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NIC (Nederlandse Informatiemanagers Combinatie) 

Verslag van de vergadering op vrijdag 27 november 2009 bij Erasmus Universiteit Rotterdam.  
(bij acties is de naam vet gedrukt) 

Aanwezig:  

Henk van Asbeck Shell 

Ger Bijster Unilever, Voorzitter  

Jeanne Figdor TU Eindhoven 

Maria Heijne  TU Delft  

Aalt van de Kuilen  Solvay Pharmaceuticals  

Frans Mast Erasmus MC Rotterdam 

Agnes Peels DSM 

Paul Platenburg Ministerie van Justitie 

Frank Toolenaar Philips  

  

Afwezig:  

Martin Bakker Océ 

René van den Besselaar Organon / Schering-Plough / Merck 

Herald Boevenbrink AkzoNobel 

Peter Daalmans    U Twente 

John Otten Corus 

Nick Vos RIVM 

1. Actiepunten 

 Henk, Jeanne, Maria, Aalt, Agnes, Paul: Samenvatting eigen bijdrage sturen naar Ger 
(ger.bijster@unlilever.com) en Frank (frank.toolenaar@philips.com).  

 Peter, Paul: Oordeel over het financieel jaarverslag op papier zetten en naar Frank sturen (punt 3). 

 Herald: Voorstel maken voor een licentie-tekst gebaseerd op de PDR-licentie (punt 3). 

 Frank: Correspondentie-adres NIC bij KvK laten verplaatsen naar Waalre (punt 4). 

 Frank, Nick: Nick bij de KvK laten toevoegen als secretaris (punt 4). 

 Ger: Inventarisatie onder corporate NIC-leden van de belangstelling en commitment voor bijdrage bij 
uitbesteding van een benchmark-onderzoek (punt 9). 

 Frank: Rondsturen van het verslag van de uitgeversbijeenkomst in 2007 (punt 9). 

 Aalt: Rondsturen van een samenvatting van het overleg tussen uitgevers en farmaceutische 
bedrijven (punt 9). 
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2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 9.35 uur. Er zijn 5 afzeggingen en Martin Bakker is er ook niet. Agnes 
Peels (Director Information Services) zal voortaan DSM vertegenwoordigen i.p.v. Marty Mars. 

Nu de secretaris helaas door ziekte verhinderd is, zullen Ger en Frank weer het verslag maken, waarbij 
iedereen voor het onderdeel ‘Uit de maatschappijen’ een samenvatting van zijn eigen bijdrage aanlevert. 

Het punt ‘Informatieronde’ wordt als laatste punt gezet. De voorgestelde agenda wordt goedgekeurd.  

3. Notulen vorige vergadering 

Peter en Paul moeten nog steeds hun oordeel als kascommissie aan Frank doorgeven. Herald zou nog een 
voorstel doen over een licentie-tekst. Verder geen opmerkingen. 

4. Van Stichting naar Vereniging 

Frank meldt dat na het na een jaar duwen en trekken gelukt is. NIC staat nu bij de Kamer van Koophandel 
geregistreerd als de Vereniging ‘Netwerk van Managers van Informatie-Centra’. Hij zal daar nu ook het 
correspondentie-adres van Zoetermeer naar Waalre laten verplaatsen en Nick als secretaris laten toevoegen. 

5. Strategic decision making processes: the role of information 

Charles Citroen (een van de oprichters van NIC en tot dit jaar onze secretaris) geeft een overzicht van zijn 
promotie-onderzoek naar de rol van informatie op het beslissingsproces bij Raden van Bestuur. Zie 
bijgevoegde presentatie. 

6. Erasmus Medisch Centrum 

Frans geeft een overzicht van de stand van zaken en de plannen bij Erasmus MC. Zie bijgevoegde 
presentatie. 

7. Infotrieve 

Katharina Bewer geeft een presentatie van de dienstverlening die Infotrieve kan bieden op het gebied van 
toegang tot artikelen. Zie bijgevoegde presentatie. 

8. Open Access 

Maria Heijne geeft een overzicht van de stand van zaken. Open Access is niet ‘gratis’, want een zorgvuldig 
proces van publiceren kost geld en iemand zal dat moeten betalen. Via de ‘golden route’ betaalt de auteur dit 
en kan iedereen kijken, via de ‘green route’ vindt parallelle publicatie plaats bij een uitgever en op een open 
repository. De meningen lopen uiteen over de haalbaarheid van beide routes. Philips is aan het testen om hun 
publicaties in de open repository van TU Delft te zetten. Zie bijgevoegde presentatie. 

9. Nieuwe onderwerpen 

Een benchmark (het vergelijken van onze diensten) is nog steeds een van de interessantste onderwerpen, in 
ieder geval voor de leden uit het bedrijfsleven en dat wordt door alle aanwezigen gedragen. Pleiade heeft een 
offerte ingediend, maar die gaat boven onze begroting: als we dat willen zal er een directe afrekening door de 
deelnemers moeten plaatsvinden en bij (de maximale) 9 deelnemers betekent dit zo’n 500 Euro per 
participant. Alternatief is dat het uitgevoerd wordt door bijvoorbeeld ex-leden. Ger zal onder alle corporate-
leden inventariseren wat de meningen en commitments zijn. 

Het onderwerp Uitgevers is na onze succesvolle bijeenkomst van twee jaar geleden nog steeds interessant, 
maar echt concrete resultaten heeft het niet opgeleverd. Voor een definitieve evaluatie zal Frank het rapport 
van Maurits nog een keer rondsturen. Aalt meldt dat bij het Farmaceutisch overleg een vergelijkbare ervaring 
was opgedaan. Hij zal kijken of hij ook hiervan iets kan rondsturen. 

 

 


