
Verslag najaarsvergadering Vereniging NIC, 7 april 2017, bij Tata Steel te IJmuiden 

 

Aanwezig: 

1. Coby Beckers (DSM) 

2. Herald Boevenbrink (AKZO-Nobel) 

3. Jeanne Figdor (TU Eindhoven) 

4. Frans Mast (Erasmus MC) 

5. John Otten (Tata Steel) 

6. Paul Platenburg (WODC- MinVenJ) 

7. Jan van Nijnatten (Philips) 

8. Arno Janssen (Friesland-Campina) 

9. Sandra Wullms (TNO) 

10.  

11. Wilma van Wezenbeek (Universiteit 

Delft) 

12. Hans Loonen (Océ) 

13.  

 

Afwezig met bericht van verhindering: Marjolein Drent en Caroline Heynis-Vet.  

Vrijdag 7 april 2017 hebben we de voorjaarsbijeenkomst van het NIC. Deze bijeenkomst is 

dit keer bij Tata Steel te Velsen, John is onze gastheer. 

Aan de bijeenkomst nemen deel: dhr. A. Janssen (Friesland-Campina), Mw. C. Beckers (DSM), dhr. F. 

Mast (EUR MC), dhr. H. Boevenbrink (AKZO-Nobel), dhr. J. van Nijnatten (Philips), Mw. S. Wullms (TNO), 

Mw. W. van Wezenbeek  (BTUD), dhr. H. Loonen (Océ), Mw. J. Figdor (BTUE) en dhr. J. Otten (Tata Steel) en 

P.F.M. Platenburg (WODC MinVenJ) 

Thema: “onderscheiden van nep-nieuws van echt nieuws en het gebruik van Yammer” 

1.      09:15 Ontvangst 

2.      09:25-10:00 Informatie voorziening Tatasteel IJmuiden, John Otten 

3.      10:00-11:00 “Social Media, en het onderscheiden van nep-nieuws van echt nieuws” 

(werktitel) door Henk van Ess.  

Dutch-born Henk van Ess (call office, +31 20 894 3922 ) is a trainer of media 

professionals specialised in new media, social media and data journalism. Van Ess is 

obsessed by finding news and stories in data. (info uit LinkedIn) 

4.      11:00-11:15 Koffie break  

5.      11:15-12:15 Yammer bij Shell door Dennie Heye  

6.      12:15-12:30 Yammer bij Tatasteel door John  

7.      12:30-14:00 Lunch + bezoek museum (bezoek van 13:30-14:00 aan museum is een 

optie, wordt later nog bevestigd) 

8.      14:00-14:30 Reactie op de presentaties door de leden, inclusief hoe we zelf met 

Social  media en Yammer werken (graag dat laatste voorbereiden) 

9.      14:30-15:00 NIC aangelegenheden 



a.       Ingekomen stukken 

b.      Verslag najaarsvergadering Océ 

c.       Financieel jaarverslag, verantwoording en cie 

d.      Onderwerpen najaarsvergadering, datum en locatie 

e.       Eigen functioneren NIC evalueren, voorstel bestuur 

10.  15:00-15:30 Uit de bedrijven en organisaties (graag voorbereiden, en als het kan 

vooraf aan Paul sturen). 

Voorstel: omdat we maar een half uur voor dit onderdeel, kan  ieder maar 1 punt 

aanstippen, rest is dan al rondgestuurd en komt ook in het verslag. 

11.   15:30 Sluiting 

Ad 2. Janny Popping heeft een presentatie gegeven over de informatie voorziening van Tata 

Steel. Iets over de historie van Tata Steel, wie ze zijn en de taken van de informatieafdeling: 

bibliotheek, digitaal (beheer, SharePoint, gemeenschappelijke server, competitive 

intelligence, R&D), bulletin (speciale groepen), nieuws (Howards Home), Informatie (Lexis 

Nexis, Metadex, technical standards). Gebruik van Mendeley. Social Media is nieuwe 

werkelijkheid.    

Ad 3. Henk van Ess, heeft een boeiend exposé gegeven over het fenomeen “fake news”. Hoe 

is het te herkennen, verdachte webservices, ook een korte cursus valideren van informatie op 

het internet. Herkomst achterhalen van foto’s en filmpjes. Het gebruik van zgn geo tools.  

Ad 5. Dannie Heye vertelt over het gebruik van Yammer bij Shell. Ook het SIGN netwerk is 

aan de orde gekomen, meer bedoeld voor discussiegroepen, good practices en technisch 

gevalideerde discussies. Yammer wordt daar niet voor gebruikt, meer informeel. SIGN werkt 

meer top down en Yammer meer bottum up. 

Ad 8. Yammer wordt bij de verschillende organisaties heel verschillend gebruikt en ook bij de 

een meer intensief dan bij de ander. 

Ad 9. Financieel beleid en verslag zijn goedgekeurd. Nieuwe commissie leden zijn: Jeanne en 

Wilma. Nieuwe onderwerpen:  

 research data-management, Dans, open overheid, open science, electronic lab journals;  

 wat doe je naast je primaire taken, new media center, studium generale: academisch 

vorming, bibliotheek/ archief intermediair, ICT, knowledge management. New media 

consortium (NMC), een levenlang leren. 

 Instructie geven, cursussen. 

 Valoriseren van onderzoek. 

Volgende keer zijn we te gast bij Hubert Krekels, Wageningen UR.  

   

 

Financieel jaarverslag, agendapunt 9, NIC 7 april 2017 

 

Zie bijlage 

 

 

 

 

 

 

 



Uit de bedrijven en de organisaties, agendapunt 10, voorjaarsvergadering NIC 7 april 

2017 

Tata Steel – periode okt-maart 2017 
Top item: 

-       Road mapping. In oktober zijn we gestart aan een Roadmap oefening voor de komende 5 

jaar. Er is veel in beweging. Vertel ik in april wel wat over. Shell en Delft hebben een hele 

goede bijdrage geleverd aan deze sessies, waarvoor onze dank! 

Verder: 

-       Tijdschriften. Leverancier LM gaat naar Haarlem verhuizen (van Deventer), veel gedoe. Maar 

we zijn er eigenlijk wel aardig tevreden over (nu). Licht het desgewenst mondeling wel toe. 

-       Sharepoint. Een update van 2007 naar 2017. Geeft wat probleempjes, maar lijkt oplosbaar, 

hoewel niet iedereen een fan van Sharepoint is. Graag meningen! 

-       Digitalisatie. Recentelijk een VOGIN lezing in Amsterdam over digitalisatie. Was goed! Zijn we 

nog verder aan het uitwerken. 

-       Uitwisseling. Vanuit de Roadmap sessies kwam het idee om mensen uit te wisselen tussen 

bedrijfsbibliotheken om te kijken hoe het in die “andere keuken” er aan toe gaat. Wat zijn de 

meningen? Mail me gerust over verdere invulling/ ideeën. 

-       NIC Sharepoint. Is er misschien behoefte/ gelegenheid voor een NIC Sharepoint site? Wij 

hebben nu de mogelijkheid voor externe Sharepoint sites en doen al wat samen met UK 

universiteiten. Opnieuw, mail me indien er interesse is. 

-       Mendeley. Vorig jaar zijn we gestopt met ReferenceManager en geswitcht naar Mendeley. 

Goed pakket (wel Cloud based) maar heeft een vervelende updatefunctie die onze IT afdeling 

zelf eruit gaan “hacken”. Mendeley is blijkbaar erg gebaseerd op tablets en App werking. De 

Mendeley helpdesk medewerkers zijn aardig, maar doen weinig. Elsevier bemoeit zich er niet 

erg mee. 

John Otten 

 

Wederwaardigheden FrieslandCampina april 2017 

 

Roadshow 

Samen met enkele collega’s geef ik momenteel roadshow-presentaties die over drie 

onderwerpen gaan (patents, contracts, information services) en we hebben al 14 sessies gehad. 

We leggen onder meer uit wat een octrooi voor waarde heeft voor het bedrijf, hoe 

wetenschappelijke- en octrooiliteratuur elkaar aanvullen, wanneer een contract met een derde 

partij nodig is etc.  

Dit wordt enthousiast ontvangen, er zijn veel vragen en we merken al dat er acties uit 

voortkomen. We zien ook dat het bewustzijn rond deze onderwerpen verhoogd wordt; er 

waren soms aannames die niet klopten of misverstanden rond acties en 

verantwoordelijkheden.  

 

Mendeley 

Nu we inmiddels twee jaar Mendeley gebruiken als literatuurmanagement en - collaboration 

tool is dit nog steeds een gewaardeerd systeem. Naast losstaand gebruik wordt Mendeley ook 

als standaard gebruikt en ingericht voor relevante taken in projecten. Ook hoor ik van trainees 



en nieuwe medewerkers dat ze de software prettiger vinden werken dan concurrerende 

pakketten. 

 

Scenario’s scientific content  

Dit jaar ga ik ook wat zaken bekijken rond onze toegang tot literatuur. Deze toegang kopen 

we nu in via (pakketten van) abonnementen, maar daarnaast wil ik ook het gebruik van tokens 

gaan bekijken. Hoe doen jullie dit? Tokens bij uitgevers inkopen en/of bij je doc del partner? 

Leiden tokens naar jullie idee tot kostenbesparingen en/of een toename van gelezen literatuur? 

Arno Janssen 

 

Océ 
 Afdelingszaken 

o Onze nieuwe manager is er nu ongeveer een jaar. Hij ziet het duidelijk als zijn taak 
om onze afdeling en diensten overal binnen het bedrijf op de kaart te zetten. 

o Op verzoek van het R&D Management gaan we beginnen met een uitgebreide 
benchmarking  van de R&D-cijfers, -activiteiten en -organisatiemodellen van 
concurrenten. Omdat in de huidige bezetting van de afdeling hier geen voldoende 
capaciteit voor is, zal onze rol zijn het vinden en begeleiden van een externe partner. 
Eerst wordt nog bekeken of er intern belangstelling is voor deze klus. Een interne 
kandidaat zou mogelijk een rol kunnen spelen bij de toekomst van onze afdeling. 

 EBSCO Discovery Service 
o De complete IEEE Xplore Digital Library is hier nu in ondergebracht. De kwantiteit en 

relevantie van de content is dus weer uitgebreid. Ook snelle document leverantie 
van deze bronnen is nu gewaarborgd. 

 Factiva 
o Ons per-user contract is omgezet naar een Enterprise License contract (voor 10.000 

users). We zijn nu actief bezig om de gebruikersgroep uit te breiden. We gebruiken 
hiervoor het Management als carrier; begonnen binnen Océ, straks uitrollen naar 
Canon Worldwide. 

 Overige 
o We hebben besloten om Sharepoint te gaan gebruiken voor ons nieuwe R&D Interne 

Rapporten creatie tool. Op dit moment bieden we dit tool alleen aan voor R&D-
Venlo (1000 gebruikers). We gaan wereldwijd uitrollen naar alle R&D vestigingen 
(1500 gebruikers). De bedoeling is dat dit framework de basis gaat vormen voor alle 
interne Océ document management systemen. 

o Enkele van onze R&D-medewerkers lopen tegen het probleem aan om - op een 
efficiënte manier - uit grote verzamelingen ongestructureerde marktinformatie (text 
based documents) relevante gegevens boven water te krijgen. Het bedrijf Experience 
Data is aan het kijken of er een hulpmiddel  (een Market Analysis Assistant) te 
ontwerpen is. Met behulp van text mining, visualisatie en discovery tooling zal 
geprobeerd worden om de gebruiker te ondersteunen. 

Hans Loonen  
 

Bijdrage TNO (RIS: Research Information Support) 

 

Datamanagement: 

Onlangs is een nieuwe vacature opengesteld binnen ons team, en wel voor een data/content 

manager: 

Als Content manager en data beheerder houdt jij je bezig met het opzetten, beheren en 

ontwikkelen van databases en websites waarop wetenschappelijke TNO content wordt 

geëxploiteerd naar gebruikers binnen TNO, maar ook naar de wereldwijde wetenschap 

 



community. 

https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/249906171/?pathWildcard=249906171&trk=job_ca

pjs 

 

Windows 10 - Sharepoint: 

Vrijwel alle TNO medewerkers zijn overgezet naar het Windows 10 besturingssysteem. 

Daarnaast heeft TNO office 365 aangeschaft i.c.m. SharePoint (2013). Ik werk zelf inmiddels 

in “the cloud” met office 365 en One Drive. De lokaal gehoste fileshare/server gebruik ik zelf 

niet meer maar is wel nog “in de lucht” voor een aantal grote zgn. Samenwerkingsverbanden 

(SV’s). 

Inmiddels is men bezig om het TNO intranet te migreren .Vanuit onze afdeling ben ik 

deelnemer aan het gebruikersoverleg voor de TNO brede lancering van het nieuwe intranet 

(het zgn. TNO City 2.0) om mee te denken over de inrichting hiervan.  

Ook onze site moet gemigreerd worden en heb ik de lead in het project van de migratie van 

onze RIS site naar de nieuwe City 2.0 omgeving.  

De planning is om Q3 (vermoedelijk ergens in mei) de nieuwe City 2.0 omgeving live te laten 

gaan. 

 

Project Digitale archivering: 

Vorig heeft TNO gekeken naar een vervanger van de documentsjablonen die tot op heden in 

gebruik zijn bij TNO. 

Echter gezien het feit dat TNO moet voldoen aan de archiefwet, en wij inmiddels in de laatste 

fase zijn van de goedkeuring van onze selectielijsten, is er besloten het sjablonen project van 

vorig jaar uit te breiden naar “Digitale archivering”. Naast dat we moeten voldoen aan de 

archiefwet, speelt ook mee dat we zijn gaan werken met Elektronische projectdossiers. Ook 

hierin worden natuurlijk documenten gemaakt/opgeslagen en ook daar moet bekeken worden 

wat, waar en hoe lang iets bewaard moet worden.  

Week 14-2017 zal de kick-off plaats vinden van het project waarin naast onze afdeling (RIS) 

de afdeling Automatisering (IS) en de projectleidster van de elektronische project dossiers 

deel zal nemen. RIS is projectleider van dit project. 

 

Digitalisering archieven: 

Al enige jaren probeert RIS bij de Raad van Bestuur budget vrij te krijgen voor de 

digitalisering van TNO archieven die verspreid over verschillende locaties staan. Door alle 

verbouwingen en verhuizingen binnen TNO is dat nu eindelijk gelukt en eind 2016 zijn we 

gestart met het digitaliseren van de documenten. Dit doen we in samenwerking met de firma 

KARMAC. Tot nog toe verloopt alles naar wens en op volle snelheid.  

Sandra Wullms 

 

TU Delft Library 

Ik heb niet direct een uitbundig overzicht van wat er bij ons TU Delft Library speelt of heeft 

gespeeld. Leuk is misschien de link naar ons nieuwe Library Magazine dat wij sinds oktober 

2016 vier maal per jaar versturen, en dat vervangt meteen ook ons jaarverslag. 

 

http://www.onlinemagazine.library.tudelft.nl/  

Dit jaar bestaat onze universiteit 175 jaar, en als Library doen we mee met de festiviteiten. 

We zitten midden in onze breinmaand, erg leuk. Een link naar het volledige programma staat 

hier: 

 

https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/249906171/?pathWildcard=249906171&trk=job_capjs
https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/249906171/?pathWildcard=249906171&trk=job_capjs
http://www.onlinemagazine.library.tudelft.nl/


www.175.tudelft.nl/brain  

Onderdeel daar weer van is samenwerking met de faculteit 3mE in het kader van visualisatie 

van onderzoek. Hier laten we zien welk “brein onderzoek” plaats vindt aan TU Delft: 

 

http://brain.tudl.tudelft.nl/  

Organisatorisch zijn we vanaf oktober 2016 met onze nieuwe structuur aan de slag, dat zal 

Will de vorige keer nog wel hebben gemeld. Dit jaar staat voor ons, en voor de andere 

directies van de universiteitsdienst, duurzame inzetbaarheid op de agenda, dat wil zeggen dat 

we kijken naar de toekomst van onze directies (vanuit natuurlijk een voorspelling van allerlei 

relevante ontwikkelingen), en vervolgens naar wat dat betekent voor wie we nodig gaan 

hebben, van waar we tenslotte kijken wat dat voor het zittend personeel betekent. 

Wilma van Wezenbeek 

 

Erasmus MC 
De vorige keer heb ik genoemd dat ik een concept transitieplan voor de Medische Bibliotheek heb 
geschreven. De afgelopen maanden hebben we voor het opstellen van het plan ondersteuning 
ontvangen van externe consultants. Dit heeft geresulteerd in een projectmatige aanpak. In fase 1 werd 
het plan zo uitgebreid mogelijk beschreven. Fase 2 bestond uit een klantonderzoek om de 
voorgestelde plannen te toetsen. In fase 2a werden semi-gestructureerde diepte-interviews gehiouden 
met 17 eindgebruikers. Fase 2b bestond uit een web survey om bestaande en nieuwe producten en 
diensten te laten beoordelen door met name het reserach segment van het Erasmus MC. Fase 3 
bestond uit het opstellen van een business case, waarin personele inzet en financiële kant van de 
verschillende producten en diensten werden bepaald. Tezamen met de uitkomsten van de web survey 
is een kosten-baten-analyse gemaakt en zijn er voorstellen gedaan voor het uitfaseren van bestaande 
diensten en het aanbieden van nieuwe. De scope verplaatst zich van administratief werk naar 
innovatie, ontwikkeling, advies, analyse en kennisoverdracht. De bibliotheek van de toekomst kent een 
relatief kleine, hoog opgeleide en gespecialiseerde staf. De voorgestelde personele wijzigingen zal ik 
ter vergadering mondeling toelichten. 

Frans Mast 

DSM 

Voor 2017 staan de volgende plannen op het programma: 

Library awareness program:  o.a. trainingen, nieuwsberichten op DSM central site, site 

visits, tutorial video’s, Quick reference cards, klant/referenten overleg oprichten  

 

Reference manager: Intentie om Refworks te verlaten omdat nieuwe release match niet met 

onze access management requirement. EndNote is desktop application en past niet in DSM 

policy. We zijn nu aan het kijken naar Bibliogo van Reprints Desk. 

 

Metrics: structureel alle metrics/statistieken in kaart brengen, tot op heden deden we dat erg 

gefragmenteerd. Bedoeling om 1 platform te hebben waar we gemakkelijk alle metrics uit 

kunnen halen. 

 

Reprints Desk: per 2017 hebben we fixed fee voor de service fee (niet copyright fee). Fixed 

fee wordt door InfoS betaald, waardoor de klant zelf een kleiner aandeel heeft in de aanschaf 

van documenten (alleen copyright fee). En we gaan proberen om de repository die we 

opbouwen bij Reprints Desk te koppelen aan onze portal, waardoor users direct toegang 

hebben tot reeds aangekochte artikelen.  

Coby Beckers 

 

http://www.175.tudelft.nl/brain
http://brain.tudl.tudelft.nl/


Philips 

Een 4-tal ontwikkelingen: 

1.       Er loopt een Philips breed optimalisatie (lees bezuiniging) proces vanuit inkoop tav 

subscripties en lidmaatschappen. We zijn daar als “best practice” bij aangesloten. Focus 

wordt momenteel vooral gelegd op de long tail, geen auto-renewals en het inkoopproces 

zelf. 

2.       Het aantal Philips mensen dat bij onze digitale content (abonnementen) kan hebben we 

uitgebreid van 7000 naar 25000. Idealiter zouden we willen dat alle ~70000 Philips (Health) 

medewerkers toegang hebben. Technisch is dat geregeld, maar qua kosten verdeling niet. 

3.       De splitsing van Philips Healthtech en Philips Lighting bevindt zich in de eindfase. Binnen het 

informatie team van Lighting is momenteel een vacante positie die we tzt ook zouden 

kunnen uitnodigen om aan te sluiten bij het NIC. Ik heb de interne vacature beschrijving die 

ik met jullie kan delen.  

4.       Het zoveelste interne knowledge management proces; mogelijk succesvol omdat het gestart 

is vanuit de kenniswerkers zelf. Wij zijn daar als informatie team bij aangesloten.   

Jan van Nijnatten 

 

WODC 
WODC ABC-congres 18 mei 2017, het eerste WODC ABC-congres. Het congres biedt in interactieve 
sessies een gevarieerd beeld van onderzoek, kennis en innovatie op het terrein van Veiligheid en 
Justitie. Ook lanceren we tijdens het congres de Strategische Kennis en Innovatie Agenda van het 
ministerie. 
Conversie Kennisbank van SharePoint naar PRO van MINAZ, cms Hippo. We gebruiken die 
omgeving ook al voor ”Criminaliteit in Beeld”. 
Nieuwe webomgeving WODC, NL, ENG en intranet. Meer gebruik maken van datavisualisaties en 
infographics.  
Paul Platenburg 

Nagestuurd: 

AkzoNobel 
Organisatie 

Het zal menigeen van jullie niet zijn  ontgaan dat AkzoNobel onderwerp is van een vijandig 

overnamebod. Hoe dan ook, het zal zeker tot gevolg hebben dat de ruweg een derde van het 

bedrijf, de Specialty Chemicals, zal worden afgesplitst. Hoe het er allemaal uit gaan zien blijft 

voorlopig een verassing. 

Elektronische lab notebooks 

Binnen Specialty Chemicals hebben we een werkgroep geformeerd bestaande uit researchers 

uit alle verschillende groepen en lokaties wereldwijd die kijken met welk ELN wij in de 

toekomst verder gaan. Het is een keus tussen de thick Client Perkin Elmer ELN, in gebruik 

door plm de helft van de R&D, de webbased ELN van Biovia of alvast naar de webbased 

ELN van Perkin Elmer gaan (nu beschikbaar als beta release) 

Search 

We gaan een trial starten met de EBSCO discovery server, waarbij we ook gaan kijken of we 

onze interne rapporten er aan kunnen koppelen.   

Website 

We migreren in de zomer onze Library website op SharePoint 2007 naar ShrePoint 365. 



Archivering 

ZyLab software wordt door de meeste R&D groepen gebruikt als archiverings-software. 

Daarnaast is binnen het bedrijf Open-Text sterk in opkomst als document management 

systeem. Dat leidt nu tot discussies welk systeem gekozen moet worden bij groepen die zowel 

R&D als fabrieksrapportages willen doorzoeken.  

Binnen de ZyLab software lopen nu discussies over het indexeren van embedded objects. Elk 

embedded object krijgt de metadata mee van het bovenliggend document. Dat leidt in 

sommige gevallen tot lijsten van 200-300 files met alle dezelfde metadata (dus behorend tot 1 

file). Dat komt o.a. doordat foto’s en logo’s als embedded object worden gezien. Het excluden 

van deze files kan hier en daar toch nog leiden tot clusters van 60 files. Zo hebben we een pdf 

met 6 embedded ppt’s, waarbij in elke ppt weer slides zitten  van andere ppt’s en tabellen 

bevatten die uit Excel komen. Het hoofddocument is in zulke situaties niet meer te herkennen. 

ZyLab werkt aan een oplossing ommin zulke gevallen de documentstructuur zichtbaar te 

maken. 

 

 

Wilma, link: Zoals beloofd: 

  

https://librarytrends.weblog.tudelft.nl/2017/03/31/2017-library-trends-from-the-nmc-horizon-

report/  

  

Shell 

Onze manager Henk van Asbeck is per 1 January met pensioen gegaan. Onze nieuwe 

manager hangt erg aan het principe: Alles moet anders, ongeacht of het oude goed is… 

Dus moet onze net opgeleverde gemoderniseerde webportal (door onze klanten zeer 

gewaardeerd) weer veranderd worden…  

We hebben de fysieke boeken collectie naar de kelder verhuisd, omdat we zagen dat 

management ons te veel als ‘ouderwets’ bestempelde  en daardoor geen oog had voor alles 

wat we digital aanbieden. 

We zijn zonder al te grote problemen met onze digitale interne collectie (19 TB) verhuisd 

naar SharePoint Online en onderzoeken verdere mogelijkheden in O365. 

We zijn bezig met een strategie te bepalen voor de komende jaren. Welke services blijven we 

aanbieden, stoppen we, welke eventuele nieuwe taken kunnen we op ons nemen (bv. 

Custodianship voor departementale SharePoint sites, zodat we meer zicht hebben op 

werkzaamheden binnen de afdelingen, en zo ook de eindrapporten kunnen waarborgen in de 

bibliotheek collectie). Hierbij betrek ik vertegenwoordigers uit de business. 

We voeren een marketing plan uit met korte video’s, introducties in team meetings etc. Het is 

arbeidsintensief, maar we zien als gevolg daarvan wel een toename van gebruik. 

De Global Library heeft een eigen Yammer groep, maar daar publiceren we eigenlijk te 

weinig op, zodat het aantal bezoekers gering is. 

Op de IT/IM Yammer groep proberen we wel elke week iets te publiceren, bv contract 

verbeteringen databases, een uitgevoerde kostenbesparing tijdschrift abonnementen, lancering 

van de nieuwe webportal etc. Dit is meer om ons onder de aandacht te brengen van IT/IM 

management dan van de klanten.  

 

Met vriendelijke groet, 

Caroline 

 

 

 

https://librarytrends.weblog.tudelft.nl/2017/03/31/2017-library-trends-from-the-nmc-horizon-report/
https://librarytrends.weblog.tudelft.nl/2017/03/31/2017-library-trends-from-the-nmc-horizon-report/


 


