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OPEN

J e kunt er niet omheen: open is 
overal. We praten er al een tijd 
over, maar je ziet het nu overal ge-
beuren. De kracht van informatie 
als je het opengooit. Dit is de visie 

van het Zuiderzeemuseum, dat zijn focus 
verschuift van collectie naar context. 

Je eigen informatie verknopen met 
die van anderen tot een groot ken-
nisnetwerk. Hoe mooi is dat! De-

zelfde kijk heeft advocatenkantoor 
Van Doorne. Waar vroeger advocaten 

zaten op hun eigen formats voor basis-
documenten, zijn zij bereid dit open te 
stellen. Hun toegevoegde waarde zit niet 
in het document, maar in wat ze ermee 
weten te doen. Dat is vertrouwen in ei-
gen kwaliteit. 
Andersom zie je ook wat er gebeurt als 
je je niet openstelt. Dan doet iemand 
anders dat voor je. Het boek Shadow Li-
braries gaat over het illegale gebruik van 
ebooks in het hoger onderwijs. Gelukkig 
trof de KNVI-Onderzoek en Onderwijs op 
de studiereis naar Zweden vooral tevre-
den studenten. Zweedse bibliotheken 
gaan een open dialoog aan met hun ge-
bruikers en krijgen zelfs liefdesbrieven 
of break-up letters van ze als feedback.
Wie dit nummer leest, wil nergens an-
ders meer werken dan in het informatie-
vak. <



Meer informatie: 
goopleidingen.nl/agenda 
of 070-3512380school voor informatie
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  OMSLAGINTERVIEW | RONALD DE NIJS 

Ronald de Nijs
Eindredacteur van IP

Je werkt weer in Hilversum. 
Terug op het honk?
Eppo van Nispen tot Sevenaer: ‘Letterlijk, 
ja. Vanuit mijn werkkamer kijk ik uit 
op het gebouw van de TROS, waar ik 
bijna vijftien jaar heb gewerkt.’

Met die tv-ervaring onderscheid 
je je van eerdere directeuren bij 
Beeld en Geluid?
‘Zeker! Tijdens mijn eerste dag als di-
recteur bij Beeld en Geluid kwam ik op 
een afdeling waar door middel van al-
lerlei oude tv-apparatuur werd gedigita-
liseerd. Dat was voor mij een tocht langs 
memory lane. Ik kende deze apparatuur 
maar al te goed en had er soms in mijn 
tijd bij de omroep zelf mee gewerkt. 
Deze blik van herkenning zorgde voor 
een soort van gejuich op die afdeling.’

Beeld en Geluid was je niet 
onbekend. Door je werk bij de TROS 

kwam je er al over de vloer?
‘De TROS en de VPRO hebben voor-
opgelopen als het gaat om de ontwik-
keling van het world wide web en wat 
de omroepen ermee konden doen. Van-
uit mijn liefde voor techniek was ik een 
van de mensen die onderzocht welke 
rol de digitalisering in de omroepwe-
reld zou kunnen krijgen. Ondertussen 
was Beeld en Geluid bezig met de digi-
tale voorziening (DDV), een gecentra-
liseerd digitaal aanlevercentrum voor 
uitzending. Ik werd vanuit de TROS 
gevraagd om erover mee te denken.’

Net zoals bij je vorige werkgever, de 
Stichting Collectieve Propaganda van 
het Nederlandse Boek (CPNB), kom je 
ook bij Beeld en Geluid elke dag met 
een oerkreet binnen? 
‘Ja, daar moesten ze hier in Hilversum 
wel even aan wennen. Ik laat altijd een 
“oerkreet” horen als ik ergens binnen-

Op 1 februari is Eppo van Nispen tot Sevenaer als 
algemeen directeur aan de slag gegaan bij het 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Een terugblik 
op zijn eerste honderd dagen. ‘Een 8 is zó Hollands.’ 
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