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Hoe toon ik de waarde aan..



Tata Steel Slide

Colored bar - 100% text

2

Hoe toon ik de waarde aan van de informatie-afdeling..

 Veel digitaal en snel werken. Snel reageren op vragen. Verdeel je klanten in 
categorieën. 

 De juiste digitale abonnementen hebben. Daar flexibel in zijn.

 Elke 5-10 jaar Roadmapping.

 Werk met (de juiste) KPI’s (eenvoudig en “robuust”).

 Elke 3 maand een Nieuwbrief aan alle gebruikers.

 Wat je extern kan halen, vooral doen. 

 Wees heel kostenbewust en maak dat duidelijk aan de klanten.

 Elke 2 jaar de ik een rondje langs geïnteresseerde klantgroepen. Meestal R&D 
en Tech.

 Pro-actief zijn. Orienteer je op de toekomst. Niet bang zijn voor veranderingen. 
Elke bedreiging is ook een kans. “Hard op de inhoud, zacht op de relatie”, Meer 
dooddoeners heb ik op dit moment even niet paraat.

Nawoord: ik doe dit al een tijdje, maar heb in de afgelopen 30 jaar veel “rondgezworven” en ken veel mensen. 

Maak makkelijk contact en dat laatste is voor echte “librarianen” wel eens moeilijk. 10 jaar geleden waren we 

met 35 man en nu met 12.. De output is echter nagenoeg gelijk gebleven..
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Takenpakket Knowledge & Library Services

• Direct opgehangen als afdeling onder de dir. R&D EU. Locatie is direct voor de grote 
vergaderruimtes.. Iedereen moet door de bibliotheek om daar te komen.. Diensten:

• Bibliotheek, 8.000 boeken, maar connect met diverse uni- en externe bibliotheken; 

• Tijdschriftenbeheer, 400 titels, 1.800 lezers; 

• Nieuwsvoorziening Ijmuiden via Howards-Home, ook korte vertalingen voor UK;

• Literatuur-searches voor iedereen: “Internet doe jezelf, wij doen de comm databases”; 

• E-Bulletins voor speciale Tech en Sal.&Mark groepen; 

• Science-direct; Springer; LexisNexis, CSA, Metadex, “Goldfire”, Mendeley;

• Beheer interne rapportagesystemen (inhoudelijk); Beheer technische normen; 

• Website beheer voor R&D en eigen Infocentre site. Bescheiden Sharepoint ontwerp en beheer.
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