Call!
vakblad voor
informatieprofessionals

+
AVG-proof?
Een rondgang
langs het informatieveld
Beeld in zicht
Vier vragen over IIIF
Erfgoed Brabant
Klein is
het nieuwe groot
VOGIN-IP-lezing
Een terugblik

2018 | 04

!
y
a
Pl

SPRAAKTECHNOLOGIE

PRATEN
IS HET

NIEUWE

TIKKEN

!
k
c
Che

Post!

Open!

COLOFON

2018 | 04
INHOUD

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 (22ste jaargang) van Uitgeverij IP
Charlotte van Pallandtlaan 18
2772 TR Voorburg
tel. 06-44 09 19 85
www.informatieprofessional.nl
redactieadres
IP, Charlotte van Pallandtlaan
18, 2772 TR Voorburg,
tel. 06-44 09 19 85,
e-mail redactie@informatieprofessional.nl.
redactie
Maarten Brinkerink, Wilbert
Helmus, Frank Huysmans,
Dafne Jansen, Vincent M.A.
Janssen, Alice de Jong,
Evelien de Jonge, Andrea
Langendoen, Leen Liefsoens,
Edwin Mijnsbergen, Ronald de
Nijs (eindredacteur), Matthijs
van Otegem, Vincent Robijn,
Eric Sieverts, Sjors de Valk en
Daniël de Vette.

12

Praten is het
nieuwe tikken
In 2020 maken we meer
gebruik van spraak dan van
ons toetsenbord. Hoog tijd
dus om de ontwikkelingen in
spraaktechnologie op een rij te
zetten.

Lees
dit nummer

Call!
vakblad voor
informatieprofessionals

+
AVG-proof?
Een rondgang
langs het informatieveld
Beeld in zicht
Vier vragen over IIIF
Erfgoed Brabant
Klein is
het nieuwe groot
VOGIN-IP-lezing
Een terugblik

2018 | 04

Play!

Rob Feenstra

SPRAAKTECHNOLOGIE

PRATEN
IS HET

NIEUWE

TIKKEN

Check!

Post!

Open!

06

De toekomst volgens
bibliotheken zelf

ook via
InformatieProfessional.nl

Hoe schetsen bibliotheken hun
eigen toekomst? Een pecha
kuchamiddag van het UKB ging
vooral over toegankelijkheid,
zichtbaarheid en openheid.
Pieter Reeve

vormgeving
Eric van den Berg,
egfvdberg@upcmail.nl,
Tom van Staveren,
graphicisland@upcmail.nl.
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AVG-proof?

medewerkers
aan dit nummer
Jos Damen, Rob Feenstra,
Stefan Jongen, Marja Kingma,
Ruben Koman, Roman Koot,
Pieter Reeve en
Raymond Snijders.

Hoe hebben bibliotheken, archieven en
erfgoedinstellingen
zich op de AVG voorbereid? IP maakte
een rondgang langs
betrokkenen.

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.
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Terugblik op
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Beeld in zicht

Bezoekers werden tijdens de
zesde VOGIN-IP-lezing zowel
gealarmeerd als gerustgesteld
over de nieuwste
zoektrends.
Een verslag.
Vincent M.A.
Janssen

Steeds meer techies tooien zich
met IIIF-shirts. Maar waar staat
IIIF voor? En waartoe dient het?
IP geeft antwoord.
Sjors de Valk
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Erfgoed Brabant
De meeste faciliterende erfgoedinstellingen verlenen
hun diensten aan de
grotere, landelijke
instellingen.
‘Erfgoed Brabant
maakt juist
een beweging
omlaag,’ aldus
Cris Kremers.

REDACTIONEEL | Sjors de Valk

Eindelijk is er weer
eens een boek
uitgekomen over
kennismanagement.
In deze ruim 200
pagina’s tellende
uitgave zit enorm
veel kennis verstopt.
Ruben Koman

eb jij ’m al, een slimme speaker
die begrijpt wat je zegt? Toegegeven, hoezeer ik ook van technologie houd, ik ben — heel ambigu
— een laggard als het aankomt op
de aanschaf ervan; het cassettedeck is
pas net het huis uit. Slimme speakers
worden gedreven door spraaktechnologie, zo vertelt Rob Feenstra in deze IP. En
hoewel daar enorme vorderingen worden
gemaakt, is er nog veel werk te verzetten
vooraleer computers ons begrijpen.
Over veel werk gesproken: is 25 mei met
rood omcirkeld in je agenda? Vanaf dan
is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken — waaronder natuurlijk archieven,
bibliotheken en musea — hadden twee
jaar om zich voor te bereiden. Zijn ze
er klaar voor? De bevindingen van
Raymond Snijders zijn zorgelijk.
Veel werk, dat verzet Erfgoed Brabant ook. Erfgoedinstellingen van
naam hebben een professionele, betaalde staf en dito mogelijkheden. Dat
ligt anders bij instellingen met een regionaal of zelfs lokaal bereik. Toch hebben
ook — of juist — deze instellingen waardevol erfgoed, vindt Erfgoed Brabant.
IP spreekt met Cris Kremers over de
ondersteuning die zijn organisatie biedt
aan de kleinste instellingen, zoals heemkundekringen.
We lezen steeds minder, constateert de
Raad voor Cultuur. En dat baart zorgen,
zeggen Matthijs van Otegem en Frank
Huysmans in hun bijdragen. Kan dit tij
gekeerd worden? En hoe dan? Ik zou
zeggen: maak werk van lezen. Veel werk.
Te beginnen met deze IP.
<
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GO
opleidingen
Cursusagenda
mei-juni
2018
1 6 / 0 5 CUSTOMER JOURNEY
1 7 / 0 5 PROJECTMATIG WERKEN
1 7 / 0 5 ONTWERPEN EN OPTIMALISEREN
VAN INFORMATIEDIENSTEN
1 7 / 0 5 OPLEIDING INFORMATIESPECIALIST
2 3 / 0 5 RELATIEBEHEER EN ACCOUNTMANAGEMENT
2 5 / 0 5 EAD – ELECTRONIC ARCHIVAL DESCRIPTION
2 8 / 0 5 CONTENT CURATION
0 1 / 0 6 AUTEURSRECHT (ADVANCED)
0 4 / 0 6 INFORMATIEBEVEILIGING
0 5 / 0 6 MANAGEMENT VAN DIGITAAL ERFGOED
1 5 / 0 6 ICT & INFORMATIEDIENSTVERLENING
1 5 / 0 6 SHAREPOINT & RECORDSMANAGEMENT
1 5 / 0 6 OPDRACHTGEVERSCHAP & REGIEVOERING

school voor informatie

Meer informatie:
goopleidingen.nl/agenda
of 070-3512380
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PRATEN
IS HET
NIEUWE

TIKKEN
Volgens markt onderzoeks bureau
comScore zal er in 2020 meer
gebruikgemaakt worden van
spraak dan van het toetsenbord.
Hoog tijd dus om de nieuwste
ontwikkelingen in spraak
technologie op een rij te zetten.

Rob Feenstra
Projectleider/consultant bij de
Universitaire Bibliotheken Leiden; heeft als
aandachtsgebieden bibliotheeksystemen
en de digitale bibliotheek
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‘Het is niet
voor niets
dat Amazon,
als grootste
internetver
koper, ook
marktleider
is op het
gebied van
spraak
gestuurde
apparaten’

E

rgens aan het begin van
deze eeuw maakte ik kennis met spraakherkenning.
Een collega met RSI kreeg
spraaksoftware op zijn pc.
Wanneer zijn deur openstond, kon je
hem al van verre met een toenemende
wanhoop in zijn stem ‘Enter, ENTER’
horen roepen, in de doorgaans ijdele
hoop dat zijn smeekbede zou worden
omgezet in een bruikbaar commando.
In die tijd waren dergelijke systemen
gebaseerd op template matching, een
techniek waarbij geluid werd omgezet
naar cijfercodes die vervolgens werden
opgeslagen. De software werd getriggerd wanneer op een later moment iemand eenzelfde geluid liet horen. Het
was daarbij noodzakelijk om langzaam
en duidelijk te spreken in een omgeving
zonder al te veel omgevingsgeluiden,
want anders werd het geluid niet herkend, zoals mijn collega tot zijn verdriet
menigmaal moest ervaren.

Slimme speakers
De laatste paar jaar gaan de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel. Spraakassistenten als Siri en Google Assistant
worden steeds populairder naarmate ze
meer toepassingsmogelijkheden bieden.
In Nederland kennen we ze vooral van
de tablet en de smartphone, maar in Engelstalige landen zijn ze ook te vinden in
zogenaamde ‘slimme’ speakers, die stormenderhand de markt veroveren.
Je kunt vanaf elke plek in je woonka-

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

