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Hoe ben je in deze functie 
terechtgekomen?
‘Tijdens mijn zoektocht naar mijn
eerste echte baan na het afronden 
van mijn opleiding geschiedenis 
kwam ik veel vacatures in het vakge-
bied informatiemanagement tegen. 
Die spraken me doorgaans erg aan. 
VHIC benaderde mij met de vraag 
of ik interesse had in een traineeship 
in die richting. Dat had ik wel. Ik 
ben langsgegaan voor een gesprek 
en 2 weken later kon ik al als trainee 

beginnen. En dat is vanaf het begin 
goed bevallen. Informatiemanage-
ment is een divers en dynamisch vak-
gebied. Als adviseur krijg ik de kans 
om bij veel verschillende organisaties 
een kijkje in de keuken te nemen. Ik 
kom met veel mensen in verschil-
lende rollen in aanraking. En per 
opdracht kunnen mijn werkzaamhe-
den flink uiteenlopen. Die diversiteit 
houd ik wel van, merk ik nu.’  
‘Het is wel een beetje jammer dat

informatiemanagement inhoudelijk, 
ondanks alle archieven, niet bepaald 
aansluit bij mijn geschiedenisachter-
grond. Desondanks zijn er gelukkig 
wel veel (studie)vaardigheden die ik 
tijdens mijn opleiding heb opgepikt, 
ook zeer goed toepasbaar binnen 
informatiemanagement.’

Waar verwonder je je over?
‘Ik vind het wel opvallend dat het
vakgebied zich in zo’n hoog tempo 
ontwikkelt. Als historicus was ik 
gewend om ontwikkelingen over 
termijnen van decennia of eeuwen 
te onderzoeken, maar binnen infor-
matiemanagement kan er binnen 
jaren of zelfs maanden ontzettend 
veel veranderen. Het mooie is dat 
er hierdoor altijd iets nieuws is te 
ontdekken of leren.’

Hoe zorg je ervoor dat je de benodigde 
kennis en vaardigheden opdoet?
‘Als onderdeel van mijn traineeship

heb ik verschillende cursussen en 
een leergang gevolgd via de VHIC 
Faculty, waardoor ik in korte tijd 
veel kennis op heb kunnen doen. 
Meekijken bij collega’s en het bij-
wonen van aanvullende cursussen 
heeft me verder geholpen met het 
ontwikkelen van mijn kennis en 
vaardigheden op het gebied van 
informatiemanagement. Daarnaast 
probeer ik door middel van online 
kennisplatformen, white papers en 
andere vakliteratuur op de hoogte te 
blijven van nieuws en ontwikkelin-
gen in het vakgebied.’

Heb je advies voor iemand die ook aan 
de slag wil in het informatiebeheer?
‘Als het vakgebied je trekt, ga er
dan vooral voor! Ook als je geen 
achtergrond in informatiebeheer of 
archivering hebt, daarin ben je ze-
ker niet de enige. Het brede aanbod 
van traineeships, opleidingen en 
cursussen maakte de drempel om in 
te stappen een stuk lager dan ik had 
verwacht. Aanvankelijk was het wat 
intimiderend dat vrijwel alles nieuw 
was, maar de puzzelstukjes vielen al 
snel op hun plaats.’

Het vakgebied informatiebeheer kent een grote diversiteit 
aan collega’s. Waar de een al decennialang actief is, komt 
de ander net kijken. In deze rubriek maken we kennis met 
de nieuwelingen. Wat zijn hun ervaringen tot nu toe? In 
deze aflevering is het woord aan Jurriaan Sloff.
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‘Altijd iets nieuws 
ontdekken’
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