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Volgens hoog-
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zaamheid en 
transities Jan 
Rotmans kunnen 
alleen diegenen 
die wendbaar 
genoeg zijn 
overleven. Wat 
vraagt dat van 
informatie-
professionals?
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ontwikkelen, 
vindt de overheid. 
En dus komt 
zij met een 
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Zelfhulpboeken kunnen leiden 
tot nieuwe inzichten, weet Matthijs 
van Otegem. Hij presenteert zijn 
favorieten.
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Een training volgen of 
bijvoorbeeld een kijkje nemen 
bij buitenlandse collega’s? Het 
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R

ED
A

C
TI

O
N

EE
L 

| 
D

a
fn

e 
Ja

n
se

n
 

WERK-APK

A fgelopen april maakte de Tweede 
Kamer bekend dat ze een algemene 
periodieke keuring (apk) voor wer-
kenden wil. De veranderingen op de 
arbeidsmarkt gaan snel en volgens 

de regeringspartijen VVD en D66 vraagt 
dat om regelmatig inzicht in kennis, vaar-
digheden én mogelijkheden voor verdere 
ontwikkeling. Het bijbehorende actieplan 
leven lang leren wordt in dit themanummer 
toegelicht. 
In ons vakgebied zijn er steeds minder for-
mele opleidingen. Met als gevolg een toe-
nemend aantal zijinstromers, die daarmee 
het actieplan als het ware direct in praktijk 
brengen. Als informatieprofessional kun je 
bijna niet om een leven lang leren heen, 
maar wat verstaan we er precies onder, 
en nog belangrijker: hoe ziet het er in de 
praktijk uit?

In deze special belichten we het onder-
werp van diverse kanten. We spraken 
met transitie-expert Jan Rotmans 
over hoe een leven lang ontwikke-
len volgens hem de nieuwe norm 

wordt. Verder besteden we aandacht 
aan Erasmus+, het Europese subsidie-

programma voor onderwijs en training, 
en aan de bijscholingsactiviteiten van de 
Biomedische Informatiespecialisten (BMI). 
Zes informatieprofessionals vertellen hoe 
zij op uiteenlopende manieren ‘bijleren’. 
Meer praktische tips vind je in een drietal 
zelfhulpboeken en een overzicht van inte-
ressante summerschools. 
Tot slot de ervaringen van Coen Wilders 
(UB Utrecht) die deelneemt aan een ‘net-
werktraject voor talenten’. Hij benoemt de 
behoefte om op verschillende momenten 
in je carrière stil te staan bij je keuzes én 
de mogelijk een ander pad in te slaan. 
Want ook dat laatste valt onder een leven 
lang leren. <
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Hartje zomer 
de collegebanken in 
Academische verdieping: hoe 
doe je dat als je geen tijd hebt 
voor een studie? Ga naar een 
summerschool.
Dafne Jansen
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Netwerktraject 
voor talenten

Coen Wilders 
(UB Utrecht) 
neemt deel 
aan een net-
werktraject 
voor talentvol 
personeel. 
Wat zijn zijn 
ervaringen?
Dafne Jansen
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‘Wendbaar-
heid is 
een nood-
zakelijke 
voorwaarde 
om een 
transitie-
periode te 
overleven’
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Jan Rotmans’ werk kenmerkt zich 
vooral door zijn toegankelijke uit-
leg van het verschil tussen veran-
deringen en transities. Veranderen 

is de dingen die je altijd al doet beter of 
efficiënter doen, een transitie kenmerkt 
zich door het feit dat je stilstaat bij de 
dingen die je doet, en fundamenteel án-
dere dingen durft te gaan doen. In zijn 
boek Omwenteling (2017) beschrijft 
hij transities achtereenvolgens op ma-
croniveau (samenleving), mesoniveau 
(organisaties) en microniveau (indi-
viduen). Deze driedeling lijkt op het 
eerste gezicht academisch, maar Rot-
mans maakt hem tastbaar met concrete 
voorbeelden. Niet voor niets noemt hij 
zichzelf een scientivist: een activistische 
wetenschapper die de theorie met de 
praktijk verbindt. Zijn uitspraken zijn 
zonder meer ferm en zetten aan tot dis-
cussie. Organisaties die niet wendbaar 
genoeg zijn om zichzelf opnieuw uit te 
vinden zullen volgens hem verdwijnen. 

Kennisinstellingen
Dankzij zijn werk als adviseur bij ver-
andertrajecten krijgt Rotmans bij veel 
organisaties een kijkje in de keuken. 
De voorbeelden die hij daarvan in zijn 
boeken geeft zijn vaak herkenbaar, 
maar ook ontluisterend. Neem de po-
litie. Die investeert in het bijbenen van 
nieuwe technologie, maar haar orga-
nisatiestructuur verandert niet wezen-
lijk. Door vast te houden aan de hië-
rarchische structuur, schiet zij volgens 
Rotmans aan haar belangrijkste ver-
anderopdracht voorbij: meer bottom-
up gaan werken en de burger centraal 
stellen.
Dit maakt nieuwsgierig hoe Rotmans 
tegen kennisinstellingen, zoals biblio-
theken en archieven, aankijkt. ‘Die 
vraag is moeilijk in zijn algemeenheid 
te beantwoorden,’ zegt hij. ‘Bibliothe-
ken en archieven behoren van oudsher 
niet tot de meest wendbare organisa-
ties, en wendbaarheid is wel een nood-
zakelijke voorwaarde om een transitie-
periode te overleven.’
Informatieprofessionals zullen dit wel-
licht tegenspreken, en stellen dat hun 
organisaties zichzelf wel degelijk op-
nieuw uitvinden. Zo zien medewerkers 
van openbare bibliotheken hun werk-
omgeving al jaren veranderen in een 

Jan Rotmans is hoogleraar 
duurzaamheid en 
transities bij de Erasmus 
Universiteit en begeleidt 
daarnaast organisaties bij 
transitietrajecten. Alleen 
wie wendbaar genoeg is 
kan volgens hem overleven. 
Wat vraagt dat van 
informatieprofessionals?

Jan Rotmans: 

‘ Het is 
meer een 
leven lang 
ontwikkelen 
dan een 
leven lang 
leren’

Dafne Jansen 
Redacteur van IP 

en projectmanager bij 
de Universiteit Utrecht
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