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SURF, de ICT-organisatie voor hoger onderwijs en onderzoek,
richtte twee jaar geleden het Landelijk Coördinatiepunt
Research Data Management op. ‘We zijn nog lang niet klaar
met research data,’ aldus coördinator Ingeborg Verheul.

12

Vincent Janssen

Amazon loves data
Nu ’s werelds grootste e-commercebedrijf Amazon de digitale
markt heeft veroverd, is het de beurt aan de echte wereld.
Ook nu spelen digitale informatie en data een sleutelrol bij
deze expansiedrift.
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16

Moira Meijer

Muziekcollecties in transitie
De collecties van de voormalige Muziekbibliotheek van de
Omroep en het voormalige Nederlands Muziek Instituut
zijn uniek in hun soort. Onder invloed van verminderde
overheidssteun hebben ze een ingrijpende – digitale –
transitie ondergaan.

21
12

Theo Vermeulen

Tips om diefstal te voorkomen
Diefstal uit bibliotheekcollecties komt helaas vaker voor
dan ons lief is. Hoe kunnen bibliotheken zich wapenen
tegen verduistering van materiaal door bijvoorbeeld
‘kaartensnijders’?
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Dit boekenkunstwerk
was dé blikvanger
van de veertiende
Documenta (pagina 6)
Oliver Sauter (foto) en zijn team hebben stevige
ambities met het WorldBrain-project (pagina 23)
Sjors van de Valk: Welke erfgoedinstelling vindt zich een IT-organisatie?
(pagina 11)

Overvloed
en onbehagen
De bijna terloopse ontdekking van een
schattig klein cameraatje op een reclamezuil op een NS-station veroorzaakte een
maand of wat geleden grote consternatie.
Mediabedrijf Exterion had namelijk op meerdere treinstations, met toestemming van de
NS, reclameborden met camera’s geplaatst,
volgens het bedrijf zelf om te observeren of
passanten naar de advertenties kijken en
om kenmerken van die passanten vast te
leggen. De digitale schermen blijken ook
al langere tijd in winkelcentra door bezoekers te bewonderen te zijn (en vice versa).
Reuze handig om reclame op maat te kunnen tonen! Naast het onprettige gevoel dat
je zonder waarschuwing in een publieke
ruimte gefilmd kunt worden alarmeerde het
statement van de enthousiaste partners
ook om een andere reden: het gaf blijk van
het behandelen van medeburgers als niet
meer dan een commercieel databommetje.
Bedrijven – maar ook onze overheid zelf –
zijn burgers steeds meer gaan zien als leveranciers van data die voor allerlei handige
doeleinden te gebruiken zijn: veiligheid, ef-

COLOFON
IP is samen met InformatieProfessional.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. 06-44 09 19 85
www.informatieprofessional.nl

ficiëntie en vooral het binnenhalen van bakken geld. Ik beveel het coverartikel over het
datatoveren van Amazon van harte aan. Het
is de andere zijde van de ontegenzeggelijke
voordelen die onze datadriven samenleving
met zich meebrengt. Het is een onderwerp
dat je in deze aflevering op meerdere plekken zult tegenkomen. Ook in onze jaarlijkse
KNVI-Jaarcongresspecial (draai dit blad
180º om het te lezen) komen beide kanten
uitgebreid aan bod. Het thema van het congres dit jaar is ‘Informatie is macht’, maar
als je zelf het object van die informatie bent
creëert informatie soms ook een ongemakkelijk gevoel van onmacht.
Om dit redactioneel niet al te veel in mineur
te laten eindigen: er gebeuren ook heel veel
prachtige inspirerende dingen! Het digitaal
ontsluiten van collecties muziekarchieven
biedt bijvoorbeeld veel nieuwe mogelijkheden voor onderzoekers en musici, zoals te
lezen valt in het artikel van Moira Meijer.
Op 28 oktober vindt in de Centrale Bibliotheek Den Haag een congres plaats (zie
de Agenda verderop in dit nummer) waar je
kunt horen wat er op dat gebied verder allemaal gebeurt.
Andrea Langendoen

redactieadres
IP, Charlotte van Pallandtlaan 18,
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redactie
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vormgeving
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Open toegang –
en de ondergang
van Sci-Hub
(pagina 9)

‘Het gaf blijk van
het behandelen
van medeburgers
als niet meer dan
een commercieel
databommetje’

Reageren?
Mail naar redactie@informatieprofessional.nl

medewerkers aan dit nummer
Geert-Jan van Bussel, Jos Damen, Marja Kingma, Marieke Kramer,
Moira Meijer, Sjors van de Valk en Theo Vermeulen
abonnementen
Voor abonnementsprijzen en andere informatie zie
InformatieProfessional.nl.
advertentieverkoop
Voor informatie over adverteren in blad of op de site:
Rajin Roopram, e-mail rajin.roopram@kbenp.nl, tel. 06-15201724.

Het verlenen van toestemming tot publicatie
in dit tijdschrift strekt zich tevens uit tot het
in enigerlei vorm elektronisch beschikbaar stellen.

GO opleidingen

Cursusagenda oktober-november 2017
1 0 / 1 0 GO MEDIACOACH: MEDIAWIJSHEID
1 1 / 1 0 OPTIMALISEREN VAN ZAAKGERICHT WERKEN
1 9 / 1 0 OPLEIDING INFORMATIESPECIALIST
1 9 / 1 0 OPLEIDING RECORDSMANAGER
1 9 / 1 0 INFORMATIESTRUCTUREN
2 6 / 1 0 JEUGDBIBLIOTHEEKWERK
3 1 / 1 0 GO MEDIACOACH: INFORMATIEVAARDIGHEDEN
3 1 / 1 0 DIGITAAL ERFGOED IN DE PRAKTIJK
3 1 / 1 0 INTRODUCTIE SEMANTISCH WEB
0 1 / 1 1 RELATIEBEHEER & ACCOUNTMANAGEMENT IN DE IDV
0 1 / 1 1 INTERNET SECURITY
0 1 / 1 1 VVA
0 1 / 1 1 ENCODED ARCHIVAL DESCRIPTION
0 2 / 1 1 EMBEDDED LIBRARIAN
0 3 / 1 1 FUNCTIONEEL BEHEER
0 3 / 1 1 SHAREPOINT & RECORDSMANAGEMENT
0 3 / 1 1 WERKEN MET OPEN DATA
0 3 / 1 1 HAAL MEER UIT SHAREPOINT
0 6 / 1 1 DIGITALE DUURZAAMHEID

school voor informatie

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

010 206 02 60 | info@ingressus.nl | www.ingressus.nl
Nieuwsgierig geworden? Kijk nu op boekhandel.ingressus.nl

www.ingressus.nl

Inhoud

Voorwoord
‘Informatie is macht’. Onder die titel
organiseert de KNVI op 9 november
a.s. het Jaarcongres. Samen met
verschillende sprekers kijkt het
vakblad IP in deze congresspecial
vooruit naar deze dag.
Tot in Nieuwegein.
De redactie
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WHAT TO DO – EEN SELECTIE

Werken aan
authenticiteit met
een businessgame

Tips & trucs voor content
curation & aggregation
Bijblijven op je vakgebied is voor vele professionals een lastige en tijdrovende
klus. Gelukkig zijn er goede online tools beschikbaar, waarmee de gebruiker
zijn informatie workflow zelf kan personaliseren. Wie als informatiespecialist
een klant wil adviseren om diens informatie workflow te verbeteren, dient
allereerst zélf te weten wat er op het web beschikbaar is en hoe het werkt.
Guus van den Brekel, medisch informatiespecialist bij de Centrale Medische
Bibliotheek van het UMCG, demonstreert in track 3 (Dan doe ik het lekker
zelf!?) diverse tools voor content curation & aggregation. Dat doet hij aan de
hand van vier basiskanalen – e-mail, webbrowser, apps en rss – voor nieuws,
blogs, wetenschappelijke literatuur, congressen, boeken, lopend onderzoek,
patenten et cetera. ‘Voeg hierbij je kennis van de workflow van je klant, en je
kunt hem gericht helpen met het managen van zijn informatiebehoefte,’ aldus
Van den Brekel.
In voor nog meer tips? In een tweede sessie van track 3 bespreekt
Van den Brekel alternatieve manieren om aan de pdf van een
wetenschappelijk artikel te komen.

Stel, je krijgt een mail en je twijfelt
er niet aan dat deze van de afzender
is, dan is deze mail authentiek. Toch?
Maar de inhoud, vorm, naam van afzender/geadresseerde kunnen je aan het
twijfelen brengen – of juist bevestigen
dat het in orde is. Allemaal vrij simpel
en toch lastig, vindt spelontwerper Petra Duijzer. In haar sessie (track 10)
gaan de deelnemers op zoek naar de
mogelijkheden om met een businessgame de authenticiteit van documenten onder de aandacht te brengen van
anderen dan informatiespecialisten.

Quickscan
nieuwe
privacywet
PIMP JE LINKEDIN
LinkedIn is voor veel werkenden de belangrijkste informatiebron over (nieuwe) collega’s en (nieuwe) contacten. Maar hoe leest
een recruiter je ‘visitekaartje’? Hoe komt je
profiel over op mensen die je niet kennen?
Probeer het uit tijdens tijdens het KNVI Jaarcongres. Op de beursvloer staan twee HRadviseurs van TalentWatcher, een bureau
gespecialiseerd in recruitment, training en
coaching, klaar om je LinkedIn-profiel te
bekijken. Met hun tips en adviezen kun je
je profiel verbeteren zodat het nog professioneler overkomt. Bovendien staat awardwinning fotograaf Rogier Bos klaar om een
professionele profielfoto te maken. Deze
activiteit wordt aangeboden door Stichting
GO Fonds in samenwerking met Stichting
VOGIN.
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Is jouw organisatie al voorbereid op de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 de huidige
Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) vervangt? Het verdient alle aandacht want vanaf dat moment worden
de regels voor het gebruik van persoonsgegevens aangescherpt. In de sessie
‘QuickScan AVG’ van de zogeheten Security-track (track 2) doorloop je de acht stappen van een QuickScan AVG, zodat meteen duidelijk wordt wat prioriteit heeft om
als organisatie te voldoen aan de nieuwe
privacywet.

Kracht van emotionele
intelligentie
‘Ons IQ is al lang geen partij meer
voor artificial intelligence. Maar emotionele intelligentie (EQ) lijkt – vooralsnog – het domein van de mens
zelf te blijven,’ aldus stresscoach Rob
de Best. In track 9 (Persoonlijk leiderschap) zal De Best ingaan op emoties,
die immers bepalend zijn voor hoe we
ons leven ervaren. ‘Waar IQ een min of
meer vaststaand gegeven is, blijkt EQ
wel degelijk verder te ontwikkelen. Van
mensen met een hoog EQ is bekend
dat ze innovatiever zijn, gemakkelijker
anderen meekrijgen, optimistischer in
het leven staan en schijnbaar moeiteloos bereiken wat ze belangrijk vinden.’
In zijn sessie zal De Best laten zien (en
ervaren) hoe je grip krijgt op je emoties
en hoe je er het beste uit kunt halen.

Next step in dienstverlening
‘Van universiteitsbibliotheek tot openbare
en medische bibliotheek – ze hebben afgelopen jaren allemaal innovatieve stappen gemaakt om hun collecties digitaal
toegankelijk te maken voor hun gebruikers. Alle inspanningen van bibliotheken
voor het halen van informatie zijn dus
vereenvoudigd. Maar hoe zit het met
het brengen van informatie?’ vraagt Ger
de Bruyn, directeur van Ingressus, zich
af. What’s the next step? Die stap zou
volgens De Bruyn kunnen zijn als biblio-

theken gebruikers gepersonaliseerde
informatie als digitale dienstverlening
gaan leveren. Denk bijvoorbeeld aan attendering via een app. Kern daarbij is dat
de bibliotheek gestructureerde informatie
aanlevert en dat de gebruiker zélf bepaalt
wat hij wil ontvangen. In de lezing ‘Zo persoonlijk kan attenderen zijn’ (track 3) zal
De Bruijn nieuwe vormen van dienstverlening op basis van de bibliotheekcollectie
laten zien.

YOUNG TALENTS
Het is inmiddels een vast onderdeel van het KNVI Jaarcongres:
jonge vakgenoten – Young Talents
– presenteren een innovatief idee.
Daarmee maken ze kans op de
Victorine van Schaick – KNVI Young
Talent Award, die in het plenaire
middagprogramma zal worden
uitgereikt. ‘Een van de jonge talenten wil ik alvast voorstellen,’ zegt
trackleider Frans Huigen. ‘Robin
Verleisdonk van de Bibliotheek
Eindhoven zal tijdens Smart Young
Talents (track 15) vertellen over

Expeditie Anton. Onder die naam
bouwt een innovatieteam aan de
bibliotheek van de toekomst. Om
nieuwe producten en diensten te
ontwikkelen worden pijnpunten en
behoeftes van gebruikers zo goed
mogelijk in kaart gebracht. Omdat
het team ook nieuwe verdienmodellen onderzoekt, zal de zelfredzaamheid van de bibliotheek worden
vergroot. Robin zal in een Pecha
Kucha – 20 slides van elk 20 seconden – de Bibliotheek Eindhoven
en haar toekomst belichten.’

Samenwerken
met Wikipedia
De Koninklijke Bibliotheek werkt al
vier jaar samen met Wikipedia en de
gemeenschap van vrijwilligers die aan
de encyclopedie een bijdrage levert.
Wikimedia-coördinator Olaf Janssen
vertelt in zijn sessie van track 4 (Open
data in de praktijk) waarom de KB dit
doet, hoe ze dit aanpakken, welke prioriteiten ze daarbij stellen en welke
positieve effecten het hen gebracht
heeft. En nog belangrijker: wat heeft
Nederland er eigenlijk aan, aangezien
80 procent van de bevolking Wikipedia gebruikt.

Professioneel omgaan
met informatie
In tijden van ‘information overload’ ligt de toegevoegde waarde
van informatieprofessionals juist
in het doeltreffend om kunnen
gaan met grote hoeveelheden
informatie. En hoe groter die hoeveelheid informatie, des te belangrijker is de kunst van het filteren, het toevoegen van waarde

en het hergebruik ervan. In track
12 (Professioneel omgaan met
informatie) geeft GO opleidingen
de deelnemers de kans hun vaardigheden te vergroten door op
praktische wijze aan de slag te
gaan met de thema’s open data,
business intelligence en internet
search.
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PLENAIR OCHTENDPROGRAMMA
Keynotespreker René ten Bos

IN GESPREK MET DE DENKER DES VADERLANDS

‘Informatie via internet heeft een soort
intellectuele vadsigheid teweeggebracht’
In april dit jaar is René
ten Bos, hoogleraar
filosofie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen,
benoemd tot Denker des
Vaderlands. IP vroeg Ten
Bos, keynotespreker op
het KNVI Jaarcongres,
naar zijn filosofische
blik op de rol van
informatie in onze
samenleving.

‘Dat lezen in een bubble is niet meer dan een
voortzetting van onze oude zuilen’
‘Waar macht is, is inkt. En waar inkt is, is
macht,’ schrijft René ten Bos in zijn boek
Bureaucratie is een inktvis. Geschreven
taal en macht gaan samen. Met deze stelling lijkt hij naadloos aan te sluiten op het
thema van het KNVI Jaarcongres: ‘Informatie = macht’. Een actuele zorg is echter dat
de informatievoorziening, die van oudsher
bij de publieke sector lag, steeds meer bij
private organisaties is komen te liggen. En
dat dus ook de macht daar is komen te
liggen. Ten Bos deelt die zorgen niet: ‘Het
maakt niet uit waar de informatie ligt. Het
gaat erom wat je met de informatie doet. Ik
ben altijd veel bezig geweest met het thema
“transparantie” – dat heeft ook veel te maken met informatie. We worden omgeven
door informatie, wat een schijn geeft van
transparantie, van openheid. Maar je krijgt
natuurlijk nooit volledig zicht op alles, het is
altijd alsof je door een glas naar de werkelijkheid kijkt.’

Wereld onder de duim
René ten Bos: ‘De informatisering heeft

6 - IP | KNVI jaarcongresspecial | 07 / 2017

geleid tot een zekere wereldvreemdheid bij
mensen. Door internet hebben we, zoals de
Franse filosoof Michel Serres het noemt, letterlijk “de wereld onder de duim”. De kennis
zit niet meer in ons hoofd. Neem bijvoorbeeld GPS-systemen. Mensen leunen daarop, ze weten zelf de weg niet meer. Maar,
en dat zegt Serres ook, er zit ook heel veel
positiefs aan: er is door de digitalisering nu
zo veel meer informatie beschikbaar.’
‘Alleen, de overvloed aan informatie die we
via internet kunnen krijgen heeft bij mensen
een soort intellectuele vadsigheid teweeggebracht. Ik noem dat een “schakelbewustzijn”: mensen doen online heel veel weetjes
op, vaak triviale kennis. Maar het wordt
nooit echt verdiept. Informatie is meer dan
ooit iets wat mensen consumeren. In onze
communicatie moet alles tegenwoordig “helder en toegankelijk” zijn. Als je een moeilijke
tekst niet begrijpt, dan ligt het niet aan jou,
maar aan de tekst. Terwijl je complexe zaken
juist moet doorgronden. Alle kennis is er nog
wel, maar mensen willen het niet meer tot
zich nemen als het te ingewikkeld is.’

Noordpoolijs
‘De macht van informatie wordt op dit moment ter discussie gesteld. De waarheid bestaat niet meer. Feiten bestaan niet meer.
Als je kijkt naar de oorsprong van het woord
“feit”, van het Franse “faire”, is het ook iets
dat je produceert, niet iets dat vaststaat.
Dat zie je terug in onze huidige feitendiscussie. Ik kan zelf aan de hand van feiten concluderen dat het klimaat verandert. Maar
iemand anders kan met heel andere feiten
komen en creëert daarmee een heel ander
verhaal.’
‘Het verschilt ook vaak vanuit welke positie
je de informatie beziet. Ik was begin dit jaar
met een aantal studenten in Rusland, waar
we spraken over de waterproblematiek. Ik
realiseerde me daar hoe anders zij staan tegenover een onderwerp als het smelten van
het Noordpoolijs, een feit dat wij als iets
rampzaligs zien. Maar Poetin ziet het vooral
als een gunstige ontwikkeling: er ontstaat
een nieuw Suezkanaal. Het zijn dezelfde
feiten, maar een volledig andere conclusie.’

Read the enemy
‘Mijn motto is er een van de filosoof Isaiah
Berlin: you have to read the enemy. Dat doe
ik dus zoveel mogelijk. Ik lees graag datgene waarvan ik gruwel, maar helaas doen de
meeste mensen dat liever niet. Eigenlijk is
dat ook de grote teleurstelling van het hele
internet: mensen kijken alleen maar naar
wat ze van pas komt. Ze gebruiken de informatie veel meer ten behoeve van zichzelf,
om bevestiging te krijgen. Mensen hebben
de neiging om zich af te sluiten voor wat ze
niet willen horen, ons brein is ook ingericht
om informatie selectief tot zich te nemen.’
‘Dat lezen in een bubble is natuurlijk niet
meer dan een voortzetting van onze oude
zuilen. Het is niets nieuws, het is altijd
moeilijk geweest om mensen dingen te laten lezen die hen niet welgevallig zijn. Mensen zouden meer moeten worden aangemoedigd om ook buiten hun eigen denken
om te denken.’
Andrea Langendoen, werkzaam bij de KB
en redacteur van IP

INTERVIEW :

PLENAIR MIDDAGPROGRAMMA
Keynotespreker Marietje Schaake

INFORMATIE IS MACHT

COLUMN VAN MARIETJE SCHAAKE

Behoud rechtsstaat
in de strijd tegen junknieuws
Sinds de verkiezing van president Trump is Europa in de
ban van ‘nepnieuws’. Een Nederlandse generaal wil dat media in de
toekomst gaan zeggen in welke mate het
nieuws geverifieerd is door de overheid. In
Duitsland kan een internetplatform een boete
van 50 miljoen euro krijgen als het niet snel genoeg nepnieuws verwijdert. In Italië werd dit jaar een
controversiële wet voorgesteld om mensen te beboeten
die ‘vals, overdreven of tendentieus nieuws’ op sociale
media plaatsen of delen.
Bepaalde landen hebben al ervaring met dat soort wetten. In
China kan je tot zeven jaar cel krijgen voor het verspreiden van
‘valse’ informatie. Tegen wie werd die wet al gebruikt? Tegen
Chinezen die ongemakkelijk nieuws over corruptieschandalen en
natuurrampen deelden. Als we nepnieuws gaan bestrijden, loert
censuur en willekeur al snel om de hoek. In plaats daarvan moet
de rechtsstaat online ook gerespecteerd worden.
In plaats van ‘nepnieuws’ spreek ik liever over junknieuws: nieuws
dat niet voldoet aan de criteria van kwaliteitsjournalistiek om het
nieuws waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en met open vizier te
brengen. Een van de doelen van het verspreiden van junknieuws is
het zaaien van verwarring en het afbreken van geloofwaardige instituties. In die verwarring gedijen diegenen die teren op wantrouwen
en angst.
We hebben in Europa een voorbeeldfunctie: voorstellen om de schade van junknieuws te verminderen mogen geen negatieve impact
hebben op het verspreiden van (politieke) meningen. Wie wil tenslotte De Speld of controversiële meningen aan banden leggen?
Het verdedigen van een open debat vereist juist vrije meningsuiting. In sommige junknieuwsberichten wordt moedwillig haat
gezaaid, ze zijn discriminerend of moedigen terreuraanslagen
aan. Daartegen kan al worden opgetreden binnen het strafrecht, ook online. De tendens om de verantwoordelijkheid
voor het opsporen van dergelijke illegale berichten door te
schuiven naar internetbedrijven, is onwenselijk.
Dat wil niet zeggen dat de Facebooks, Twitters en YouTubes van deze wereld niets kunnen doen tegen de
verspreiding van junknieuws. Die sites maken het
nu bijvoorbeeld al moeilijker om geld te verdie-

‘In plaats van nepnieuws
spreek ik liever over
junknieuws’

‘Het minst sexy middel
tegen verspreiding van junknieuws
lijkt misschien wel het meest
belangrijke te zijn: mediawijsheid’
nen met junknieuws. Daarnaast zetten de grote techbedrijven
in op nieuwe technologische oplossingen die junknieuws sneller
moeten identificeren. Dat klinkt op zich goed. Alleen: we weten
niet hoe effectief die maatregelen zijn, want de bedrijven geven
geen details over de algoritmen en andere methoden die ze toepassen. Zonder inzicht onder de motorkap van technologiebedrijven weten we niet welke informatie ons ontzegd wordt. Vanuit een
winstoogmerk kunnen andere afwegingen de doorslag geven om
informatie onzichtbaar te maken, in vergelijking met het centraal
stellen van de wet, en fundamentele vrijheden.
Er is geen wondermiddel tegen de verspreiding van junknieuws.
Het minst sexy middel lijkt misschien wel het meest belangrijke te zijn: het promoten van mediawijsheid. Mensen moeten
online en offline een kritische blik aanleren over de inhoud,
herkomst en het doel van berichten. Waarom zien we niet
meer lessen of games in mediawijsheid op scholen? De
rol van informatieprofessionals is hier ook cruciaal. Die
kunnen handvaten aanreiken aan mensen die op zoek
zijn naar kwaliteitsvolle informatie, of criteria om de
kwaliteit te toetsen. Die gidsfunctie wordt belangrijker dan ooit in een informatiesamenleving
waar argwaan over (wetenschappelijke) bewijzen en feitelijkheid het nieuwe normaal
lijkt te worden.
TEKST : Marietje Schaake,
Europarlementariër
voor D66 sinds
2009
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TRACK 8
PLENAIR OCHTENDPROGRAMMA
Keynotespreker
Rik MaesIS MACHT
INFORMATIE

IN GESPREK MET RIK MAES

Zin en onzin van transformaties
in de informatievoorziening
‘Over digitale
transformatie wordt veel
onzin verkocht,’ aldus
Rik Maes, bijzonder
hoogleraar aan de
Radboud Universiteit
en emeritus hoogleraar
aan de Universiteit
van Amsterdam. In
zijn keynotelezing op
het KNVI Jaarcongres
zal hij daarom
opheldering geven over
de zin en onzin van
transformaties in de
informatievoorziening.
Tipje van de sluier:
een van deze grote
overgangen beslaat de
‘vreemde houding van
organisaties naar de
klant toe’.

drijf aandacht heeft voor de mens – niet alleen als klant, maar de mens met haar hele
hebben en houden – zou ervoor zorgen dat
alle organisaties om elkaar heen functioneren in dienst van deze mens. Dit kan leiden
tot een gezonder ecosysteem, waardoor de
organisatie of het bedrijf dus onderdeel van
een veel ruimer geheel wordt; namelijk het
menselijke welzijn,’ aldus Maes.

Obstakels
Op de weg naar zulke overgangen zullen
zich vele obstakels voordoen. Deze obstakels – of beter gezegd ‘gevaren’ – zal Maes
eveneens behandelen in zijn keynote. Doordat enkele grote platformeigenaren, zoals
Facebook en Google, een dergelijk ecosysteem beheersen kan volgens Maes bijvoorbeeld de privacy van de mens in het geding komen. Een grote uitdaging is daarom
de positie van de eigen organisatie in het
grotere geheel te bepalen, in de schaduw
van deze grote platformen, en tegelijkertijd
samen te werken met andere organisaties
om de mens te bedienen. Maes: ‘In dat
krachtenspel moet je als organisatie je
plek zien te vinden. Als informatieprofessional heb je daarom een, haast ethische,
plicht om organisaties te helpen in deze
transformaties.’

Plichten

‘Klantgerichtheid – dat is een rare manier
van denken’
‘Klantgerichtheid; dat is een rare manier van
denken,’ vindt de hoogleraar. ‘Als een organisatie de klant als uitgangspunt neemt,
dan denk je eigenlijk nog altijd vanuit de
organisatie. Als ik bijvoorbeeld aan iemand
vraag: “wie ben je?”, dan zal die persoon
nooit antwoorden: “Ik ben een klant van de
HEMA”. Het is alleen de HEMA die dat zo
ziet.’ Deze denkwijze is volgens Maes niet
alleen terug te vinden bij bedrijven, maar
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ook bij bijvoorbeeld overheidsorganisaties,
waar burgers, studenten of patiënten als
klanten beschouwd worden.

Andere aanpak
Rik Maes wil tijdens zijn lezing onder andere
de overgang bespreken van deze klantgerichte manier van denken, naar een aanpak
waar de mens in centraal staat: ‘Een manier
van denken waar de organisatie of het be-

Voor de bezoekers van Maes’ keynotelezing zal het snel duidelijk worden dat de
hoogleraar liever vooruitkijkt dan achteruit.
Hij vindt immers dat organisaties zich ook
meer naar de toekomst moeten richten. Op
9 november zal hij dieper ingaan op de rol
die organisaties en bedrijven precies kunnen vervullen in een systeem waarbij privégegevens steeds meer in handen komen
van een klein aantal platformeigenaren. En
dan zal hij tevens onthullen wat de plichten
van informatieprofessionals tijdens al deze
digitale transformaties precies zijn.
Vincent Janssen, redacteur van IP en
specialist Scientific Information bij de Maastricht
University Library

INTERVIEW :

Webbased collectiebeheer
in de cloud
Online collectiebeheer waar en wanneer u maar wilt
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Op ieder moment
overal beschikbaar
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Samenwerking
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Vraag nu uw gratis demo aan op www.axiell.com/nl/collections

an Axiell product

TRACK 15
SMART LIBRARIES
Lars Binau:
SMART libraryIS
– an
indoor living lab
INFORMATIE
MACHT

IN GESPREK MET LARS BINAU

De bibliotheek wordt smart
Hoe kun je je klanten
optimaal gebruik
laten maken van de
bibliotheekruimte en
de collecties? Verander
je bibliotheek met
Internet of Thingstechnieken en andere
technische toepassingen
in een Smart Library.
Lars Binau, teamleider
Innovatie bij de
bibliotheek van de DTU
(Danmarks Tekniske
Universitet), vertelt over
‘zijn’ Smart Library.

‘Het opzetten van een Internet of
Things-infrastructuur in de bibliotheek zal
een bepaalde magie bewerkstelligen’

om zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken te doen.’

Welke nieuwe smart
technieken komen eraan?
‘Er staan niet zozeer nieuwe technieken op
stapel. De ontwikkeling zit hem nu in het
combineren van verschillende databronnen.
Wij zijn een bibliotheek van een technische
universiteit en we geloven dat het opzetten
van een Internet of Things-infrastructuur
waarin data van verschillende sensoren
verzameld wordt en vervolgens beschikbaar
wordt gesteld aan ons publiek, een bepaalde “magie” zal bewerkstelligen.’

Jullie verzamelen veel data.
Hoe gaan jullie om met
privacy?
‘Wat betreft gegevensbescherming zijn we
gehouden aan de Europese wetten. We
werken nu alleen met anonieme data. Maar
samen met onze juridische adviseurs gaan
we na of het ook mogelijk is om via persoonlijke voorkeuren van bezoekers onze
diensten aan diezelfde bezoekers te optimaliseren, in de bibliotheek en uiteindelijk
op de hele campus. Een voorbeeld van deze
optimalisering is om een bezoeker te wijzen
op een goede studieplek in de bibliotheek
op basis van bezettingsgraad en eerdere
voorkeuren.’

Wat heb je nodig om een
smart library te worden?
Niet iedereen is bekend met
het fenomeen ‘smart library’.
Wat houdt de DTU Smart
Library precies in?
Lars Binau: ‘We zijn in 2013 gestart met het
concept van de DTU Smart Library als reactie op problemen met het binnenklimaat
van de bibliotheek. We weten hoeveel invloed persoonlijk comfort heeft op het leerproces. De mogelijkheid voor onze klanten
om dat comfort naar eigen believen in te
richten, namen we daarom als uitgangspunt
voor een nieuwe kijk op onze bibliotheek.
Comfort heeft te maken met de hoeveelheid warmte of kou, tocht, geur, licht, geluid, mensen, meubilair, maar ook met het
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je veilig voelen in een bepaalde omgeving.
Bibliotheekbezoekers krijgen via de techniek invloed op die zaken. Zo kunnen ze in
bepaalde delen van de bibliotheek zelf het
lichtniveau aanpassen.’
‘Anno 2017 heeft de smart library zich ontwikkeld tot een “indoor living lab” en houden we ons als bibliotheek bezig met datamanagement, big data, e-science, Internet
of Things LAB, Industry 4.0 [de 4e industriele revolutie gebaseerd op data; red.], facility management, data voor beleid en met
duurzaamheid. Studenten en onderzoekers
kunnen in de bibliotheek smart technologieën ontwikkelen, testen en presenteren
en hebben toegang tot alle verzamelde data

‘Ik denk dat bibliotheken uiteindelijk min of
meer automatisch smart worden. Nieuwe
gebouwen worden smart opgeleverd en
smart toepassingen kun je straks als kanten-klaar product installeren. Het begrijpen
van data – hoe het te verzamelen, verfijnen,
analyseren en visualiseren – is een nieuwe
competentie voor bibliotheekmedewerkers,
nodig om het gebruik van een bibliotheek te
optimaliseren en misschien ook om de visie
van open science en de bibliotheek als een
democratische instelling te waarborgen.’ <
Marjo Bakker, vakreferent bij NIOD
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en voorzitter van de KNVI-afdeling
Onderwijs en Onderzoek (O&O)

INTERVIEW :

TRACK 8 NEXTGEN IT
Cornell Knulst: Hoe virtual en augmented reality de wereld veranderen
waarin wij leven
INFORMATIE IS MACHT

IN GESPREK MET CORNELL KNULST

Mixed reality: a brave new world
‘In het rijtje virtual reality, augmented reality en mixed reality is de eerste de oudste.
Hierbij kun je denken aan de Oculus Rift:
een bril die je de ervaring kan geven dat
je in een andere, virtuele werkelijkheid bent
beland,’ zegt Cornell Knulst. Beelden van
gamers die op denkbeeldige buitenaardse
wezens schieten doemen bij mij op, maar
er zijn ook praktische toepassingen, zoals
in het leger, om gevechtssituaties te simuleren. ‘De opvolger van virtual reality is augmented reality,’ gaat Knulst verder. ‘Je ziet
iets in de echte wereld, zoals een gebouw,
en gebruikt bijvoorbeeld je mobiele telefoon
om te zien hoe dat gebouw er honderd jaar
geleden uitzag.’ Augmented reality voegt
een laagje informatie toe aan de realiteit,
meestal gebruik makend van GPS-coördinaten. Daarin zit een beperking, want je kunt
geen onderscheid maken tussen de begane
grond en de derde verdieping. Bovendien
zijn de coördinaten van een gebouw stabiel,
maar wat doe je met objecten? Als je augmented reality wilt gebruiken om informatie
aan een ding toe te voegen, zoals een boek,
ben je al snel gedoemd tot het gebruik van
QR-codes.

In de mix
Ik heb zelf het gevoel dat virtual reality beperkt toepasbaar is, en dat augmented reality de hype alweer voorbij is. ‘Dat is niet
zo,’ zegt Knulst, ‘ze zijn geëvolueerd. De
toekomst ligt bij mixed reality, oftewel: augmented virtuality plus augmented reality. Je
kunt dan denken aan de Hololens, die ik op
het KNVI Jaarcongres zal laten zien.’
Ik kan me niet direct een beeld vormen van
mixed reality, maar gelukkig is Knulst een
onuitputtelijke bron van mooie voorbeelden.
‘Een arts die een tumor verwijdert, kan die
tijdens het opereren niet van alle kanten bekijken. Hoe waardevol zou het niet zijn als
hij tijdens zo’n operatie een 3D-beeld van
het gebied kan projecteren op de patiënt,
waardoor hij ook de achterkant van de tumor kan zien? Hij kan dan met veel meer
precisie opereren.’ De operatiekamer is een
bekend voorbeeld dat direct aanspreekt,
maar Knulst heeft nog veel meer voorbeelden die even logisch als verrassend zijn, van
de beroepspraktijk van een automonteur

Als Cornell Knulst,
IT-consultant bij Xpirit,
vertelt over zijn werk,
is het moeilijk om niet
meteen aan science
fiction te denken. Hij
legt glashelder uit
wat het verschil is
tussen virtual reality,
augmented reality
en mixed reality. Een
gesprek over de ‘brave
new world’ waar we
naartoe bewegen.

‘Je wilt de informatie die een mixed reality
device je aanbiedt wel kunnen beïnvloeden
als gebruiker, want een teveel aan prikkels kan
voor onveilige situaties zorgen’
tot die van verwarmingsinstallateur. Omdat
mixed reality gebruik maakt van (scans van)
objecten in de echte wereld ben je niet gebonden aan vaste locaties. Knulst licht toe:
‘Stel dat je je telefoon vaak kwijt bent, dan
kan de Hololens je telefoon op basis van
een 3D-scan overal in de ruimte herkennen.’

Keerzijden
Geen trend zonder keerzijde. Een goed voorbeeld is Google Glass, een van de voorlopers van de Hololens. In 2014 is de bètaversie korte tijd aan consumenten verkocht,
om vervolgens weer van de markt te verdwijnen. ‘Je wilt de informatie die een mixed
reality device je aanbiedt wel kunnen beïnvloeden als gebruiker, want een teveel aan
prikkels kan voor onveilige situaties zorgen,
bijvoorbeeld in het verkeer. Navigatie verrijkt
met realtime verkeersinformatie kán nuttig
zijn, maar stel dat je vervolgens bij iedere

afslag reclame krijgt voor de McDonald’s of
Burger King. Dat leidt alleen maar af.’
Mixed reality roept dus vragen op over de
rol die grote techbedrijven zoals Google en
Facebook en hun adverteerders spelen in
die nieuwe virtuele ruimte. Toch zal Knulst
op het KNVI Jaarcongres niet te lang stilstaan bij de risico’s, het gaat hem er vooral
om dat we kunnen ervaren hoe mixed reality
werkt, om vervolgens te kunnen brainstormen over mogelijke toepassingen. ‘Twee
mensen die allebei een Hololens hebben,
kunnen over grote afstanden met elkaar samenwerken alsof ze tegenover elkaar zitten
in dezelfde kamer. Zo kan een Nederlandse
arts een collega in een ontwikkelingsland
helpen. De mogelijkheden van mixed reality
zijn oneindig, voor alle sectoren.’
Dafne Jansen, redacteur van IP en
projectmanager bij de Universiteit Utrecht

INTERVIEW :
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TRACK 7
DE I-SAMENLEVING ALS COLLECTIE
Marco de
Niet: Digitaal erfgoed:
waardering en collectievorming
INFORMATIE
IS MACHT

IN GESPREK MET WALTER SWAGEMAKERS

Foto: Piet Dirkx

‘EYE Filmmuseum is digitaal volwassen geworden’
In de track ‘De
i-samenleving als collectie’
komt de rol aan bod
die erfgoedinstellingen
hebben in de
informatiemaatschappij:
digitale informatie op het
gebied van wetenschap
en cultuur selecteren voor
toekomstig gebruik. Als
case zal onder andere EYE
Filmmuseum figureren.
Walter Swagemakers,
senior projectleider
collecties bij EYE, vertelt
over het spanningsveld
tussen digitaal en analoog.

‘Binnen EYE zijn we bezig met een Data Seal
of Approval; deze certificering geeft aan dat een
organisatie zijn digitale collecties duurzaam
veiligstelt en toegankelijk houdt’
‘Het is vloeken in de kerk om materiaal dat
eenmaal gedigitaliseerd is niet meer te bewaren,’ zegt Walter Swagemakers. ‘Net zoals archeologen bewaar je je bronmateriaal
te allen tijde. Je digitaliseert nu, voor de komende periode, maar het kan best zijn dat
je in de toekomst nog eens terug wilt gaan
naar je bronmateriaal. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe, betere digitaliseringstechnieken ontwikkeld worden.’ En dus beschikt
EYE over een grote analoge collectie, waaronder zo’n 700.000 foto’s, 81.000 affiches
en 48.000 films. De films liggen opgeborgen in 220.000 filmblikken, die zich deels
in gekoelde depots in het museum bevinden
en deels in betonnen depots in de duinen
vanwege het brandbare nitraatmateriaal.

groeit, want de meeste filmmakers en producenten leggen hun beelden tegenwoordig
digitaal vast. Swagemakers: ‘We hebben
afspraken met het Nederlands Filmfonds gemaakt. Alle films die door hen gesubsidieerd
worden, komen bij ons terecht. Filmmakers
krijgen pas het laatste stukje financiering
van het Filmfonds als ze een digitaal bestand van hun film aan ons geleverd hebben.
We hebben specificaties gemaakt hoe we dit
materiaal aangeleverd willen krijgen; denk
aan formaat, type bestand, metadatering
enzovoort. Dat scheelt ons niet alleen veel
werk, in het kader van digitale duurzaamheid
is het ook belangrijk dat je materiaal binnenkrijgt op formaten die duurzaam zijn en die je
zelf kunt ondersteunen en bewaren.’

Privézolders

Workflows

De analoge collectie groeit nog steeds, aangezien er nog altijd filmmateriaal binnenkomt
dat de moeite van het conserveren en bewaren waard is. Maar ook de digitale collectie

Wat betekent dit alles voor de workflows?
‘We hebben een dubbele workflow: een voor
analoog materiaal en een voor digitaal materiaal,’ zegt Swagemakers. ‘Eigenlijk hebben
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we er drie, want die voor digitaal materiaal
hebben we opgesplitst in twee aparte workflows: een voor gedigitaliseerd materiaal en
een voor digital born filmmateriaal.’ Hoeveel
procent van het budget wordt besteed aan
de digitale workflow? ‘Dertig procent van het
budget van de sector Collecties van EYE gaat
naar de digitale workflow; dat is inclusief
storage en personeel.’ Swagemakers benadrukt dat iedereen die zich binnen EYE met
digitalisering bezighoudt ook kennis heeft
van het analoge aspect. ‘Zonder die kennis
kun je niet digitaliseren. Films moeten bijvoorbeeld eerst gerepareerd worden, ze gaan
door een “wasstraat”, er vindt – indien nodig
– een kleurbewerking plaats, et cetera.’

Digitaal volwassen
‘In de periode 2007 tot 2014 is EYE digitaal volwassen geworden’, zegt Swagemakers. ‘De katalysator was Beelden voor
de Toekomst, een groot conserverings- en
digitaliseringsproject dat in die jaren heeft
gelopen. Behalve EYE deden ook Beeld en
Geluid, het Nationaal Archief en Kennisland
mee. Na dit project hebben we de configuratie voor het scannen van onze Amerikaanse
partner overgenomen en waren we in staat
het hele digitaliseringsproces in eigen huis
uit te voeren. Uit efficiëncy-overwegingen
hebben we er ook voor gekozen om een eigen digitale opslag te realiseren.’

Data Seal of Approval
Voor de digitale infrastructuur, met name
voor de opslag en alle processen die daarmee te maken hebben, wil EYE in de toekomst het Data Seal of Approval (DSA), een
certificering voor het digitale archief, aanvragen. ‘Het DSA geeft aan dat een organisatie
haar digitale collecties duurzaam veiligstelt
en toegankelijk houdt. Als je aan de richtlijnen voldoet, dan krijgt de organisatie een
certificering dat je een trustworthy digital
repository (tdr) bent. Het is een soort kwaliteitskeurmerk voor digitale archieven. Instellingen als Beeld en Geluid en DANS hebben
het al,’ legt Swagemakers uit. ‘We gaan alle
procedures vastleggen en alle puntjes op de
i zetten – daar zijn we, tussen alle bedrijven
door, wel een jaar mee bezig.’
<
INTERVIEW :

Ronald de Nijs, eindredacteur van IP
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TRACK 4
OPEN DATA IN DE PRAKTIJK
Annemarie
Beunen: KB & IS
open
data: juridische aspecten
INFORMATIE
MACHT

IN GESPREK MET ANNEMARIE BEUNEN

Open data biedt kansen om nieuwe
toepassingen met informatie te ontwikkelen
alleen de rechthebbende kan beslissen of
De Koninklijke
hij anderen bij voorbaat méér wil toestaan,
Bibliotheek verzorgt op bijvoorbeeld door zijn werk middels een
het KNVI Jaarcongres
open licentie online aan te bieden als open
data of door een bibliotheek toestemming te
vier sessies over open
data. In een ervan gaat geven om dat te doen. Interessant genoeg
hebben bibliotheken soms zélf de mogelijkAnnemarie Beunen,
heid om datasets online te zetten voor vrij
senior auteursrechtjurist hergebruik, namelijk als er geen rechten van
derden meer op rusten (publiek domein) of
bij de KB, in op de
als de bibliotheek als enige zelf de rechten
juridische aspecten
op de datasets bezit. In onze track geven we
van open data. In een
daar ook een aantal voorbeelden van.’
voorbeschouwing vertelt
Beunen alvast meer over Hoe weet je wat je allemaal
wel (en niet) mag met de
dit onderwerp.

datasets?

‘Een veelvoorkomend misverstand is dat een
bibliotheek, archief of museum denkt dat zij zelf
een open licentie aan data kan verbinden’
Wat is open data precies?
‘De term “data” binnen het begrip open
data vatten mijn KB-collega’s en ik voor
onze sessie ruim op. Daaronder verstaan
we niet alleen feitelijke gegevens, maar
bijvoorbeeld ook de full-text van boeken,
kranten en tijdschriften en afbeeldingen.
Tim Berners-Lee heeft het begrip “open” in
open data verduidelijkt met een vijfsterrensysteem: volgens de eerste ster moet de
informatie niet alleen online vrij toegankelijk
maar ook vrij te hergebruiken zijn en daartoe moet de informatie zijn uitgerust met
een zogenaamde “open licentie”. Wil je
informatie als open data kwalificeren, dan
moet er dus een open licentie aan hangen.
Een licentie is in feite een set gebruiksvoorwaarden die aan elke gebruiker duidelijk maakt wat hij/zij met de informatie mag
doen. En een open licentie is een licentie
die elk soort hergebruik toestaat, dus bijvoorbeeld ook voor commerciële doelen.
Kort gezegd is open data dus informatie die
iedereen gratis voor elk doel mag hergebruiken, zoals vermeld in de open licentie die
eraan verbonden moet zijn.’
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Levert het auteursrecht
bezwaren op bij open data?
‘Ja, dat is inderdaad het geval. In mijn sessie zal ik daarom eerst de grondbeginselen
van het auteursrecht bespreken, zoals:
wanneer rust er auteursrecht op een werk?
Daarna zoom ik in op de relatie met open
data. Zoals gezegd vergt open data een
open licentie. En dat heeft alles met het auteursrecht te maken, want alleen de rechthebbende zelf kan zo’n open licentie aan
zijn/haar werk verbinden.’
‘Een veelvoorkomend misverstand is dat een
bibliotheek, archief of museum denkt dat zij
dit zelf kan doen. Men denkt: dit materiaal
behoort tot onze eigen collectie, dus we mogen er alles mee doen, ook digitaliseren en
online zetten. Maar fysiek eigendom geeft
nog geen intellectueel eigendom/auteursrecht. Dat berust meestal nog steeds bij de
maker van het werk zelf. En het auteursrecht
beschermt de maker tegen hergebruik van
zijn/haar werk – zoals reproduceren (inclusief
digitaal kopiëren) en/of openbaar maken (zoals online verder verspreiden) – zonder diens
voorafgaande toestemming. Anders gezegd:

‘Voor informatie die zonder gebruiksvoorwaarden online staat, geldt het standaard
auteursrecht: in principe mag men het niet
zonder voorafgaande toestemming van de
rechthebbende hergebruiken. Staat er wel
een licentie bij, dan vertelt die de gebruiker
welk hergebruik hij/zij mag maken. Zo somt
het dataportaal van de Rijksoverheid diverse soorten licenties op, die overigens niet
allemaal als open licenties te kwalificeren
zijn omdat ze elk soort hergebruik niet altijd
toestaan. Creative Commons-licenties zijn
internationaal het meest bekend; in mijn
sessie zal ik daarop nader ingaan.’

Waarom zou elke
informatiespecialist nog meer
over dit onderwerp moeten
weten?
‘Informatie heeft geen waarde als men er
niets mee zou mogen doen. Wanneer het online vrij toegankelijk is, is dat al mooi maar
nog mooier is het als de informatie ook door
iedereen te hergebruiken is. En juist dit hergebruik kan de rechthebbende reguleren met (al
dan niet open) licenties. Open data is daarvan een belangrijk voorbeeld omdat het iedereen kansen biedt om er nieuwe toepassingen
mee te ontwikkelen; ook informatiespecialisten kunnen daar hun voordeel mee doen.’ <
Raymond Snijders, senior informatiebemiddelaar bij Hogeschool Windesheim

INTERVIEW :

TRACK 13
THAT’S FAKE NEWS!
Jelle van Buuren: Nepnieuws en complottheorieën
INFORMATIE IS MACHT

IN GESPREK MET JELLE VAN BUUREN

Complottheorieën zijn van alle tijden
Jelle van Buuren: ‘Complottheorieën zijn
niet voorbehouden aan een of andere bevolkingsgroep. De “gekkies”, zeg maar. Dat
laten de theorieën over bijvoorbeeld vaccinatiecampagnes zien. Ze spelen vaak in op
een al langer bestaand wantrouwen tegen
iets. In het geval van vaccinaties kun je je
er ook wel iets bij voorstellen, want er wordt
toch een chemisch goedje in een kind gespoten. Vanuit de onrust die daardoor bij
mensen ontstaat, doen al snel allerlei verhalen de ronde, variërend van het idee dat
de overheid niet wil vertellen dat vaccinaties
heel gevaarlijk zijn, tot en met de grotere
complottheorieën die ervan uitgaan dat er in
opdracht van de overheid doelbewust zaken
in mensen worden gespoten om ze bijvoorbeeld “rustig te houden”.’
‘In een complottheorie zit dus altijd een negatief element. Toch is het bijna onmogelijk
om te bewijzen of een complottheorie wel of
niet klopt. Daarom ben ik als onderzoeker
vooral geïnteresseerd in vragen als: Waar
komt zo’n theorie vandaan? Wat zijn de aantrekkingskracht en de effecten ervan?’

Invloed sociale media
‘Het is een verschrikkelijk ingewikkeld begrip om te definiëren. Uiteindelijk ben ik
hierop uitgekomen: Een complottheorie is
een verhaal dat mensen gebruiken om een
gebeurtenis of handeling te verklaren die
ze als buitengewoon onwenselijk beschouwen. Dat doen ze door die gebeurtenis of
handeling toe te schrijven aan een klein
groepje mensen dat iets in het geheim en
met slechte bedoelingen heeft uitgevoerd.’
‘Complottheorieën zijn van alle tijden, maar
onder invloed van de sociale media is er wel
iets fundamenteels veranderd. Oud-journalisten hoor ik vaak zeggen: “Vroeger kregen
we complottheorieën via ingezonden brieven
aangereikt. Die flauwekul ging regelrecht de
prullenbak in.” Daar zie je dus de klassieke
poortwachtersfunctie van de “oude” media.
De sociale media heeft dat totaal veranderd
– iedereen is op internet zijn eigen hoofdredacteur. Dat heeft geleid tot een enorme
laagdrempeligheid voor het verspreiden van
dit soort “alternatieve verklaringen”.’
‘De term nepnieuws wordt nu erg gehyped.
Bovendien wordt het ook nog eens politiek

Complottheorieën en
nepnieuws zijn aan de
orde van dag. Toch is er
niets nieuws onder de
zon, zegt Jelle van Buuren.
Als onderzoeker bij het
Institute of Security and
Global Affairs (Universiteit
Leiden) schreef hij
een proefschrift over
complotdenkers. Wat
zijn complottheorieën en
wat is het verschil met
nepnieuws?

‘Je ziet in dat complotdenken
heel veel wantrouwen tegen de autoriteiten
en tegen de mainstream media terug’
ingezet (denk aan Trump): alles wat je niet
bevalt, noem je nepnieuws. Wat mij betreft
reserveren we die term voor berichten waarvan degene die het bericht verspreidt weet
dat er niets van klopt, maar het welbewust
in omloop brengt. En als je dat afzet tegen
complottheorieën: van de de meeste daarvan ben ik nog steeds bereid te geloven dat
de mensen die ze verspreiden oprecht geloven dat het hun versie van de waarheid is.
Al zit daartussen wel een grijs gebied. Dat
zal aan bod komen in mijn presentatie op
het KNVI Jaarcongres.’

Debunken
‘In mijn proefschrift Doelwit Den Haag? Complotconstructies en systeemhaat in Nederland
2000-2014 heb ik onderzocht wat de effecten van complottheorieën kunnen zijn. Leiden
ze bijvoorbeeld tot politiek geweld of geweld
tegen gezagsdragers? Welnu, daar moet je
je niet al te veel zorgen over maken. Er zijn
weliswaar een paar voorbeelden van bekend,
maar de stelling “complottheorieën leiden tot
geweld” is veel te grof. Met onderzoek kun je
dit soort uitspraken dan ook debunken, terug-

brengen tot normale proporties.’
‘Toch is het goed om dit onderwerp steeds
te blijven volgen. Je ziet in dat complotdenken namelijk heel veel wantrouwen terug:
wantrouwen tegen de autoriteiten, tegen de
mainstream media, enzovoort. Ik durf de
stelling wel aan dat een samenleving waarin
alleen maar wantrouwen heerst, uiteindelijk
problematisch wordt. Het ondergraaft instituties zoals de rechterlijke macht. Bovendien kunnen mensen het als een instrument
inzetten om een eigen politieke of economische agenda na te streven.’
‘Eigenlijk zouden we zo’n onderzoek in de
toekomst multidisciplinair moeten aanpakken. Want als je oorsprong, verspreiding en
bereik van complotconstructies wilt onderzoeken en begrijpen, heb je mensen nodig
met verstand van technologie en internet
(hoe onderzoek je sociale media enzovoort,
hoe kun je de eerste oorsprong van een
bericht terugvinden), maar ook van cultuur,
politiek et cetera. Hier ligt dus een schone
taak voor informatieprofessionals.’
<
INTERVIEW :

Ronald de Nijs, eindredacteur van IP
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TRACK 1 DE DIGITALE SAMENLEVING EN HAAR ONGEMAK
Frederik Zuiderveen Borgesius: Hoe kunnen sociale en maatschappelijke
effecten van algoritmen worden gecontroleerd?
INFORMATIE IS MACHT

IN GESPREK MET FREDERIK ZUIDERVEEN BORGESIUS

Discriminatie door algoritmen
‘Een algoritme is simpel gezegd een soort
beslissingsmechanisme in software. Ze filteren bijvoorbeeld de spam uit je e-mails en
ze bepalen de resultaten die je te zien krijgt
na het intikken van een vraag in een zoekmachine.’ Mooi dus, zou je denken, maar
Frederik Zuiderveen Borgesius maakt zich
zorgen over ‘de discriminatie die (meestal
per ongeluk) uit zo’n algoritme kan rollen’.
‘Dat blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek
van de Harvard-universiteit in de Verenigde
Staten. Voor dit onderzoek werden zowel
typisch “zwarte” namen (zoals Lakisha)
als typische “blanke” namen (zoals Katie)
in Google ingetikt. Wat bleek: bij typisch
“zwarte” namen kreeg je veel vaker een advertentie te zien waarbij je het strafblad van
iemand met die naam kon aanschaffen. In
de Verenigde Staten is iemands strafblad
namelijk openbaar, compleet met foto. Er
zijn bedrijven die dat materiaal verzamelen
en er tegen betaling toegang toe bieden.’

Algoritmen komen we
de hele dag tegen, aldus
Frederik Zuiderveen
Borgesius, onderzoeker
bij het Instituut voor
Informatierecht (IViR)
van de Universiteit van
Amsterdam. Ze doen
goede dingen, maar soms
hebben ze een zwart
randje.

‘Dit is een schokkend voorbeeld van hoe een
algoritme onbedoeld kan leren van bestaand
racisme in de maatschappij’

Is Google racistisch?
Is Google daarmee racistisch? Nee, denkt
Zuiderveen Borgesius. ‘Wat er – pijnlijk genoeg – waarschijnlijk is gebeurd, is dat Amerikanen bijvoorbeeld de naam van een zwarte schoonmaker googlen en dat ze vaker
doorklikken naar sites die toegang bieden
tot iemands strafblad. Het algoritme heeft
daardoor geleerd dat bij bepaalde namen
mensen vaker geïnteresseerd zijn in een
strafblad. En dat heeft er weer toe geleid
dat wie bepaalde namen googlet, vaker dergelijke advertenties te zien krijgt. Ik vind dit
een schokkend voorbeeld van hoe een algoritme onbedoeld kan leren van bestaand
racisme in de maatschappij.’
‘Als je niet weet op welke gronden die advertenties aan de zoeker worden gepresenteerd, zou je de indruk kunnen krijgen dat
zwarte mensen een grotere kans op een
strafblad hebben. Het algoritme herhaalt
niet alleen wat het heeft geleerd, namelijk
racisme, maar het zou zelfs zo kunnen zijn
dat het algoritme vooroordelen verergert.’

Nog een voorbeeld
In 2015 bleek uit onderzoek van de Consumentenbond dat mensen die op een huisnummer met een toevoeging wonen zoals A

of B soms een hogere premie voor bijvoorbeeld hun auto- of inboedelverzekering moeten betalen. ‘Het is niet duidelijk waar die
verschillen op gebaseerd zijn. Maar je kunt je
voorstellen dat verzekeringsmaatschappijen
eigen data hebben ingevoerd in een computersysteem dat daarna een correlatie vond:
in het verleden heeft dat soort huisnummers
onder andere vaker tot blikschade geleid.’
Zuiderveen Borgesius benadrukt dat een
computersysteem wel op zoek gaat naar
correlaties maar niet geïnteresseerd is in
causale relaties: waarom veroorzaken bewoners op dergelijke adressen bijvoorbeeld
meer blikschade? ‘Voor de verzekeringsmaatschappijen maakt het ook niet veel uit,
want die moeten gewoon hun premies laag
houden en risico’s inschatten.’
Deze inzet van algoritmen roept bij Zuiderveen Borgesius vragen op. ‘Zijn de mensen
op bijvoorbeeld 20A of 20B gemiddeld armer omdat ze misschien op een etagewoning wonen? Worden ze op deze manier
nog eens verder gestraft? Maar als verzekeringsmaatschappijen zulke segmentatie niet
zouden doen, zou dat betekenen dat alle
andere premies gemiddeld een klein beetje
omhoog moeten. Dus aan de ene kant kun

je die segmentatie oneerlijk vinden, aan de
andere kant eerlijk. Het zijn, kortom, ingewikkelde ethische kwesties.’

Risico’s inperken
Is Zuiderveen Borgesius daarmee tegen
algoritmen? ‘Nee! Ik vind bijvoorbeeld een
goed milieu heel belangrijk, maar de voordelen van de industriële revolutie ook. Dus
moeten we de uitwassen van de industriële
revolutie inperken met milieuwetten. Zoiets
geldt wat mij betreft ook voor algoritmen en
hun nuttige toepassingen: perk de risico’s
zoveel mogelijk in en maak algoritmen
transparanter. In mijn lezing zal ik daar verder op ingaan.’
Een tipje van de sluier wil Zuiderveen Borgesius wel alvast geven. ‘Makkelijk zal dit
transparant maken niet worden, want er zijn
soms ook goede redenen om een algoritme
een zwarte doos te laten blijven. Als e-maildiensten de details van spamfilters bekend
zouden maken, dan weten spammers precies hoe ze door de mazen kunnen ontsnappen. Ons postvakje zou dan weer vol met
ongewenste berichten komen te zitten.’ <
INTERVIEW :

Ronald de Nijs, eindredacteur van IP
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INFORMATIE IS MACHT

Het KNVI Jaarcongres 2017
wordt gesponsord door:

EBSCO is al bijna 75 jaar actief
in de informatiewereld en heeft
innovatie en klantvriendelijke
dienstverlening centraal staan.
Met een vaste notering in de
Forbes Top 200 en de hoogst
toegekende D&B Financial
Strength Rating, bewijst EBSCO
een financieel stabiele en betrouwbare partner te zijn voor
zowel klanten als uitgevers.
Het geïntegreerde productaanbod bestaat naast ondersteuning bij het beheer van
tijdschriftabonnementen en
pakketlicenties uit onder meer
wetenschappelijke databanken,
boeken en e-books, point-ofcare tools, corporate learning
systemen, en de toonaangevende discovery-oplossing EBSCO
Discovery Service. EBSCO is
tevens partner in open source
initiatief FOLIO.

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband
zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma’s aanbiedt om een nog
betere stimulans te geven aan
onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de
inhoud en het onderhoud van
WorldCat, ’s werelds rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter
werken dankzij WorldShare, een
compleet pakket applicaties
en services voor bibliotheekbeheer, gebaseerd op een open
platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de
collectieve kennis te bundelen,
kunnen bibliotheken mensen
helpen bij het vinden van antwoorden en oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken vernieuwing
mogelijk.
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Axiell, de nummer 1 in collectiemanagementtechnologie.
Meer dan 3500 bibliotheken, archieven en musea hebben er al
voor gekozen om hun collecties
te beheren, te delen/publiceren
en te linken met de software
van Axiell.
Wij presenteren op het KNVI
Jaarcongres:
- Axiell Quria: hét platform voor
de openbare bibliotheek van
de toekomst
- Axiell Collections: nieuwe én
volledige web-based manier
van collectiebeheer in Adlib
- Axiell Collection Cloud, voor
het gemak van werken in de
Cloud.
Neem gerust contact met ons
op óf kom bij ons langs op het
jaarcongres in Nieuwegein! Wij
laten u graag zien hoe alle nieuwe ontwikkelingen uw eigen organisatie verder kunnen helpen.

Infor: informatiebeheer en automatisering voor bibliotheken
en informatiecentra.
Infor is een Amerikaans bedrijf
waarvan het hoofdkantoor zich
bevindt zich in New York, Verenigde Staten. Infor telt 12.700
werknemers, verdeeld over 150
kantoren in 43 landen. De bibliotheekdivisie van Infor heeft
meer dan driehonderd klanten
in negentien landen. Het Nederlandse kantoor bevindt zich in
’s-Hertogenbosch. Met behulp
van onze automatiseringsoplossingen kunnen bibliotheken en
informatiecentra een schat aan
informatiebronnen naadloos
toegankelijk maken voor hun gebruikers. Onze klanten kunnen
zowel traditionele als digitale
collecties in een gebruikersvriendelijke omgeving eenvoudig
beheren en presenteren. Binnen de bibliotheekwereld wordt
volop gebruik gemaakt van onze
producten (V-smart, V-insight,
Iguana et cetera) in diverse organisaties.

Nieuwsgierig
naar de rest?
Bestel gratis een
proefnummer van
InformatieProfessional
Stuur een mail naar
administratie@informatieprofessional.nl
ovv ‘proefnummer’

