
CONFIDENTIAL 

 1 

Agenda vergadering NIC, 4 november 2011, bij de Universiteit Twente, Enschede 

 

Aanwezig: 

Ger Bijster Voorzitter 

Frank Toolenaar Philips 

Judith de Jong FrieslandCampina 

Herald Boevenbrink Akzo Nobel 

Wilma van Wezenbeek TU Delft 

John Otten Tata Steel 

Paul Platenburg WODC, Ministerie van Justitie 

Coby Beckers DSM 

René Bourbon EPO 

Nick Vos RIVM 

Peter Daalmans U Twente 

Gijs Heerkens Océ Technologies 

Jeanne Figdor TU Eindhoven 

 

1. 09:30u Opening, ingekomen stukken, vaststelling van de agenda 

2. Verslag vergadering 8 april 2011 bij Friesland/Campina in Amersfoort 

3. 10:00u Peter Daalmans over Universiteit Twente 

4. 11:00u Copy-right issues (wij hebben twee mogelijke sprekers op het oog, 

maar het is op dit moment nog niet helder wie van beiden in Twente zal aanschui-

ven) 

5. 12:30u Lunch 

6. 13:30u Uit de bedrijven en organisaties  

o Agendapunt 1 

Afwezig met bericht van verhindering: Frans Mast en Henk van Asbeck. 

Het verslag van de vergadering van 8 april 2011 is goedgekeurd. 

o Agendapunt 3: zie bijlagen 

o Agendapunt 4 

In de discussie komt duidelijk naar voren dat bedrijven het recht wensen af te kopen 

om IBL-artikelen intern te kunnen delen en intern op een server te kunnen bewaren. 

Men koopt IBL-artikelen over het algemeen via Infotrieve. De vraag is: via welke 

route, op welke manier kan dit worden geregeld op een dusdanige manier dat deze 

kwestie voor het gehele bedrijf, onverschillig in welk land een vestiging bestaat of zal 

bestaan, op een legale wijze wordt afgedekt. 
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De oplossing om artikelen uit tijdschriften waarop geen abonnement aanwezig is, bij 

de desbetreffende uitgever te kopen en af te rekenen met een creditkaart is niet effec-

tief, biedt geen oplossing vanwege de administratieve kosten verbonden aan de afhan-

deling. 

Jeanne adviseert om bestanden zoals Narcis, http://www.narcis.nl/, op te nemen in de 

Link Resolver. Ze vraagt zich af hoeveel IBL aanvragen dan beantwoord kunnen 

worden met een verwijzing naar de fulltext. 

Immers, steeds meer uitgevers geven een artikel dat ouder is dan 6 tot 12  maanden 

vrij, dan wordt het open access. En dit betekent dat een dergelijk artikel niet meer 

hoeft te worden gekocht van de uitgever van het tijdschrift waarin dit artikel is ver-

schenen. De TU Eindhoven neemt alle publicaties van eigen medewerkers op in de 

repository en past de datum waarop een bepaald artikel open access wordt, aan in de 

repository.  

Op deze manier wordt mogelijk een deel van de aanvragen iets minder duur. Of ande-

re universiteiten er op dezelfde manier (zo consciëntieus) mee omgaan is niet bekend.  

 
 

o Wees zo goed om de informatie over jouw organisatie die je wilt delen met je NIC-collega’s 

op papier te zetten en (zoveel mogelijk vóór de vergadering) naar de secretaris te sturen. 

Akzo Nobel 

 

DSM 

- We zijn bezig om de strategie te definieren voor de komende 5-10 jaar, als afgeleide 

van de DSM Strategie. We hebben inmiddels gesproken met klanten, leveranciers en 

colllega bedrijven. 

- Lopende projecten: 

    - visualisatietools 

    - social media 

    - e-books 

    - business bronnen: trial met:  

        - OneSource (positief ervaren)  

        - Business Source Corporate van Ebsco. Deze laatste bron bevat o.a. full-text top 

businessmagazines, b.v. Harvard Business Review. Trial loopt nog. 

- Bezoek SLA Conferentie Philadelphia in juni 2011: Qua opzet vergelijkbaar met 

London Online, d.w.z. een gedeelte conferentie met lezingen en een beursgedeelte. 

Veel interessante lezingen. Breed scala aan onderwerpen. Veel mogelijkheden om te 

netwerken. Op de beurs zijn alle grote spelers op de markt aanwezig, maar ook wel 

een paar nieuwe leveranciers gesproken, b.v. over China informatie. 

Weinig Europeanen aanwezig. Oorspronkelijk vraag was om te proeven hoe de huidi-

ge ontwikkelingen op ons vakgebied in Amerika zich ontwikkelen t.o.v. Europa. Niet 

kunnen ontdekken dat Amerika véél verder is of zich in een andere richting ontwik-

kelt. Bezoek SLA conferentie voor herhaling vatbaar in de toekomst, wellicht niet 

volgend jaar. 

Erasmus Medisch Centrum 

 

http://www.narcis.nl/
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FrieslandCampina 

Situatie Knowledge and Information Center 

R&D Friesland Campina 

 

Huidige projecten 

- Inrichten van nieuwe workflow voor artikel leverantie. We hebben meerdere 

partijen vergeleken en InfoTrieve gekozen. We zijn momenteel bezig met con-

figuratie van het systeem: koppeling vanuit Scopus en check op aanwezigheid 

van artikel in online abonnementen (incl Elsevier). Nieuwe systeem gaat 1 dec 

2011 live. 

- Knowledge Management project: Twee pilots binnen R&D. We gebruiken het 

model van de ‘Knowledge Cycle’ van DNV. Een pilot focust op ‘Collectief 

geheugen’, namelijk hoe kunnen we inzichten met elkaar delen (op Share-

Point), ook tussen verschillende disciplines (R,D,M). Andere pilot focust op 

huidige werkprocessen en hoe die geoptimaliseerd/uitgerold kunnen worden, 

bijv. Delen van inzichten uit congressen, kennis ophalen bij collega’s bij pro-

ject start-up, idea generation etc. Adviezen worden aan R&D board gepresen-

teerd en (voor zover akkoord) in 2012 verder opgepakt. 

 

Toekomstige projecten 

- Samenwerking WUR. In mei 2013 verhuist R&D naar campusterrein van Wa-

geningen Universiteit & Research. Onze fysieke collectie (boeken) wordt op-

geschoond en het restant ondergebracht bij de WUR. Boekleningen gaan vanaf 

1 dec 2011 live. 

- Aansturen op goede zoekfaciliteiten (Federated / Integrated search) 

- Implementeren Knowledge Management adviezen (uit KM project, zie hier-

boven). 

 

Strategie 

- Ik heb een strategie voor het KIC opgesteld en gepresenteerd aan de R&D col-

lega’s. Belangrijkste punt is de verandering van focus: van ‘uitvoerend werk 

op gebied van expliciete informatie’ naar ‘adviserend/coördinerend’ en uit-

breiding naar faciliteren van uitwisseling van impliciete kennis. (zie de 

plaatjes hieronder) 
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Océ Technologies 

Vanwege budgetbeperkingen is de geplande verbouwing van de bibliotheek niet 

doorgegaan. Wel hebben we met beperkte middelen de bibliotheek anders ingericht. 

Door actualiseren veel boeken opgeruimd waardoor we het bovenste gedeelte van de 

boekenrekken konden afhalen. Hierdoor een veel meer open beeld gecreëerd naar de 

litteratuuronderzoekers die in de ruimte achter de bibliotheek zitten. Door rode loper 

naar die ruimte de uitnodiging naar hen extra versterkt. 

 

We zijn gestart met project om ons documentarchief over te zetten naar SharePoint. 

Prototype moet volgende maand klaar zijn. Hierna gaan we de gebruikers confronte-

ren om zo in aantal stapje naar definitieve implementatie te komen. Het is gebaseerd 

op Sharepoint 2010 waarbij we metadata los toevoegen voor zoekfunctie. 

 

We hebben een pilot gedraaid afgelopen jaar met SciFinder. Potentieel aantal actieve 

gebruikers werd ingeschat op 40. In de praktijk slechts 3. We hebben dit daarom ge-

stopt. Evaluatie moet nog plaatsvinden. 

 

Voor met minder effort filteren van de juiste informatie wordt gedacht aan het gebruik 

van infodesk Infoviewer. Heeft iemand hier ervaring mee? 

 

Gestart met een groep managers binnen R&D om na te denken over hoe wij willen dat 

R&D medewerkers met informatie omgaan. Een eerste brainstorm heeft plaatsgevon-

den. 

Hieruit zijn de volgende categorieën naar voren gekomen: 

- Orden & Input of information, waar en hoe kun je het beste kennis vastleggen 

en ordenen 

- Information Push (intelligent), zorgen dat systemen je attenderen op informa-

tie/kennis die van belang is. 

- Search (all sources) Information, Pull. Zodanig dat ik kennis tijdig ter be-

schikking heb. 

- Value information (for internal use), hoe bepaal je de waarde van vastgelegde 

informatie voor verschillende gebruikersgroepen 

- IP & Security (Value information for external) 

- Availability of information. Liefst altijd en overal. 

- Collaboration / Exchange of information, faciliteren van kennisoverdracht tus-

sen groepen/teams. 

Met name het delen van informatie tussen teams op een eenvoudige manier op aller-

hande middelen versus Security is urgent geworden door de snelle verandering van 

omgang de afgelopen jaren met internet (social media, iedereen Smartphone etc) en 

het meer open innoveren wat we voorstaan. Onze oude (huidige) policy van free flow 

of information binnen de R&D muren is dan niet meer te handhaven. 

 

Met de afdeling aan het kijken hoe we wat flexibeler kunnen worden. Beeld nu is dat 

we meer naar adviserende en faciliterende rol moeten gaan waarbij we meer gaan over 

het hoe sla je informatie makkelijk terugvindbaar op en  hoe vind je informatie. Min-

der uitvoerend inhoudelijk literatuuronderzoek. 
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Philips 

Philips bezuinigt onder de nieuwe topman Frans van Houten en in Nederland zullen 

zo’n 1.400 banen verdwijnen, voornamelijk in HR en IT. Innovatie wordt wel erkend 

als essentiële basis voor groei en Research is daar een onderdeel van. Er zal een reor-

ganisatie plaatsvinden binnen de ontwikkelafdelingen van Philips, waarvan onderde-

len mogelijk naar Research overgeheveld zullen worden. Ongetwijfeld zullen over-

head- en serviceafdelingen ook binnen Research kritisch bekeken worden.  

Binnen CIS (Centre for Information Services) verdwijnen in 2011 vier van de zestien 

mensen. Wij proberen 1 fte terug te krijgen, maar daar “is de tijd nu niet rijp voor”. In 

2012 blijven er voorlopig acht mensen werkzaam in CIS Library. Ik heb het initiatief 

genomen voor een ‘Informatie Services Steering Board’, met als doel op manage-

mentsniveau te discussiëren en beslissen over strategie en portfolio. Het abonnemen-

tenportfolio en innovatieprojecten moeten het hoofdonderwerp hiervan worden. Ook 

moet hieruit een formele User Group benoemd worden, als opvolger van de meer in-

formele ‘Library Clusters’ die ik tot nu toe had. De eerste meeting zal op 21 novem-

ber zijn. 

Het gebruik van de e-Library lijkt sinds 2007 lineair af te nemen, van zo’n 110.000 

downloads naar 70.000 (geëxtrapoleerd). Dit is slechts voor een deel te verklaren door 

een afnemend aantal eindgebruikers. Er is een survey gehouden in twee groepen die 

een vrij hoge waardering opleverde voor de e-Library (NPS-score +0.2), voor weten-

schappelijke artikelen en databases en nog weinig waardering voor social media. Een 

opdeling in verschillende typen researchers die mogelijk verschillende informatiebe-

hoeften leverde evenmin weinig concreets op. De voornaamste reden voor het ver-

minderde gebruik lijkt te liggen in het buiten de e-Library vinden van artikelen.  

De trial met illumin8 verloopt redelijk succesvol. Er zijn >200 geregistreerde gebrui-

kers en een survey wees uit dat zo’n 50 hiervan ook min of meer actief genoemd kun-

nen worden. illumin8 is zeker nog niet perfect, maar het is een stap in de richting van 

het direct krijgen van antwoorden i.p.v. documentrecords. Ik zou daar graag volgend 

jaar meer door willen gaan, maar dat zal van de vraagprijs en het beschikbare budget 

afhangen. Ik wil dit onderwerp in de IS Steering Board inbrengen. 

Wij gaan een test doen met EDS (Ebsco Discovery Service). Dat wordt een basis e-

Library, met ‘Business Source Corporate’ en ‘Academic Search R&D’, waarmee je al 

heel wat full text krijgt. Dat zou interessant moeten zijn voor Philips-organisaties bui-

ten Research. De prijsstelling voor Philips is gebaseerd op een vierdeling (Corporate, 

Healthcare, Lifestyle, Lighting) die elk voor verschillende elementen kunnen kiezen. 

We willen beginnen met twee sites (Research Eindhoven en Lifestyle Drachten), maar 

diverse andere contacten hebben al hun interesse getoond. 

RIVM 

De oude Link Resolver, 1Cate van OCLC, wordt vervangen door SFX van Ex Libris. 

De onderdelen van de rijksoverheid werken in toenemende mate samen om gezamen-

lijk, met één factuur informatiebronnen in te kopen. Dit gebeurt al met de publicaties 

van Kluwer en SDU. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden tot een gezamenlijke 

licentie met Elsevier Science en Springer, waarbij rekening zal worden gehouden met 

de vraag of alle informatie van die uitgevers ook daadwerkelijk nodig is. 

Zeven departementen werken voor hun digitale archivering met FileNet, waarbij de 

implementatiegraad en –snelheid onderling nogal verschilt. VWS handelt sinds het 

voorjaar 2011 Kamervragen, die daar in grote aantallen binnenkomen, af en dat leidt 

ertoe dat de verwerkingssnelheid aanmerkelijk is toegenomen en vooral dat nu steeds 
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duidelijk is bij wie een Kamervraag ligt, wie met een bepaalde vraag bezig is. De me-

dewerkers zijn zeer tevreden. Bij het RIVM is er nog weinig voortgang te melden op 

dit punt. 

In 2018 verhuist het RIVM naar de Uithof, de campus van de UU, het Science Park 

van Utrecht. 

Shell  

 

Tata Steel 

In het afgelopen jaar heeft de afdeling "kennismanagement en bibliotheek", aardig wat 

veranderingen ondergaan. In mei 2011 hebben we het aantal personeelsleden in Ne-

derland en de UK gereduceerd. Als gevolg daarvan zijn een aantal mensen bemiddeld 

naar een andere baan. Ook is de focus van de afdeling gewijzigd van "kennis en bibli-

otheek", naar "kennis, communicatie en bibliotheek". Een gedeelte van de communi-

catietaak is namelijk naar onze afdeling verschoven. Bijvoorbeeld het beheer van het 

externe publicatiesysteem en de Research en Development site zijn naar ons ver-

plaatst, als onderdeel van de communicatietaak. 

 

De fysieke bibliotheek zal tegen het einde van dit jaar grondig worden gesaneerd. De 

collectie van rond de 20.000 boeken, die we nu hebben in drie fysieke bibliotheken in 

Nederland en de UK, wordt ruwweg gehalveerd. De boekenuitleen in Nederland was 

overigens al geheel geautomatiseerd. Wel is er al een langjarige trend van een ver-

minderde boekenuitleen. Hetzelfde geldt voor tijdschriften. Digitalisatie heeft sterk 

toegeslagen. Een medewerker die op zoek is naar een deel uit een boek of een tijd-

schriftartikel krijgt dat digitaal toegestuurd. Science-Direct is de hoofdbron voor de 

tijdschriften, evenals de Swets tijdschriftensite. 

 

Naast de reguliere bibliotheek hebben we al ruim 15 jaar het beheer over een zelfge-

bouwd (digitaal) rapport management systeem, met meer dan 100,000 interne rappor-

ten. 

 

De personeelsreductie heeft geleid tot een sterkere focus op de hoofdtaken en een af-

bouw van zijtaken (zoals vertaalwerk). 

TU Delft  

 

Projecten 

Enkele van onze lopende (of te starten) projecten uitgelicht: 

 

Archiveren in SharePoint2010: 

Document Management & Archive (DMA) heeft, in samenwerking met ICT, 

ervoor gekozen om 3 pilots uit te gaan voeren in SharePoint2010 om te bekij-

ken of archiveren in dit pakket een werkbare optie is.  

Decos, het pakket dat op dit moment in gebruik is voor het archiveren, zal 

doorlopen totdat de pilots geslaagd zijn. Hierna zal alle documentatie uit De-

cos in SharePoint worden gezet. Tot die tijd moet er gewoon doorgewerkt 

worden in Decos. 
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De eerste pilot is inmiddels gestart bij HR. Alle personeelsdossiers zullen uit 

JIM (het huidige pakket) in SharePoint worden gezet. Als de planning lukt, zal 

deze eerste pilot eind dit jaar gerealiseerd zijn.  

  

UNICUM: 

Het team van Mediaverwerking gaat 6.000 museale objecten beschrijven in het 

kader van het UNICUM project (UNICUM is een ontwikkelingsproject in op-

dracht van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) en wordt uitgevoerd door 

vijf Nederlandse universiteiten (Leiden, Utrecht, Amsterdam, Delft en Gro-

ningen). UNICUM, wat staat voor “universitaire collecties en de universiteit 

musea”, heeft tot doel een gezamenlijke portal te ontwikkelen voor deze aca-

demische collecties.  

 

Kennisuitwisseling en samenwerking 

 

TU Delft Repository: 

 

- De gedigitaliseerde boeken van de voormalige Delft University Press zijn op-

genomen in de Repository. 

- 213 CITG rapporten zijn gedigitaliseerd en opgenomen. 

- De Multimedia Repository bevat nu 18.655 items (voornamelijk foto’s) en 

wordt uitgebreid met de collectie van de vroegere TU fotografische dienst (dat 

zijn totaal > 15.000 foto’s). Aanvragen voor foto’s uit de collectie van Marke-

ting en Communicatie worden door het Repository Team afgehandeld. 

- Vanaf 1906 zijn de Delftse dissertaties nu opgenomen. Het retro-project is 

daarmee afgerond. 

- TBM-onderzoeker Bram Klievink heeft het artikel “Realizing joined-up go-

vernment: Dynamic capabilities and stage models for transformation” dat hij 

samen met Marijn Janssen schreef online in onze repository gezet. Door deze 

upload tikte de teller op 25.000.  

Als dank voor zijn bijdrage doneert TU Delft Library namens Klievink een 

“OxfamNovib-geit” aan een familie in Bangladesh.  

 

 
 

- In deze periode is “Discrepant perceptions of communication”, geschreven 

door IO-wetenschapper Linda Wauben et al., als Open Access artikel gepubli-

ceerd. Dit is de meest recente van de 75 artikelen die met financiële hulp van 

het TU Delft Open Access Fonds openbaar toegankelijk zijn gemaakt.  

3TU.Datacentrum: 
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Vanaf juni is het mogelijk om bij het 3TU.Datacentrum zelf onderzoeksdata te 

uploaden. Zo worden deze data duurzaam opgeslagen in ons archief en kunnen 

deze worden gedeeld met collega’s/mede-onderzoekers. Tot op heden bevat 

het 3TU.datacentrum 4970 datasets. Op 9 juni vond het minisymposium “Sto-

re-Share-and-Cite: Increase your citations by (re)use of research data” plaats, 

georganiseerd door het 3TU.datacentrum.   

 

De ontwikkeling van het expert niveau voor ons informatievaardigheden onderwijs is 

deze periode afgerond. De instructie staat in Blackboard en wordt vanaf 5 september 

ingezet.Voor de studenten is er nu een vrij compleet pakket beschikbaar: instructies, 

TUlib en VKC’s (virtuele kenniscentra). 

 

Op 22 juni was de TU Delft gastheer voor alle studentendecanen, studiebegeleiders en 

bestuurders die meer willen weten over de inzet van dyslexie ICT hulpmiddelen bin-

nen het Hoger Onderwijs. Wij waren hierbij als spreker aanwezig ivm onze betrok-

kenheid met het beschikbaar stellen van hulpmiddelen voor dyslexie studenten.  

 

Op het belangrijke bibliotheekcongres van LIBER eind juni presenteerden twee colle-

ga’s posters over diverse onderwerpen, zoals automatische classificatie, e-books en 

klantenbetrokkenheid.  

 

Library Learning Centre 

 

Het Library Learning Centre startte deze periode met de zeer succesvolle cursus pre-

sentatievormgeving (Photoshop Indesign Illustrator) voor zowel studenten als mede-

werkers.  

 

De nieuwe conrector Peter Wierenga opende eind juni de nieuwe ruimte voor Chal-

lent. Tevens werd de naam bekend gemaakt van deze voormalige instructiezaal: Hive!  
 

 
 
Vanaf 1 juni kunnen bibliotheekleden van TU Delft Library die geen TU-medewerker 

of –student zijn, kosteloos gebruik maken van TUvisitor, ons WiFi-netwerk in de cen-

trale hal. Voorwaarde is het bezit bent van een geldig bibliotheeklidmaatschap. 

 

Anjo Travaille zal voor KIVI NIRIA Students Delft op 22 september een presentatie 

verzorgen over de werking van het brein, besluitvorming en beïnvloeding. Anjo werkt 

voor het bureau Bovenkamers aan effectieve besluitvorming en beleid dat echt werkt. 

Deze lezing hoort bij de programmering van TU Delft Library rondom het thema “Het 

Brein”.  
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Organisatie 

 

Onze directeur Maria Heijne heeft op 30 juni, na veertien jaar (waarvan tien jaar als 

directeur), afscheid genomen. Zij werkt nu als directeur sectorinstituut openbare bi-

bliotheken. Wilma van Wezenbeek is haar opgevolgd. Wilma werkt sinds juni 2006 

bij de TU Delft Library, heeft een achtergrond in de uitgeverij, wetenschapscommuni-

catie en is een afgestudeerd materiaalkundig ingenieur.   

 
 

TU Eindhoven 

 

U Twente 

Peter Binfield, PhD, publisher of PLoS ONE, discusses the scholarly journal and 

open access publishing  

 

Ontwikkelingen bij de Universiteit Twente 

Binnen de bibliotheektak van Bibliotheek & Archief (B&A) lopen momenteel de vol-

gende nieuwe / vernieuwende activiteiten: 

 

 B&A is gevisiteerd: zie presentatie. 

 De discovery tool “FindUT”  ExLibris (Primo) is tegelijk met de vernieuwde web-

site in april in gebruik genomen. Het gebruik ontwikkelt zich goed: 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=D0Iguwaj6pQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=D0Iguwaj6pQ&feature=youtu.be
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[Ter vergelijking aantal searches in Scopus gemiddeld ca 33.000 per maand] 

De tool zal later aangeboden worden in de elektronische leeromgeving  Black-

board.  

 Het aantal werkplekken in het studielandschap in de Vrijhof wordt uitgebreid. 

 In het kader van het jubileum is het gelukt een historische beelbank te lanceren. 

 In opdracht van SURF is een tool ontwikkeld voor het aggregeren en relateren  

van digitale objecten: Escape. Samen met de presentatietool Incontext Visualiser 

is het mogelijk om hiermee bijvoorbeeld verrijkte publicaties op te bouwen en te 

onderhouden. Voorbeeld 1. Voorbeeld 2. 
 

WODC 

 

EPO 

 

 

7. Volgende vergadering 

Herald Boevenbrink zal op 27 april 2012 onze gastheer zijn en ons verwelkomen 

in  Deventer. 

Houdt deze datum, en de avond ervoor (26 april), alvast vrij in je agenda. 

 

8. Rondvraag 

 

http://www.utwente.nl/beeldbank
http://code.google.com/p/surf-escape/
http://code.google.com/p/surf-incontext/
http://escape.utwente.nl/graph/48#id=48
http://escape.utwente.nl/graph/80#id=80

