
Mag ik van u een postzegel 
van een kwartje? 

Communi~lie en altitude ven dfllnformatie 
inlermedi•ir 

Eric van der Klug! 

Hoofr! lnformatieCen/rum De Brauw 

Blacks/one '-"'Sibtœk 

ll1eekx .... 

IBeekx ... 

"Wal. mij steeds weer opvalt is da! veel bibliothecarissan 
c:olteCiiegericht lijn in plaats van klanlgerichL Deze oude 
beroepsgewoonta worcn. dank ile, deel• va~kt doordat 
menog bibl'ooltlecaria helemaal niel zo communocatief is 
ingesteld ais hij ol zij met de mord belijdt. Klanten 
zijn vaak "eng" of leslog en !aidan maar af van hel werk (wat 
da! dan ook mogelijn). En dat lerwijl communlcatie met de 
klan! Un van de anan is waarom onze beroep ctad . • • 

nleekx .. . 
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De ontwikkelingen 

IDeekx ... 

Complex krachtenveld 

fBeekx .... 

Strategi• en communica/ieadviseur. 
Gen11111or i 
Hugo van Roy 

. 
"Meer walen, snaner handelen, dai is hel adagium voor 
suec:esvot cndamemen. 
W.nneer tnforÏnatiespecialiSien niel ln staal zu•an zijn ln dai 
lclaçhtenvald nun z.a audale roi van kennis- en intelligence
menagers al te dwlngen, 
z.auden ze wei tans bWg kunnen z.n met een 
achlerhoedegevachr' 

[ileekx .... 



De (potentiële) klant 

IDeekx .... 

Het IC-team 

... !!:: • Te intern gericht 
i': -'3 • Geen duidelijk produkten- en -e; dienstenportfolio 
_.A~ • Te weinig toegevoegde waarde 

• Te weinig zichtbaar 
!::11• Te weinig betrokken 

•• • Te eenzijdig samengesteld 

~-~ ll1eekx. ... -

Spanningsveld 

Verandering is 
noodzakelijk 

IDeekx ... 
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Gevolgen voor de 
informatiespecialist 

IDeekx .... 

De informatiespecialist bepaalt 

meekx .. 

Communicatie 

IDeekx .... 
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Verandering is 
noodzakelijk 

[Beekx .... 

fi!eekx .. 

Wat moet er dan veranderen? 

• ~ • Communicatie tussen 
;~; '5 informatiespecialisten onderling 
-._,':3 • Communicatie met (potentiële) 
. wr~ klanten 
--!r" • Attitude van de 

lnformatiespeclallst 

IBeekx . 
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~ Gaftlen J1W1sen w """"'--·---· 
"lnlcrmaliespec:~~~blen bes'-1 bij dt gralie dai er over, mel 
en daor hen wordl gepnllll" 

•z.g niel aileen wat je waard beniM informllliespecillisl, 
maar bewijs hel OOk. • 

IBeekx .... 

Externe communicatie 

IBeekx .... 

Interne communicatie 

nleekx ... 
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De mens 

meekx .... 

Het onderzoek 

fi!eekx .... 

Vraag 1: 

fi!eekx .... 
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Vraag 2: 

ll1eekx .... 

Vraag 3, 4 en 5: 

Nee ll1eekx ... 

Désir'- Vanen 

directeur ZJel & b/igheid, 8UINII voor 
l.. VeranderCommU~~~Ça/ie 

. \ 

• Juisl •1• de kw alite~ van jouw efd81ing voor zjçh spteekl, 
moelje hel van de claken sctlreeUWCIIIr 

ll'teekx .... 

24 



IDeekx .... 
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