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Boeken voor smartphoneverslaafden
Er verschijnen steeds meer (zelfhulp)boeken voor technologieverslaafden. IP selecteerde de spraakmakendste titels.
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Last van linkrot? Er is
iets aan te doen, schrijft
Jos Damen (pagina 9)

Hoe zorgen instituten voor meer
zichtbaarheid van queer aspecten
in publieke collecties? (pagina 6)

Femke Goudriaan
vertelt over haar
werkrituelen
(pagina 38)

In Lifehacking
aandacht voor
Kopernio,
een one-click
toegang tot pdf’s
(pagina 37)

Geen komkommertijd
Ook IP heeft weinig last gehad van een zomerse komkommertijd. De redactie stond
dan ook te popelen om je na de vakantiepauze weer een nieuw nummer vol actuele
bijdragen voor te schotelen. Met bijvoorbeeld een samenvatting van de resultaten
van een gezamenlijk onderzoek van KNVI
en VVBAD naar opleidingsbehoeften op
ons vakgebied. Het verwondert me niet dat
daar onder meer uitkwam, dat de vaak al
lang geleden afgestudeerden in hun opleiding nog niet alle kennis en vaardigheden
hadden opgedaan, die volgens de geënquêteerden nu voor ons snel veranderende vak
nodig zijn. Wel verrassend: de hoeveelheid
klassieke onderwerpen die nog op het wensenlijstje op bladzijde 25 staan. Anderzijds
komt een recente trend als big data daar
maar één keer tussen haakjes voor.
In dit nummer van IP juist wel veel aandacht voor big data. Waar de nadruk
meestal op technieken en tools ligt, sluit
onze big data-serie juist af met minstens
zo belangrijke aspecten als ethiek en morele waarden. Die nadruk op techniek was
Justin van der Vlies ook al opgevallen tijdens zijn bezoek aan een groot big data-

COLOFON
IP is samen met Informatie
Professional.nl het onafhankelijke
platform voor de informatiespecialist
van vandaag en morgen. De lezers
werken in de informatie, bibliotheek,
archief en erfgoedwereld.
ISSN: 1385-5328
IP is een uitgave (21ste jaargang) van
Uitgeverij IP
Charlotte van Pallandtlaan 18
2772 TR Voorburg
tel. 0644 09 19 85
www.informatieprofessional.nl

congres in New York. De meeste bezoekers
bleken toch vooral te komen voor praktische verhalen over tools en producten die
ze willen gaan gebruiken.
Cultuur en erfgoed vormen een ander aspect dat in dit nummer uitgebreid aan bod
komt. Dat gebeurt in het interview met Marco de Niet bij zijn afscheid van DEN. Een
belangrijke constatering van De Niet: zodra
je (fysiek) erfgoed digitaliseert, wordt het informatie. Daarnaast een bespreking van de
nieuwe aflevering van Boekman, tijdschrift
over trends in kunst en cultuur, dat helemaal gewijd is aan het behoud van – zowel
fysieke als digitale – particuliere archieven.
En ben je tijdens het lezen van dit redactioneel al een paar keer afgeleid door je
mobiele telefoon, dan lijd je misschien aan
‘digitalisme’. Sla in dat geval de bespreking van (zelfhulp)boeken over smartphoneverslaving vooral niet over.

Geert-Jan van Bussel plaatst
kritische kanttekeningen bij
het gebruik van de blockchain
(pagina 33)

‘Verrassend in het onderzoek
naar opleidingsbehoeften:
de hoeveelheid klassieke
onderwerpen die nog op het
wensenlijstje staan’

Eric Sieverts

P.S. In het volgende nummer van IP geeft
de redactie een uitgebreide preview van het
KNVI Jaarcongres 2017.
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Reageren?
Mail naar redactie@informatieprofessional.nl

medewerkers aan dit nummer
Niek van Antwerpen, Eric Burger, GeertJan van Bussel, Jos Damen,
Johanna Kasperkovitz, Marja Kingma, Riemer Knoop, Arno Kuipers,
Klaas Jan Mollema, Mirjam Schaap, Raymond Snijders,
Theo Vermeulen, Richard Visscher en Justin van der Vlies.
Omslagafbeelding: Eric van den Berg
abonnementen
Voor abonnementsprijzen en andere informatie zie InformatieProfessional.nl.
advertentieverkoop
Voor informatie over adverteren in blad of op de site: Rajin Roopram,
email rajin.roopram@kbenp.nl, tel. 0615201724.
Het verlenen van toestemming tot publicatie
in dit tijdschrift strekt zich tevens uit tot het
in enigerlei vorm elektronisch beschikbaar stellen.

GO opleidingen

Cursusagenda september-oktober 2017
1 1 / 0 9 BASISOPLEIDING BIBLIOTHEKEN
1 3 / 0 9 DIGITALISERING VAN DE INFORMATIEVOORZIENING
1 5 / 0 9 FUNCTIONEEL APPLICATIEBEHEERDER
1 5 / 0 9 INFORMATIEADVISEUR
1 5 / 0 9 ADVIESVAARDIGHEDEN
1 9 / 0 9 BIBLIOTHEEK & PRIVACY
2 0 / 0 9 INFORMATIEDIENSTVERLENING EN ICT
2 0 / 0 9 BEWAARTERMIJNEN
2 1 / 0 9 INSTRUCTIEVAARDIGHEDEN
2 2 / 0 9 MARC21
2 5 / 0 9 COMMUNICEREN, INSTRUEREN EN PRESENTEREN
2 7 / 0 9 OPDRACHTGEVERSCHAP & REGIEVOERING
0 2 / 1 0 KLANTGERICHTE INFORMATIEVAARDIGHEDEN
0 3 / 1 0 INTERNET ZOEKTECHNIEKEN (BASIS)
0 5 / 1 0 PRIVACY & DIGITAAL GEGEVENSBEHEER
0 6 / 1 0 AUTEURSRECHT VOOR INFORMATIEPROFESSIONALS (ADVANCED)
0 6 / 1 0 INTRODUCTIE SHAREPOINT
0 9 / 1 0 BUSINESS CASE MANAGEMENT

school voor informatie

Meer informatie:
goopleidingen.nl/agenda
of 070-3512380
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© Tate

Queering the
Collections
Afgelopen juni vond in Amsterdam
het eerste jaarlijkse symposium Art of
Queering plaats. Centraal stond beeldende kunst met een LGBT-thema in het publieke domein; LGBT staat voor ‘lesbian,
gay, bisexual & transgender’. Het symposium werd georganiseerd door Queering
the Collections, een netwerk van instituten en professionals die zich inzetten
voor grotere zichtbaarheid van queer aspecten in en van publieke collecties. Een
van de sprekers was Clare Barlow, een
jonge assistent curator van museum Tate
Britain. Zij heeft het voornemen dat ze bij
haar indiensttreding in 2014 uitte direct
kunnen uitvoeren: een grote tentoonstelling maken over de Britse LGBT (kunst)
wereld, British Queer Art. Barlow koos
voor de periode tussen afschaffing van de
doodstraf voor homoseksuele praktijken
in 1861 en de vrijwel gehele verwijdering van gelijkgeslachtelijke activiteiten
uit het Britse wetboek van strafrecht een
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eeuw later. De schildering Bathing voor
de mensa van Londens Southbank University (Duncan Grant, 1911, zie foto) is
een ode aan zomers mannelijk naakt in
Hyde Park – tot afschuw van sommige
tijdgenoten. Nu geldt het in Groot-Brittannië als een iconische LGBT-interventie in
het publieke domein. Barlows kompas
voor de tentoonstelling was dit: nog maar
de helft van de Britse jongeren, zo blijkt
uit onderzoek, identificeert zich tegenwoordig met ‘gewoon’ hetero. ’t Is allemaal fluïde, door elkaar, meerduidig. Dat
is het publiek van de toekomst. Je kunt
als museum dus maar beter gelijk aan
die veranderende identiteiten tegemoetkomen, in programmering, narratief, sfeer
en openheid. Met British Queer Art (nog
te zien tot en met 1 oktober a.s.) lukt dat
zeker. (Riemer Knoop)
 Het verslag van het symposium
Art of Queering staat op
informatieprofessional.nl/bijdragen. <
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STANDPLAATS LONDEN

Door: Marja Kingma

Schitteren door afwezigheid
Wat hadden de verkiezingsmanifesten van
de grootste politieke partijen te melden over
bibliotheken en de digitale leer- en werkomgeving? Met het oog op de Britse verkiezingen van 8 juni jl. is Nick Poole, directeur van
de Britse beroepsorganisatie van informatieprofessionals CILIP, er eens goed voor gaan
zitten. Zijn bevindingen zette hij uiteen in het
artikel ‘But I Have Promises To Keep!’. Spoiler alert: er was weinig te melden.
Ondertussen zijn we alweer een paar maanden verder. Geheel tegen de verwachtingen
in verloor Teresa May haar toch al kleine
meerderheid in The Commons. Zij wendde
zich tot de Democratic Unionist Party van
Noord-Ierland, die haar wel wil steunen – in
ruil voor een miljard pond extra aan subsidies voor Noord-Ierland. Dat geld moet
ergens vandaan komen. Treasurer Philip
Hammond houdt de hand nog steviger op
de knip; het bestaande bezuinigingsbeleid
wordt niet verzacht en de limiet van één procent loonstijging in de publieke sector blijft
bestaan. Dat zijn geen gunstige ontwikkelingen voor informatieprofessionals.
De decentralisatie van bevoegdheden met
daaraan gekoppeld verlaging van gemeentelijke budgetten gaat gewoon door. Gemeentelijke openbare diensten zoals sociale zorg
kraken in hun voegen. Gemeenten doen
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slechts het minimum om te voldoen aan hun
wettelijke verplichting om een bibliotheekvoorziening aan te bieden.
Even leek er hoop toen de regering aankondigde het glasvezelnetwerk tot in de verste
uithoeken van het land te willen uitrollen,
om de grote regionale verschillen in snelheid aan te pakken. Maar toen voormalig
conservatief minister Ed Vazey op de radio
verkondigde dat de oorzaak van die verschillen bij de consument ligt (want die ‘kiest
voor goedkope pakketten met lage snelheden’), wist ik genoeg – supersnel internet
gaat supersnel de lange baan op.
Labours programma valt op door een gebrek
aan visie op de digitale economie. De enige
concrete toezegging aan bibliotheken is de
belofte voor meer geld voor de aanschaf
van computers en de uitrol van wifi (zie Nick
Pooles bovengenoemde analyse van de verkiezingsmanifesten; tinyurl.com/y9cwxxzo).
Hang on, in welk jaar leven we? 1992? Bovendien zitten zij niet in de regering, al zouden ze dat zo graag willen.
Bibliotheken zijn voorlopig aangewezen op
CILIP – en op zichzelf. Van beloften alleen
kunnen zij niet bestaan.
<
Marja Kingma (@marjakingma) is curator
Germanic Studies bij de British Library.
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Linkrot
Jos Damen bekijkt nieuwe ontwikkelingen op informatie
gebied en geeft daar een beargumenteerd verhaal bij. De
lezer krijgt afwisselend een toffe ontwikkeling of een sof
voorgeschoteld. Deze keer: linkrot oftewel gebroken links.

Door: Jos Damen

Maar genezing is
mogelijk

Iedereen kent het fenomeen
linkrot: je klikt op een link in
een tekstje op internet of in een
oude e-mail en helaas: de internetlinks werken niet meer. Linkrot heeft verschillende namen,
variërend van het wat vriendelijker gebroken link tot het harde
dode link. Ze beschrijven allemaal hetzelfde verschijnsel: de
informatie lijkt verdwenen. Ook
vele bibliotheken en informatieve websites hebben zélf diverse
dode links op hun eigen website
staan. (Zelfs de website van
onze eigen beroepsgroep heeft
er last van.)

Het kwaad geschiedt toch. Elke
website telt dode links. Neem
de meest geraadpleegde pagina’s regelmatig onderhanden.
Laat eens in de paar weken een
programma over de website lopen dat de links checkt. Voor
Drupal en WordPress bestaan
plug-ins. Gebruik die programma’s met verstand: een pagina
waarop netjes een tekst staat
dat de pagina is opgeheven, telt
als een correcte pagina, terwijl
een zeer langzaam opbouwende
pagina soms als een gebroken
link wordt gezien. Het devies:
de lijst handmatig controleren.

Groeiend probleem
Meer dan tien jaar geleden werd
het probleem (en de gevolgen
ervan) in alle ernst gesignaleerd
(Eysenbach & Trudel, Journal
of Medical Internet Research
2005), maar de rotting woekert
voort. Een studie uit 2014 van
de Harvard Law School (Zittrain
et al, Legal Information Management 2014) liet zien dat
30-50 procent van de url’s in
uitspraken van de US Supreme
Court niet langer linkten naar
de originele bron. Dan wordt het
een serieuze zaak. Ook universiteiten moeten op hun tellen
passen: lees ‘Reference Rot in
the Repository’ van Massicotte
& Botter uit 2017 (Information
technology and libraries, 37: 1).
Het aantal artikelen over linkrot

Webarchivarissen
is overstelpend – en ik geef uiteraard geen links.

Websites verdwijnen
De oorzaken zijn divers. Meestal bestaat de oorspronkelijke
website niet meer. Sociale media zijn nogal wiebelig (archief
van Hyves, iemand?). Soms zijn
alleen gedeelten of pagina’s
van een website verdwenen.
Nieuwe domeinnamen zijn een
veelvoorkomende oorzaak.
Soms bestaat de inhoud van
een website nog wel, maar is
die achter een betaalmuur gebracht. Dat komt onder meer

‘Vele bibliotheken en informatieve
websites hebben zélf diverse dode
links op hun eigen website staan’

voor bij succesvolle tijdschriften, die bijvoorbeeld eerst open
access waren. Pijnlijk is het als
een website bewust verwijderd
is door de eigenaar, al dan niet
na een rechterlijk bevel.

Voorkomen is beter
Voor de eigen website kan elke
beheerder een paar regels in
acht nemen. Verander webpagina’s zo weinig mogelijk van
naam. Zet oude pagina’s in
een archief op de website, en
laat een vaste verwijzing achter
(http 301). Meld je website aan
bij de Koninklijke Bibliotheek
of een ander webarchief als archive.org. Voor wat betreft links
naar andere websites: link niet
te diep. En gebruik persistent
identifiers, zoals handles, DOI’s
en DAI’s.

Linkrot zorgt ervoor dat websites die kopieën maken van
andere websites (en die daarmee als het ware ‘archiveren’)
populair worden. Wikipedia zet
semi-automatisch gebroken
links door naar www.archive.
org, met zijn fantastische WayBack Machine (pas op: slechts
snapshots, en niet heel diep de
website in). Koninklijke en nationale bibliotheken in Europa
archiveren geselecteerde delen
van het internet, en diensten
als WebCite en archive.is zijn
ook actief. TimeTravel van het
Memento Project van Herbert
Van de Sompel et al. is een
handig hulpmiddel: timetravel.
mementoweb.org. Maar dit artikeltje wordt helaas vervolgd. <
Jos Damen is hoofd bibliotheek &
ICT van het Afrika-Studiecentrum,
Universiteit Leiden.
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Smartphoneverslaafd?
Lees er
eens een
boek over
In de boekenwinkels luiden de
noodklokken. Breng een bezoekje aan
de nieuwe-aanwinstenkast en je zult
zien dat er alweer een gevaar op de
loer ligt: digitale verslavingen. Nu
consumenten de tabaksindustrie de
rug toekeren en we suikers steeds
meer uit onze diëten vissen, staan we
voor een nieuwe uitdaging. Namelijk
het genezen van onze smartphone- en
mediaverslaving.
Door: Vincent Janssen

Waarschijnlijk denk je nu: ‘Ach,
ik ben helemaal niet verslaafd’.
Maar de kans is groot dat je tijdens het lezen van deze tekst
meerdere malen zult worden afgeleid door je telefoon. De gemiddelde mens in de westerse
wereld spendeert namelijk een
kwart(!) van zijn wakkere leven
aan het kijken naar zijn smartphone. De dramatische stijging
in het aantal technologieverslaafden heeft gelukkig ook gezorgd voor een toename in de
hoeveelheid (zelfhulp)boeken

over dit onderwerp. In de eerste
helft van dit jaar zijn al meerdere uitgaven, ja, zelfs bestsellers, verschenen (sommige met
handige tips). IP ging daarom
op zoek naar de spraakmakendste titels.

High van eigen handel
In de categorie bestsellers
kreeg Super verslavend van
Adam Alter in 2017 de meeste
media-aandacht. Deze professor aan de New York University
schreef in zijn boek dat maar

‘Volgens Sidney Vollmer
lijdt iedereen aan digitalisme:
een toenemende mate van
technologische afhankelijkheid’
10 - IP | vakblad voor informatieprofessionals | 06 / 2017

Adam Alter: Superverslavend.
Waarom smartphones, apps
en social media zo verslavend zijn (en wat je eraan kunt
doen) | Amsterdam | Maven
Publishing ➔ 2017 | ISBN
9789492493125 | € 21,00.

liefst 40 procent van de westerse bevolking kampt met een
verslaving aan smartphones, internet, (social) media of apps.
Het is, aldus Alter, een gedragsverslaving en daarom eerder
een sociaal probleem dan een
medisch gegeven.
Desondanks is Alter ervan overtuigd dat we zelf weinig tegen
de verslavingen kunnen doen.
Technologie wordt tegenwoordig namelijk gemaakt om ver-

slavend te zijn: ‘Er zitten duizend mensen aan de andere
kant van het beeldscherm die
ervoor worden betaald om je
vermogen tot zelfregulering
kapot te maken’. Verslavingen
zijn goede zaken voor technologiebedrijven, en daarom zorgen
zij ervoor dat gebruikers hun
producten moeilijk aan de kant
kunnen leggen. Dit is volgens
Alter ook de reden waarom
Steve Jobs zijn kinderen uit de
buurt van een iPad hield. ‘Het
lijkt wel alsof de mensen die
nieuwe technologie produceren
de hoofdregel van drugsdealers
hanteren: wordt nooit high van
je eigen handel,’ aldus Alter.

Flappy Bird
Maar wat is het probleem van
een paar uurtjes te veel appen?
Alter is vooral bang voor de langetermijneffecten, waar nu nog
heel weinig over bekend is. De
eerste onderzoeksresultaten
naar die langetermijneffecten
zijn in elk geval verontrustend.
Zo kunnen kinderen van smartphoneverslaafde ouders sneller
concentratieproblemen ontwikkelen, en heeft een Flappy Birdof World of Warcraft-verslaving
volgens Alter dezelfde sociale
destructieve kracht als alcohol
of speed.
Het zijn echter niet alleen ga-
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mers die gebukt gaan onder
mediaverslavingen. Volgens
Alter is namelijk de hunkering
naar een lege e-mail-inbox de
meest voorkomende verslaving. Deze drang zorgt ervoor
dat kantoormedewerkers ‘een
kwart van hun [werk]dag besteden aan het afhandelen van
e-mails’ waardoor zij ‘hun accounts gemiddeld zesendertig
keer per uur checken’. Dit soort
eindeloze doelen stapelen zich
op en ‘stimuleren verslavende
activiteiten die mislukkingen
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Hoe te voorkomen

Bijsluiter

Sidney Vollmer: On/Off. Op
zoek naar balans in digitale
tijden | Amsterdam | Nijgh &
van Ditmar ➔ 2017 | ISBN
9789038802350 | € 22,50.

/
/
/
/

schenen die de toekomst wel
iets rooskleuriger schetsen.
Tenminste, als je écht bereid
bent om aan je problemen te
werken. Digital Detox van de
Belg Florence Pérès blijkt een
populair handboek te zijn voor
iedereen die van zijn digitalisme en smartphoneverslaving
wil afkomen. De techcoach presenteert een handig stappenplan, maar niet voordat je een
zelftest gedaan hebt. Als eenmaal bepaald is in welke mate
je ‘beschadigd’ bent, kun je
aan de slag. Met tips en tricks
richt Pérès zich op thema’s als
‘digitale orde’ en ‘breinrust’.
Zolang je het stappenplan en
de opdrachten maar volgt, zou
het volgens de auteur allemaal
goed moeten komen.

opleveren, of nog erger, herhaaldelijk succes, dat steeds
ambitieuzer doelen meebrengt’,
aldus Alter. Niemand is veilig
voor deze gedragsverslavingen.

Als zombies swipen en scrollen we er dus op los, maar de
technologische grootmachten
in Sillicon Valley wrijven ondertussen gretig in hun handen.
Daarom doet de Nederlandse
auteur Sidney Vollmer nog een
schepje boven op Alters noodkreet. In zijn boek ON/OFF
neemt hij de lezer mee langs
een serie jeugdherinneringen,
en vergelijkt hij de manier waarop technologie in zowel het verleden als het heden een impact
heeft (gehad) op onze levens.
Die impact is er niet bepaald
gezonder op geworden. Iedereen lijdt volgens Vollmer aan
‘digitalisme’, oftewel: een toenemende mate van technologische afhankelijkheid. ‘Digitalisme is het geloof dat er voor elk
analoog probleem een digitale
oplossing is. Dat de autonomie
van het individu ondergeschikt
is aan de digitale vaart der
volkeren. Dat de massa zich
moet schikken naar dat wat
digitale innovators voor ons
in petto hebben. […] Want: er
ligt een wereldverbeterende

/
/
/
/

Florence Pérès: Digital detox.
Minder technostress en meer
focus dankzij de Touchpoints
methode | Tielt | Lannoo ➔
2017 | ISBN 9789401441988
| € 19,99.

app op ons te wachten. Want:
zo gaat het nu eenmaal. Want:
dit is de toekomst. Naïeve, luie
nonsens. Het is digitalisme
ten voeten uit,’ aldus Vollmer.
De ‘digitale (media)technologie
had met een bijsluiter moeten komen’, meent de mediaexpert. Maar is het daar niet al
te laat voor?

Digital detox
Gelukkig zijn er dit jaar ook
voldoende zelfhulpboeken ver-

Door de komst – en hoge verkopen – van deze zelfhulpboeken
neemt gelukkig het besef van
technologieverslavingen toe.
Alter, Vollmer en Pérès zijn het
erover eens dat het bewust worden van de problematiek al een
belangrijke stap in de goede
richting is.
Rest de vraag: hoe kunnen we
onze verslavingen voorkomen?
Daar kunnen de auteurs het
niet over eens worden. Alter
stelt simpelweg voor om een
tijdslot in te stellen op internet,
terwijl Pérès pleit voor het uitzetten van de mailnotificaties.
Vollmer ziet liever dat de mens
teruggaat naar analoge manieren van communicatie.
Vooralsnog zullen de mediaverslavingen niet afnemen, en
kunnen we daarom ook de komende tijd nog vele publicaties
over dit thema verwachten. Tenzij de bazen in The Valley ook
voor dit probleem een appje
ontwikkelen. Want zo lossen we
tegenwoordig toch alles op? <
Vincent Janssen is redacteur
van IP en specialist Scientific
Information bij de Maastricht
University Library.
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Vacatures op
BMI-online.nl

K ETELAARLEZIN G 2017
De jaarlijkse Ketelaarlezing wordt op 16 november gehouden in
het Nationaal Archief door Gary Wolf. Wolf is mede-oprichter van
Quantified Self, schrijver voor Wired magazine en ‘visiting professor’ bij de
Hanzehogeschool Groningen.

Sinds kort heeft de Afdeling Biomedische
Informatiespecialisten een vacaturehoek op
BMI-vacatures (zoals die voor de Lustrumcommissie)
alsook vacatures voor IP-functies binnen het domein
van de biomedische informatie.
Heb je een vacature in je organisatie, meld die
dan ook aan bij de Werkgroep Communicatie.
Stuur naar communicatiewerkgroepbmi@gmail.com
je wervende en informatieve tekst voor bij de link
naar de vacaturesite.

Schrijf je nu in
voor het KNVI
Jaarcongres
Wil jij aanwezig zijn op het KNVI Jaarcongres
dat op 9 november plaatsvindt in het NBC
Congrescentrum in Nieuwegein? Schrijf je dan nu
in op www.congres.knvi.info. Let op! Tot en met
8 september geldt het early bird tarief en kun je
een stuk voordeliger naar het congres. Dit jaar
is het thema Informatie=m 8. Het Jaarcongres
opent en sluit af met een plenair programma, met
onder andere de sprekers Marietje Schaake, René
ten Bos en Rik Maes. Gedurende de dag kan de
congresganger kiezen uit vijftien tracks met meer
dan 70 interactieve workshops en presentaties.

Foto: Archief NS,
Het Utrechts Archief

www.bmi-online.nl. Daarin plaatsen we zowel

21 SEPTEMBER MINI-CONGRES LEREN PRESERVEREN
Digitale duurzaamheid vereist dat de juiste mensen over de juiste kennis
en vaardigheden beschikken – nu en in de toekomst. Zijn we al zover?
Sluit het kennisaanbod goed genoeg aan op de vraag? En wat is die
vraag eigenlijk? Praat en leer met ons mee op het mini-congres ‘Leren
Preserveren: duurzame kennis over duurzame toegang’ op 21 september
van 15 -17 uur bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.
In dit mini-congres pakt Het Nieuwe Instituut samen met het Netwerk
Digitaal Erfgoed, BRAIN/KVAN, het Kennisplatform professionalisering
en de NCDD de handschoen op om een antwoord op bovenstaande
vragen te vinden en duidelijk te krijgen welke acties we de komende jaren
moeten ondernemen om beter voorbereid te zijn.
Het mini-congres is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden in kennisoverdracht, professionalisering en kennisbehoefte, werkzaam bij erfgoedinstellingen, kennis- en opleidingsinstituten, branche- en beroepsorganisaties en meer. Aan het einde van de middag wordt de nieuwe cursus Leren
Preserveren van het Netwerk Digitaal Erfgoed, de NCDD en Het Nieuwe
Instituut gelanceerd. Aanmelden via tinyurl.com/y7qn4bcs.
ARCH IEV EN VAN ‘H OTS POTS ’ BEWAREN
‘Hotspots’ zijn gebeurtenissen die maatschappelijke beroering veroorzaken, van bijzondere betekenis zijn voor de inwoners en in de media veel
aandacht hebben getrokken. Vanuit cultuur-historisch perspectief is het
van belang om de archieven over hotspots te bewaren. Hoe dat aangepakt
moet worden staat in de Handreiking Periodieke hotspot-monitor decentrale overheden. De handreiking geeft een praktische beschrijving bij het uitvoeren
van de hotspot-monitor en sjablonen voor de aanpak.
Veel overheidsinformatie is in de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke
organen 2017 als te vernietigen gewaardeerd. In bepaalde gevallen kunnen
dergelijke archiefbescheiden toch worden bewaard, in overeenstemming
met artikel 5 lid 1 sub e van het Archiefbesluit. Gemeenten kunnen door
het uitvoeren van een hotspot-monitor aan de selectielijst een lokale inkleuring geven.

COLUMN
Arno Kuipers

wissel

Ongevraagde
kennis
Dichter Ilja Leonard Pfeijffer was onlangs te gast bij de Koninklijke Bibliotheek. Samen met directeur Lily
Knibbeler onthulde hij het gedicht dat hij
speciaal voor ons schreef: ‘De kracht van
het geschreven woord’ (te vinden op de
KB-website). Het heeft nu een vaste plaats
gekregen in onze centrale hal. Wij KB’ers
kunnen ons nu elke dag op weg van en naar
de lunch even laven aan Pfeijffers mooie regels: ‘De wereld is papier, gedachten schrijven/het zout in zeeën, zand in de woestijn.’
Voor Ilja Pfeijffer is de KB geen onbekend
terrein. In 2016 stelde hij bij ons de bloemlezing van De Nederlandse poëzie van de
twintigste en de eenentwintigste eeuw in
1000 en enige gedichten samen. In zijn
praatje bij de onthulling van het gedicht vertelde hij dat hij die bloemlezing zonder de
KB nooit had kunnen maken. Dat is eigenlijk
best opmerkelijk, want je zou toch denken
dat zo’n grote poëziekenner als Ilja Pfeijffer
de KB niet per se nodig zou hebben. Hij zou
op basis van zijn eigen uitpuilende boekenkasten ook helemaal zelf een mooie bloemlezing kunnen maken.
Toch koos Pfeijffer ervoor om zich te laten
onderdompelen in de Koninklijke Bibliotheek, om zoveel mogelijk tips van de medewerkers te krijgen en om zoveel mogelijk
poëzie over zich uit te laten storten (dit
bijna letterlijk op te vatten). Het was voor
ons dan ook een grote veer in ons bibliothecaire achterste toen Pfeijffer vertelde dat
hij in de KB om de haverklap werd verrast
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‘Zonder een
expert die
dagelijks met
zijn collectie
bezig is, zal
het gebruik
sluipenderwijs
steeds meer
verengen of
zelfs uitdoven’

Arno Kuipers is collectiespecialist
Nederlandse taal en letteren
bij de Koninklijke Bibliotheek.
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door namen die hij niet of nauwelijks
kende. Zo laat hij met zijn bloemlezing
indirect ook zien hoe belangrijk het is
dat een bibliotheek mensen in dienst
heeft die de collecties goed kennen en
de gebruikers kunnen wijzen op rare
gevallen, onbekende invalshoeken en
vergeten namen.
Bibliothecarissen, conservatoren en vakreferenten zijn er ook om het onbekende aan
te reiken. We zitten niet met de handen over
elkaar te wachten op een ‘klantvraag’. Naar
de onbekende weg kun je niet vragen, dus
wij wijzen ook graag op het ongevraagde.
Daardoor ontstaan dan vaak wel weer andere, nieuwe vragen. En voor de beantwoording daarvan duiken we graag weer de collectie in. En zo schrijdt ook de wetenschap
voort.
Daarom was het recente bericht dat bij de
UB Nijmegen conservator Bijzondere Collecties Robert Arpots niet zou worden vervangen ook zo neerdrukkend. Er wordt terecht met kracht tegen geprotesteerd, onder
andere in het Nijmeegse universiteitsmagazine Vox.
De Bijzondere Collecties zelf zullen in Nijmegen natuurlijk niet zomaar worden afgestoten, maar zonder een expert die dagelijks
met zijn collectie bezig is, zal het gebruik
sluipenderwijs steeds meer verengen of
zelfs uitdoven. Een conservator vindt dagelijks opmerkelijke dingen die hij niet
heeft gezocht en juist die vondsten kan hij
doorgeven aan studenten, onderzoekers
en bloemlezers. Een collectie zonder een
conservator of collectiespecialist is geen
collectie, zoals een bibliotheek zonder een
bibliothecaris ook geen bibliotheek is. <
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*********************************************************
OMSLAGINTERVIEW
*********************************************************

Marco de Niet:
‘Een bijdrage leveren aan
het vinden van een nieuwe
balans tussen de fysieke
en digitale wereld – dat is
een van mijn drijfveren’
Na ruim elf jaar verlaat Marco de Niet DEN, het kennisinstituut Digitale
Cultuur, dat landelijke domeinoverstijgende samenwerking op het gebied van
digitalisering bevordert. Op 18 september a.s. start hij als divisiemanager
onderzoek- en onderwijsdiensten en plaatsvervangend directeur bij de
Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Zijn overstap is een goed moment
om terug te kijken op zijn afgelopen elf jaar bij DEN en hoe het ervoor staat
met de landelijke digitale samenwerking in de erfgoedsector.
Ronald de Nijs

***************************************************************************************************

Met je nieuwe functie verlaat je het gebouw
van de Koninklijke Bibliotheek, een plek waar
je al heel wat voetstappen hebt gezet. Want
DEN is hier ook gevestigd.

‘Bij musea staat het
fysieke object centraal,
maar zodra je het
digitaliseert wordt het
informatie. Dat inzicht
is voor mij cruciaal
geweest’

Marco de Niet: ‘Afgezien van een klein
uitstapje werk ik in dit pand sinds 1987,
toen ik na een studie Nederlands en een
specialisatie Boekgeschiedenis bij de afdeling Bijzondere Collecties van de KB
terechtkwam. Hier vervulde ik als tewerkgestelde gewetensbezwaarde mijn vervangende militaire dienstplicht. Vervolgens
belandde ik, na een sollicitatie, bij de Short
Title Catalogue Netherlands (STCN), om
in 1993 over te stappen naar de onderzoeksafdeling van de KB, om de digitale
media een centrale plek in het beleid en de
praktijk van de KB te geven.’

Heb je profijt gehad van je bibliotheekervaring
bij DEN?
‘Absoluut. In mijn bibliotheekwerk heb
ik leren nadenken over media, informatiestromen, productie en distributie, receptie

14 - IP | vakblad voor informatieprofessionals | 06 / 2017

– kortom, het hele proces van hoe mensen
omgaan met informatie. Wat veel erfgoedprofessionals zich niet goed realiseren is
dat het bij digitalisering vooral gaat om
informatie. Bij musea staat het fysieke object centraal, maar zodra je het digitaliseert
wordt het informatie. Dat inzicht is voor
mij cruciaal geweest.’

Kunnen bibliotheken, archieven en musea iets
van elkaar leren?
‘Musea en bibliotheken zijn objectgerichte
organisaties; ze verzamelen boeken, kunstobjecten en historische objecten. Bij een
(audiovisueel) archief of een instelling op
het gebied van bijvoorbeeld archeologie
gaat het veel meer om processen of om het
documenteren ervan. De erfgoeddomeinen
hebben allemaal verschillende tradities,
instrumentaria, workflows, verwachtingen, ook wat je digitaal kunt doen. Musea zijn meer gericht op de interactie met
het publiek, zoeken de marketingkant van
digitalisering op, terwijl bibliotheken en

*********************************************************

*********************************************************
archieven juist veel aandacht aan de infrastructurele kant geven, denk daarbij ook
aan grootschalige digitale archivering. Dat
laatste is een onderwerp dat in musea nog
veel minder speelt. Daar ligt ook meteen
de rechtvaardiging van DEN om digitalisering bovensectoraal op te pakken. Als
het gaat om digitale marketing kunnen de
archieven wat leren van musea, en de musea kunnen op hun beurt profiteren van de
kennis van archivering zoals dat bij archieven gebeurt.’

‘Deze strategie biedt een perspectief op
de ontwikkeling van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed. Ik ben
er trots op dat we dit met elkaar bereikt
hebben. De boodschap van DEN is geland:
“Digitalisering moet je bovensectoraal oppakken. Je kunt het simpelweg niet alleen
op institutioneel niveau doen, samenwerking is een vereiste.” Dit betekent dat erfgoedinstellingen een balans moeten zien te
vinden tussen het tonen wat ze zelf in huis
hebben (trots op de eigen collectie is een
belangrijke drijfveer om te digitaliseren) en
samenwerking in de dienstverlening en infrastructurele voorzieningen. Het Netwerk
Digitaal Erfgoed, dat de nationale strategie
implementeert, zie ik als de operationalisering van onze boodschap. Het voelt ook
als een natuurlijk moment voor me om een
andere professionele uitdaging te zoeken.
Ik hoop die te vinden bij de Universitaire
Bibliotheken Leiden.’

Kun je iets meer vertellen over de rol
van DEN bij de implementatie van die
strategie?
‘DEN heeft geen uitvoerende rol, we zijn
echt een kennisinstituut. Dat garandeert
dat we vanaf enige afstand naar de ont-

‘De manier waarop
cultuur zich nu
digitaal manifesteert,
tart de traditionele
blik op cultuur’

Foto: Anne Reitsma Fotografie

Als je het over ‘bovensectoraal’ hebt,
doel je dan op de Nationale Strategie
Digitaal Erfgoed?

Marco de Niet

wikkelingen kunnen kijken, we hebben
geen belang bij een specifieke oplossing
linksom of rechtsom. Door als onafhankelijke partij tussen beleidsmakers en uitvoerende instellingen op te treden, werken we
toe naar een situatie die in het belang is
van iedereen. DEN is géén normerend instituut, aangezien Nederland een land van
zelfregulering is. Dus wat we uitdragen
aan standaardisatie moet gebaseerd zijn op
overtuigingskracht.’

Er is nog genoeg te doen?
‘Ja! Daarvoor ga ik even terug naar 2011,
het jaar waar in het kader van de bezuinigingen van de toenmalige staatssecretaris
van OCW, Halbe Zijlstra, de overheidssteun voor veel instellingen met ondersteunende taken is weggevallen. Vier bovensectorale sectorinstituten bleven overeind:
DutchCulture voor internationalisering, de
Boekmanstichting voor onderzoek en statistieken, LKCA voor amateurkunst en cultuureducatie en DEN voor digitalisering.
Er was ons toegezegd dat OCW DEN nog

vier jaar zou financieren. De gedachte was:
daarna moet digitalisering zo normaal zijn
dat de instellingen geen ondersteuningsinstituut als DEN meer nodig hebben. Het
is een misrekening gebleken: digitalisering
is almaar complexer geworden. Dat heeft
ook te maken met de toenmalige mindset,
ook bij beleidsmakers. Digitalisering werd
vanuit een smalle betekenis gezien: die van
de conversie van analoog naar digitaal.
Op een gegeven moment zou die wel klaar
moeten zijn, zo werd geredeneerd. Digitalisering is evenwel nooit klaar, er is een
transformatie in gang gezet die niet meer
ophoudt. Het gaat niet alleen over digitalisering van collecties, het gaat juist ook
heel erg over de manier waarop je een cultuur- en een erfgoedfunctie opnieuw in de
samenleving gaat invullen.’

Hoe ziet die nieuwe erfgoedfunctie eruit?
‘De manier waarop cultuur zich nu digitaal manifesteert, tart de traditionele blik
op cultuur. Neem bijvoorbeeld iemand
die dieetadviezen geeft, daar filmpjes over
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‘Professionele cultuurmakers mogen geen
verkapte erfgoedinstellingen worden’

maakt, ze op YouTube zet en hiermee miljoenen meisjes bereikt. Noem je dat wel of
niet cultuur? In mijn perceptie is dat onderdeel van onze cultuur, maar het tart de
manier waarop het geïnstitutionaliseerde
kader van cultuur functioneert. Dat is voor
mij een van de grootste uitdagingen waar
we mee te maken hebben als professionals:
hoe gaan wij om met beheer en behoud
van die enorme boost aan culturele uitingen van individuen?’

Daarnaast horen ook architecten, fotografen, filmers enzovoort tot onze doelgroep.’

Zijn de cultuurmakers actief bezig
met digitalisering?
‘Onderzoeksbureau Panteia heeft daar onderzoek naar gedaan. Je hebt een kleine
kopgroep die actief digitaliseert en daar
ook verantwoordelijkheid voor neemt. Een
tweede groep, de middengroep, die iets
groter is, vindt het belangrijk en ziet ook
de cultuurhistorische waarde van de eigen
collecties en archieven in, maar handelt
er niet actief naar. Tot slot is er een groep
die er geen aandacht voor heeft – en dat
is meteen ook de grootste. In onze DENstrategie richten we ons met name op de
eerste groep, een beetje op de tweede en de
derde is voor ons nu nog een brug te ver.’

Voor sommige van die cultuursectoren
bestaan al intermediaire partijen?
‘Zeker, denk aan Het Nieuwe Instituut
voor architecten, LI-MA voor digitale
kunst en mediakunst en EYE voor film.
Dus voor sommige domeinen richten we
ons in eerste instantie op de intermediairs,
want dat is voor ons de makkelijkste ingang.’

Wat proberen jullie te bewerkstelligen?
Sinds 2017 richt DEN zich op de gehele
cultuursector?
‘In het voorjaar van 2016 hoorden we dat
het ministerie van OCW ons opnieuw voor
vier jaar wilde financieren, mits we ons
mandaat zouden verbreden naar de gehele
cultuursector. We hebben daar eigenlijk
gelijk positief op gereageerd. Het zou een
versterking zijn van onze boodschap dat
goed digitaal duurzaam beheer start bij
het digitale maakproces. Al in de aanloop
naar de nieuwe beleidsperiode hebben we
het team uitgebreid specifiek met het oog
op kennis over digitalisering in de cultuursector.’

‘Professionele cultuurmakers mogen geen
verkapte erfgoedinstellingen worden.
Neem bijvoorbeeld De Nationale Opera.
In hun werk zitten verschillende digitale
componenten, zoals een digitale registratie, online marketing, digitale media ten
behoeve van de operaproducties en wat al
niet meer. Op het moment dat er “restanten” van zo’n productie zijn waarvan we
zeggen dat het cultuur-historisch de moeite
waard is om door te geven naar de toekomst, moet het mogelijk zijn dat zij dat
materiaal overdragen aan de erfgoedsector.
Onze rol ligt met name in het vormgeven
van dat gezamenlijke proces van digitale
collectievorming en digitale archivering.’

Met welke spelers in de cultuursector hebben
jullie te maken?

Hoe zie je dat voor je?

‘Ik noem ze gemakshalve professionele cultuurmakers. Deze groep verbeeldt en vertegenwoordigt de manier waarop de cultuur
nu in de samenleving functioneert. Denk
bijvoorbeeld aan operagezelschappen, theatermakers, het Nederlands Dans Theater.
Je hebt te maken met de gezelschappen én
met de podia; dat zijn al twee verschillende
soorten groepen die in die sector werken.

‘Videoregistraties van opvoeringen zouden
prima passen bij een instituut als Beeld en
Geluid; de documentatie van de totstandkoming, de contracten, de lichtplannen, de
kostuumontwerpen et cetera kunnen bij
bijvoorbeeld een stadsarchief of een museum ondergebracht worden. Op die manier
proberen we de bovensectorale samenwerking in het erfgoed uit te breiden naar

16 - IP | vakblad voor informatieprofessionals | 06 / 2017

de cultuurmakers. Dat is niet alleen een
praktische kwestie, vanuit het maatschappelijk perspectief is het een goede zaak om
die dialoog tussen erfgoedorganisaties en
cultuurmakers op gang te brengen. Want
moeten De Nationale Opera en al die andere cultuurmakers hun digitale materialen
zelf bewaren voor de verre toekomst? Nee,
dat is niet hun rol in de samenleving. Zij
moeten hun middelen kunnen aanwenden
voor het maken van culturele producties,
niet om grootschalige digitale archieven te
beheren.’

Wat betekent dit nieuwe aandachtsgebied
voor DEN?
‘Als DEN hebben we een reboot in ons
denken gehad. We hebben vijftien jaar
voor de erfgoedsector gewerkt, voor ons is
het dus nu anders. Een deel van het jargon
dat we hanteren slaat niet aan bij de cultuurmakers, zoals het praten in termen van
“collecties” of “erfgoed”. Dat zijn niet de
concepten waar ze warm voor lopen.’
‘Theatermakers hebben het over “producties” en “productiematerialen”. In onze gesprekken proberen we eruit te filteren hoe
zij digitalisering inzetten om een nieuwe
productie mogelijk te maken. Er zijn theaterregisseurs die heel nadrukkelijk op de
schouders staan van voorgangers van een
gezelschap, maar er zijn ook theaterregisseurs die daar afstand van nemen. Het
vraagstuk van digitale collectievorming en
archivering hangt dus nauw samen met de
visie van de theatermakers op de geschiedenis van de eigen organisatie.’

Maar ze hebben vast wel een archief?
‘Ja, al beschouwen de theatergezelschappen dat niet per se als een collectie. Voor
hen is het een bedrijfsarchief met werkmateriaal waarop ze voort kunnen borduren. Maar stel dat een voorstelling van
tien jaar geleden opnieuw in productie
wordt genomen, dan is het wel handig als
de belichtingsplannen, de mise-en-scènes
en al dat soort materiaal digitaal beschikbaar zijn. De volgende vraag is dan: heeft
dit ook cultuurhistorische waarde? Dat is
een vraag die wel in het achterhoofd van
de theatermakers zit, maar niet in het
voorhoofd. Ze hebben tijd noch menskracht om ernaar te handelen. En dat is
waar de Raad voor Cultuur en OCW nu
een gedachtevorming over ontwikkelen:
hoe gaan we om met het erfgoed van de
podiumkunsten? Vroeger had het Theater

*********************************************************
OMSLAGINTERVIEW
*********************************************************
Instituut Nederland (TIN) – in 2011 na die
bezuinigingsslag opgehouden te bestaan –
daar een rol in. Nu is dat voor een deel
belegd bij de Bijzondere Collecties Amsterdam. Het gaat in die gedachtevorming niet
alleen om het beheer en het behoud van de
collectie, maar juist ook om de kennisdelingsfunctie en een intermediaire functie in
zo’n sector.’

Je spreekt van een paradigmaverschuiving?
‘De manier waarop we musea, bibliotheken en archieven hebben ingericht is
voortgevloeid uit het specialisme hoe met
een bepaald soort objecten om te gaan. Bibliotheken hebben bijvoorbeeld kennis van
papieren boeken en perkamenten banden.
Vanuit al die verschillende expertises is in
feite de hele domeinindeling tot stand gekomen. Voor het digitale moeten we dat
opnieuw gaan uitvinden. Maar wat ik zie
is dat veel professionals naar digitalisering
kijken vanuit dat fysieke perspectief, wat
een heel menselijk mechanisme is. Ze hebben bepaalde methoden om te werken, ze
hebben bepaalde kennis, bepaalde workflows en standaarden. Dat werkte goed in
de fysieke wereld en nu proberen zij digitalisering in de fysieke wereld te trekken. Tot
op zekere hoogte kun je dat doen, maar
de digitale media hebben nu zo’n impact
op de manier waarop de samenleving functioneert, dat dat mijns inziens niet is vol
te houden. Je moet er echt op een andere
manier naar kijken. Dat is die paradigmaverschuiving.’

Hoe is dat internationaal gezien?
‘Ik was laatst op een Europese erfgoedbijeenkomst waar duidelijk werd dat alle
deelnemende landen voor webarchivering
kijken naar nationale wetgeving. Is dat nu
hoe we voor toekomstige generaties het
web willen gaan bewaren en laten zien hoe
het web functioneert? Zweden archiveert
het Zweedse deel van het web, Nederland
het Nederlandse deel enzovoort. In mijn
ogen doet dit volstrekt onrecht aan hoe het
medium nu functioneert. Daarom ook die
paradigmaverschuiving: de huidige manier
van denken en werken via nationale mandaten en kaders en nationale wetgeving
werkt niet voor de “global content” die
we iedere dag gebruiken.’

Digitaal materiaal bewaren lijkt zo makkelijk.
‘Omdat informatie grotendeels digitaal
is, kunnen we het meenemen naar de toe-

komst, denken we. Het lijkt makkelijker
geworden, maar ik denk dat dat een grote
misrekening is. Ik zeg ook wel eens: “Alles” is onze grootste vijand. Het is technisch en economisch gezien gewoon niet
mogelijk om alles te bewaren. Dit is ook
de les die we als DEN mee helpen vormgeven: het besef dat de investeringen die
nodig zijn om iets te bewaren dat eenmaal
digitaal is, vele malen groter zijn dan de
digitalisering an sich.’

Je probeert ook een dialoog op gang te
brengen over wat erfgoedinstellingen moeten
meenemen naar toekomstige generaties?
‘Ja, want je ziet dat de erfgoedinstellingen
daar nu heel erg mee worstelen. Het moet
allemaal nu van waarde zijn. In feite vloeit
dit voort uit een neoliberale gedachtegang:
het moet nu nut hebben, het moet nu economische groei bevorderen, terwijl er ook
een langdurige cultureel-sociale waarde is.
We zijn niet alleen digitale informatieconsumenten, we zijn ook een mens met een
geschiedenis en een toekomst. Erfgoedinstellingen spelen daarin een belangrijke
publieke rol.’

Je ziet een rol weggelegd voor verzamelaars?
‘Particuliere verzamelaars gaan een belangrijke rol spelen bij het bewaren van digitaal materiaal. Dat zie je nu bijvoorbeeld
al in de gamewereld. Spelers kunnen games
uit de jaren zeventig, tachtig en negentig
op waarde schatten. Zo worden games die
de moeite waard zijn om te blijven spelen
en bewaren vanuit de samenleving geselecteerd. Wel moet er straks een erfgoedinstelling opstaan als zo’n community van
gameliefhebbers op een gegeven moment
aan een soort levenseinde is. Dan moet
zo’n collectie naar een openbare instelling
overgaan – zoals je bijvoorbeeld ook na
iemands overlijden met diens boekenverzameling kan doen.’

Hoeveel erfgoed moet er nog gedigitaliseerd
worden?
‘Met ENUMERATE heeft DEN daar onderzoek naar gedaan. We hebben in Nederland de afgelopen twintig jaar ongeveer
tien procent van ons erfgoed gedigitaliseerd. Erfgoedinstellingen hebben aangegeven dat ze nog veertig procent van hun
materialen digitaal beschikbaar willen krijgen; de resterende vijftig procent kan op
de plank blijven staan. Als we twintig jaar
over tien procent hebben gedaan, doen we

‘Particuliere verzamelaars
gaan een belangrijke
rol spelen bij het bewaren
van digitaal materiaal’
dus tachtig jaar over die veertig procent.
Het is een totale abstractie: tachtig jaar!
Hoe ziet de digitale wereld er dan uit?’

Die realiteit staat haaks op de gedachte
van Brewster Kale?
‘Helaas wel. Brewster Kale van het Internet Archive heeft gezegd: Laat het nu een
gift van onze generatie aan de volgende
zijn om de conversieslag te maken van analoog naar digitaal, zodat we toekomstige
generaties een volwaardig digitaal startpunt kunnen geven. Laten we niet vergeten
dat de huidige generatie informatieprofessionals een unieke positie bekleedt: wij maken als enige generatie de omslag mee van
de dominantie van de papieren en fysieke
informatie naar de dominantie van de digitale informatie.’
‘Het lijkt mij verstandig nu te investeren
in de versnelling van die conversie, nu de
kennis over beide werelden nog ruim voor
handen is. De “natives” die nu in onze
instellingen binnenstromen kunnen dan
het hoofd buigen over de vraag hoe deze
sector om moet gaan met die veel grotere
vloed aan born digital informatie die we
over ons heen krijgen.’

In hoeverre zie je hier een taak weggelegd
voor de ICT-industrie?
‘Vanuit Unesco is het project PERSIST
opgezet. Het is de bedoeling dat er een
platform ontstaat waarbij overheden, erfgoedinstellingen en de ICT-industrie op
reguliere basis gesprekken voeren over de
impact van digitale innovatie op archivering. In sommige sectoren is dat misschien
minder relevant, maar in de audiovisuele
sector bijvoorbeeld is het noodzaak. De
manier waarop audiovisueel materiaal
wordt gemaakt en bewaard, wordt bijna
volledig gedomineerd door de industrie.
Die gesprekken zijn dus van groot belang.’
‘Bij PERSIST proberen we de grote ICTleveranciers zover te krijgen oude software
die voor hen geen marktwaarde meer heeft
vrij te geven, inclusief de broncode. Die
software zetten we in een softwarearchief,
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‘Nederlandse bibliotheken zouden wel wat
meer activisme aan de
dag mogen leggen’

krijgen, voor Google is het een middel. Het
gevolg is dat wij, met publieke collecties,
de grootste tekstzoekmachine met historische content hebben laten maken die volledig opereert op commerciële grondslag.
Dat zo’n wereldwijde zoekfunctie ooit nog
vanuit een publiek perspectief zal worden
ingericht, lijkt me geen realistische verwachting.’

Wat vind je van de houding van bibliotheken?
‘De Nederlandse bibliotheken zouden wel
wat meer activisme aan de dag mogen leggen. Zeker om het belang van een digitale
publieke ruimte te verdedigen en een verdedigingsmechanisme op te bouwen tegen
die enorme vercommercialisering van informatiediensten waar we nu in zitten.’
waarmee archieven, bibliotheken en andere instellingen in de toekomst hun collecties raadpleegbaar kunnen houden zonder omvangrijke en dus dure en risicovolle
conversieslagen.’

En de rol van de samenleving?
‘Het zou zeker helpen als de samenleving
meer naar die ICT-bedrijven duwt en zegt:
“Jullie hebben ook een verantwoordelijkheid voor de continuïteit van mijn digitale informatie.” Digitale duurzaamheid
is immers niet zozeer een professionele
uitdaging voor de erfgoedsector, maar een
maatschappelijke kwestie. Digitale duurzaamheid gaat ook over de bestanden die
jij thuis op je computer of in de cloud hebt
staan en over twintig jaar nog wilt kunnen
raadplegen.’
‘Als gebruikersgemeenschappen moeten
we onze stem veel luider laten klinken om
ICT-leveranciers harder te laten lopen.
Waarom zit er in SharePoint en vergelijkbare platforms geen preserveringslaag die
mij garandeert dat ik de informatie die ik
er nu in opsla ook zonder kunstgrepen in
de toekomst kan gebruiken?’

Ondertussen hebben commerciële partijen
een voorsprong opgebouwd.
‘Dat heeft weer te maken met dat paradigmadenken. Neem Google Books. Ik heb
de indruk dat veel deals van bibliotheken
met Google als volgt zijn verlopen: een bibliotheek heeft een bepaald aantal meters
boeken die zij gedigitaliseerd wil hebben.
Google zegt: ik wil een grote tekstzoekmachine maken en daar heb ik die boeken
voor nodig. Dus voor de bibliotheken is
het doel om hun boeken gedigitaliseerd te

Misschien zijn bibliotheken nu vooral bezig
om te overleven als instelling?
‘Ja, dat is het misschien wel. Maar dat lijkt
me een dramatische strategie, daar ga je
het niet mee redden. Als je het belang van
je instituut plaatst boven het belang van
de functie die je met elkaar vervult in de
samenleving – dat is voor mij de dood in
de pot.’
‘De bibliotheek als instelling is niet het
doel, maar een middel, namelijk ten behoeve van de inrichting van een bepaalde informatiefunctie voor de samenleving. Misschien houd je het als bibliotheek nog tien
of twintig jaar vol, maar toekomstveilig is
het niet. En dat terwijl ik de informatiefunctie enorm belangrijk vind. Misschien

MARCO DE NIET
SPREEKT OP KNVI JAARCONGRES

Meer weten over de aanpak van erfgoedinstellingen om digitale informatie voor
toekomstige generaties bruikbaar te
houden? Kom op 9 november naar het
KNVI Jaarcongres in Nieuwegein. In het
programmaonderdeel ‘De i-samenleving
als collectie’ zal Marco de Niet spreken.
congres.knvi.info

18 - IP | vakblad voor informatieprofessionals | 06 / 2017

is dit wel de essentie: ik hecht enorm veel
waarde aan het vak, maar het belang van
het vak is mijns inziens ondergeschikt aan
het maatschappelijk belang. In de praktijk
draaien we dat te veel om.’

Tot slot: je maakt je zorgen over onze
informatievoorziening?
‘Als je een jaar of twintig geleden informatie zocht, ging je naar een openbare instelling. Dat was toen de openbare bibliotheek, nu ga je naar een door commerciële
partijen beheerde informatiedienst. Dat is
de eerste ingang geworden. Dat tij kunnen
we niet meer keren. Maar het betekent wel
dat we goed moeten nadenken over wat
de publieke functie rondom informatie
inhoudt. We zeggen ook: toegang tot informatie is een basaal mensenrecht. Wat
betekent dat dan in de praktijk?’

Hoe gaan we dat invullen?
‘Je kunt het heel filosofisch bekijken, maar
ook pragmatisch. De pragmatiek zit ’m in
de publiek gefinancierde infrastructuur: de
openbare bibliotheken, de wetenschappelijke bibliotheken, de openbare archieven
en musea… Maar het hele tijdsgewricht,
het hele politieke denken stemt daar niet
helemaal mee overeen. Overheden stimuleren instellingen meer cultureel ondernemerschap te tonen, maar tegelijkertijd
moeten ze ook meer samenwerken. Dat
gaat niet altijd makkelijk samen. Het hemd
is nader dan de rok, maar misschien belangrijker: werken aan een gemeenschappelijke digitale infrastructuur is nauwelijks
zichtbaar voor de buitenwereld, zodat het
veel minder makkelijk is daarvoor publieke waardering te krijgen, en dus financiering.’
‘Het is het tijdsgewricht waarin we een
clash van twee werelden – fysiek en digitaal – zien. De eerste is dominant geweest
en neemt aan kracht af, zonder helemaal
te verdwijnen. De nieuwe wereld heeft een
dynamiek die botst met bestaande structuren. Een bijdrage leveren aan het vinden
van een nieuwe balans daartussen, dat
beschouw ik als een van de drijfveren in
mijn werk. Het was een voorrecht om dat
vanuit DEN gedaan te hebben, en ik kijk
ernaar uit dat vanuit mijn nieuwe functie
bij de Universitaire Bibliotheken Leiden in
een wetenschappelijke context verder in te
gaan vullen.’
<
Ronald de Nijs is eindredacteur van IP.
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Culturele archieven
veiligstellen voor
de toekomst
Hoe voorkomen we het verlies van culturele, particuliere archieven door
veronachtzaming door archiefvormer, archiefinstelling of overheid? Of
in het geval van digitale archieven, door veroudering of beschadiging
van hard- en software? Dit is het thema van Boekman 110, tijdschrift
over trends in kunst en cultuur. Het geeft een goed overzicht van de
vele uitdagingen, en soms ook oplossingen, waarvoor kunstenaars,
verzamelaars en erfgoedprofessionals zich zien gesteld. Samenwerken,
keuzes maken en je nek uitsteken vormen bij het duurzaam toegankelijk
houden van cultureel erfgoed de rode draden.
Mirjam Schaap
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Particuliere archieven bevinden zich in
een precaire situatie: als het gaat om het
behoud en toegankelijk maken ervan kunnen zowel de vormers/eigenaars als de
erfgoedinstellingen nergens toe verplicht
worden. De reden? Deze archieven vallen
simpelweg niet onder de Archiefwet. In het
redactioneel van dit nummer van Boekman
worden vier strategieën uiteengezet om ‘de
wassende stroom [particuliere] archieven,
met informatie op verschillende dragers,
gepaard aan slinkende budgetten, in goede
banen te leiden’.

Keuzes maken

Digitalisering en ontsluiting
De eerste en belangrijkste strategie is volgens het redactioneel de digitalisering en
ontsluiting van analoge materialen. Bij
digitalisering heb ik mijn twijfels. Digitalisering van analoge materialen geschiedt
vooral vanuit het oogpunt van dienstverlening en zichtbaarheid van erfgoedinstellingen. Verder is het niet alleen bijzonder
kostbaar, het heeft ook weinig te maken
met het ontsluiten of veiligstellen van archieven die nog niet tot de traditionele
collectie van erfgoedinstellingen behoren,
waaronder steeds vaker digitaal geboren
archieven.

De enorme aandacht voor digitalisering
heeft het duurzaam toegankelijk houden
van digitaal geboren archief naar mijn mening niet bevorderd. Dat slechts twee van
de bijdragen in Boekman specifiek zijn
gewijd aan digitaal geboren materiaal, is
tekenend voor het feit dat erfgoedinstellingen hier heel wat in te halen hebben. Er
wordt in de diverse artikelen wel gerefereerd aan digitaal geboren erfgoed, maar
aan praktische voorbeelden en handvaten
(hoe ontsluit je bijvoorbeeld een digitaal
geboren archief?) schort het nog.

De tweede strategie van deze Boekman
snijdt dan ook meer hout: keuzes maken.
Dit is met name (maar niet alleen) ingegeven door de complexiteit van digitaal
geboren archieven (en kunst), wat ik zou
willen vertalen of verduidelijken als de
enorme toename aan data en de ongrijpbaarheid ervan. Om deze complexiteit het
hoofd te bieden hebben we specialistische
kennis nodig, die niet elke archiefinstelling in huis kan én moet willen hebben.
Voorbeelden van kenniscentra zijn DEN,
kennisinstituut Digitale Cultuur, en LIMA,
kenniscentrum voor duurzame toegankelijkheid van digitale kunst. Daarbij moet
dan ook de keuze worden gemaakt, zich
niet alleen op de techniek van het duurzaam bewaren te richten. Karin van der
Heijden, zelfstandig onderzoeker en auteur gespecialiseerd in ontwerpersarchieven, stelt in haar bijdrage terecht dat organisatorische kwesties bij het behoud van
digitaal erfgoed veel belangrijker zijn dan
technologische vraagstukken. Je kunt pas
onderzoeken hoe je iets moet bewaren, als
je hebt besloten wat je wilt bewaren, wat
‘het mogelijke (her)gebruik kan zijn van
digitale informatie’.

06 / 2017 | IP | vakblad voor informatieprofessionals

- 19

*********************************************************

*********************************************************
44

BOEKMAN 110

45

André Nuchelmans

of loslaten?
Het lot van particuliere
kunstverzamelingen

Hoe denken particuliere
verzamelaars over het voortleven
van hun verzameling? Of zijn ze
daar helemaal niet mee bezig?
Boekman ging op bezoek bij Willem
Venema, eigenaar van een grote
verzameling vinylplaten, en bij
Flip Bool en zijn partner Veronica
Hekking, die onder meer een
fotocollectie bezitten.

W

at na binnenkomst in beide onderkomens
al snel duidelijk wordt, is dat verzamelaars
zich meestal niet tot één verzamelgebied beperken. Venema’s woonkamer staat vol vitrines met
objecten uit de Tweede Wereldoorlog en Dinky
Toys. Daarnaast heeft hij dvd’s van alle films
over Hitler en verzamelt hij
zoveel mogelijk drukken van
Ik, Jan Cremer. ‘Dat laatste
komt voort uit een weddenschap met Willem Oltmans
over het aantal drukken’,
vertelt hij, gezeten in de
speciaal voor zijn vinylcollectie
opgetrokken aanbouw aan zijn
Ik, Jan Cremer
(55ste druk, 2014)
woning. ‘Ik had er sterk mijn
twijfels over of dat aantal wel klopte en dan is er
maar een manier om erachter te komen.’
Ook Flip Bool en Veronica Hekking hebben
meer dan alleen foto’s. De muren hangen vol
beeldende kunst. ‘Flip is de verzamelaar in de
familie’, zegt Hekking. ‘Hij beheert het familiearchief, dat teruggaat tot de 19de eeuw, hutkoffers vol correspondentie, documenten en
foto’s. Daarnaast heeft hij zich over andere
zaken ontfermd.’ Bool beaamt dit. ‘Ik heb ook
nog een collectie kunstenaarsboeken en drukwerken van bekende Nederlandse grafisch
ontwerpers. Net als fotografie wordt grafische
vormgeving nog niet zo lang serieus verzameld.
Zelfs baanbrekende reclamedrukwerken zoals
van Piet Zwart en zijn geestverwanten verdwenen
destijds grotendeels in de prullenbak en zijn
daardoor nu zeldzaam.’ Hetzelfde geldt voor
het werk van academieleerlingen. ‘De weduwe
van Paul Citroen kwam bij een verhuizing werk
tegen van zijn studenten. Dat zou weggegooid
worden omdat niemand er interesse in had.
Toen heb ik me maar als beheerder opgeworpen.
Maar ja, het is wel een ballast, waar moet je ermee naartoe? Mijn collectie op het gebied van
de grafische vormgeving hoort eigenlijk thuis in
een bibliotheek als die van AKV|St.Joost in
Breda, als documentatie voor studenten’, aldus
Bool. ‘Maar door ruimte- en personeelsgebrek is
“opschoning” daar aan de orde van de dag en
dan bedenk je je wel twee keer, dus blijft alles
voorlopig nog maar hier.’
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Opschonen van het Mojo- en Double Vee
Concertsarchief op het DVC-kantoor

Willem Venema bij zijn vinylcollectie.
Foto: Jack Tillmanns
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Trendanalyses
De theorie wijst de archivaris er sinds
enkele jaren op dat de waardering van
particuliere archieven steeds minder zou
moeten gebeuren op basis van individuele
archieven, maar op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en opmerkelijke
gebeurtenissen, die moeten worden geanalyseerd in trendanalyses en hotspotmonitors. In de praktijk worden dit soort middelen ook al gebruikt. Een voorbeeld is de
prachtige (zowel visueel als inhoudelijk)
verzamelnota van Het Nieuwe Instituut,
waarvan conservator Suzanne Mulder in
haar bijdrage de uitgangspunten uiteenzet.
Helaas is de verzamelnota op de website
van Het Nieuwe Instituut niet te vinden.
Die onzichtbaarheid tekent de situatie in
het gehele veld, met name dat van archiefinstellingen. De meeste archiefinstellingen
geven nauwelijks enige openheid over hun
acquisitiebeleid, wat doet vermoeden dat
het beleid gebaseerd is op de ongetwijfeld
grote, maar niet op schrift gestelde en dus
oncontroleerbare expertise (en voorkeur)
van een enkele medewerker.

Particuliere initiatieven
Acquisitie is vaak afhankelijk van de proactieve houding van de vormer/verzamelaar die wél de moeite neemt zijn of haar
archief bij te houden en aan een instelling
aan te bieden. Nog even los van of je dat
als erg beschouwt of zou moeten beschouwen, zijn witte vlekken in collecties het
onontkoombare gevolg. Persoonlijke inzet
van zowel vormer, verzamelaar als professional leidt daarentegen tot prachtige

Vuilcontainer
Venema worstelt met hetzelfde probleem. Zijn
grootste angst is dat zijn collectie vinylplaten
hetzelfde lot treft als de boekencollectie van
Boudewijn Büch. ‘Het gaat mij aan het hart om
te zien hoe zo’n collectie uit elkaar spat’, zo liet
hij weten in een interview met Robert Haagsma.
‘Ik moet er niet aan denken dat het later met
mijn spullen gebeurt. Mijn verzameling vormt
een eenheid’ (Haagsma 2006, 191). Verkopen is
voor hem ook geen optie. ‘Geld is niet de reden
dat ik verzamel, het is geen belegging. Dan zou
ik ook platen moeten verzamelen waar ik niets
mee heb; alleen maar voor de financiële waarde.
Wel verliest de collectie zijn waarde als de
samenhang verstoord wordt. Los verkopen is
dus niet aan de orde.’ Toen er nog een Nationaal
Poparchief was, overwoog hij zijn collectie daar
onder te brengen, maar hij is blij dat niet te
hebben gedaan. ‘Als je ziet dat die collectie ook
over verschillende instellingen is verdeeld en dat
er niets meer van is terug te vinden, kun je het
net zo goed in de vuilcontainer gooien.’ Veronica
Hekking denkt contrecoeur na over wat er met
hun verzamelingen moet gebeuren. Bool heeft
dat minder. ‘Bijna elke verzamelaar vindt het
leuk als zijn collectie bij elkaar blijft. Maar dat
kan ook digitaal. De foto’s die we hebben,
kunnen we sowieso niet ophangen, daar zijn ze
Ò
te kwetsbaar voor.’
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archieven en tot duurzaam behoud daarvan. Een goed voorbeeld is het Poparchief
Groningen. Coördinator – en betrokkene
van het eerste uur – Gert Plan verhaalt hoe
het in 2006 is begonnen als project en tien
jaar later vast onderdeel is geworden van
de Groninger Archieven.
Niet elke particuliere verzameling of initiatief valt dit gelukkige lot ten deel, getuige
de bijdrage over collecties van sieradenverzamelaars die tussen wal en schip vallen.
Wat te denken van het Nationaal Ontwerp
Archief, dat wordt gepresenteerd als rolmodel voor culturele particuliere archieven
maar waarvan al in de eerste alinea wordt
vermeld dat het momenteel een inactief bestaan leidt.

Rol van erfgoedprofessional
Keuzes maken heeft niet alleen betrekking
op wat we zouden moeten of willen kunnen, maar ook op wat we willen bewaren
en hoe we onze rol als erfgoedprofessional
willen vormgeven. Hierop hebben de laatste twee strategieën betrekking: samenwer-

‘Acquisitie is vaak
afhankelijk van de
proactieve houding van
de vormer/verzamelaar
die wél de moeite neemt
zijn of haar archief bij
te houden en aan een
instelling aan te bieden’
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king met archiefvormers en communities
om gericht archiefmateriaal op te sporen
en te beschrijven en het voorlichten van
archiefvormers.
Erfgoedprofessionals moeten het volgens
onderzoeker en publiciste Van der Heijden
tot hun taak gaan rekenen om recente inzichten over digitale duurzaamheid te verwerven en te verspreiden. Ik ben het met
haar eens dat we de samenleving er vooral
op moeten gaan wijzen dat archiveren het
duurzaam toegankelijk houden van informatie is voor de lange termijn. Op korte
termijn blijft je video echt wel te vinden en
af te spelen op YouTube, maar hoe zou het
over vijf of tien jaar zijn? Bestaat YouTube
dan nog, heb je jouw data er op tijd afgehaald, beschik je nog over de software om
het af te spelen?

Rol van de overheid
Is er ook een rol voor de overheid? Zoals
Van der Heijden terecht stelt, heeft het nationale innovatieprogramma Archief 2020,
dat in 2016 is afgesloten, weinig opgeleverd voor particuliere archieven en heeft
het programma niet geleid tot een structureel nationaal beleid op dit gebied. Ook
Roosje Keijser en Frank de Jong komen tot
deze conclusie: ‘de [door de overheid zelf]
zo noodzakelijk geachte aandacht is er in
het Archief 2020-programma bekaaid van
afgekomen’.
Keijser en De Jong zijn vanuit respectievelijk Het Utrechts Archief en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(IISG) mede-initiatiefnemers van het project Particuliere Archieven op de Kaart.
Doel is een overzicht te verkrijgen van het
particuliere aandeel in de Archiefcollectie
Nederland, dit te delen met het archiefveld
en dat te inspireren om zich te committeren aan nauwere samenwerking en informatie-uitwisseling.
De voorlopige actorenlijst van het project
is samengesteld op basis van de trendanalyse van het Nationaal Archief (NA), Een
samenleving in beweging, en kan worden
ingezien en becommentarieerd op de pagina van het Kennisplatform Particuliere Archieven van Informatie2020/Pleio (tinyurl.
com/yctwurhc). Maar wie gaat het door
het NA aangewezen culturele erfgoed onder zijn hoede nemen? Keijser en De Jong
sluiten af met een zachtaardig schopje onder de kont: ‘[het behoud van landelijke
particuliere archieven] kan alleen als het

*********************************************************
BOEKBESPREKING
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Nederlandse archiefwezen bereid is het af
en toe water te geven.’

Spagaat
Deze conclusie schetst goed hoe ongemakkelijk (alsof het makkelijk zou kunnen…)
de spagaat is tussen enerzijds de verantwoordelijkheid (al is het maar financieel)
die wij eigenlijk verwachten van de rijksoverheid, en de verantwoordelijkheid die
erfgoedinstellingen en particuliere archiefvormers/verzamelaars zelf op zich zouden
moeten of kunnen nemen. De drie auteurs
van het laatste artikel, Riemer Knoop van
de Reinwardt Academie, Marleen Stikker
van de Waag Society en Marco de Niet van
DEN, weten de diverse bijdragen in deze
Boekman prachtig te relativeren en te balanceren.
Zij zetten duidelijk en pragmatisch uiteen
welke twee richtingen we uit kunnen. Dat
is ten eerste de vermaatschappelijking van
erfgoedzorg, en deze wonderschone zin
verdient een citaat: ‘... het [is] raadzaam
een evenwicht te vinden tussen obsessiefcompulsief vasthouden en regelen ener-

‘We moeten met z’n allen
wat lef en pragmatisme
aan de dag leggen en
gewoon aan de slag gaan
met culturele, particuliere
archieven, hoe onzeker
de uitkomst ook’
zijds, en selectief, duurzaam en betekenisvol koesteren anderzijds’. Van de overheid
mag je hoogstens een faciliterende rol verwachten – die gaat het zeker niet zelf doen,
concluderen de auteurs. De tweede richting is archiefvorming op participatieve en
coöperatieve basis: we moeten ‘doordachte
ketens bouwen van preventieve en curatieve acties van stakeholders en belanghebbenden’.

Samenwerken
De initiatieven om culturele archieven te
behouden, die overal ontstaan en waar-

van er een aantal in deze Boekman zijn
opgenomen, kunnen alleen gedijen als we
samenwerken en elkaar in de gelegenheid
stellen van elkaars best én worst practices
te leren. Een nieuwe gelegenheid hiertoe
vormen de kennisplatforms, zoals het eerder genoemde Kennisplatform Particuliere
Archieven van Informatie2020/Pleio. Bovenal moeten we met z’n allen wat lef en
pragmatisme aan de dag leggen en gewoon
aan de slag gaan, hoe onzeker de uitkomst
ook. Het behoud van (digitale!) particuliere (culturele) archieven is een handschoen
waarvan het fijne is, dat echt iedereen hem
kan oppakken.
Reacties zijn welkom via het Kennisplatform Particuliere Archieven (tinyurl.com/
yctwurhc), mirjam.schaap@amsterdam.nl
of @archiefdigitaal.
<

Mirjam Schaap is ontsluiter en projectleider
actieve acquisitie particuliere archieven bij
het Stadsarchief Amsterdam.
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ONDERZOEK OPLEIDINGEN EN ARBEIDSMARKT
*********************************************************

Kennis, houding en
vaardigheden van
IP’ers over 5 jaar

In de laatste vijf jaar verdwenen opleidingen tot
informatieprofessional in het hoger onderwijs
in Vlaanderen en Nederland, of gingen ze op
in bredere opleidingen zonder een specifiek
IP-profiel. De beroepsverenigingen VVBAD en
KNVI lieten onlangs onderzoek verrichten naar
de behoefte aan en gedaante van een opleiding
in het hoger onderwijs. Een flexibele keuze uit
losse modules blijkt iets populairder dan een
volledige opleiding, waaraan echter ook nog
behoefte blijkt te zijn.
Johanna Kasperkovitz en Frank Huysmans

**************************************

Je zou het de paradox van de eenentwintigste eeuw kunnen noemen. Terwijl termen als informatiesamenleving, kenniseconomie en big data worden gebruikt om
aan te geven wat de dominante productiemiddelen van de eeuw zijn, kwamen in de
voorbije jaren opleidingen tot informatieprofessional in het hoger beroepsonderwijs
onder druk te staan. Sommige verdwenen,
zoals de opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW) aan de Universiteit Antwerpen. Andere, zoals de opleiding
Informatiedienstverlening en -management
(IDM) aan de Nederlandse hbo’s, zagen
zich door dalende studentenaantallen gedwongen om samen te gaan met andere
opleidingen in informatietechnologie en
-management. Tegelijk viel in het vak te
beluisteren dat er misschien gewoonweg
minder behoefte is dan voorheen aan het
soort informatieprofessionals dat door
deze opleidingen werd afgeleverd. Informatietechnologen en communicatieprofessionals leken meer in trek bij organisaties in het informatievak dan de good old
IDM’er.

Antwerps beraad
Om beter zicht te krijgen op wat er aan de
hand was, staken de Vlaamse Vereniging
voor Bibliotheek, Archief en Documentatie
(VVBAD) en de Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Informatieprofessionals
(KNVI) vanaf begin 2016 de hoofden bijeen. Op de agenda van een reeks bijeenkomsten, gehouden bij de VVBAD in Ant-

‘Zowel in de
enquêteresultaten als
in de focusgroepen
werd sterke
nadruk gelegd op
vaardigheden, veel
meer dan op kennis’
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werpen-Berchem, stond de vraag of een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse opleiding
op hbo- of universitair niveau realiseerbaar
zou zijn. Al snel kwam de vervolgvraag op
tafel hoe zo’n opleiding er dan uit zou kunnen zien en hoe daarvan de aansluiting op
de arbeidsmarkt zou zijn. Dat leidde tot
het plan om te gaan onderzoeken welke
ideeën en behoeften er in ‘het veld’ leven
over de IP’er van de nabije toekomst. Met
steun van diverse financiers, waaronder
de Vlaamse overheid, werd een onderzoek
ontworpen en in opdracht gegeven. Dat bestond uit drie onderdelen:
1. een zestal voorgesprekken met experts
die goed in het onderwerp zijn ingevoerd;
2. een online enquête onder managers van
organisaties die IP’ers in dienst hebben en
geregeld werven;
3. twee focusgroepen, in Antwerpen en
Utrecht, waarin de resultaten van de enquête werden besproken en verdiept.
Voor meer informatie over de onderzoeksopzet: zie kader.

Geringe verschillen
De enquête leverde in totaal 241 responses
op. Uit Vlaanderen kwamen er dubbel zoveel als uit Nederland. Dit is het logische
gevolg van het feit dat de bibliotheek- en
archiefsectoren in Nederland grootschaliger zijn georganiseerd en één organisatie
vaak meerdere gemeenten bedient. Daardoor zijn in Nederland simpelweg minder
organisaties in met name het openbaar
bibliotheekwerk en de overheidsarchieven
dan in Vlaanderen, wat zich in de respons
weerspiegelt.
In de inhoud van de antwoorden zien we
geen noemenswaardige verschillen tussen
Nederland en Vlaanderen – wat op zich al
een uitkomst is. Om die reden worden de
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HOOFDVRAAG EN ONDERZOEKSOPZET
Zowel in Vlaanderen als in Nederland hebben
kennisintensieve organisaties de afgelopen
jaren grote veranderingen doorgemaakt
onder invloed van onder andere de digitalisering. Wat
hier als kennisintensieve organisaties wordt aangeduid
zijn bibliotheken, archieven, documentatiecentra, musea
en andere organisaties die met kennis- en informatiemanagement te maken hebben. Om in kaart te brengen
welke behoeften er in zulke organisaties in Nederland en
Vlaanderen leven ten aanzien van het hoger onderwijs
voor informatieprofessionals, hebben de VVBAD en
KNVI gezamenlijk opdracht gegeven tot het uitvoeren
van een behoeftepeiling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Kasperkovitz beleidsonderzoek
en advies in samenwerking met onderzoeksen adviesbureau Dialogic. Het onderzoeksrapport is inmiddels verschenen en te downloaden van www.vvbad.be/infonoden.

resultaten in dit artikel samengenomen en
als één geheel gepresenteerd. We beperken
ons hierbij tot de meest in het oog springende en op de toekomst gerichte uitkomsten. Voor de overige verwijzen we naar
het onderzoeksrapport.

Dienstverlening vernieuwt
De rol van kennisorganisaties in de maatschappij verandert en blijft veranderen,
stellen de respondenten. Deze organisaties spelen een rol bij informatiegaring, bij
contextualiseren en het beoordelen van de
betrouwbaarheid van de informatie. Ook
de houding van deze organisaties verandert, zij worden steeds meer proactief: niet
afwachten tot de gebruiker komt, maar
deze actief benaderen. Neem bijvoorbeeld
de bibliotheek: er ontstaan nieuwe taken,
zoals het aanjagen en opzetten van cocreatie en makerspaces in openbare bibliotheken en data stewardship in academische
bibliotheken. De bibliotheek wordt meer
dan vroeger gebruikt als flexibele werkplek voor studie en stilte, maar ook als een

Voor dit onderzoek zijn eerst
voorgesprekken gevoerd met goed
ingevoerde informanten. Vervolgens is een online
enquête uitgezet onder (werkgevers van) informatieprofessionals. De enquête is ingevuld door 241 respondenten uit Vlaanderen en Nederland die werkzaam zijn in openbare bibliotheken, universiteits- en hogeschoolbibliotheken,
archieven, documentatiecentra van overheden en bedrijven en
non-profit organisaties met een kennis- en informatiefunctie.
Tot slot zijn er twee focusgroepen gehouden, één in Antwerpen en één in Utrecht, waar met deskundigen uit alle
betrokken sectoren de resultaten
uit de enquête besproken, genuanceerd en verder verdiept
zijn. Zeventien deskundigen uit Vlaanderen en
Nederland namen aan de
focusgroepen deel.

plek om samen te komen, een ‘third place’
naast thuis en werk/opleiding, en voor ‘een
leven lang leren’.
De opkomst van nieuwe soorten van
dienstverlening betekent ook dat er steeds
medewerkers met andere kennis en vaardigheden aangenomen moeten worden. Er
zijn nieuwe profielen nodig en andere eigenschappen (bijvoorbeeld een extraverte
houding). Advisering naar de gebruikers
toe en interactie worden steeds belangrijker. Er komen meer generieke functies
(niet taakgestuurd maar functiegericht,
brede profielen). Kennisorganisaties moeten lerende organisaties zijn. Vaardigheden
voor de overdracht van kennis (didactische
vaardigheden) worden belangrijker. De informatieprofessional is intermediair tussen
de technische kant en de gebruikers. Ook
marktkennis wordt belangrijker: kennis
van (beoogde) gebruikers en hun behoeften. Dit vergt vaardigheid in het doen van
kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is de respondenten gevraagd in te
schatten hoe goed de gevolgde opleidingen

van het huidige personeel aansluiten op
verschillende aspecten van het kennis- en
informatieproces, zowel voor de huidige
situatie als over vijf jaar (op een schaal van
1 tot en met 10); zie figuur 1.
Uit figuur 1 rijst het algemene beeld op dat
de aansluiting van de door het personeel
gevolgde opleidingen op dit moment maar
beperkt tegemoetkomt aan de kernaspecten die ‘on the job’ worden gevraagd en
over vijf jaar nog minder. Nergens overschrijdt de beoordeling voor de huidige situatie het cijfer 6,7. Voor de meer bedrijfsmatige informatievoorziening (de laatste
twee aspecten) wordt de voorbereiding in
de opleidingen nu al als onvoldoende beoordeeld.

Over vijf jaar
De situatie over vijf jaar wordt door de
informanten als minder rooskleurig ingeschat. Nagenoeg over de hele linie verwacht men dat de in de opleidingen opgedane kennis, attitude en vaardigheden
dan nog minder beantwoorden aan wat
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hebben en over een groot aantal vaardigheden te beschikken. In het onderzoeksrapport wordt gedetailleerd weergegeven
over welke kennis en vaardigheden informatieprofessionals volgens de respondenten over vijf jaar naar verwachting zullen
moeten beschikken en in welke mate.

FIGUUR 1. HOE GOED SLUIT DE GEVOLGDE OPLEIDING VAN HET HUIDIGE PERSONEEL AAN
OP DE VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN HET KENNIS- EN INFORMATIEPROCES?
gemiddelde beoordeling door de respondenten op een schaal van 1-10
1

2

3

4

5

6

7

Informatie verzamelen

5,9

Informatie bewaren

5,8

Informatie organiseren
Informatie analyseren

5,4

5,2

10

6,6

6,2

Informatie beschikbaar stellen
voor onderzoek

9

6,6

6,0
5,8

Informatie beschikbaar stellen
voor onderwijs

8

6,7

De ideale opleiding
Uit het onderzoek komt naar voren dat er
behoefte is aan tweeërlei opleidingen. In
de eerste plaats een opleiding bestaande
uit modules die inspelen op specifieke
ontwikkelingen en diverse daarvoor benodigde competenties voor mensen die al in
de praktijk werkzaam zijn. Aan dergelijke
modules is zowel op academisch als op hogeschoolniveau behoefte.
In de tweede plaats geven veel organisaties
aan ook behoefte te hebben aan een brede
basisopleiding, hoewel een ook substantiële groep organisaties een instroom van
medewerkers met heel andere opleidingen
(mits voldoende mogelijkheden voor bijscholing) een goed alternatief vindt. Voor
een brede basisopleiding is met name op
hogeschoolniveau belangstelling en in
Vlaanderen is die er ook op academisch
niveau; in Nederland is de interesse voor
een universitaire opleiding minder groot.
Beide typen opleiding zouden idealiter ge-
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5,5
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Informatie beschikbaar stellen
voor de markt

er in de werksituatie wordt vereist. In de
helft van de gevallen zal er dan sprake zijn
van onvoldoendes, als de respondenten het
juist inschatten.
Om goed toegerust te zijn voor de ontwikkelingen in het werkveld hebben informatieprofessionals een heel scala aan
competenties nodig. Deze zijn niet altijd
vertegenwoordigd in de opleidingen die zij
volgden (zie figuur 2).

nu
over 5 jaar

Opvallend is dat zowel in de enquêteresultaten als in de focusgroepen een sterke
nadruk gelegd werd op vaardigheden, veel
meer dan op kennis. De informatieprofessional dient wel over een brede basis aan
kennis te beschikken, maar deze kan behoorlijk variëren. Zij of hij zal vooral op
enkele specifieke gebieden gespecialiseerde
kennis dienen te hebben. Maar bovenal
dient hij of zij een bepaalde houding te

FIGUUR 2. WELKE COMPETENTIE(S) MIST U HET MEEST?
percentage respondenten (n = 241)
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FIGUUR 3. WELK TYPE OPLEIDING ZOU HET BEST PASSEN BIJ DE COMPETENTIES DIE UW ORGANISATIE IN DE TOEKOMST NODIG ZAL HEBBEN?
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ONDERZOEK OPLEIDINGEN EN ARBEIDSMARKT
*********************************************************
combineerd kunnen worden in een opleiding waarvan enerzijds afzonderlijke modules gevolgd kunnen worden (door mensen met een vooropleiding of werkzaam in
de praktijk) en waarvan anderzijds het volgen van álle modules leidt tot een erkende
volledige kwalificatie voor informatieprofessional (bachelor of master). Hierbij doet
zich het probleem voor dat het volgen van
losse modules vaak alleen mogelijk is in de
vorm van ‘aanschuifonderwijs’. Voor deze
losse modules worden geen diploma’s – alleen getuigschriften – uitgereikt.
Er is onder de respondenten van de enquête belangstelling voor een gecombineerde
Vlaams-Nederlandse opleiding, maar
ook voor een internationale Engelstalige.
Dit valt goed te combineren wanneer een
dergelijke opleiding grensoverschrijdend
samengesteld wordt met modules van opleidingen die in Vlaanderen, Nederland
en bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk
gespecialiseerd zijn op bepaalde terreinen.
Overigens geeft – niet verbazingwekkend
– een substantieel deel van de Vlaamse
respondenten aan een uniek Vlaamse opleiding te prefereren, en is er in Nederland
een eendere voorkeur voor een Nederlands
programma.

Vervolgstappen
Hoe deze resultaten nu om te zetten in een
praktisch vervolg? In de eerste plaats ligt
het voor de hand te inventariseren in hoeverre er een curriculum is samen te stellen
uit bestaande opleidingen in Vlaanderen,
Nederland en eventueel daarbuiten, met
modules die inspelen op de benodigde
competenties voor de toekomstige informatieprofessionals in verschillende sectoren. Ook nog ontbrekende modules zouden duidelijk gedefinieerd moeten worden,
zodat nagegaan kan worden of deze te ontwikkelen zijn.
Als eerste stap zou gekeken kunnen worden of de modules van dit flexibele curriculum afzonderlijk als bijscholing kunnen
dienen. Als tweede stap kan vervolgens
nagegaan worden of de modules bij elkaar
ook een volledige opleiding tot informatieprofessional kunnen vormen.
Ten tweede werd in het onderzoek duidelijk dat de rol en betekenis van kennisorganisaties en informatieprofessionals
sterk aan verandering onderhevig zijn. Het
zou goed zijn een heldere, bijdetijdse definitie op te stellen van de rol en meerwaar-

BENODIGDE KENNIS / VAARDIGHEDEN VAN TOEKOMSTIGE
INFORMATIEPROFESSIONALS
Basiskennis

Vaardigheden in basale mate

> bewaren van fysieke collectie
> technisch ICT-beheer
> systeemontwerp
> soorten informatiesystemen
> data-analyse (inclusief big data)
> kwalitatieve onderzoeksmethoden
> kwantitatieve onderzoeksmethoden
> HRM-technieken

> managementvaardigheden
> aligneren van content, systemen en
managementbehoeften
> opstellen van een (business / operational)
case
> spreek- en schrijfvaardigheid in Engels

Vaardigheden in ruime mate

Ruime kennis
> fysieke collectievorming
> oude en nieuwe informatiedragers
> informatiebehoeften in de maatschappij
> omzetten van fysieke in digitale collectie
> functioneel ICT-beheer
> nieuwe digitale media en tools
> kennismanagement
> presentatie van materialen
> presentatie van digitale informatie
> vakinhoudelijke kennis
> marketing en pr
> reguliere doelgroepen
> speciale doelgroepen
> educatieve methoden
> metadatering
> open access-publicatie
> bedrijfsprocessen
> managementtechnieken

> informatie kunnen duiden/interpreteren
> onderzoeksvaardigheden
> informatieprocessen kunnen analyseren en
optimaliseren
> organisatiebrede informatiebehoeften (ipv
individuele) analyseren
> projectmatig werken
> inzicht in workflow en planning
> communicatieve vaardigheden
> formuleren van de (interne of externe)
klantvraag
> mensen kunnen leren om systemen /
methoden zelf te gebruiken
> proactiviteit
> adviesvaardigheden
> stimuleren van kennis delen
> interne en externe klanten wegwijs,
mediawijs of informatievaardig maken
> geven van presentaties, workshops en
lezingen

Gespecialiseerde kennis
> digitale collectievorming
> bewaren van digitale collectie
> catalogiseren / inventariseren

de van toekomstige kennisorganisaties en
de taken van de informatieprofessional
daarbinnen. De informatieprofessional
lijkt in toenemende mate een ‘informatiemakelaar’ of ‘information steward’ te
worden, een bemiddelaar van zeer uiteenlopende aspecten van kennis en informatie
aan interne en externe gebruikers.
Tot slot wijzen de resultaten erop dat het
voor actuele expertise van informatieprofessionals ook van belang is om kennisdeling te intensiveren. Binnen iedere
deelsector die in dit onderzoek onder de
loep is genomen, zijn er eigen manieren
en netwerken ontstaan waarmee men opgebouwde expertise uitwisselt, van elkaar
leert, elkaar wegwijs maakt waar bepaalde

kennis of vaardigheden opgedaan kunnen
worden. Een inventarisatie van deze netwerken en manieren van kennisdeling en
een beschrijving van best practices op dat
terrein kunnen een extra instrument bieden voor flexibele en actuele bijscholing. <

Johanna Kasperkovitz is eigenaar
van onderzoeksbureau Kasperkovitz
beleidsonderzoek en advies, en werkzaam op
het gebied van onderzoek, beleidsvorming
en procesbegeleiding. Frank Huysmans
is redacteur van IP, bijzonder hoogleraar
bibliotheekwetenschap aan de UvA en
zelfstandig onderzoeker en adviseur bij
WareKennis.
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Ethische aspecten
van big
Big data heeft niet alleen geleid tot uitdagende technische
vraagstukken, ook gaat het gepaard met allerlei nieuwe
ethische en morele kwesties. Om verantwoord met big data om
te gaan, moet ook over deze kwesties worden nagedacht. Want
slecht datagebruik kan nadelige gevolgen hebben voor grote
groepen mensen en voor organisaties. In de slotaflevering van
deze serie verkennen Klaas Jan Mollema en Niek van Antwerpen
op een pragmatische manier de ethische kant van big data,
zonder te blijven steken in de negatieve effecten ervan.
Niek van Antwerpen MA. en Klaas Jan Mollema MSc.

‘Big data zet
de bescherming
van informationele
privacy steeds meer
onder druk’

********************************************************************

Ons leven wordt steeds meer vastgelegd
in data. Het resultaat: een datarealiteit die
bestaat uit waarheden en onwaarheden
over wie we zijn en wat we doen. Voor
iemand die de juiste technische en financiële mogelijkheden heeft én de toegang
heeft tot deze data, is ons heden en verleden vrijwel geheel transparant geworden.
Zo is het voor verzekeringsmaatschappijen steeds makkelijker om via data-analyse een premie te bepalen op basis van
persoonlijke omstandigheden. Soms is dit
wenselijk, maar heel vaak ook niet. Volgens de Consumentenbond is de autoverzekering van zwarte auto’s bijvoorbeeld
hoger dan de premie van hetzelfde type
auto met een andere kleur, omdat uit data
blijkt dat zwarte auto’s kwetsbaarder zijn.
Met deze transparantie neemt onze
kwetsbaarheid toe. Ons gedrag, psychische gesteldheid, karakter of bepaalde
gewoonten worden inzichtelijk en voorspelbaar – en kunnen strategisch worden
geëxploiteerd. Dit terwijl andersom de
methoden, algoritmen en profielen die
het bedrijfsleven en de overheid daartoe
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inzetten, voor ons nauwelijks transparant
en inzichtelijk zijn.

Machtsasymmetrie
Het speelveld tussen enerzijds de individuele burger en anderzijds de kapitaalkrachtige dataverzamelaars, zoals de overheid
en het bedrijfsleven, is in relatie tot big
data dan ook ongelijk. Deze machtsasymmetrie tussen bovengenoemde partijen zal
onder invloed van technologische innovatie en de mogelijkheden om steeds meer
data te verzamelen, te analyseren en te
exploiteren, alleen maar toenemen.1
In die zin is het debat over privacy in relatie tot big data uitermate belangrijk. Privacy is van oudsher een afweerrecht dat
onze persoonlijke levenssfeer beschermt
tegen de inmenging en macht van derden
en de staat. Privacy vormt daarmee een
belangrijke beschermende normatieve en
juridische mantel tegen de aantasting van
allerlei belangrijke morele waarden zoals
rust, intimiteit, integriteit, individualiteit,
persoonsvorming en autonomie.2

*********************************************************

*********************************************************

Privacy is echter niet alleen een afweerrecht, maar ook een recht op zelfbeschikking. Juist omdat onze privacy wettelijk
beschermd is, hebben we de vrijheid om
– tot op zekere hoogte – zelf de inhoud en
inrichting van ons privé-leven te bepalen
en kunnen we vrij relaties met anderen
aangaan en kunnen we bijvoorbeeld ook
vrij met iedereen communiceren.

Informationele privacy
Er zijn verschillende privacyvormen,
maar in relatie tot big data is met name
informationele privacy van belang. Deze
relatief nieuwe privacyvorm bestaat sinds
het midden van de vorige eeuw, toen computers en databanken een belangrijke rol
gingen spelen in de samenleving. Het is
gerelateerd aan de controle over persoonlijke informatie en betreft een stelsel van
normen in de zorgvuldige omgang met
persoonsgevoelige informatie.3
Theoretici brengen informationele privacy tegenwoordig – binnen een normatieve context – in verband met belang-

rijke morele waarden als anonimiteit en
vrijwaring van beoordeling, manipulatie,
stigmatisering en voorspelbaarheid.4 Deze
privacywaarden botsen vaak met andere
waarden, zoals efficiency, effectiviteit,
winstmaximalisatie of veiligheid, en delven daarbij vaak het onderspit. Binnen
een juridische context wordt informationele privacy beschermd door de grondwet
en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Onder druk
Big data zet de bescherming van informationele privacy echter steeds meer onder
druk. Draait het in de huidige privacywetgeving om principes als toestemming of
noodzakelijkheid en doelbinding, bedoeld
om het ongebreideld delen en verspreiden van persoonlijke informatie tegen te
gaan, bij big data gaat het juist om een
ongerichte dataverzameling en een gebrek
aan doelbinding. Big data is voornamelijk
gericht op secundair gebruik van enorme
volumes reeds verzamelde gegevens.5 Het
gaat, kortom, om allerlei datastromen die

‘Steeds vaker blijkt
dat het anonimiseren
van gegevens de
privacy van individuen
niet voldoende
kan waarborgen’
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*********************************************************
afkomstig zijn uit tal van gekoppelde databronnen en die veelal uit hun context
zijn gehaald.
Al betreft het vaak geanonimiseerde datasets, steeds vaker blijkt dat het anonimiseren van gegevens de privacy van individuen niet voldoende kan waarborgen. Dit
komt mede door de enorme hoeveelheid
gegevens die bij big data beschikbaar zijn,
door het koppelen en samenvoegen van
data en door moderne dataminingmethoden. Hierdoor kunnen combinaties van
onschadelijke geanonimiseerde data toch
herleidbaar zijn tot personen.

Een voorbeeld

‘Al snel haalden
onderzoekers uit
een geanonimiseerde
dataset met
173 miljoen taxiritten
gevoelige informatie
boven water’

Een goed voorbeeld is het onderzoek naar
173 miljoen individuele taxiritten over
het jaar 2013 in New York. Deze open
dataset, vrijgegeven door New York City
Taxi & Limousine Commission, bevatte
gegevens over de routes, op- en uitstappunten, tijden, locaties, vervoersprijzen en
fooien. Het unieke taxi-identificatienummer was geanonimiseerd, maar waren de
data daarmee ook ‘anoniem’?
Al snel haalden verschillende onderzoekers gevoelige informatie boven water,
zoals het gemiddelde inkomen en zelfs
de huisadressen van sommige taxichauffeurs. Een onderzoeker van Neustar Research combineerde data uit de taxidataset met die uit publieke bronnen, zoals
celebrityblogs, en bracht zo de routes van
acteurs in kaart. Ook wist hij huisadressen te achterhalen van vaste bezoekers
van stripclubs. Weer andere onderzoekers
slaagden erin taxiritten – en de rustpauzes
– te combineren met de vaste gebedstijden
van moslims, waardoor ze de routes van
moslimtaxichauffeurs uit de dataset konden filteren.6
Het blijkt dus dat zelfs uit geanonimiseerde en op zichzelf onschadelijk open
datasets potentieel risicovolle en zelfs
schadelijke correlaties kunnen worden
aangemaakt die de individuele privacy
kunnen aantasten.

Groepsprivacy
Privacy staat in relatie tot big data ook op
een ander punt onder toenemende druk.
Het gaat hierbij om de problematiek met
betrekking tot de zogenaamde groepsprivacy.7 Ondanks de anonimisering van per-
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soonlijke gegevens lukt het derden om algemene conclusies te trekken op basis van
groepsprofielen. Individuen die passen
binnen een dergelijk groepsprofiel kunnen hierdoor worden gestigmatiseerd of
gediscrimineerd. Iemand kan bijvoorbeeld
in een ‘verkeerd’ postcodegebied wonen,
een bepaalde etnische achtergrond hebben
of tot een bepaalde leeftijdscategorie behoren. Mensen worden hierdoor digitaal
‘gestript’ van hun individualiteit en puur
op basis van bepaalde kenmerken in een
groepsprofiel geplaatst.8
Digitale burgerrechtenorganisaties, privacyspecialisten en de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwen dat dit op termijn een verkoelend effect kan opleveren in de relatie tussen de
staat en burger.9 Anders gezegd: burgers
kunnen de overheid gaan wantrouwen en
vormen van zelfcensuur gaan toepassen.
Ook kan de individuele rechtsbescherming in het gedrang komen. De burger zal
mogelijk moeten gaan bewijzen ten onrechte met een bepaald profiel te worden
geassocieerd in plaats van omgekeerd.

Ethiek van kunstmatige
intelligentie
Ethische vraagstukken blijven niet beperkt tot big data zelf. Ook de technologieën en de praktijken die bij het verzamelen, bewaren, analyseren en interpreteren
van big datasets betrokken zijn spelen
een belangrijke rol. Big data-uitspraken
zijn gebaseerd op het gebruik van algoritmes en kunstmatige intelligentie. Computers worden steeds krachtiger. Niet alleen neemt hun rekenkracht nog steeds
exponentieel toe en kunnen deze steeds
meer data verwerken. Onder invloed van
nieuwe ontwikkelingen in de kunstmatige
intelligentie krijgen computers bovendien
de capaciteit om door ervaring zelf dingen
te leren: machine learning.
Aan de hand van algoritmes kunnen computers patronen herkennen in big data
en op basis daarvan nieuwe verbanden
zoeken, voorspellingen doen of zelfstandig beslissingen nemen. Machines zijn
daardoor steeds beter in staat om van
ons gedrag te leren en complexe keuzes
voor ons te maken. Ze hebben daarmee
een sturende werking op onze besluiten.
Algoritmes zullen in toenemende mate
beïnvloeden hoe bijvoorbeeld onze vra-

*********************************************************
BIG DATA (SLOT)
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gen worden beantwoord, wie we moeten
daten, welke films we moeten bekijken of
wat voor nieuws we onder ogen krijgen.
Ze zullen eveneens beïnvloeden – of zelfs
bepalen – tot welke banen we toegang
krijgen, binnen welke risicoprofielen we
worden geplaatst of wat de hoogte gaat
worden van onze verzekeringspremies.

Ethische uitdagingen
Deze ontwikkelingen leveren tal van
ethische uitdagingen op. En niet alleen
vanwege de enorme omvang van de analyses en de complexiteit rondom de besluitvorming door algoritmes en de toenemende impact van deze algoritmes op
ons individuele leven of de samenleving
als geheel.
Het proces op basis waarvan deze algoritmes worden ontworpen of hoe ze tot
hun besluit komen is weinig transparant
en vanwege de toenemende complexiteit
en autonomie van algoritmes ook nog
eens moeilijk controleerbaar.10 Algoritmes opereren als het ware in een ‘black
box’: wat er onder de motorkap gebeurt
wordt veelal zakelijk en politiek afgeschermd en blijft onzichtbaar voor de
buitenwereld.11
Hier ligt een belangrijk moreel vraagstuk. We dragen steeds meer gezag over
aan algoritmes, maar het noodzakelijke
toezicht op hun ontwerp, de keuzes die
ze maken of bijvoorbeeld de nadelige effecten die ze kunnen oproepen ontbreekt
vooralsnog. En dat terwijl de impact en
complexiteit van de problematiek van de
algoritmes snel toenemen.12 Zorgelijk is
dat veel mensen een rotsvast vertrouwen
hebben in data en computerintelligentie.
Wat machines tonen op het beeldscherm
wordt zo sturend voor hun handelen. De
betrouwbaarheid van de besluitvorming
door algoritmes kan echter op allerlei
manieren negatief worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van de datasets. De verzamelde data kunnen incompleet, incorrect of verouderd (‘garbage in,
garbage out’) zijn. Er kunnen bovendien
verkeerde conclusies worden getrokken
op basis van de gevonden correlaties.
Techniek is daarnaast niet neutraal: zij
bevat altijd een waardeoordeel omdat het
een product is ontworpen door mensen.
De besluitvorming door algoritmes kan
dus worden beïnvloed door de bias die

zowel in de datasets zelf als in de algoritmes aanwezig is. Dit kan tot uitkomsten
leiden die bepaalde groepen kunnen discrimineren of juist bevoordelen.13
Bijkomstig probleem is dat naarmate algoritmes onder invloed van kunstmatige
intelligentie en zelflerend vermogen meer
zelfstandig gaan opereren in complexe en
omvangrijke netwerken, het bepalen van
de (morele) verantwoordelijkheid rondom hun handelen naar alle waarschijnlijkheid steeds lastiger wordt.14 Hoewel
de ontwikkeling rond kunstmatige intelligentie al een tijdje bestaat, ontbreekt bij
de overheid vooralsnog een fundamentele visie hoe bovengenoemde problematiek rondom big data te reguleren.
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‘Zorgelijk is dat
veel mensen een
rotsvast vertrouwen
hebben in data en
computerintelligentie’
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BEZOEK AAN DATA SUMMIT IN NEW YORK
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Big data vanuit
de Big Apple
Justin van der Vlies won de Young Talent Award op
het KNVI Jaarcongres 2016. Als prijswinnaar mocht hij
van sponsor Victorine van Schaickfonds | KNVI een
congres naar keuze bezoeken. Afgelopen mei ging hij
naar New York, waar hij op het Data Summit-congres
verschillende big data-trends langs zag komen.
Justin van der Vlies

*****************************************************************************************

‘Je kunt niet om de de big-datarevolutie
heen. Big data is alomtegenwoordig, het
beïnvloedt onze levens op alle niveaus.’
Met die woorden trapte keynotespreker
Thornton A. May, CEO van FutureScapes
Advisors, het Data Summit-congres in
New York af. Het zijn misschien wat
voor de hand liggende uitspraken op een
congres dat hoofdzakelijk over big data
gaat. Big data wordt overal opgeslagen
en vastgelegd. Maar hoe zit het met onze
grip hierop? Kunnen we, gebruikmakend
van de huidige ontwikkelingen, effectief
met de almaar toenemende hoeveelheden
big data aan de slag gaan?
Met deze vragen in mijn achterhoofd ging
ik naar het Data Summit-congres. Mijn
vragen werden mede ingegeven vanwege
mijn afstudeerproduct: de Datastroomkaart (zie ook kader). Dit is een hulpmiddel/praatplaat waarmee ik alle benodigde
datastromen voor één specifiek proces,
zoals het opstellen van een grondwatermodel, volledig kan uitwerken. Door het
opstellen van dit totaaloverzicht wordt
duidelijk welke informatie nu echt gewenst is om een proces uit te kunnen voeren.

Information governance
Het gebruik van daadwerkelijk gewenste
informatie is iets wat ook terugkwam op
het congres. Op de tweede dag gingen
keynotesprekers Linda Sharp, Associate

‘Er is binnen
organisaties nu
nog te veel sprake
van dark data’

General Counsel bij ZL Technologies, en
Bennett Borden, Chief Data Scientist van
Drinker Biddle, in op information governance. Hiermee doel ik op datgene wat
voor organisaties nodig is om de maximale waarde uit informatie te halen, terwijl de kosten en risico’s zoveel mogelijk
beperkt blijven.
Beide sprekers stelden dat organisaties
zich constant moeten afvragen waarom
ze bepaalde informatie in huis hebben en
produceren. ‘Hebben we wel inzicht in
onze huidige informatiehuishouding en
draagt alles wat we op dit moment produceren wel bij aan onze doelstellingen?’
Als het antwoord op deze vraag duidelijk
is, kan je gaan kiezen uit mogelijke oplossingen. De sprekers gaven aan dat de
kern van information governance draait
om deze mogelijkheden zoveel mogelijk te
verenigen met de belangen van verschillende stakeholders.
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Gerichtere resultaten
Ter illustratie noemden de sprekers de
steeds gerichtere marketingresultaten die
ontstaan uit een combinatie van information governance en big data analytics.
‘Breng het juiste product bij de juiste consument op het juiste tijdstip op de juiste
locatie met de juiste kosten.’ ‘De huidige
reclameblokken op tv zijn bijvoorbeeld
nog steeds gericht op een heel brede doelgroep, terwijl jouw Axe-reclame slechts
voor zo’n drie procent van deze doelgroep
relevant is.’ Enkele grote organisaties bereiken al gerichtere resultaten bij hun
klanten. Zo geven bedrijven als Netflix,
Amazon en Google met behulp van zogenaamde analytics klanten en bezoekers al
persoonlijke aanbevelingen.
Wanneer kleinere organisaties, via big
data analytics, ook meer gerichte resultaten willen bereiken, is information governance belangrijk. Ga als professional eerst
na op welke data jouw organisatie zich nu
echt richt en denk na over de vraag waarom het bedrijf deze data opslaat. Er is nu
namelijk nog te veel sprake van datgene
wat Gartner ‘dark data’ noemt. Dit is informatie die door bedrijven verzameld,
verwerkt en opgeslagen wordt voor reguliere werkzaamheden, maar (nog) niet
voor andere doeleinden wordt ingezet.
In duidelijkere cijfers: bedrijven blijken
slechts twaalf procent van hun beschikbare data te gebruiken. Dit getal werd

********************************

**********

*******************************

door de sprekers aangehaald vanuit een
Strategy Spotlight* van Forrester.

Kapitaal
Ondanks dat organisaties nu (nog) niet
veel met hun beschikbare data doen,
definieerden verschillende sprekers een
organisatie als een data-organisatie. Een
interessante kijk op deze data-gedrevenheid kwam van Paul Sonderegger, big
data-strategist bij Oracle. In zijn presentatie over ‘Data Capital’ noemde hij data
letterlijk ‘kapitaal’. ‘In economics, capital
is an asset produced through some process and is then a necessary input to some
other good or service. Data fulfills this
definition. And if you don’t have the data
necessary to create a particular product
or service but your rival does, you’re in
trouble.’

Tegenstrijdigheid
In de voorgaande tekst is een tegenstrijdigheid te constateren. Aan de ene kant
vindt er om ons heen een data-explosie
plaats, waarbij het voor organisaties van
groot belang is om aan te haken. Aan de
andere kant slagen niet alle organisaties
daarin omdat zij niet kunnen aantonen
waarom ze hun huidige data in bezit hebben of produceren. Eerst moeten ze goed
op een rij hebben wat ze met de data willen.

*******

Eenzelfde soort tegenstrijdigheid kwam
aan bod in de introductie van Joseph de
Buzna, vice-president bij HVR Software.
Hij beschreef de huidige ontwikkelingen
bij bedrijven met aan de ene kant meer
data (in afgeschermde silo’s) en kleinere
IT-teams die die data moeten analyseren. Aan de andere kant staat dat bedrijven wel steeds sneller willen beslissen en
steeds beter willen voorspellen. Het is
dus nog maar de vraag in hoeverre deze
verwachtingen realistisch zijn omdat deze
kleinere IT-teams met steeds meer data
aan de gang moeten.
Aangezien er niet een pasklaar antwoord
is om de door mij genoemde tegenstrijdigheid op te lossen, doe ik eerst een stap terug en beschrijf ik mijn congreservaringen
in het algemeen. Voorafgaand aan mijn
bezoek aan New York had ik een aardig
idee van de thema’s die ik op het congres
kon verwachten. Ik was vooral benieuwd
naar het publiek en naar de daadwerkelijke inhoud van de lezingen. Uiteindelijk
gaven de meeste keynotes, zoals eerder
beschreven, elk een eigen beeld van het
big data-landschap. De geconstateerde tegenstrijdigheid is mijn eigen samenvatting
van de huidige situatie.

Alles-in-een-oplossingen
Het is jammer dat het overgrote deel van
de kleinere presentaties werd verzorgd
door (Amerikaanse) softwareleveranciers

***********

**********

die ieder hun eigen applicaties promootten. Het ging daarbij vooral om alles-ineen-oplossingen. Hoe meer presentaties
ik bijwoonde, hoe meer ik het idee kreeg
dat dit precies was wat het publiek wilde
zien. Bezoekers hadden met name belangstelling voor de technische aspecten van
software en stelden veelal database-gerelateerde vragen aan de sprekers.
De wensen van het publiek betroffen onder andere het overgaan naar de cloud en
de mogelijkheden om data realtime weer
te geven. Op deze manier zouden de congresbezoekers, veelal vertegenwoordigers
van middelgrote Amerikaanse bedrijven,
sneller de waarde van hun bedrijfsdata
kunnen aantonen.

Vijf pilaren
Het accent van congres lag uiteindelijk
dus op tools voor big data analytics.
Maar wat kan ik de lezer dan als ‘beste’
oplossing meegeven om de genoemde te-

’Probeer als organisatie
of informatie
professional vooral
eerst jouw eigen
data te begrijpen’
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genstelling op te lossen? Vanuit mijn rol
als informatieprofessional, en met het idee
om los te komen van het softwaregericht
denken, sprong er voor mij één presentatie uit. John Hebeler, Chief Data Scientist
van Lockheed Martin, schetste vijf pijlers
om big data (analytics) succesvol in te
zetten. De bijbehorende benadering is in
mijn optiek voor iedere organisatie een
goede basis omdat elke nieuwe pijler logisch uit de voorgaande voortkomt.
> Het belangrijkste uitgangspunt is de
eerste pijler rondom de data zelf. Data
moet tegenwoordig centraal staan.
‘Data centraal stellen’ omvat onder
andere het onder controle krijgen en
beheersen van volume, verschillende
formats, karakteristieken (waarheidsgetrouwheid, fouten/defecten/ontbrekende data, tijdigheid), toegang en onderlinge relaties.
> De tweede pijler betreft methodes. De
methodes zijn bedoeld om waardes aan
de data toe te kennen. Hier vallen bijvoorbeeld Artificial Intelligence (AI) en
machine learning onder. Wanneer de
data van pijler 1 niet op orde is, hebben
de methodes uit de tweede pijler dus

geen zin meer. De meeste bedrijven richten zich echter vooral op de methodes.
Een ideale (combinatie van) methode(s)
en de inzet ervan is er nu gewoonweg
nog niet. Wel kon Hebeler bijvoorbeeld
al vijftig verschillende methodes voor
machine learning opnoemen. Methodes
kunnen altijd wel een antwoord of een
uitkomst geven. Maar de vraag wat op
welk moment gewenst is, ligt nog open.
> De derde pijler omvat technologieën.
Deze zijn bedoeld om de methodes
te implementeren en omvatten onder
andere semantiek, veiligheid en op te
stellen ‘libraries’ (om organisatiebrede
begrippen en bijbehorende definities inzichtelijk te maken).
> Om technologieën te laten werken, zijn
middelen nodig. Dit is pijler vier. Er is
bijvoorbeeld computerkracht nodig
vanuit een goede infrastructuur (zoals
het netwerk en aanwezige platformen).
> Als vijfde en laatste pijler is context belangrijk. Het domein van de betreffende
hoeveelheden data moet duidelijk zijn.
Dit geldt ook voor wat je wilt bereiken.
Wat willen we aantonen of oplossen
door middel van de door ons gekozen

DATASTROOMKAART
Op het KNVI Jaarcongres 2016 presenteerde Justin van der Vlies tijdens de Young Talent-track zijn
afstudeerproject. Voor de opleiding Informatiedienstverlening en -management aan de Haagse
Hogeschool ontwikkelde hij een Datastroomkaart. Van der Vlies werkt bij Waternet in Amsterdam,
waar hij ook zijn afstudeeropdracht heeft uitgevoerd. Na zijn afstuderen ging hij aan de slag met de
ontwikkeling van een Objecttypenbibliotheek voor Waternet.
Voor zijn afstudeerproject heeft Van der Vlies een begin gemaakt met het in kaart brengen van alle
databronnen binnen Waternet. Daartoe bracht hij alle datastromen van één proces in kaart. Vervolgens heeft hij dit voorbeeld doorontwikkeld tot een generieke aanpak. Op deze manier wil hij duidelijkheid scheppen rond alle mogelijke databronnen binnen een proces.
Een datastroom geeft aan waar eventuele knelpunten liggen en waar dus ook mogelijke winst te behalen is om het proces te optimaliseren. Want gebruiken medewerkers binnen een bepaald proces
wel allemaal dezelfde informatie? En is dit de gewenste informatie? Deze vragen wilde Van der Vlies
per voorbeeldproces beantwoorden door te kijken naar het verloop van de onderliggende data. Dit is
immers de basis waaruit informatie ontstaat.

32 - IP | vakblad voor informatieprofessionals | 06 / 2017

Process
Context

Resources

Methods

Data

Architecture

Technologies

5 pijlers om big data (analytics) succesvol in te zetten

methodes? Op deze manier zijn de uitkomsten van de big data-analyse goed
te controleren.
Het gedachtegoed van Hebeler bevat tot
slot nog twee onderdelen die een belangrijke rol spelen bij de vijf genoemde pijlers. Dit zijn architectuur (hoe brengen
we de middelen, technologieën en data
effectief bij elkaar?) en proces (volgens
welke stappen wordt deze architectuur
ontworpen?).

Tot slot
De lessons learned van dit congres: probeer als organisatie of informatieprofessional in het big data-landschap vooral
eerst jouw eigen data te begrijpen. Alle
ontwikkelingen en oplossingen rond nieuwe, interessante methodes volgen hierna
pas. Gebruik methodes om waarde aan
je data te geven en informatie te creëren.
Ga daarbij ook vooral aan de slag in de
juiste context. Vanuit information governance denk je immers na waarom je jouw
data hebt verzameld of geproduceerd. Een
duidelijk(er) zelfbewustzijn helpt in mijn
ogen als eerste stap om in het big datalandschap aan de slag te gaan.
Bewust leg ik hier de nadruk op zelfbewustzijn, en daarmee op het persoonlijke
aspect. De big data-revolutie waarmee
Thornton A. May het congres begon,
heeft namelijk ook een menselijke kant.
De boodschap van May was dan ook om
goed naar jezelf te kijken. We zitten midden in een enorme revolutie – en die willen we samen met elkaar ontdekken en
begrijpen. Dat kan alleen door elkaar ook
te helpen. En steeds gezamenlijk nieuwe
dingen te leren.
<
* Business Intelligence And Big Data. Q4 2012. Base: 634
business intelligence users and planners.

Justin van der Vlies is Informatie Analist
bij Waternet.

COLUMN
Geert-Jan van Bussel

Blockchain Mania
Eind 2016 publiceerde Victoria
Lemieux, associate professor aan
de University of British Columbia
in Vancouver, in Records Management Journal een artikel over ‘trusted records’ en de rol van blockchaintechnologie. Dat artikel kwam
op een moment dat de blockchain een
‘hype’ werd.
Een blockchain is een database (een
register, ‘ledger’) waarin meerdere, wereldwijd verspreide computers samenwerken om versleutelde blokken informatie (‘blocks’) op te slaan. Elk nieuw
blok bevat via versleutelde coderingen
(‘hashes’) ook de codering van het blok
ervoor. Zo ontstaat een keten (’chain’)
met volledige en onmuteerbare informatie. Bij de bitcointoepassing (waarin de
technologie voor het eerst gebruikt werd)
is deze database publiek toegankelijk.
De essentie van de technologie is dat
informatie decentraal wordt bewaard, authentiek en integer is en niet kan worden
gemuteerd. Ideaal voor bewijs en archivering, want de authenticiteit, integriteit en
bereikbaarheid van de informatie worden
gewaarborgd.
Lemieux plaatst er kanttekeningen bij. Ze
wijst op de kwetsbaarheid van de blockchain voor manipulatie van timestamps,
ongeautoriseerd toevoegen van malware
computers in de distributiekanalen en
problemen in het managen van digitale
handtekeningen. Ze merkt op dat vele
toepassingen vereisen dat de ‘originelen’ worden bewaard om te controleren
of de hashes juist zijn. Dat vereist de
aanwezigheid van digitale archieven, be-
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‘In een blockchain
opgenomen
informatie kan
niet vernietigd
worden, waardoor
de wettelijke
verplichting tot
vernietiging niet
kan worden
uitgevoerd’

Geert-Jan van Bussel is
ondernemer en lector Digital
Archiving & Compliance bij de
Hogeschool van Amsterdam
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waarstrategieën en de inrichting
van een technische infrastructuur
die de blijvende toegankelijkheid
van die originelen regelt. Maar dan
kan juridisch bewijs ook worden gerealiseerd door de archivering van
de originelen in die archiveringsomgeving, vooral omdat de opslag
daar contextueel plaatsvindt. Een
blockchain doet dat in principe niet.
Daarnaast kan in een blockchain opgenomen informatie niet vernietigd worden,
waardoor de wettelijke verplichting tot
vernietiging niet kan worden uitgevoerd.
De vernietiging van de originelen (wat formeel zou moeten) breekt de blockchain
omdat een vergelijking van de hashes van
de ‘originelen’ en de blockchain niet langer mogelijk is.
Dat alles doet de vraag rijzen wat het nut
van die blockchain is.
Met de technologie is weinig mis. Voor
archivering is een ‘private blockchain’ nodig, maar in de meeste oplossingen is dat
standaard. Er is dan beperkte toegang tot
de blockchain, bijvoorbeeld de partners in
een ketenorganisatie. Er moeten voorzieningen zijn voor contextueel gebruik van
een blockchain en voor behoud van informatie, bijvoorbeeld een koppeling met
een zaaksysteem, recordsmanagementapplicatie of een eDepot-applicatie. Bij
de meeste experimenten met blockchaintechnologie is hiervan geen sprake.
De vraag wat het doel is van de blockchain
wordt te weinig gesteld in de ‘mania’ om
de nieuwe technologie te gebruiken. Als
dat doel met traditionele databasetechnologie kan worden gerealiseerd, waarom
dan een complexe blockchain gebruiken?
Voor archivering de belangrijkste vraag. <
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Maak het vindbaar!
Marjolein van der Linden (1969) is vanaf
1999 docente aan de Hogeschool van
Amsterdam, opleiding Media Informatie en
Communicatie en sinds 2014 ook docente
bij de opleiding Communicatie van de HvA.
Zij studeerde informatiewetenschap aan de
UvA en Psychosynthese aan het Instituut voor
Psychosynthese in Hilversum. Daarnaast is
Marjolein freelance docente bij GO Opleidingen.

Het beheer van grote hoeveelheden documenten vormt
een steeds grotere uitdaging voor organisaties. Of het
nu gaat om bestaande of nieuwe informatiesystemen,
lokaal of in de cloud, informatiemanagers stellen zich de
vraag welke mogelijkheden er zijn om de toegankelijkheid
en vindbaarheid van de informatie zo effectief mogelijk
te realiseren. Een goede vindbaarheid bespaart immers
vele uren arbeidstijd en voorkomt incomplete dossiers.
Traditionele instrumenten als taxonomieën, thesauri
en autorisatielijsten bewijzen daarbij nog dagelijks
hun waarde en de technische ontwikkelingen hebben
de mogelijkheden uiteraard verruimd: automatische
indexering en klassering, ontologieën en hyperlinking
zijn waardevolle aanvullingen.

Joyce van Aalten • Peter Becker • Marjolein van der Linden • Eric Sieverts

Maak het vindbaar

Begin dit jaar kwam een
nieuw leerboek uit, over
het toegankelijk maken van
informatie. Omdat het zich richt
op verschillende doelgroepen,
is aan een drietal gebruikers om
een oordeel gevraagd. Hier volgt
een compilatie van uitspraken
uit hun besprekingen.

In dit boek behandelen we belangrijke methoden en technieken om informatie (documenten)
van een organisatie vindbaar te maken. De theorie van de toegankelijkheidsleer wordt vanaf
de basis behandeld en aan de hand van vele voorbeelden komen technieken en instrumenten
als taxonomie, thesaurus, ontologie, zoekmachine en classificatie aan de orde, inclusief
stappenplannen om hier zelf mee aan de slag te gaan.
Omdat SharePoint een veelgebruikt platform is voor het beheren en delen van documenten,
besteden we een apart hoofdstuk aan de wijze waarop documenten binnen SharePoint zo
goed mogelijk vindbaar kunnen worden gemaakt.

machine learning

PDF

De hoofdstukken worden afgewisseld met kaderteksten waarin specifiek wordt ingegaan op
gerelateerde onderwerpen als XML, machine learning en cardsorting.

Eric Sieverts (1947) is van huis uit natuurkundige.
Van 1980 tot 2012 hield hij zich bij de Universiteits
bibliotheek Utrecht bezig met zoeksystemen
en met Innovatie & Ontwikkeling. Van 1991
tot 2012 was hij docent bij de Hogeschool van
Amsterdam, bij de Opleiding Media, Informatie
en Communicatie. Op dit moment is Eric nog
docent bij onder meer VOGIN en GO Opleidingen,
redacteur van vakblad IP en organisator van de
jaarlijkse VOGINIPlezing.

semantiek

Maak
het
vindbaar
op schijven, sites
en SharePoint

Iedereen die in de praktijk betrokken is bij de implementatie van een informatiesysteem of
in opleiding is tot informatieprofessional kan putten uit de uitgebreide beschrijvingen en
handvatten die dit werk biedt. Omdat studenten een deel van de doelgroep vormen, is dit
werk als open textbook onder een Creative Commons licentie gratis te downloaden.
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satie

retrieval

XML
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Hartenkreet

De niet-bibliothecaris

EB : ‘Het is een beetje de hartenkreet
van managers die geconfronteerd worden
met de complexiteit van een documentmanagement- of recordsmanagementproject: “Metadata of hoe jullie dat allemaal noemen, kan me niet schelen, maak
het vindbaar!” Een groepje moedige,
Neder landse zoek- en vindspecialisten
heeft de handen ineengeslagen en presenteert een Nederlandstalig standaardwerk
over juist dat onderwerp. Moedig, omdat
het ten eerste een moeizaam af te bakenen
terrein is en ten tweede omdat het, zoals
in alles waar digitale technologie aan te
pas komt, aan voortdurende ontwikkeling
onderhevig is.’

RV : ‘De auteurs zijn erin geslaagd om
mij, als niet-bibliotheekmens, mee te nemen in de wetenschap van het toegankelijk maken van informatie. De titel is voor
mij een oproep: zorg ervoor dat iedereen
in een digitale context de juiste informatie
vindt. Meteen in hoofdstuk 1 worden de
technieken die daarvoor nodig zijn helder
uitgelegd. Dit wordt in de daarop volgende hoofdstukken concreet uitgewerkt.
Het instrumentarium en de methoden om
informatie vindbaar te maken zijn zo beschreven dat ze uitnodigen om gebruikt te
worden. De voorbeelden en de aanvullende informatie in kaders helpen daarbij.’

Studieboek
Eric Burger (EB) (www.ericburger.nl) is compliance- en informatie-governance specialist. Hij
heeft het boek bekeken vanuit het perspectief
van de professional die zich in de praktijk al
met ‘vindbaar maken’ bezighoudt.
Leen Liefsoens (LL) is senior informatiespecialist bij de bibliotheek van de Haagse Hogeschool en redacteur van IP. Zij bezag het boek
als docent die het als lesmateriaal voor haar
studenten gebruikt.
Richard Visscher (RV) is informatie-expert bij
de bibliotheek van Hogeschool Inholland. Hij
heeft het boek als cursist bestudeerd.
Hun volledige recensies zijn in de rubriek Bijdragen op informatieprofessional.nl te vinden.

LL : ‘Het boek kan door informatieprofessionals in de praktijk worden gebruikt,
maar het is in eerste instantie bedoeld als
studieboek voor het hbo-onderwijs. Omdat in het Nederlandse taalgebied geen
vergelijkbaar werk bestaat, is het een goede zaak dat (vrijwel) alle facetten van de
toegankelijkheidsleer (toch het hart van
ons informatievak!) in een overzichtswerk worden beschreven en toegelicht.
Bovendien is het boek als digitale versie
beschikbaar, waarbij alle hyperlinks aanklikbaar zijn.’
‘De materie wordt zodanig helder beschreven dat studenten er vanaf het eerste studiejaar mee uit de voeten kunnen.
Toch zal het een ervaren informatieprofessional ook niet snel vervelen. Het boek
kent namelijk een grote mate van afwisse-
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Joyce van Aalten, Peter Becker, Marjolein van der
Linden, Eric Sieverts | Maak het vindbaar, op
schijven, sites en SharePoint | Udoc Publishing
Systems ➔ 2017 | ISBN 9789492388001 | Het
boek is gratis als pdf te downloaden op udocstore.
nl/docs/9789492388001 | Een gedrukte
versie is voor € 15 te bestellen op 1boek.nl/artikel/9789492388001/maak-het-vindbaar.
Joyce van Aalten (1978) is sinds 2010
zelfstandig adviseur bij Invenier en docent bij
GO Opleidingen. Ze adviseert organisaties in
de toepassingsmogelijkheden en het gebruik
van metadata, taxonomieën en search in
het algemeen en binnen SharePoint in het
bijzonder. Hiervoor werkte ze als adviseur
en deskresearcher voor diverse organisaties,
waaronder DNVCIBIT en Berenschot.

Peter Becker (1967) studeerde Culturele
Informatiewetenschappen en werkte 10 jaar
als muziekbibliothecaris. Vervolgens was
hij een aantal jaren als opleidingsmanager
verbonden aan GO Opleidingen. Sinds 2007
is Peter docent informatiebeheer aan de
Haagse Hogeschool en bij GO Opleidingen.

ling en voldoende diepgang. De opbouw
van het boek is helder: als eerste worden
enkele basisbegrippen besproken waarna
klassieke, maar nog steeds relevante, instrumenten als thesaurus en classificatie
aan de orde komen. Vervolgens zijn de
moderne toepassingen zoals zoekmachines, automatisch klasseren en semantische
oplossingen aan de beurt.’
‘De eerste ervaringen in het onderwijs
zijn positief. Vrijwel alle onderwerpen
worden geïllustreerd aan de hand van
voorbeelden, waardoor de lezer zich snel
een concreet beeld kan vormen. De studenten geven dan ook aan dat het boek
prettig leest en dat de materie helder
wordt uitgelegd. Voor de docenten vormt
het boek niet alleen een belangrijke bron
voor hun lessen, ze kunnen studenten
ook bij stages en afstudeeropdrachten
met een gerust hart verwijzen naar dit
standaardwerk.’

SharePoint
EB : ‘De eerste zeven hoofdstukken wilden graag compleet zijn, is mijn indruk.
Daardoor is er voor de gemiddelde informatiespecialist veel bekende informatie (wat is booleaans zoeken), maar valt
er ook veel te leren, over taxonomieën,
thesauri en classificatie. Vervolgens schakelen de schrijvers over naar een veelgebruikt product voor documentopslag:
Microsoft SharePoint.’
‘Dat hoofdstuk begint met een te onderschrijven pleidooi voor zorgvuldige voorbereiding van site-architectuur, metadataarchitectuur en pagina-architectuur. Aan

*********************************************************

*********************************************************
het einde van het hoofdstuk aangekomen,
was ik enigszins teleurgesteld dat juist de
verschillende facetten van SharePoint- en
Office 365 search in het geheel niet aan
bod komen. Die functionaliteiten van Office 365 om informatie en documenten geautomatiseerd te vinden en aan te bieden
(zoals Delve, op basis van Office Graph)
ontbreken ook in het volgende hoofdstuk,
over kennisrepresentatie (waarin wel
ruimte voor Google Knowledge Graph).
Gevolg is dat het SharePoint-hoofdstuk
een wat “traditioneel” beeld geeft van de
inrichting van sites, waar Microsoft met
Exchange Online en Office Graph nu juist
mikt op verdergaande automatisering van
ordening en vindbaarheid.’
‘Maar misschien verwacht ik te veel?
Maak het vindbaar is hét Nederlandse
leerboek voor iedereen die in bedrijf en
organisatie met het vindbaar maken – en
houden – van informatie is belast. Duidelijke uitleg met duidelijke praktische
voorbeelden van begrippen als “taxonomie”, “thesaurus” en “classificatie”. En
ik ga vast lobbyen voor een deel II, exclusief over SharePoint search!’

Digitale wereld
RV : ‘De waarde van deze uitgave zit vooral in de vertaling van aloude ontsluitingsprincipes en concepten naar de toepassing
ervan in de digitale wereld. Maak het vindbaar maakt inzichtelijk hoe het komt dat
we onszelf zo vaak de vraag stellen “waar
zou dat ene document staan?”. Ook brengen de auteurs de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van het ontsluiten van informatie in kaart. Dat is de tweede waarde
van dit boek. Deze ontwikkelingen – technieken voor kennissystemen, semantische
netwerken, nieuwe computertalen en standaarden – zijn essentieel om grip te blijven
houden op de informatie in de internetwereld die onstuitbaar blijft groeien. Het gekozen OpenTextbook-concept maakt het
mogelijk om deze kennis steeds up-to-date
te houden. Dat de auteurs daarvoor gekozen hebben doet vermoeden dat zij deze
ambitie hebben.’

Doe zoals-ie zegge
LL : ‘Bijzonder aan het boek is dat de

auteurs ervoor hebben gekozen om het
complete werk, in het kader van open
education, digitaal onder een creative
commons-licentie beschikbaar te stellen. Wie toch een hardcopy wil, kan
deze tegen kostprijs als print-on-demand
bestellen. Wat mij betreft is dit een prijzenswaardig initiatief van onze collegainformatieprofessionals die het motto
“practice what you preach” ter harte
nemen. Dat het boek gratis is, betekent
overigens niet dat er is beknibbeld op redactie en afwerking. Integendeel: zowel
de digitale versie als de hardcopy ogen
zeer verzorgd. De vormgeving is fraai
en tekstueel heb ik geen storende fouten
kunnen ontdekken.’
RV : ‘Het is duidelijk dat de auteurs
niet alleen kunnen schrijven over toegankelijkheid van informatie, maar het
ook toegankelijk weten aan te bieden.
Daarmee is, ook door de duidelijke opmaak met veel witruimte, voldaan aan
het Drentse spreekwoord “Doe zoals-ie
zegge, dan lieg-ie niet”. Het doen is aan
ons, de lezers.’
<

advertentie

Het Stadsarchief Amsterdam is één van de grootste archiefinstellingen
van Nederland. Voor onze organisatie zoeken wij een

Afdelingshoofd Toezicht, Beleid en Advies
De focus van de organisatie, en de afdeling TBA, ligt de komende jaren op de
duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. Daarbij is het essentieel dat de
informatie betrouwbaar en authentiek is. De afdeling TBA heeft een leidende rol bij
het bewaken van de kwaliteit van het informatiebeheer in de stad.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en mensgerichte manager die sturing geeft
aan de overgang van papieren archief naar digitaal informatiebeheer en de eisen die
dit stelt aan de rol en positie van de afdeling, en de gemeente Amsterdam.
Kijk voor de volledige vacaturetekst en sollicitaties op onze website.
Het salaris bedraagt maximaal € 6.413,– (salarisschaal 14) bij een 36-urige werkweek.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

amsterdam.nl/werkenbij
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JURIDISCHE KWESTIES

Nieuwe privacywet voor
bibliotheken en archieven
In Nederland treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
op 25 mei 2018 in werking en vervangt dan de huidige Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Wat betekent dit voor bibliotheken, archieven
en erfgoedinstellingen? Hoe kunnen ze zich voorbereiden op de AVG?
Door: Raymond Snijders
De General Data Protection Regulation1 (GDPR) is op het gebied
van privacywetgeving de grootste
verandering in de Europese privacywetgeving in ruim twintig jaar.
De Europese Unie wil burgers meer
zeggenschap geven over hun eigen
persoonlijke data en stelde daarom
een nieuwe, strengere richtlijn op
die vanaf volgend jaar in alle Europese lidstaten van kracht wordt.
In Nederland treedt de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG) op 25 mei 2018 in werking
en vervangt dan de huidige Wet
bescherming persoonsgegevens
(Wbp). Enerzijds versterkt de AVG
de positie van personen wiens gegevens worden verwerkt met nieuwe
privacyrechten en anderzijds krijgen
organisaties die persoonsgegevens
verwerken meer verplichtingen. De
nadruk ligt, veel meer dan nu, op de
verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij
zich aan de wet houden.

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet
in ons land toe op de naleving van
de privacywetgeving. Hoewel de AVG
pas volgend jaar van toepassing
is, begint de Autoriteit Persoonsgegevens nu al met de voorlichting.2
Ook bibliotheken, archieven en
erfgoedinstellingen zullen op tijd
moeten beginnen met controleren
en aanpassen van hun systemen en
werkwijzen.

Toestemming vragen
De toestemming van gebruikers
wordt belangrijker in de AVG. Er
moet expliciet toestemming gegeven worden voor bijvoorbeeld het
opnemen van gegevens in de ledenadministraties. Hierbij moet ook
uitgelegd worden wat toestemming
precies betekent zodat een gebruiker weet wat er met zijn of haar gegevens gedaan wordt. Bibliotheken
en alle andere organisaties moeten
kunnen bewijzen dat ze geldige toestemming hebben gekregen. Vanzelfsprekend moet de eerder gege-

ven toestemming ook weer eenvoudig ingetrokken kunnen worden.

Privacy by default
en by design
Welke gegevens mag je als bibliotheek of archief van een gebruiker
vragen? Dat betreft alleen die gegevens die nodig zijn om gebruik
te kunnen maken van je diensten.
Daarnaast moet de gebruiker weten
welke gegevens verzameld worden,
waarvoor dat nodig is en of er ook
diensten afgenomen kunnen worden
als bepaalde gegevens niet verstrekt
worden. Kortom, elke bibliotheek en
elke organisatie zal moeten aantonen dat ze het absolute minimum
aan persoonsgegevens verzamelen
voor specifieke doeleinden (privacy
by default). Later bedenken dat die
gegevens ook handig zijn voor een
nieuw doel, zoals een mailinglijst
bijvoorbeeld, mag dus niet. Bij het
ontwerpen van producten en diensten moet daarom de bescherming
van persoonsgegevens ‘ingebouwd’

‘De toestemming van
gebruikers wordt
belangrijker in de
Algemene Verordening
Gegevensbescherming’
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worden (privacy by design) zodat
dit ook geborgd is.

Recht op inzage,
wijziging of verwijdering
Gebruikers hebben ook onder de
Wbp al recht op inzage in hun persoonsgegevens (en om die te kunnen aanpassen en verwijderen)
maar in de AVG worden deze rechten versterkt. Organisaties moeten
gebruikers faciliteren in het kunnen
inzien, corrigeren of verwijderen van
(delen van) hun persoonsgegevens.
Daarnaast moeten ze inzicht geven
in de wijze waarop er omgegaan
wordt met deze gegevens.
Dit betekent dat gebruikers moeten
kunnen vragen met welke gegevens
ze in de systemen van bibliotheken
staan, wat er allemaal nog meer
bewaard wordt in combinatie met
die gegevens (de leengeschiedenis?) en dat desgewenst gegevens
aangepast of verwijderd worden. Dit
moet eenvoudig en kosteloos geregeld worden door bibliotheken en
alle andere organisaties.

Veilig bewaren
en gebruiken
Persoonsgegevens mogen niet langer dan strikt noodzakelijk worden
bewaard. Dat klinkt logisch maar in
de praktijk worden gegevens vaak
langer opgeslagen dan nodig is
omdat iemand ze handmatig moet
verwijderen. Of nog erger, omdat die
gegevens later gebruikt worden om
bijvoorbeeld oud-leden aan te schrijven voor een reclamecampagne.
Het gaat ook niet alleen om gegevens in de lenersadministratie.
Ook ogenschijnlijke ‘triviale’ verwerkingen zoals die voor de personeelsadministratie, het interne
smoelenboek of een nieuwsbrief
moeten gedocumenteerd en weer
tijdig verwijderd worden als het niet
meer van toepassing is.
De gegevens moeten daarnaast
veilig worden opgeslagen. Niet elke
medewerker kan en mag inzage
hebben in alle gegevens van een lener en er moet gekeken worden om
dit zo anoniem mogelijk te maken
in de systemen. Een voorbeeld kan
zijn om te werken met een leners-
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nummer zodat niet de persoonsgegevens zelf op de bonnetjes van
uitleenautomaten te zien zijn.

Bewerkersovereenkomsten
Nu worden lang niet alle persoonsgegevens van gebruikers in eigen
systemen verwerkt en opgeslagen.
Bibliotheken, archieven en andere
instellingen hebben vaak te maken
met leveranciers van administratieve systemen. Er moeten goede
afspraken gemaakt worden met die
leveranciers aangezien uiteindelijk
de instellingen zelf aansprakelijk
zijn als leveranciers niet correct omgaan met persoonsgegevens. Deze
afspraken moeten vastgelegd worden in een bewerkersovereenkomst
waarbij dus de leverancier moet
aantonen dat hij voldoet aan de eisen die in de AVG genoemd worden.
Overigens geldt dit niet alleen voor
administratieve systemen maar is
het ook van toepassing op een deel
van de digitale informatiebronnen
die door de bibliotheken aangebo-
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den worden. Als deze een (profiel)
functionaliteit hebben voor bijvoorbeeld gepersonaliseerd zoeken,
dan is de kans groot dat ze onder
de regels van de AVG vallen en zullen bibliotheken ook met deze leveranciers bewerkersovereenkomsten
moeten afsluiten.

Wat als het fout gaat?
Als het onverhoopt toch fout gaat
en gevoelige gegevens uitlekken,
dan hangt het van de ernst van
het geval af wat er moet gebeuren.
Sowieso moeten alle incidenten geregistreerd worden, maar liggen de
gevoelige persoonsgegevens van gebruikers echt op straat? Dan moet
dat gemeld worden aan de Autoriteit
Persoonsgegevens. Als de instelling
niet kan aantonen dat het de zaken op orde heeft, ligt een potentiele boete van maximaal 20 miljoen
euro in het vooruitzicht.
Zo heet zal die soep niet gegeten
worden, vermoed ik. De AVG benadrukt het informeren en faciliteren
van gebruikers over hun rechten (in-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

Het recht van de gebruiker
Hoe zullen gebruikers met hun nieuwe privacyrechten omgaan?
Dat gaan we volgend jaar pas echt merken, maar eerder dit jaar
vroeg een gebruiker al om zijn geboortedatum te verwijderen uit
het bibliotheeksysteem waar hij ingeschreven stond. Om gebruik
te maken van de dienstverlening hoeft de bibliotheek immers alleen maar te weten of hij ouder danwel jonger is dan achttien jaar.
Bibliotheken en archieven zullen volgend jaar met een duidelijk
antwoord moeten komen op deze vraag.

formatieplicht). Zolang een bibliotheek, archief of brancheorganisatie
kan aantonen serieus bezig te zijn
met de privacy van haar gebruikers,
zal het met de boetes wel meevallen.
Een van de manieren om aan te
tonen dat dit onderwerp serieus genomen wordt, is het vrijwillig aanstellen van een functionaris voor
de gegevensbescherming (FG).
Het wordt wettelijk verplicht door
de AVG voor organisaties die op
grote schaal persoonsgegevens verwerken maar het is ook een prima
manier om kritisch naar je huidige

processen te kijken en vast te stellen hoe er aan de AVG voldaan kan
worden.
<

Noten
1] EUR-Lex (2016, mei). Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement
en de Raad. Geraadpleegd op 5 augustus
2017, van goo.gl/WGzL6i.
2] Autoriteit Persoonsgegevens (2017, april).
Voorbereiding op de AVG. Geraadpleegd
op 5 augustus 2017, van goo.gl/AJUiNo.

Raymond Snijders is senior
informatiebemiddelaar bij
Hogeschool Windesheim.

LIFEHACKING

One-click toegang
tot pdf’s
Kopernio is een browser plugin waarmee je in slechts één klik
toegang krijgt tot de pdf’s van artikelen waar je naar op zoek bent.
Door: Leen Liefsoens
De vakantietijd is voorbij, weer aan het
werk of de studie! Een grote frustratie bij
onderzoekers en studenten is dat ze bij het
zoeken naar artikelen uitkomen op een betaalpagina. Bij het dilemma betalen of verder zoeken wordt dan soms toch gekozen
voor betalen ondanks dat het artikel via een
andere weg wel toegankelijk kan zijn. De
Chrome-browser plugin Kopernio (voorheen
Canary Haz) zoekt naar die andere weg.
Vanuit een bepaald beginpunt, zoals een
artikelpagina op de website van een uitgever of de resultaten van Google Scholar,
begint Kopernio zijn zoekopdracht. Wanneer
je het verplichte account aanmaakt, wordt

gevraagd of je verbonden bent aan een (onderwijs)instelling. Zo ja, dan gebruikt Kopernio je login om betaalpagina’s te omzeilen
en je naar de definitieve gepubliceerde versie van een artikel te brengen. Is dat niet
mogelijk, dan zoekt Kopernio naar open
versies van het artikel. Als bronnen worden
daarvoor onder andere gebruikt: open access uitgevers, institutionele repositories,
pre-print servers en Google Scholar. Kopernio heeft directe integratie met de zoekresultaten van Google Scholar en PubMed, en
een persoonlijke locker voor het verzamelen
van de artikelen die zijn gevonden.
Google Scholar Button, Unpaywall en Open

Access Button zijn vergelijkbare plugins
(ook voor Firefox). En een groot aantal universiteiten en hogescholen heeft (of is bezig met het implementeren van) een eigen
plugin of bookmarklet met dezelfde functionaliteit. Je hoeft dan niet aan te geven
van welke instelling je bent en de eigen bibliotheekcollectie is volledig geïntegreerd.
Kortom, met Kopernio of een alternatief
heb je een goed hulpmiddel in huis voor
literatuuronderzoek.
<
Leen Liefsoens is redacteur van IP
en senior informatiespecialist bij de
bibliotheek van de Haagse Hogeschool.
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Femke Goudriaan
is medewerker DIV
bij de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa).

WERKRITUELEN
Femke Goudriaan

Omschrijf je eigen manier
van werken in één woord?
Doelgericht.

Wat voor mobieltje heb je?
En wat voor computer?
Privé: een Sony Xperia Z5 en een
Lenovo Ideapad; voor mijn werk:
een iPhone en een HP laptop.

Zonder welk programma
kun je niet werken?
SharePoint. Het is dé plek waar
ik en mijn collega’s online kennis
en informatie delen en waar we
samenwerken.

Hoe ziet je werkplek eruit?
Die verschilt dagelijks, want een
flexplek. Het liefst zit ik op een plek
waar het raam open kan.

Hoe bevalt het flexwerken?
Heel goed! We flexwerken bij de
Nederlandse Zorgautoriteit nu een jaar
en ik merk dat je veel makkelijker
contact maakt met collega’s met wie je
niet dagelijks samenwerkt.

38 - IP | vakblad voor informatieprofessionals | 06 / 2017

Wat is jouw tip om
het meest tijd te
besparen?
Probeer dingen waar je
aan begonnen bent zo snel
mogelijk af te ronden. Dit
om te voorkomen dat je
niet meer precies weet
waar je mee bezig was en
wat je nog van plan was.

Heb je een to-do-lijstje?
Ik heb altijd een to-do-lijstje
in mijn Outlook staan, maar
een ‘ouderwets’ lijstje op een
notitieblok maak ik ook wel
eens. Dat laatste geeft mij een
nog beter overzicht.

Waar kan je niet
zonder leven?
Mijn iPod, of beter gezegd:
muziek. Het is voor mij een
middel om te ontspannen en
mijn hoofd leeg te maken. Ik
houd van slow-pop en singersongwriter muziek.

Luister je tijdens je werk
naar muziek?
Ik ben me graag bewust van mijn
omgeving en kan mij zonder muziek
prima concentreren. Maar als ik dan
toch op een rustige flexplek in m’n
eentje aan het werk ben, luister ik
soms naar top-40-muziek.

Maken social media
onderdeel uit van je werk?
Voor mijn werkzaamheden heb ik
geen social media nodig. Privé zit ik
op Facebook en LinkedIn.

Wat lees je nu?
Ik lees veel tijdschriften,
vooral sportbladen.

Hoe laad je je eigen ‘batterij’ op?
Fitness is voor mij een goede manier
om het werk even los te laten.

Het beste advies dat je
ooit van iemand kreeg?
Sta open voor de mening
en ideeën van anderen.
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+
+

Frank Huysmans

COLUMN
Vrijwilligerslegioen
‘Ons beleid is om alleen nog hoogopgeleide medewerkers op de bibliotheekvloer te hebben. Professionele krachten die mensen op
alle niveaus van dienst kunnen
zijn. Van informatiedienstverleners op
mbo-niveau kun je niet verwachten dat ze
universitair geschoolden kunnen helpen.
Omgekeerd kan dat wel. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat onze cao niet
zodanig is dat je mensen op hbo-niveau
veel te bieden hebt.’
Het jaar is 2005 en aan het woord is JanEwout van der Putten, de niet alleen qua
postuur indrukwekkende directeur van de
Vereniging van Openbare Bibliotheken.
Twaalf jaar later weten we dat de VOB de
lat te hoog legde. De VOB-ambitie klonk
gemeenten goed in de oren, maar ze hielden ook de hand op de knip. Meer hoogopgeleide medewerkers in de bibliotheek
betekende ook dat de subsidies omhoog
zouden moeten. En toen kwam daar de
kredietcrisis nog overheen. Tussen 2010
en 2015 kromp het aantal personeelsleden in de Nederlandse openbare bibliotheken met 24 procent, of in arbeidsjaren
uitgedrukt met 20 procent.
In hetzelfde tijdvak groeide het aantal vrijwilligers sterk. Op elke betaalde kracht
beschikt de bieb nu over anderhalve vrijwilliger. De conclusie ligt voor de hand:
ze nemen het werk van betaalde krachten
over. Dat is te sterk geformuleerd. Denk
bijvoorbeeld aan de taaltafels en -cafés
waar laaggeletterden en nieuwkomers
terecht kunnen. Hun aantal groeide met
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‘Het geeft het
signaal af dat
veel van het
werk geen
specifieke
deskundigheid
vereist en ook
niet beloond
hoeft te worden’

Frank Huysmans is redacteur
van IP, bijzonder hoogleraar
bibliotheekwetenschap aan de UvA
en zelfstandig onderzoeker en adviseur
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als gevolg dat ook het aantal vrijwilligers – ‘taalmaatjes’ – stijgt. En
zo zijn er andere diensten en programma’s die met recht en reden
op vrijwillige krachten drijven, zoals
‘Boek aan Huis’.
Maar om trots te verkondigen dat
het vrijwilligerslegioen bewijst dat
‘bibliotheken succesvol invulling
geven aan vermaatschappelijking’, zoals
een directeur mij meldde, gaat ook weer
te ver. Onderzoek van de Stichting Bibliotheekwerk in 2014 liet zien dat ruim een
kwart van de 124 ondervraagde bibliotheken toegaf vrijwilligers werk te laten
uitvoeren dat eerder door betaalde medewerkers werd gedaan. De bibliotheek in
Utrecht is hiervoor onlangs voor de tweede keer door de rechter op de vingers getikt. In Venlo werft de bieb onomwonden
vrijwilligers die ‘een uitgebreide training
tot medewerker informatie en advies’ wel
zien zitten.
Het is even begrijpelijk als schadelijk.
Begrijpelijk en zelfs te billijken is het dat
directies de tent zoveel mogelijk open
proberen te houden bij krimpende budgetten. Maar het geeft ook een signaal af
naar de gemeente, de gemeenschap en
jonge mensen die een baan in de bibliotheeksector ambiëren. Het signaal dat
veel van het werk geen specifieke deskundigheid vereist en niet beloond hoeft
te worden.
Het is zaak hier snel een stevige discussie over te voeren. Thans is er geen beleid en geen ambitie te bespeuren over
de wenselijke mate van professionaliteit,
zoals in 2005. De lat kan, nee: moet, een
stuk hoger. In het belang van sector, opleidingen en maatschappij.
<
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Mediaservice
Bij Ingressus Mediaverwerking kunt u elke gewenste publicatie bestellen
voor uw collectie of organisatie.
Deze leveren wij met catalogusrecord of eventueel zelfs volledig uitleenklaar.
Met deze wijze van uitbesteding bieden wij u de mogelijkheid
tot efficiënter werken, waarbij de kwaliteit van uw vertrouwde
dienstverlening behouden blijft.
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