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HETE 
HANGIJZERS

‘W e cannot be sure of the 
specifi cs, but change itself 
is the only certainty.’ In zijn 
nieuwe boek 21 Lessons 
for the 21st Century geeft 

futuroloog Yuval Harari perfect ge-
timede tips om met de onzekerhe-
den van de toekomst om te gaan. 
En die tips hebben we hard nodig. 
Want de toekomst kent vele uitda-

gingen. Ook in onze eigen informa-
tiesector. Zo presenteert Eric Sieverts 
in dit nummer een interessante kwestie: 
de veranderende zoekfunctio naliteiten 
van Google. Is het nog wel een zoek-
machine? Raymond Snijders schrijft in 
zijn rubriek Juridische kwesties over de 
discussie rondom de nieuwe Euro pese 
Auteursrechtrichtlijn. Maar ook zaken 
als het aanbod van digitale studieboe-
ken (pagina 22) en toegang tot het web 
van toen (pagina 28) vragen om nieuwe 
inzichten. 
Gelukkig staan jonge talenten te pope-
len om hiermee aan de slag te gaan. In 
ons tweejaarlijkse overzicht ‘30 onder 
30’ stelt een groep millennials zich voor. 
Ook in deze editie: de twee Jonge archi-
varissen van het Jaar. Deze twintigers 
zullen onze sector in de vaart der volke-
ren gaan meenemen. <

24
Biomedisch 
informatie specialisten 
in de spotlights
Vier biomedisch informatie-
specialisten laten zien dat hun 
takenpakket fl ink is veranderd. 
Ook zijn ze zichtbaarder geworden.
Ronald de Nijs
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 SHRUTI AGRAWAL (29) 
 Opleidingen  Elektronica aan het Indian 
Institute of Technology en Biomedische 
technologie aan de TU Delft  Baan  Sinds 
januari 2018 junior data scientist bij 
KBenP  Werk-privébalans  Ik werk in de 
werkuren. Maar moet ik overwerken, dan doe 
ik dat graag, want ik houd van mijn werk. Wel 
probeer ik in mijn vrije tijd zo min mogelijk 
achter de computer te zitten  Techniek  Ik kijk 
uit naar de nieuwste softwaretechnologieën 
voor databehandeling, zoals Azure, SAS, Spark, 
Google Assistant en Hadoop. Deze typen 
software ontwikkelen zich razendsnel en mijn 
opdrachtgevers verwachten dat ik hier ervaring 
mee heb opgedaan  Over 5 jaar  Ik hoop een 
volleerd data scientist te zijn die uitstekend 
overweg kan met de bovengenoemde tools. 

 SAMANTHA VAN AS (25) 
 Opleidingen  Cultureel Erfgoed aan de Rein-
wardt Academie en een minor Archieven aan 
de Hogeschool van Amsterdam  Baan  Sinds 
februari 2018 parttime werkzaam als archivist 
bij het Haags Gemeentearchief en sinds maart 
2018 tevens parttime werkzaam bij RHC Rijn-
streek en Lopikerwaard (hier inventariseer ik 
waterschapsarchieven)  Werk-privébalans  In 
het weekend zit ik het liefst op de bank, met 
een boek of een game  Techniek  Ik ben ge-
interesseerd in nieuwe manieren om archieven 
toegankelijk te maken voor gebruikers. Tijdens 
mijn studie heb ik me verdiept in virtual reality. 
Hoe kun je zoiets innovatiefs gebruiken om 
geschiedenis tastbaar te maken? Verder houd 
ik de nieuwe regelgevingen in de gaten en wat 
de gevolgen ervan zijn voor archiefi nstellingen 
 Over 5 jaar  Ik hoop me vooral te focussen 

op de gebruiksvriendelijkheid van archieven. 
‘Waar zitten de gebruikers nou écht op te 
wachten?’ is de vraag waar ik me mee bezig 
wil houden. Want alleen door die vraag goed 
te beantwoorden houden we onze archieven 
relevant en actueel. 

 LISELOTTE VAN BEEK (24) 
 Opleidingen  Docent Beeldende Kunst en 
Vormgeving (eerstegraads) aan Artez hoge-
school voor de kunsten te Arnhem en pre-
master en master Kunstgeschiedenis: Oude 
Kunst aan de Universiteit van Utrecht  Baan  
Sinds april 2018 informatiespecialist bij de 
studie- en leeszaal van het Rijksmuseum 
Amsterdam  Werk-privébalans  Ik probeer 
in beide situaties niet te veel aan het andere 
te denken en mijn aandacht te richten op 
datgene waar ik op dat moment mee bezig 
ben  Technologie  Ik kijk uit naar het moment 
dat veel oude drukken en kunstwerken digitaal 
beschikbaar zijn, zodat ze voor iedereen, waar 
ook ter wereld, te bekijken zijn. Het aantal 
museumbezoekers zal hierdoor niet afnemen: 
de belangstelling voor the real thing blijft altijd 
bestaan  Over 5 jaar  Ik sta voor alles open, 
zolang ik maar bezig kan zijn met (oude) 
kunst. Onderzoek doen, educatie, informatie 
verstrekken: er zijn zoveel mogelijkheden!

 PATRICK BHAIROSING (27) 
 Opleiding  Master Biomedical Sciences bij 
de Universiteit van Amsterdam  Baan  Sinds 
oktober 2015 informatiespecialist bij het 
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis – Ne-
derlands Kanker Instituut, daarna hier verder 
ontwikkeld tot adviseur Informatiemanage-
ment  Werk-privébalans  Ik houd een strakke 
(week)planning aan met duidelijke dead-
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IP presenteert voor de derde 
keer de ‘30 onder 30’-lijst, tot 

stand gekomen dankzij de 
input* van vele vakgenoten. 

Het overzicht laat zien 
waar de nieuwe generatie 
professionals in het brede 

veld van informatie en 
erfgoed werkt. 

*  Dit overzicht had niet tot stand kunnen komen zonder de 

hulp van Jeroen Jonkers, Eric Kokke, Jonna Lind, Tamar van 

Moolenbroek, Tineke van Ommeren, Erren Polat, Mirjam 

Raaphorst, Erwin la Roi, Kevin van Tuil en vele anderen.

14 IP | vakblad voor informatieprofessionals | 06 / 2018



Nieuwsgierig 
naar de rest?

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




