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TOT GROTE HILARITEIT startte Eric Sieverts1 meteen met

een verontschuldiging voor ‘his stone coal English’, om

vervolgens een helder en zeer begrijpelijk betoog te hou-

den over Google. Zijn lezing sloot naadloos aan op de

ochtendworkshop van Jeroen Bosman over ‘de beGoogling

voorbij’. 

Sieverts zette het gebruik van Google en andere zoekma-

chines af tegen dat van de talrijke specialistische databases

zoals die in de meeste universiteitsbibliotheken te raadple-

gen zijn. In aanvulling op zijn reeds in het oktobernum-

mer van Informatie Professional gepubliceerde artikel,

bewees hij op overtuigende wijze waarom de databases het

altijd zullen afleggen tegen de eenvoud, de snelheid en de

behoorlijk goede resultaten van Google. 

Sieverts projecteerde een stuk of tien verschillende inter-

faces van databases achter elkaar op het scherm. Ze blijken

allemaal anders, met heel veel verschillende mogelijkhe-

den, die elk voor zich een studie vereisen, en met veel te

veel knoppen om uit te kiezen. Kortom, niet aantrekkelijk

voor de student die Google ook kent en de ervaring heeft

dat daarmee heel veel is op te sporen. Dat zo’n zoekmachi-

ne tal van beperkingen heeft en dat er buiten internet nog

heel veel te vinden is, interesseert die student weinig. Voor

veel gebruikers is een professioneel gezien sub-optimaal

resultaat helemaal geen probleem. Als je een paar aardige

treffers hebt die leveren wat je dacht dat je zocht, is het al

gauw goed. 

De oplossing die bibliotheken zouden moeten bieden, als

ze het gebruik van hun databases willen verhogen, ligt vol-

gens Sieverts bij de gemeenschappelijke interface of bij de

portals die zoekopdrachten naar verschillende zoekmachi-

nes sturen. Aan beide soorten oplossingen wordt momen-

teel hard gewerkt. Sieverts voorspelde echter dat tegelijk

met deze verbeteringen in bibliotheeksystemen, ook het

www-zoeken aan kwaliteit zal gaan winnen door op context

gebaseerde retrieval-technieken. De competitie tussen

Google c.s. en de databases zal dus nog wel even blijven

bestaan. 

Als medewerker van twee gerenommeerde onderwijsinstel-

lingen kreeg Eric nog een lastig te beantwoorden strikvraag

uit de zaal: ‘Is het erg als een student afstudeert op alleen

via Google gevonden materiaal?’ Zijn tactisch geformuleer-

de antwoord was, dat dat érg jammer is. Maar dat niet

altijd alle informatie nodig is om tot een goed stuk te kun-

nen komen.

Putting Search in Context
De trend van de verontschuldiging als aftrap was gezet,

want ook Simon Alterman2 startte met het rechtzetten van

een foutje in zijn meegeleverde bibliografie. De mix-up van

Marijke Verstappen*

Zoeken in de toekomst

Reva Basch tijdens IP Lezing:
gooi oude codes overboord 

De Tinbergenzaal in de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zat 

donderdag 3 oktober j.l. stampvol. De IP Lezing 2002 over ‘Zoeken in de toekomst’ 

trok ruim 200 bezoekers. De geïnteresseerden ‘came searching for something’, zoals 

dagvoorzitter Chris Frowein opmerkte. Naar goed Nederlands gebruik hielden alle 

sprekers, ook de Nederlandstalige, hun lezing in het Engels. De Informatie Professional

beweegt zich niet voor niets in een (virtuele) internationale wereld.

* Met bijdragen van Jos van Dijk en Jan Verhoeven

Kenneth Donau



15Informatie Professional 2002 [6] 11

informatie en het benutten van de technologie. En de infor-

mation providers – zoals Factiva – zorgen als vanouds voor

de content.

Is alles te automatiseren?
De derde spreker, Kenneth Donau,3 had ’s ochtends een

workshop verzorgd over de Autonomy-systemen. Door de

afwezigheid van zijn collega stond Donau ’s middags

wederom voor de zaal. Zijn insteek voor deze lezing was de

fundamentele shift van gestructureerde naar ongestructu-

reerde informatie.

De toenemende hoeveelheid ongestructureerde documen-

ten (denk met name ook aan e-mailberichten en webpagi-

na’s) geeft grote problemen bij het terugvinden. Het tradi-

tionele handmatige toekennen van ordeningskenmerken

(in welke geavanceerde vorm dan ook) is niet meer vol te

houden. Een te bewandelen weg is om aan tools dan ook

een zekere mate van intelligentie toe te voegen. 

Voor de sceptici onder de toehoorders trok Donau een

parallel met de ontwikkelingen in computerspelen: van de

simpele ‘tic-tac-toe’-versie naar de geavanceerde schaak-

computer, die uiteindelijk zelfs de grootste schaker van het

afgelopen decennium in het stof deed bijten. Er zijn nu

ook ‘smart tools’ voorhanden die zonder menselijke tus-

senkomst verzamelingen documenten kunnen categorise-

ren en retrieval mogelijk maken. 

Autonomy gebruikt concepten uit de informatietheorie van

Bayes en Shannon, om op basis van waarschijnlijkheid

woorden in een document en in het hele corpus van de ver-

zameling te karakteriseren. Hiermee kunnen dan allerlei

functies worden uitgeoefend: documenten categoriseren,

tot groepen clusteren, hyperlinken, terugvinden en soortge-

lijk zoeken. Donau gaf daarbij het voorbeeld van een mede-

werker die per e-mail een collega vraagt naar documenten

over een bepaald onderwerp. Terwijl de e-mail nog getikt

wordt, zoekt de ‘smart tool’ reeds alle relevante documenten

uit de organisatie. Een andere mogelijkheid is dat op basis

van zoekgedrag gebruikers kunnen worden geprofileerd,

data zouden doen vermoeden dat het met zijn carrière

‘downhill’ is gegaan, maar het tegendeel is waar. De vice-

president van Factiva sneedt in zijn lezing het thema aan

hoe de informatie-industrie zou kunnen omgaan met de

‘empowerment’ van de eindgebruikers. 

Alterman betoogde dat de technologische ontwikkeling

eigenlijk weinig verbeterd heeft aan het informatiegedrag:

nog altijd is er sprake van dat men informatie moet ‘halen’,

de informatievoorziening is niet geïntegreerd in het eigen-

lijke werk. Ook nu in de Google-wereld is er nog steeds een

scheiding tussen de job en de zoektocht naar de juiste

informatie. Alterman illustreerde dat met zijn uitspraak

‘Nobody’s job is reading the news’.

Met de groei van de hoeveelheid informatie en het feit dat

iedereen en alles ‘publiceert’, is content organisation derhal-

ve de uitdaging voor het wereldwijde bedrijfsleven. Er is

behoefte aan taakgebonden informatiehulp: samengestel-

de, relevante feiten ‘in context’, afgestemd op het nemen

van beslissingen, bij zich voordoende veranderingen.

Wat is daarvoor nodig? Voor Alterman is het duidelijk dat

de ‘business use case’ het uitgangspunt moet vormen, en

niet de informatie zelf of de technologie. Het gebrek aan

informatievaardigheden bij medewerkers en het feit dat

voor kwaliteitsinformatie steeds vaker betaald moet worden

omdat ‘nothing really free is’ (en derhalve ieder voor zich

zoeken duur is), vraagt om interventie. 

Kortom, structureer informatie volgens het wereldbeeld

van de organisatie. Denk daarbij aan klanten, concurren-

ten, leveranciers, producten, markten, afdelingen, regio’s

en dergelijke. En maak vervolgens taalonafhankelijke taxo-

nomieën voor wereldwijde organisaties. 

Voor deze activiteiten heb je mensen nodig die de ‘busi-

ness’ begrijpen, die relevante informatie kunnen filteren

en selecteren en die taxonomieën, classificaties en registers

kunnen bouwen; en laten dat nou net de informatieprofes-

sionals zijn. 

Alterman sloot af met de constatering, dat de opkomst van

eindgebruikerssystemen vanzelfsprekend is en vooral als

iets positief gezien moet worden. De eindgebruikers begrij-

pen de business het best, zij plaatsen informatie in context

van de job die ze moeten uitvoeren. De informatieprofes-

sionals zijn echter onontbeerlijk bij het structureren van de

Simon Alterman

Eric Sieverts
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Mooi gereedschap

Aan de hand van de demonstraties en voorbeelden toonde 
Kenneth Donau van Autonomy Nederland in de workshop 
‘Mooi gereedschap’ de werking van Autonomy-systemen. 

Autonomy onderscheidt zich binnen de ontsluitingssoftware door
de toepassing van de informatietheorieën van Bayes (waarschijn-
lijkheid) en Shannon (redundantie). Voor elk aan de verzameling
toegevoegd document wordt een profiel, concept genoemd, opge-
maakt, dat bestaat uit de documentwoorden voorzien van een
gewicht dat mede gebaseerd is op de woorden in de hele verzame-
ling (bij het groeien van de verzameling zullen dus alle profielen,
althans de gewichtswaarden daarin, moeten veranderen). 
Met woorden wordt eigenlijk alleen maar geduid op elementen in een
tekst: hoe die precies worden onderscheiden is niet duidelijk
gemaakt; laten we maar uitgaan van een aantal tekens tussen spaties
en/of lees- en andere bijzondere tekens. In ieder geval is er géén spra-
ke van het verwerken op basis van betekenis; de taal van de tekst doet
er dan ook niet toe, het profileringsmechanisme is daarvan onafhan-
kelijk (er zijn om te beginnen wel ongeveer 1000 documenten nodig). 

Autonomy kan vrijwel alle documentformaten uit vele applicaties
verwerken: tekstdocumenten, xml, html, databases, video- en
geluidsopnamen (waarbij speech recognition wordt gebruikt).
Voor de beelden – images en stills – zijn de mogelijkheden nog
tamelijk beperkt tot kleur en vorm. De herkomst van de documen-
ten doet er ook weinig toe: bestanden op een netwerk, feeds van
nieuwsdiensten, geselecteerde webpagina’s, zolang ze na analyse
bewaard worden, zijn ze via de retrievalfunctie terug te vinden.

In principe wordt de analyse gebaseerd op de volledige (vrije) tekst
van de documenten. Het is echter mogelijk om gestandaardiseer-
de taal bij de profilering te betrekken, bijvoorbeeld door taxono-
mie, thesaurus, trefwoordlijst in te lezen. Metagegevens, xml-tags
en (database)veldnamen worden vanzelfsprekend mééverwerkt. 

Alle functies die Autonomy biedt, zijn op het vergelijken van de
documentprofielen gebaseerd: de profielen kunnen meer of min-
der op elkaar lijken, de documenten dus meer of minder overlap-
pen. Bij de retrievalfunctie worden documenten gezocht waarvan
het profiel lijkt op dat van de zoekvraag (graag in natuurlijke taal
gesteld!): hoe groter gelijkenis, hoe relevanter het document. De
selectie kan eenvoudig worden verfijnd door de zoeker enkele zeer
relevante documenten in de antwoordverzameling aan te laten wij-
zen, en vervolgens het zoekprofiel met de profielen van de aange-
wezen documenten te verrijken. 
Door vergelijking van de profielen in een selectie, of de hele verza-
meling, kunnen op basis van overeenkomstigheid, documenten
worden gegroepeerd (clusterfunctie). Op basis van de samenhang
tussen de woorden per profiel kunnen ook structuren van woorden
worden afgeleid (taxonomiefunctie). De door afzonderlijke gebrui-
kers opgestelde interesseprofielen worden door hetzelfde mecha-
nisme geanalyseerd en kunnen worden verrijkt op basis van hun
zoekgedrag (profileringsfunctie). 

Het interne Autonomy demo-portal illustreerde de mogelijkheden
in een web-interface. Bij het opstarten wordt meteen een selectie
van de laatste aanvullingen (voornamelijk uit news feeds) getoond,
gebaseerd op het persoonlijke gebruikersprofiel (personalisation).

Men kan door de verzameling documenten browsen op basis van
door clustering samengestelde hoofd- en subcategorieën
(channels). Men kan persoonlijke zoekprofielen (agents) definiëren
voor het regelmatig herhalen van bepaalde zoekvragen (en daar
natuurlijk ook op geattendeerd worden); met het feedbackmecha-
nisme kunnen de agents verfijnd worden. 
Door vergelijking van agents (en ander gemonitord zoekgedrag)
kunnen personen met overeenkomende belangstelling worden
opgespoord (collaboration). Er is vanzelfsprekend een retrieval-
functie (met eerdergenoemde verfijningsmogelijkheid), en men
kan selecties clusteren, waarbij ook grafische voorstellingen worden
getoond die de onderlinge samenhang van clusters laten zien
(eilanden die al dan niet aan elkaar vastzitten of bij elkaar staan),
of het verloop in de tijd tonen (‘spectograaf’). 
Bij de presentatie van zoekresultaten kunnen samenvattingen wor-
den getoond, bestaande uit achter elkaar geplaatste karakteristieke
zinnen uit een document. Werken met verschillende talen (cross lin-
gual) vergt voorlopig een aparte actie op basis van vertaalsoftware.

Een intrigerende toepassing vormt de koppeling van de retrieval-
functie aan tekstverwerking. Hierbij wordt het document-in-wor-
ding (zeg de eerste zin) opgevat als een zoekvraag, waarvan de
meest relevante antwoorddocumenten in een venstertje kunnen
worden aangeklikt. Deze antwoordset wijzigt tijdens het doorwer-
ken aan het document, het zoekprofiel wordt immers uitgebreid.
De vraag is natuurlijk in hoeverre de antwoordset documenten 
kan opleveren die al op het uiteindelijk beoogde document lijken.

Autonomy lijkt vooral toepasbaar in de omgeving van grote, breed-
georiënteerde organisaties waar de interessegebieden snel veran-
deren: met de hand ontsluiten en ordenen is hier niet meer betaal-
baar. In stabielere, sterk gespecialiseerde omgevingen zou de
software wel eens te weinig selectief kunnen zijn, of te duur.

Enkele toepassingen van de software zijn openbaar toegankelijk:
vele functies worden getoond op de site van Global Watch
(www.globalwatchonline.com/index.aspx; zie ook de user guide).
Zoektoepassingen zijn te zien bij www.export.gov/Advsearch.htm
en computer.org/search.htm. Jan Verhoeven

Kenneth Donau met de
deelnemers aan zijn workshop
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bijvoorbeeld ten behoeve van automatische attendering. 

Is alles dus te automatiseren? Nee. Echter, de informatie-

professional hoeft zich niet meer met de ontsluiting an

sich te bemoeien. Wel moet hij/zij zich bezighouden met

de kwaliteit van het bronnenmateriaal en met de keuze van

de bronnen. Andere noodzakelijke activiteiten zijn het

handmatig maken van op de organisatie afgestemde taxo-

nomieën voor betere resultaten bij de Autonomy-procedu-

res, en het aanpassen van de interfaces en de presentatie

van de zoekresultaten aan de specifieke gebruikersgroep.

De rest gaat vanzelf…

Measuring our Research Skills in 
the Internet Age

De middag werd afgesloten door Reva Basch,4 die het wel

een uitdaging vond om als keynote speaker de afsluitende

lezing te houden in plaats van de spits af te bijten. Als erva-

ren schijfster voor zowel vakgenoten, met gespecialiseerde

werken als ‘Secrets of the Super Net Searchers’, als voor

Dummies5 kon zij haar publiek met een diepgaand en tege-

lijkertijd zeer helder verhaal aan het denken zetten en ver-

maken.

Ze poneerde direct de prikkelende vraag of de informatie-

professionals wel zo competent zijn als ze denken. Ze heb-

ben zich een zekere set vaardigheden eigen gemaakt en

weten prima de weg in een bepaalde informatieomgeving.

De vraag is of deze vaardigheden voldoen in de wereld van

het web, in die open en ongestructureerde wereld.

Basch haalde ter illustratie een onderzoek aan waaruit blijkt

dat 88 procent van mensen die zich als ‘ervaren online

gebruikers’ zien, denkt voldoende vaardigheden te hebben.

Echter, 86 procent geeft aan eigenlijk niet te weten welke

informatie beschikbaar is. Kortom, leven de informatiepro-

fessionals niet onder de ‘delusions of adequacy’?

De informatieprofessional heeft een drietal unieke compe-

tenties in huis: ‘the know how how to search, where to

search and how to judge quality’. Basch bekeek deze com-

petenties in het licht van het web. 

The ‘know how to search’ komt in een ander daglicht te

staan als je bedenkt dat op het web ook het virtuoze zoeken

van de informatieprofessional niet alle of zelfs maar de juis-

te informatie zal opleveren. Operationele fouten zijn daar-

aan debet. Web based search services worden ondertussen

standaard en als gebruiker krijg je een – beperkte – keuze

voorgeschoteld. Maar een informatieprofessional wil eigen-

lijk invloed hebben op de wijze van zoeken en de achteraf

paadjes kunnen bewandelen om zo de maximale kans op de

gewenste informatie af te dwingen. Dat wordt allengs min-

der mogelijk. Het strategische denken van de informatie-

professional, een van zijn/haar sterktes, wordt zo uitgehold.

De ‘know how where to search’ komt ook onder druk te

staan. De eigen collectie en de latere online databases ken-

de men als de broekzak. Maar nu de informatie overal en

nergens te vinden kan zijn, raken de informatieprofessionals

de grip erop kwijt. Basch nam de toehoorders aan de hand

langs enkele nieuwe vindplaatsen in de virtuele wereld. Te

beginnen met ‘Beyond the search engines’: ‘the invisible

web’ dat niet door de zoekmachines wordt bestreken, dus

waar andere manieren van toegang moeten worden gezocht. 

Vervolgens stapte ze over naar ‘Beyond the mainstream’:

de weblogs en forums die waardevolle informatie kunnen

opleveren, zolang je oog houdt voor de subjectiviteit van

het gevonden materiaal. De wereld van ‘Beyond text’ is die

van audio en video. Een veelheid aan bronnen die interes-

sant materiaal kan opleveren, als je maar weet hoe en waar

te zoeken. 

En als laatste ‘Beyond the web itself’. Basch gaf voorbeel-

den van peer-to-peer netwerken (P2P) als KaaZa en Gnutel-

la, aan intrigerende werelden van informatie onder namen

als Docster of Cooltown. Het is voor een informatieprofes-

sional noodzaak om steeds dit wisselend en evoluerend

landschap te blijven verkennen.

En dan de derde competentie, de vaardigheid van de infor-

matieprofessional om de kwaliteit te beoordelen. Die kriti-

sche blik, die ook de eindgebruikers zich eigen moeten

maken als ze alleen nog maar ‘Googlen’. Maar dan nog

geldt, dat zoeken op het web lijkt op het zoeken in een back

box, hetgeen het beoordelen van de kwaliteit zeer bemoei-

lijkt.

Basch sloot haar lezing af met wat relativerende gedachten.

Jazeker, de informatieprofessional kan meer en beter,

maar de klant heeft daar niet altijd behoefte aan. Dus ‘let

go and let Google’.6 En gooi a.u.b. de oude codes over wat

kwaliteit is overboord. Immers, niet alleen de gedrukte

werken zijn kwalitatief boven alle verdenking verheven.

Reva Basch

‘The internet belonged to us (the information professionals) long before it belonged to

Google, so it’s time to take it back’

–>
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Combineren en classificeren
Het bouwen van een taxonomie voor de gecombineerde interne
(Word-documenten, e-mails) en externe informatie (databases,
webpagina’s) van een organisatie: hoe doe je dat? In de workshop
‘Het combineren en classificeren van in- en externe informatie-
bronnen’, door Simon Barker, Peter Dupain en Jan Willem Logten-
berg, werd een demonstratie gegeven van de door LexisNexis en
Verity ontwikkelde systemen en techniek. Ook werd het bouwen
van een nieuwe taxonomie (muziek!) gedemonstreerd. Het aantal
deelnemers aan de workshop was helaas te groot om zelf achter
de pc’s aan de slag te gaan. Er was veel belangstelling voor onder
meer de gevolgen van de aanschaf van een ‘taxonomiepakket’ voor
het personeelsbestand in de organisatie, de kosten, en de criteria
om te bepalen of de aanschaf zinvol is voor je organisatie. 
De taxonomieën die nu beschikbaar zijn betreffen Corporate
Enterprise, Banking & Finance en Insurance. Op de LexisNexis 
Infopro site staat een overzicht van de taxonomieën waar aan
gewerkt wordt. Marieke Kramer

De beGoogling voorbij
Jeroen Bosman, vakreferent ruimtelijke wetenschappen UB Utrecht,
presenteerde in zijn leerzame workshop ‘De beGoogling voorbij’
maar liefst 24 mankementen aan de populaire zoekmachine Goog-
le. Dat deed hij niet om ons te weerhouden van het gebruik van dit
instrument. Hij erkende zonder meer dat Google door zijn een-
voud en goede resultaten een topper is. Toch is het, zeker voor de
informatieprofessional, wel belangrijk om te weten dat er ook
beperkingen zijn. En dat er voor vele van deze beperkingen goede
alternatieven zijn. Google blijkt niet overal te komen (niet onder-
aan lange pagina’s bijvoorbeeld) en niet overal even vaak. Met
Google kun je niet zoals bij AltaVista alle Booleaanse operatoren
gebruiken en trunceren werkt ook niet. Verfijnen is een probleem bij
Google als je heel veel resultaten hebt. Teoma doet dat veel beter. 
Alle 24 punten werden door Bosman met voorbeelden van eigen
zoekacties geïllustreerd. En bij vrijwel elk probleem bood hij een
oplossing aan, soms een andere zoekmachine (vaak Alltheweb,
viel me op), soms de op de eigen pc te installeren zoeksoftware
van Copernic. Alternatieven op bepaalde gebieden zijn vaak ook de
door mensenhanden gemaakte specialistische gidsen. En verder
had hij nog de tip om in Google altijd te werken met drie termen
voor een enigszins overzichtelijk resultaat. Jos van Dijk

Intelligent zoeken
De tien populairste zoekmachines coveren maar tien procent van
het web. Daarbij bieden ze vervuilde informatie en laten ze zich
betalen voor een hoge ranking van links in de zoekresultaten. Als
tegenhanger daarvan, en tevens als marketinginstrument voor de
(web)database Science Direct, lanceerde Elsevier Science vorig jaar
april Scirus. Deze gratis zoekmachine concentreert zich uitsluitend
op (90 miljoen) wetenschappelijk gerelateerde websites en (17 mil-
joen) documenten uit bronnen als Medline, BioMed Central en
Nasa. Scirus indexeert de complete documenten, geclassificeerd in 
vakgebied. De (algoritmische) ranking van de zoekresultaten
gebeurt enerzijds statistisch (de frequentie waarin een zoekterm
voorkomt in het gevonden document), anderzijds dynamisch (het
aantal links dat naar het betreffende document verwijst). 
In haar workshop ‘Intelligent zoeken’ legde Femke Markus de wer-
king en marktpositie van Scirus uit en bestookte ze de deelnemers
met de vraag hoe Scirus de wetenschappelijke gemeenschap nog
beter ten dienste zou kunnen zijn. Wim Verbei

Peter Dupain

Jeroen Bosman (rechts) met de
deelnemers van zijn workshop

Femke Markus
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Daarbuiten is de grote, uitdagende wereld vol met informa-

tie; daarbinnen, in het hoofd van de informatieprofessio-

nal, zit in principe de kennis om daarmee om te kunnen

gaan. Kennis over taxonomie, over het ontwikkelen van

goede gebruikersinterfaces en dergelijke.

Haar statement is dan ook: ‘the internet belonged to us

(the information professionals) long before it belonged to

Google, so it’s time to take it back’.

Paneldiscussie
De discussie met de sprekers van de middag spitste zich

toe op de zin of onzin van kwaliteitsstempels of -keurmer-

ken voor websites. Er is een Europees project gestart, waar-

in een derde, onafhankelijke partij de kwaliteit bepaalt van

een website en een keurmerk toekent. Het panel stond hier

kritisch tegenover. 

Basch vond het op zich een interessante gedachte, maar

voorzag vele haken en ogen bij de implementatie. In de VS

is een dergelijke aanpak al snel gestrand op politieke weer-

stand en operationele problemen. Zij gaf het publiek mee,

dat een dergelijk keurmerk niet per definitie nodig is; op

vele weblogs staan lijsten met favoriete sites van experts in

een bepaald terrein. 

Voor websites waar bijvoorbeeld de volksgezondheid in het

geding is, konden de panelleden zich voorstellen dat een

dergelijk keurmerk zin heeft en dat het ook nog te opera-

tionaliseren is. Maar in algemene zin niet. Sieverts stond

erg sceptisch tegenover een dergelijk project en noemde

het zelfs sinister dat er een entiteit is die zou bepalen wat

goed is om te lezen. 

De panelleden vroegen zich in alle gemoede af of juist de

Europese Unie zoiets op zich zou moeten, of überhaupt

zou kúnnen nemen. 

De boodschap van het panel over dit item was in lijn met de

lezingen: blijf als informatieprofessional werken aan de ver-

betering van je vaardigheden en gebruik de tools die er al zijn.

Noten
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matie Professional.

2. Simon Alterman is vice-president van Content Factiva, een onderne-

ming van Dow Jones & Reuters.

3. Kenneth Donau is Technology Specialist bij Autonomy in Nederland.

4. Reva Bach is schrijver, redacteur en consultant voor de online indu-

strie. Ze heeft haar eigen bedrijf opgericht: Aubergine Information 

Services.

5. Reva Basch is ook auteur van onder andere ‘Researching online for

Dummies’.

6. Vrije bewerking van een populaire bumpersticker in de VS.

Marijke Verstappen is directeur van Hotei Management en Advies en
redacteur van Informatie Professional.

Vraag week 1
Als u op zoek bent naar informatie (zakelijk), wie is dan de beste zoeker?
1. de informatiespecialist van mijn eigen organisatie (13%)
2. mijn commerciële informatiedienstverlener, namelijk ... (5%)
3. ik zelf (82%)
4. andere, zoals: ... (-)

Dat krijg je met voornamelijk professionals tussen de respondenten.

Vraag week 2
Als u op zoek bent naar informatie (zakelijk), wat is voor u dan 
meestal de beste bron?
1. een internetzoekdienst, namelijk ... (38%)
2. een commerciële zoekdienst, namelijk ... (6%)
3. een database waartoe ik toegang heb, namelijk ... (44%)
4. een andere bron, namelijk ... (12%)

Databases dus nog net boven internet. 

IP Prijsvraag

En de winnaar is…
Als introductie en voorbereiding op de IP Lezing 2002 organiseer-
de Informatie Professional – via de nieuwsbrief IP Flash en het
blad zelf – een heuse prijsvraag. De vragen sluiten aan op het 
thema van de lezing, ‘Zoeken in de toekomst’, en de prijzen 
waren geen vette Volvo’s of dunne voorbedrukte t-shirtjes, 
maar heuse ‘zoek’-prijzen.
Hieronder de vragen en de gegeven antwoorden (in percentages
achter elke keuze). Daarbij tevens een korte conclusie, waar 
mogelijk. En tot slot de gelukkige winnaars en hun prijzen.

–>

Dagvoorzitter
Chris Frowein

Een stampvolle zaal
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Vraag week 3
Als ik (zakelijk) een zoekvraag stel op internet (via Google of 
vergelijkbaar gereedschap), dan bekijk ik meestal op de volgende
manier de antwoorden:
1. ik kijk met een schuin oog het eerste scherm langs en kies de

meest veelbelovende link (59%)
2. ik kijk de eerste paar links na (2-4) (18%)
3. ik probeer de gevonden verzameling, als die te groot is, met

een volgende opdracht te verkleinen (11%)
4. als de gevonden verzameling te groot is, haak ik af (-)
5. anders, nl. ... (12%)

Een grote meerderheid volgt de makkelijkste weg, maar we hebben
dan ook eerst (zie vraag 2) in een goede database gekeken.

Vraag week 4
Als ik informatie nodig heb over mijn eigen vakgebied, kijk ik altijd 
als eerste in:
1. mijn eigen papieren bibliotheek of archief (40%)
2. mijn eigen elektronische bestanden (20%)
3. de bronnen van mijn organisatie (20%)
4. externe informatiebronnen, zoals ... (20%)

Opvallend dat slechts een kleine meerderheid (60%) eerst in de
eigen spullen gaat zoeken.

Vraag week 5
Over tien jaar is de belangrijkste en beste bron bij het zoeken naar
informatie:
1. een grote geïntegreerde, in één keer doorzoekbare catalogus

van alle belangrijke bibliotheken in de wereld (12%)
2. een grote virtuele kennisbank, waarin alle informatievragen en 

-antwoorden zijn opgeslagen (19%)
3. de Google van dat moment (31%)
4. anders, namelijk ... (38%)

Vraag week 6
De belangrijkste wijziging in de rol van de informatie professional over
5-10 jaar is:
1. hij/zij zal nog uitsluitend bezig zijn met het verzorgen van toe-

gang tot bronnen en het selecteren en implementeren van
zoekgereedschap (13%)

2. hij/zij zal vooral bezig zijn met het faciliteren van contentleve-
ranciers in de eigen organisatie (en externe leveranciers) zodat
die hun materiaal eenvoudig beschikbaar kunnen stellen en dat
ook daadwerkelijk doen (31%)

3. er zal niet zoveel veranderen in de rol, uitsluitend modernise-
ring van bronnen en gereedschap (31%)

4. er zal geen informatie professional meer nodig zijn, gebruikers
en automatisering kunnen het samen (-)

5. anders, namelijk ... (25%)

De enige vraag waarbij twee antwoorden even vaak als meeste
gekozen zijn. Gelukkig kiest er niemand voor 4.

Vraag week 7
Wij zijn allemaal informatieprofessionals die dus meer dan gemiddeld
goed kunnen zoeken. Toch hebben ook wij onze zwakheden en erger-
nissen. Mijn grootste ergernis als ik een zoekopdracht geef en doe uit-
voeren is:

1. het is zo lastig mijn informatievraag te formuleren en om te
zetten in een zoekcommando (8%)

2. het is onmogelijk om in een keer alle bronnen te laten doorzoe-
ken, ik moet steeds dezelfde vraag opnieuw stellen (46%)

3. ik krijg altijd te veel antwoorden (“hits”) en ben dan zo lang
bezig met zoeken naar het meest informatieve (8%)

4. ik heb geen ergernissen, maar fantastische collega’s die voor
mij zoeken (-)

5. anders, nl. ... (38%)

Het is helder wat de grootste ergernis is. Gezocht: een overall
index!

Vraag week 8
Teneinde gebruikers zo goed mogelijk te ondersteunen bij het zoeken
naar informatie, is de belangrijkste taak voor uw eigen bibliotheek de
komende jaren:
1. het implementeren van een portal die geïntegreerd toegang

biedt tot alle bronnen (catalogi, databases, tijdschriften, digita-
le documenten) (65%)

2. het ontwikkelen en onderhouden van een bedrijfsspecifieke
taxonomie en die daadwerkelijk (doen) inzetten bij het ontslui-
ten van alle bronnen (7%)

3. een zoekmachine implementeren zo simpel als Google, waarbij
alle eigen en toegankelijke bronnen zijn geïndexeerd (7%)

4. het in huis houden en halen van professionele zoekers (infor-
matiespecialisten) met kennis van ons bedrijfsdomein (7%)

5. anders, nl. ... (14%)

Een ruime meerderheid voor het portal! Vooral dus om de ergernis
uit de vorige vraag weg te werken.

Respondenten
De volledige ranglijst van respondenten (niet iedereen heeft alle
vragen beantwoord):

Ria Schildermans 6
Friso Faber 6
Johan Vansteenhuyse 5
Annelies Schoonens 5
Ronald van Dieënl 5
Marwine van der Molen 5
Cora Rudolphie 4
Linda Hartgring 4
Sergio Felter 4
Winnie Schats 4
Martin Berends 3
Heidi Blankenburgh 3
Paula Franken 3
Hans de Man 3

De winnaars
De eerste prijs, een gratis toegangskaart voor de IP Lezing, is naar
Ria Schildermans gegaan.
Tweede prijswinnaar Friso Faber krijgt ‘Het zoekboek voor het web’
van Marten Hofstede.
En de winnaar van de derde prijs, Johan Vansteenhuyse, ontvangt
een gratis toegangsbewijs voor een mooie doolhof-tuin naar keuze.
Alle deelnemers hartelijk dank!

Marcel van Dijk 2
Olga van Dijk 2
Charles Citroen 2
Rene van Dam 2
Adrianne Waldt 2
Jan W. Schoones 1
Ruud Hobma 1
Nelleke van Bladeren 1
Jan Melissen 1
Theo de Beer 1
Andrea von Rotz 0
Peter Graat 0
Sarah Buys 0




