Business Club: Noordelijk Informatie Netwerk
Bij hun eerste netwerkborrel dronken al
gauwzeventig mensen een glaasje mee.
Twee en een half jaar later heeft het NIN,
het Noordelijk Informatie Netwerk, al
meer dan vijfhonderd deelnemers. 'Een
netwerk voor iedereen die werkzaam
is in de informatie-, communicatie-, en
kennissector, dat had je in het Noorden
nog niet, daarvoor moest je voorheen naar
de randstad', verklaart bestuurslid Bauke
Jousma de snelle groei van het netwerk.
En in de randstad, daar gaan ze net even
anderstewerkdanhier.
'In het Noorden zijn we jets minder goed in de externe kant: 'hoe verkoop ik mezelf?", vertelt Bauke
Jousma, communicatieadviseur bij de gemeente
Tytsjerksteradiel en docent bij de opleiding Media &
Informaticmanagement aan de Hanzehogeschool.
'Terwijl er in het Noorden genoeg aansprekende
prqjecten zijn. Daarvoor hoefje echt niet per se
naar de randstad', vult zijn medebestuurslid Roland
Hiemstra aan. 'Bovendien wil de noorderling ook
nog iets aan een deelncmerschap hebben. Wordt
er in de randstad vooral geborreld, hier is vooral de
inhoud van een bijeenkomst van bclang. Daarom
hebben onze bijeenkomsten altijd een thema. Noorderlingen hebben een kapstok nodig om vanuit hun
eigen vakgebied crgcns over te praten.'
Die verschillende vakgebieden zijn het speerpunt
van het NIN. Waren er volgens Jousma al wel verenigingen voor alleen bibliothecarissen of communicatiemedewerkers, iets overkoepelends bestond nog
niet toen inidatiefnemers Kees Westerkamp, Bart
van der Meij en Peter Spijker op het idee kwamen
om het NIN op te zetten. 'Juist als je vanuit verschillende invalshoeken naar een problecm kijkt, los j e
het op', weet Hiemstra, informatie- en innovatiemanager bij Yacht en docent bij de opleiding Media &
Informatiemanagement aan de Hanzehogeschool,
uit ervaring.
Zodra de drie informatieprofessionals hun idee
handen en voeten hadden gegeven, gingcn ze op
zoek naar een bestuur. Dat werd gevonden, en in
april 2006 was de eerste borrel een feit. Waar al die
belangstelling vandaan kwam? 'De bestuursleden
hadden al een netwerk in hun eigen werkomgeving, en aan die mensen werd een vrije uitnodiging
gestuurd. Dat werd blijkbaar zo gewaardeerd, dat er
zeventig mensen verschenen op de eerste borrel.' »
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Een goede motivatie dus om met het NIN door te
gaan, en nog datzelfde jaar werden informatieve
bijeenkomsten georganiseerd over bijvoorbeeld
digitalisering en nieuwe media. De klapper werd
'NINtelligence', een groots uitgepakt seminar in de
Mediacentrale te Groningen dat sindsdien ieder jaar
op het programma staat.
Het speerpunt van het NIN is 'learning by sharing':
zoveel mogelijk kennis delen met deelnemers die in
andere vakgebieden opereren, en zo tot nieuwe inzichten komen. Het traditionele netwerken mag ook
niet ontbreken: goed voor de contacten en mogelijk
goed voor de eigen loopbaan. Bovendien is het goed
voor de naamsbekendheid. Tenslotte heeft het NIN
een sterke band met het onderwijs, niet in de laatste
plaats vanwege het docentschap van Hiemstra en
Jousma aan de Hanzehogeschool. 'Het is belangrijk
om het onderwijs met het werkveld te verbinden',
vertelt Hiemstra. 'Bedrijven staan te springen om
mensen', weet hij. 'Er is nu al grote behoefte aan
informatieprofessionals, en die blijft voorlopig groeien. Bedrijven komen ook regelmatig naar ons toe
of wij niet even een blik professionals open kunnen
trekken. Meestal niet, omdat er niet genoeg zijn.
Studenten hebben trouwens ook heel andere kennis
en vaardigheden, die goed van pas kunnen komen
en op sommige pun ten nog meer ontwikkeld moet
worden. En wat is er nou leuker dan studenten een
rol te geven bij de bijeenkomsten? Zij zijn tenslotte
de professionals van de toekomst.'

Dat het NIN van 'deelnemers' spreekt in plaats van
ieden', is overigens niet toevallig en zeker inherent
aan het vakgebied. 'We verwachten van hen een
actieve rol. Wij willen als bestuur het liefst alleen
faciliterend zijn en gebruiken de kracht van het
netwerk om bijvoorbeeld thema's te benoemen en
sprekers te vragen. Ik denk dat dat ons onderscheidt
van andere verenigingen.'
Maar deze interactiviteit wil het bestuur nog veel
verder doorvoeren. 'We zijn bezig met een nieuwe
website. Dit moet echt een interactief communicatieplatform worden, waar deelnemers vragen kunnen
stellen en met elkaar in discussie gaan. Dan fungeert
het netwerk ook echt als netwerk', aldus Hiemstra.
Maar dat zijn niet dc enige tockomstplannen. Als
het NIN in dit tempo doorgroeit, zou het netwerk
wel eens uit zijn jasje kunnen groeien. 'Dat zou kunnen gebeuren', vermoedt Hiemstra. Via Linkedln,
een socialnetworkingsite melden zich nu al professionals uit de randstad aan. Hoewel we aanvankelijk
opgezet zijn voor het Noorden, zijn zij natuurlijk
welkom. Die willen ook wel eens andere gezichten
zien. Maar of we uiteindelijk te groot worden? Nee,
ik denk het niet. Ons netwerk is niet stadsch maar
fungeert als organisch geheel: op basis van diverse
(informatie)behoeftes zullen nieuwe deelnemers
zich bij het netwerk aansluiten en wie zich bij ons
niet thuis voelt, zal niet meer komen.' =C
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