeten gaan bezighouden met de hele levenscy-

clus van de aangeboden informatie, inclusief het duur-

zaam behoud. Kwesties van intellectueel eigendom en

copyright spelen daarin ook een steeds belangrijker rol. 

In de Verenigde Staten bestonden al van oudsher fysieke

‘Nationale bibliotheken’ op diverse technisch wetenschap-

pelijke deelgebieden, zoals energie, gezondheid of aardwe-

tenschappen. Recent zijn daar nieuwe digitale nationale

bibliotheken bijgekomen, die ook als federale digitale

‘deposition libraries’ dienst doen. De eerder genoemde

paradigmaverschuivingen vormen daar uiteraard het uit-

gangspunt van de werkwijze en dienstverlening.

De arbeidsmarkt
Door toegenomen informatiebewustheid hebben bibliothe-

ken te maken met kleinere aantallen fysiek aanwezige

klanten. Dat biedt echter wel kansen voor een optreden als

consultants met expertise voor meer complexe informatie-

vragen. Ondanks de creatie van heel nieuwe functies als

webmaster en informatiearchitect, is er meestal minder

personeel nodig. Maar die medewerkers moeten wel hoger

gekwalificeerd zijn. Van hen worden ook nieuwe compe-

tenties vereist, zoals IT-skills, expertise op het gebied van

Bonnie Carroll 
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‘Ontwikkel eerst een visie’
In zijn workshop ‘Een succesvolle strategie en aanpak voor de
overgang naar een kenniscentrum’ ging Boyd Hendriks in op de
actieve rol die de bibliotheek in een organisatie moet spelen om
voorop te lopen in de nieuwste ontwikkelingen. Eerst en vooral:
ontwikkel een visie. Zonder dat is er geen strategie mogelijk. Blijf
voortdurend gefocust op toegevoegde waarde. Probeer tot statis-
tieken te komen: meet wat je levert. Vooral daar aarzelt het gehoor.
Hoe kwantificeer je de output? En: moet ik dat allemaal doen met
anderhalve man en een paardenkop? Ja, vindt Boyd, maak rumoer,
manifesteer je, want dan pas krijg je budget.
Dat alles speelt zich af in een paar prachtige oude bibliotheekka-
mers, houten boekenkasten, oude veelgeraadpleegde folianten. En
helaas voor Boyd: nergens muurruimte voor zijn befaamde bruin
papier en gele stikkers…
Desondanks weet hij vier discussiegroepen zover te krijgen dat ze
– en dat is altijd de kracht van zijn workshops – enthousiast van
elkaar de trucs en tips leren om die gewenste leidende rol te spe-
len. Hans van der Laan

In een vroeg stadium een profieldienst starten
Bij de inleiding op zijn workshop ‘Gebruik van profielen voor het
intranet’ wekte Peter Evers al behoorlijk wat jaloezie met de
getoonde aanzetten tot de profieldienst die hij, dankzij zijn eigen
R&D-sectie, bij ABN AMRO heeft kunnen opzetten. Vervolgens
mochten de deelnemers, verdeeld in vier groepen ‘Gemeente’,
‘Provincie’, ‘Ministeries’ en ‘de rest’, zich buigen over de vraag
wat voor profielen voor hun bibliotheek of afdeling nuttig konden
zijn en vooral ook welke bronnen daarvoor in aanmerking kwa-
men. Enkele algemeen gesignaleerde aandachtspunten waren de
afweging tussen papieren en digitale bronnen, het versnipperde
informatieaanbod en standaardisatie van taxonomieën en meta-
data. Voordat de deelnemers na 2,5 uur discussie naar de lunch
mochten, kregen ze nog het advies mee om met de profieldienst
al vanaf het begin bij nieuwe projecten van de organisatie aan te
haken en rondom die dienst een soort portaal te bouwen als extra
lokkertjes voor de gebruikers. Eric Sieverts

Contentmanagementsystemen ook 
‘kant-en-klaar’ te koop
De deelnemers aan de workshop ’Content Services, een nieuw
type dienstverlening voor bibliotheken’, van Chris Frowein, zijn
beroepsmatig bezig met IIE: intra-, inter- en extranet. Bij velen is
de bibliotheek in een reorganisatieproces gewikkeld. Een goed
moment om meer te weten over contentmanagement, met name
op het intranet. In groepjes werd gewerkt aan de casus ‘FC Over-
heid’, een grote organisatie met veel IIE-voorzieningen, met als
knelpunten een weinig levendige website, lange responsetijden en
een zeer rommelig intranet. Aan de deelnemers de opdracht de
rol van de bibliotheek/documentatie bij de verbetering van deze
knelpunten te bepalen. En de verantwoordelijkheid en het taken-
pakket die hiervoor nodig zijn. Bij opdracht nummer twee werd
onderzocht welke competenties de bibliotheek/documentatie
nodig heeft om een Content Services Organisatie op te zetten.
Welke risico’s er aan een dergelijk traject verbonden zijn en aan
welke randvoorwaarden de top van de FC Overheid moet voldoen.
Een goede tip: contentmanagementsystemen zijn tegenwoordig
‘kant-en-klaar’ te koop, zodat beheer, verwerking en onderhoud
beter en sneller kunnen. Marieke Kramer

Chris Frowein (links achterin) met de deelnemers aan zijn
workshop.

Boyd Hendriks

Peter Evers (links) met de deelnemers aan zijn workshop
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licensies en (elektronisch) copyright en bekwaamheden op

het terrein van consultancy en training van eindgebrui-

kers.

Kostenbeheersing en effectiviteit
Enerzijds blijken in Amerika de uitgaven voor ‘content’ bij

veel bibliotheken met veertig tot vijftig procent te zijn

gestegen. Anderzijds nopen krappere budgetten ook tot

vorming van consortia om verdere prijsstijgingen in de

hand te houden. Tevens is er een trend naar ‘ondernemer-

schap’ om ten minste wat van die uitgaven terug te verdie-

nen. Als dat goedkoper uitvalt, is ook outsourcing van

bibliotheekdiensten een bespreekbare optie. Het bestaans-

recht van Bonnies eigen bedrijf is daar een duidelijk

gevolg van. Hoezeer dat ook een kwestie van effectiviteit

is, het roept ook wel een aantal vragen op. Hoe goed is

behoud van het geheugen van de eigen organisatie gega-

randeerd als informatiediensten worden uitbesteed? Sluit

de invulling van de uitbestede diensten wel goed aan bij de

missie van de organisatie? Gaat het

niet ten koste van de werkgelegen-

heid binnen de eigen organisatie

en hoe kan de ingehuurde dienst

worden ingepast in de bestaande

hiërarchische lijnen binnen een

organisatie? 

De bibliothecaris
Zelf is Bonnie Carroll natuurlijk

een overduidelijk voorbeeld hoe de

rol van een bibliothecaris kan ver-

anderen. Van klassiek geschoold

reference librarian tot een onderne-

mer in bibliotheekdiensten. Maar

ook een voorbeeld dat laat zien dat

je als informatieverzorger een pro-

actieve en sturende rol kunt spelen.

Zelfs tot op politiek niveau, zoals

uit een kleine zoekactie op het web bleek. Mede door haar

rede tot de commissie voor wetenschap en techniek van

het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, bleek een

voorstel tot opheffing van de National Technical Informa-

tion Service, hier bekend van de NTIS-database, te zijn

afgestemd. Van een dergelijke politieke invloed kunnen

we als Nederlandse bibliotheekwereld nog slechts dromen.

Dr. E.G. Sieverts is werkzaam op de Hogeschool van Amsterdam en

bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Hij is redacteur van Informa-

tie Professional.

Chris Frowein

BNG Infodienst Online
Bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de dienst-
verlening middels het extranet op een zeer interessante
en geslaagde manier uitgebreid. Ron Zwetsloot ging in op
de totstandkoming ervan en de impact op de kernproces-
sen van de organisatie en de reactie van de organisatie-
cultuur. Ook verzorgde hij een demonstratie.

De BNG richt zich op financiële dienstverlening voor de

publieke sector en heeft naast gemeenten onder meer ook

provincies, ZBO’s, woningcorporaties, onderwijsinstellin-

gen en nutsbedrijven als klant. De producten en diensten

van de BNG zijn onder andere kredietverlening, project-

financiering, beleggingen, cash- en treasurymanagement,

adviezen en sinds kort ook elektronisch betalingsverkeer.

Dit laatste onder de noemer van BDS Online, waarin ook

een informatiemodule is opgenomen, genaamd Infodienst

Online. Op dit moment telt deze dienst zo’n tweeduizend

gebruikers. Het doel van dit extranet is het intensiveren

van de communicatie met klanten, bijvoorbeeld middels

het rechtstreeks aanbieden van producten en diensten.

Belangrijke eigenschap is de mogelijkheid dat klanten hun

informatievoorziening zelf kunnen personaliseren. Dit is

ook mogelijk ten aanzien van de inhoud van de attende-

ringsdienst per e-mail die dagelijks wordt verzonden.

Het onderhouden (actueel houden) van het extranet kost

relatief weinig extra inspanning van BNG-medewerkers.

Het bespaart ook kosten, omdat bijvoorbeeld de wekelijkse

brief met actuele rentetarieven, die dertig jaar lang aan

klanten per post/fax is toegezonden, nu via het extranet

beschikbaar is, met als bijkomend voordeel voor klanten

dat ze de cijfers ook kunnen downloaden en dus in hun

eigen spreadsheets kunnen gebruiken. De Infodienst is nu

Ron Zwetsloot




