
 

Hoe houd ik mijn vak bij? 

Een eerste inventarisatie  
 
Arno: 

 Tijdschriften: Informatie Professional 

 Congressen: KNVI congres, ook regelmatig ‘Internet Librarian International’ geweest, erg goed en 
breed qua opzet. Ook eens iets toegepasts bezocht zoals ‘Enterprise search Europe’ 

 Blogs: Vind ik geen tijd voor om dit structureel te doen. Af en toe iets van Joyce van Aalten, 
dymphie.com of Eric Sieverts. 

 
Jeanne: 

 Zelf: UKB, BIK (beleidsgroep bij surf), NIC, diverse werk- en stuurgroepen op de TU/e 

 Collega’s van mijn dienst zijn lid van diverse UKB en Surf werkgroepen 

 Congressen en workshops (geen vast programma) 

 Ik volg verschillende personen en instanties op Twitter, dat levert veel interessante urls 

 We houden binnen onze dienst kwartaal (meer algemeen) en lunch bijeenkomsten (meer specifiek, bv 
verslag van een congres)  

 Nature en Science, mbt publicatiegedrag, open access, impactmeting, etc 
 
 
Nick: 

 Tijdschriften: Informatie Professional 

 Congressen: UKSG (United Kingdom Serials Group) 

 ITI NewsLink: Weekly newsletter with coverage of news, articles, events, and books pertinent to the 
library and information industries, highlighting the information that users and producers of 
information products and services need to do their jobs as effectively as possible.website: 
http://www.infotoday.com/NewsLink 

 Library Link of the Day: The Library Link of the Day provides you a daily link for keeping up to date with 
the library profession. Destinations include the latest library news, good reads on the web, and other 
valuable resources that a library knowledge worker should know about. The link is presented without 
commentary. Links always lead to free content, but sometimes require registration (also free). 
http://www.tk421.net/librarylink/  (archive, rss, subscribe options) 

John 

 Wat lees ik: de IP dus, en het Holland Management Review (HMR). Beide op papier! 

 Tot nu toe ging ik twee keer per jaar naar de EIRMA congressen ergens in een Europese (hoofd)stad, 
maar na Brussel (in April) en misschien November dit jaar leg ik dat een tijdje stil. 

 Ook probeer ik maandelijks even op de kmworld te kijken: lukt niet altijd: http://www.kmworld.com/ 

 Ook de American Institute for Info Managers houd ik bij, en daar staan wat blogspots op: 
http://www.aiim.org/ 

 Dan kijk ik af en toe nog op NEDBIB: http://nedbib.reuser.biz/homepage.html. Maar dat is echt zelden. 
Vind dat te technisch. 

 Inderdaad, papier en ook digitaal! 
 
Coby 

1) Abonnementen:  

 Informatie Professional (papier)  

 FreePint: (digital) http://www.freepint.com/ 

 Research Information: (papier) http://www.researchinformation.info/ 

 The Searcher: (papier) http://www.infotoday.com/searcher/default.asp 
 

2) Alerts: 

 Newsletter van Outsell:  

http://listserv.onlineinc.com/track/click.track?id=6aCnuPL7pSKm&e=6aCnpyU36h7V&qs=6aAlHNhGZA%5e%5e
http://www.kmworld.com/
http://www.aiim.org/
http://nedbib.reuser.biz/homepage.html
http://www.freepint.com/
http://www.researchinformation.info/
http://www.infotoday.com/searcher/default.asp


 

 
 

3) Verder kijk/volg ik zo af en toe:  

 Charleston advisor: http://www.charlestonco.com 

 Papieren tijger: http://www.papierentijger.net (geen ervaring met hun bijeenkomsten) 

 
Wilma 

Ik ben geabonneerd op de volgende nieuwsbrieven: 
- Neth-ER 
- NEDBIB 
- Adviesraad Wetenschap en Technologie 
- LIBLICENSE 
- IATUL 
- CNI-ANNOUNCE 

Ik heb mijn Feedly alerts, waar ik helaas weinig aan toekom! Ik volg mensen op twitter die ik bij 
congressen tegenkom, en die interessante blogs publiceren (zoals Wowter! Of Scholarly Kitchen). 
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