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Overzicht van internetsites t.b.v. onderzoek in de bibliotheeksector 
 
Inleiding 
 
Dit document bevat korte beschrijvingen van en verwijzingen naar internetsites die van belang kunnen 
zijn voor onderzoek in de openbare bibliotheeksector. De verzamelde internetsites kunnen als 
hulpmiddel dienen bij het uitvoeren van eigen onderzoek en zijn zeer gevarieerd van aard: van 
zoekmachines, overheidssites tot marktonderzoekbureaus en (statistisch) bronnenmateriaal. 
Ter wille van de overzichtelijkheid zijn de verzamelde internetsites onderverdeeld in dertien rubrieken. 
Het document wordt elk jaar herzien en/of uitgebreid. Tips en suggesties zijn van harte welkom! 
 
Drs. Wies Groeneveld (onderzoeker ProBiblio) 
E-mail: wgroeneveld@probiblio.nl
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1. Webindexen 
 
Vooraf 

Het tijdschrift Informatie Professional (www.informatieprofessional.nl) heeft in 2001 een websitetest 
gericht op WebWegWijzers. Verschillende webindexen werden aan een oordeel onderworpen. Het IP 
Panel is deze keer op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag wat een portal, of WebWegWijzer, 
zoals het panel ze gedoopt heeft, de zoeker naar informatie te bieden heeft. Het ging het panel puur 
om de ‘thematische overzichtswebsite’. Zie voor de uitkomsten van dit onderzoek: Informatie 
Professional van juni 2001 of de website van Informatie Professional: 
http://www.informatieprofessional.nl/. Regelmatig worden nieuwe ontwikkelingen in webindexen en 
zoekmachines gerapporteerd. Enkele webindexen zijn: 
1.1 B9 internet Diensten
www.b9.nl is een portalsite voor informatie gericht op Nederland. Informatie op allerlei gebied, dus ook 
onderzoek. Zoeken op www.b9.nl kan via indexen op plaats of naam, via gidsen en via de 
zoekmachines. 
B9 is een zelfstandige organisatie en neemt elke link in www.b9.nl op, ongeacht waar deze vandaan 
komt of naartoe gaat. Voorwaarde is alleen dat de informatie gericht is op de Nederlandse markt, en bij 
voorkeur in de Nederlandse taal wordt gepresenteerd. Er zijn verder enige praktische spelregels om te 
garanderen dat elke link goed blijft functioneren en misbruik wordt voorkomen. 
http://www.b9.nl/start/index.htm
 
1.2 Kennislink
Kennislink maakt populair wetenschappelijke informatie toegankelijk voor een breed publiek. Vooral 
scholieren behoren tot de doelgroep. In het begin beperkt de internetpagina zich nog tot onderwerpen 
waarmee middelbare scholieren met de profielen 'Natuur & Techniek' of 'Natuur & Gezondheid' te 
maken krijgen. Maar gaandeweg komen daar ook 'Cultuur & Maatschappij" en 'Economie & 
Maatschappij' bij. Kennislink wil betrouwbare informatie verschaffen op het gebied van alle 
wetenschapsgebieden.  
De nadruk ligt daarbij op betrouwbaar. Kennislink is meer dan een portalsite alleen. Kennislink heeft 
eigen inhoud, zoals artikelen die zijn geschreven door mensen uit de wetenschap zelf. Een deskundige 
redactie rapporteert over het laatste nieuws uit de wetenschap en illustreert dat ook aan de hand van 
beeld en multimediafragmenten. Daarnaast bevat Kennislink een grote hoeveelheid artikelen uit 
populair wetenschappelijke bladen, tijdschriften en webpublicaties. Ook verschaft Kennislink adressen 
van belangrijke (onderzoeks)organisaties. Al deze informatie is snel en eenvoudig te vinden door 
middel van een ingenieus zoeksysteem.  
www.kennislink.nl
 
1.3 Startpagina.nl
Startpagina.nl is een site die een startpunt wil zijn voor het vinden van informatie van zeer 
uiteenlopende aard, die ook voor bibliotheken interessant kunnen zijn. Een bespreking van deze site 
door Rob Coers is verschenen in BibliotheekBlad nr 7, 1999. Startpagina.nl heeft ook ‘dochter-sites’, 
waarin naar veel sites op specifieke interessegebieden wordt verwezen. Eén van die ‘dochters’ is 
bibliotheek.pagina.nl. 
http://www.startpagina.nl
 
1.4 Verzamelgids.nl 
Via de organisatie Networking4all kan iedereen een internetpagina beheren die overeenstemt met 
zijn/haar interesses en dit zonder server-ruimte, speciale technische kennis of eventuele bijkomende 
kosten. Door middel van een Content Management Systeem kan men online zijn/haar pagina beheren. 
Men hoeft niet te beschikken over HTML-kennis, geen bestanden te uploaden en geen speciale codes 
in te voeren. 
http://www.verzamelgids.nl/
 
1.5 WebRing
Een webring bestaat uit een verzameling websites over één bepaald onderwerp, die alle aan elkaar 
gekoppeld zijn in een loop, zonder begin of einde. Hèt overzicht van webringen is te vinden bij 

http://www.informatieprofessional.nl/
http://www.informatieprofessional.nl/
http://www.b9.nl/start/index.htm
http://www.kennislink.nl/
http://www.startpagina.nl/
http://www.verzamelgids.nl/
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WebRing. Hier zijn ongeveer 40.000 ringen bijeengebracht en gerubriceerd naar onderwerp. Een 
bespreking van de WebRing van Rob Coers is gepubliceerd in BibliotheekBlad 1999, no. 6, pag. 9. 
http://www.webring.org
 
1.6 Zoek.pagina.nl
Dochter van Startpagina.nl. Geeft een overzicht van zoekmachines en webindexen, nationaal en 
internationaal.  
http://zoek.pagina.nl/
 
 

2. Zoekmachines en zoektips 

Over zoekmachines wordt regelmatig gepubliceerd, onder andere in de vakbladen Bibliotheek(Blad) en 
Informatie Professional (www.informatieprofessional.nl) . Vaak worden nieuwe ontwikkelingen 
beschreven of vergelijkingen tussen verschillende zoekmachines gemaakt. In juni 2006 heeft 
Informatie Professional een themanummer gewijd aan zoekmachines. 

De onderstaande selectie van zoekmachines is verre van volledig. Sommige zoekmachines verwijzen 
ook weer naar andere. Een aparte subrubriek wordt gevormd door de zoekdiensten voor 
wetenschappelijke informatie, die een snelle ontwikkeling doormaken. 

2.1 ‘Enkelvoudige’ zoekmachines 
 
2.1.1 AltaVista
AltaVista is een zoeknetwerk van het Internet dat unieke technologie en services integreert om sneller 
relevante resultaten te leveren aan zowel individuele gebruikers als internetbedrijven. Oorspronkelijk 
een e-mailindex, die zich later heeft ontwikkeld tot fulltext-zoekmachine. Vanwege de ongewone 
fascinatie van het lab voor oude e-mails, had een onderzoeker een zeer nauwkeurige e-mailindex 
aangelegd om bulletinboardgesprekken van de afgelopen 10 jaar bij te houden. Via deze index konden 
specifieke stukjes informatie in de opgeslagen e-mails gemakkelijk teruggevonden worden. De 
onderzoekers gebruikten dit gereedschap om heftige technische discussies te beëindigen. Deze 
methode om volledige tekst te doorzoeken werd de basis van AltaVista en een van de eerste 
zoekmachines, waarmee gebruikers nog steeds specifieke informatie op het snel groeiende World 
Wide Web kunnen vinden. 
Een groot nadeel van AltaVista is commercialisering: deze zoeker is begin 2003 overgenomen door het 
bedrijf Overture. Hierdoor zijn de zoekresultaten niet alleen onvolledig, maar verwijzen slechts naar 
betaalde links in plaats van naar echte zoekresultaten. 
http://nl.altavista.com/ (AltaVista Nederland) 
 
2.1.2 Ask Nederland
De Engelstalige zoekmachine ‘Ask Jeeves’ heeft nu een Nederlandse versie geopend. Met een bèta-
versie (per januari 2006) heeft Ask Jeeves www.AskJeeves.nl, ofwel Ask Nederland op de 
Nederlandse zoekmarkt geïntroduceerd. Op deze manier zorgt de zoekmachine ervoor dat resultaten 
in het Nederlands sneller worden gevonden. In plaats van het internet af te zoeken kan een 
‘Nederlands’ filter gebruikt worden. 
http://www.AskJeeves.nl
 
2.1.3 Google
De zoekmachine Google is zeer populair. De gebruikersinterface is in diverse talen, o.a. het 
Nederlands, beschikbaar. Er is de mogelijkheid om geavanceerd te zoeken met de Booleaanse 
operatoren AND, NOT en OR en met een opgegeven woordreeks. Er kan gekozen worden in welke 
taal de resultaten moeten zijn en zelf eenvoudig opgeven dat de zoektermen alleen binnen één 
bepaald Internetadres mogen voorkomen. Google biedt ook de mogelijkheid om documenten die in het 
PDF-formaat zijn opgemaakt (vaak broninformatie van hoge kwaliteit) vindbaar te maken op hun 
inhoud, waarmee een belangrijk deel van het zogenaamde invisible web of het deep web ontsloten 
wordt. Een bespreking van de zoekmachine Google van Rob Coers is gepubliceerd in BibliotheekBlad 
4 (2001), pag. 14. Ook het oktobernummer 2001 van Informatie Professional bevat een uitgebreide 
bespreking van Google. 

http://www.webring.org/
http://zoek.pagina.nl/
http://www.informatieprofessional.nl/
http://nl.altavista.com/
http://www.askjeeves.nl/
http://www.askjeeves.nl/
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http://www.google.com/
Sinds eind 2005/begin 2006 publiceert Google ook een nieuwsbrief voor bibliothecarissen: Google’s 
Newsletter for Librarians, http://www.google.com/librariannewsletter/0106
Google biedt ook meerdere diensten aan: 
- Google Print of Google Book Search (in de Nederlandstalige versie: ‘Zoeken naar boeken’), een 
programma dat boeken online toegankelijk wil maken: http://www.books.google.com (Engelstalig) of 
http://www.books.google.nl (Nederlandstalig) 
- Google Librarian Newsletter: 
http://www.google.com/newsletter/librarian/librarian_2005_12/newsletter.html
- Google Earth: om foto’s van het hele aardoppervlak te verspreiden: http://earth.google.com. 
- Google Nieuws (in diverse talen). Voor Nederland: http://news.google.nl/ (zie ook 11.1) 
- Google Base. Bij Google Base kunnen gebruikers zelf informatie-items aandragen en er allerlei 
terugvindkenmerken aan toevoegen. Daarvoor wordt ook een aantal ‘item types’ aangeboden, o.a. 
cursusprogramma’s , persoonsprofielen, producten en events. http://base.google.com. 
De dienst Google Trends geeft d.m.v. grafiekjes inzicht in hoe vaak naar welke woorden wordt 
gezocht. Dit geeft voor informatiespecialisten enig inzicht in het zoekgedrag van gebruikers, maar lijkt 
vooral interessant voor de marketingwereld. 
http://www.google.com/trends
 
2.1.4 HotBot
De zoekmachine HotBot, die vooral gebruikt werd door ervaren internetters, heeft een tijdlang in de 
schaduw gestaan van Google. HotBot is nu zodanig vernieuwd dat het juist gebruik gaat maken van 
Google, en van nog drie andere zoekmachines: Fast, Inktomi en Teoma. Gebruikers van HotBot 
kunnen nu zelf kiezen uit een van deze. De combinatie van deze vier maakt een gigantisch bestand 
van ruim zes miljard pagina’s doorzoekbaar. HotBot dat geen advertenties voert, gaat zich, niet als 
eerder Google, wel op de markt van de betaalde of gesponsorde zoekresultaten begeven. 
http://www.hotbot.lycos.nl/
 
2.1.5 Ilse
De zoekmachine Ilse heeft haar zoektechnologie onlangs volledig vernieuwd en aangepast: meer 
resultaten die op een betere manier in volgorde zijn gezet. Nadat Ilse een tijdlang wat buiten beeld was 
geraakt door concurrent Google, komt Ilse weer meer in het vizier, doordat ze streeft naar continue 
verbeteringen aan de zoekmachine. 
http://www.ilse.nl
 
2.1.6 Soople
Deze site is gemaakt om mensen bekend te maken met alle functies van Google. Het kan veel meer 
dan het op eerste gezicht oogt. Vele mensen weten bijvoorbeeld niet dat je met Google je zoekacties 
kan verfijnen tot soort document, soort site of tot een specifieke site. Tevens zijn er vele andere 
handige functies die Google biedt; het zoeken in het laatste nieuws (Engels), het opzoeken van 
definities (Engels), het gebruik van Google als geavanceerde rekenmachine of als vertaalmachine. 
Iedere zoekmogelijkheid heeft zijn eigen zoekveld met keuzemenu’s voor de relevante opties. 
http://www.soople.nl/
 
2.1.7 Vakwijzer 
Vakwijzer is een bijzondere zoekmachine op Kennisnet. Vakwijzer is een grote doorzoekbare 
verzameling beoordeelde bronnen op Kennisnet en Internet, die speciaal geschikt zijn voor het 
onderwijs. Honderden docenten in de vakcommunities van Kennisnet zorgen samen met medewerkers 
van de openbare bibliotheken voor het verzamelen, selecteren, rubriceren, beschrijven en beoordelen 
van de bronnen. Deze specialisten willen zo tegemoetkomen aan de vraag van veel leerlingen en 
collega's naar meer gestructureerde informatie op Kennisnet. Vakwijzer bevat voornamelijk links naar 
materiaal op het web. Maar het materiaal kan ook direct in Vakwijzer worden opgenomen. Zo fungeert 
Vakwijzer als vindplaats van online lesmateriaal.  
http://davindi.kennisnet.nl/zv/index.jsp
 
 
2.1.8 Vindex
De zoekmachine ‘Vindex’ is specifiek op Nederland gericht. Vindex heeft een aantal zogenaamde 
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expertisegebieden geïntroduceerd waarbinnen ‘verticaal’ kan worden gezocht. Dit betekent dat de 
zoekactie beperkt wordt tot pagina’s die binnen een dergelijk zoekgebied geplaatst zijn. De 
expertisegebieden zijn gedefinieerd naar de toptien van zoekwoorden bij Vindex. Het gaat om de 
gebieden nieuws, financieel, telecom, reizen en muziek. 
http://www.vindex.nl
 
2.1.9 Voelspriet
Voelspriet is een uitgebreide website over zoeken op Internet, zoekmachines en is zelf ook een 
zoekmachine. Hiermee wil Voelspriet een gidsfunctie op Internet vervullen. Allerlei aspecten van het 
zoeken op Internet worden weergegeven in het hoofdmenu in het linkerframe. 
http://www.voelspriet.nl/
Voelspriet heeft ook een kale, rechttoe rechtaan zoekmachine, zonder toevoegingen als buttons, enz.: 
http://www.voelspriet.nl/minivoelspriet.htm
Voelspriet.nl heeft voor zoekdienst Google een handige 'schil' geschreven die zoekt in Nederlandse 
documenten. Met Google is simpel te zoeken in bijvoorbeeld Word-documenten. Met de Google-
documentenzoeker van Voelspriet kan nu via invoerschermen handig worden gezocht op bijvoorbeeld 
.doc-, .ppt- en rtf-bestanden. 
http://www.voelspriet.nl/googledocumentenzoeker.htm
 
2.1.10 WoW!ter / 10 tips voor het zoeken op het Web
Tips van Wouter Gerritsma, informatiespecialist Bibliotheek Wageningen UR en docent VOGIN. 
http://wowter.pbwiki.com/10%20tips%20voor%20het%20zoeken%20op%20het%20Web  
 
2.1.11 Zoekprof
Deze website, opgezet door Volkskrant-webredacteur Theo Stielstra, gaat over de werking en het 
gebruik van zoekmachines. Het is een handleiding voor het zoeken op Internet voor professionals als 
journalisten, bibliothecarissen en documentalisten. De website bestaat uit statische informatie en 
dynamische onderdelen. Statisch is de informatie die niet of nauwelijks zal veranderen, verder is de 
site actueel, nieuwtjes kunnen er snel in worden verwerkt en er is zelfs plaats voor interactiviteit. Een 
bespreking van Zoekprof van Rob Coers is gepubliceerd in BibliotheekBlad 24 (2000), pag. 23. 
http://www.zoekprof.nl/
 
 
2.2 Meta-zoekmachines 
 
2.2.1 Ixquick
IxQuick.com is een meta-zoekmachine die resultaten van een groot aantal verschillende 
internetzoekmachines in één dienst bij elkaar brengt. IxQuick combineert en analyseert zoekresultaten 
van andere zoekmachines, filtert de dubbele informatie eruit en geeft de relevantie van de gevonden 
webpagina's weer. Naast gewoon zoeken op het web is er ook de mogelijkheid om in nieuwsgroepen 
of naar MP3 files en afbeeldingen te zoeken. IxQuick is beschikbaar in twaalf talen waaronder 
Nederlands. 
http://www.ixquick.nl/
 
2.2.2 SearchTurtle
Engelstalige meta-zoekmachine. De nieuwe meta-zoekdienst SearchTurtle biedt wat extra’s: de 
mogelijkheid om apart naar bepaalde documentformaten te kunnen zoeken. U kunt eerst een keuze 
maken voor Web, MP3, Images, Audio, Video of News en dan krijgt u vervolgens nog weer de 
mogelijkheid om daarbinnen de verschillende gespecialiseerde zoekdiensten uit te kiezen. Met een 
Quick Select kan men ook tot landendomeinen beperken. 
http://www.searchturtle.com/
 
2.2.3 Vinden.nl
Nederlandse metazoekmachine: zoekt in meerdere zoekmachines. Bevat ook categorie-indelingen. 
http://www.vinden.nl
 
2.2.4 Zoeken.nl
De meta-zoekmachine Zoeken.nl is vernieuwd. Zoeken.nl maakt gebruik van bestaande zoekmachines 
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zoals bijvoorbeeld Google, MSN en Yahoo,  Door gebruik te maken van ‘clustering’ worden de 
zoekresultaten weergegeven in clusters die verwant zijn aan de opgegeven zoekterm. Geclusterd 
zoeken is een intelligente manier van zoeken. In plaats van een eindeloze hoeveelheid resultaten te 
genereren, ligt de nadruk bij geclusterd zoeken op het analyseren en organiseren van die resultaten. 
Het aanklikken van een cluster leidt tot een nieuwe zoekopdracht binnen de gevonden resultaten. Het 
gevolg is een aanzienlijk nauwkeuriger zoekproces dan bij een standaard zoekopdracht aan de hand 
van trefwoorden. Om nog specifieker te zoeken zijn de clusters bovendien opgebouwd uit relevante 
subclusters. 
http://www.zoeken.nl/
 
 
2.3 Zoekdiensten voor wetenschappelijke informatie 
 
2.3.1 Bibliotheekonderzoek
Bibliotheekonderzoek is in Nederland dun gezaaid. Digitaal wordt het door het Darlin-repository in kaart 
gebracht, dat onderdeel is van het grotere wetenschappelijke digitaliseringsproject DARE (zie 2.3.2). 
http://www.nvb-darlin.nl. 
In Duitsland bestaat een gezamenlijk vakportaal dat alle service voor boek-, bibliotheek- en 
informatiewetenschappen biedt. Hierin zijn ook instellingen voor bibliotheekwetenschap zichtbaar. 
http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fibibinf/fibibinf.htm
 
2.3.2 DAREnet
DAREnet geeft toegang tot de nationale wetenschappelijke onderzoeksoutput in digitale vorm. Het 
neusje van de zalm is te vinden via KEUR der Wetenschap. Van ruim tweehonderd vooraanstaande 
wetenschappers in Nederland krijgt u hier toegang tot hun publicaties. Voor ongeveer 60% van deze 
publicaties geldt dat met één druk op de knop de full text beschikbaar is. Het overige deel heeft 
auteursrechtelijke blokkades. Van een klein deel is de full text versie niet meer te achterhalen. Keur der 
Wetenschap is een onderdeel van DAREnet. Sinds 2004 beschikken alle Nederlandse universiteiten 
over een operationeel repository, een digitaal wetenschappelijk archief. Samen vormen ze een netwerk 
dat toegankelijk is via DAREnet. Per mei 2005 haalt DAREnet ruim 40.000 digitale bestanden op uit de 
repositories van zestien instellingen. 
http://www.darenet.nl/
Met de Nationale Proefschriften Site hoopt DAREnet het promotieonderzoek in Nederland wereldwijd 
op de kaart te zetten. Per jaar verschijnen in Nederland zo'n 2500 proefschriften. Dat is ongeveer vijf 
procent van de jaarlijkse wetenschappelijke output. Steeds vaker zijn deze proefschriften ook digitaal 
beschikbaar. Meer dan 10.000 van deze digitale proefschriften zijn nu via één ingang toegankelijk en 
doorzoekbaar. 
http://www.DAREnet/proefschriften of http://www.darenet.nl/nl/page/page.view/promise.page. 
De proefschriften zijn binnen DAREnet ook zichtbaar onder de kop Promise of Science. Met deze titel 
wil DAREnet het belang van opkomend onderzoekstalent benadrukken. Proefschriften vormen immers 
het visitekaartje van een instelling. Promise of Science is een aanvulling op de al bestaande 
deelverzameling Keur der Wetenschap, die meer aandacht besteedt aan gevestigde wetenschappers. 
Via dit onderdeel zijn meer dan 41.000 publicaties van Nederlandse topwetenschappers full-text 
beschikbaar. 
http://www.keurderwetenschap.nl
 
2.3.3 DutchESS
Een overzicht van wetenschappelijk interessante internetbronnen is te vinden op Dutch Electronic 
Subject Service http://www.kb.nl/dutchess.ned/. Deze verzameling websites van de Koninklijke 
Bibliotheek (zie 4.8) is speciaal toegespitst op wetenschappelijke doeleinden. Opname van nieuwe 
Internetbronnen is afhankelijk van door wetenschappelijke bibliotheken vastgestelde criteria. 
http://www.konbib.nl/coop/dutchess.ned/
 
2.3.4 Google Scholar
Zoekmachine voor de wetenschap, waarin zowel open access bronnen als de sites van de grote 
uitgevers en full-text leveranciers zijn opgenomen. Bij de laatste zijn titels en samenvattingen en vaak 
ook de gehele tekst geïndexeerd, zodat Google net als bij de open access bronnen de referenties uit 
die artikelen apart heeft kunnen opnemen. De citaties worden gebruikt voor de ranking. Een 
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uitgebreide bespreking van Google Scholar is opgenomen in het vakblad Informatie Professional van 
januari 2005. 
http://scholar.google.com/
 
2.3.5 Ingenta
Portalsite voor (wetenschappelijk) onderzoek. Allerlei onderzoeksterreinen, waarbinnen met een eigen 
zoekmachine kan worden gezocht, worden door Ingenta bestreken. Ingenta levert in samenwerking 
met Gale, uitgever van e-reference informatie, volgens eigen zeggen de meest complete online full-text 
journal service. Hierdoor ontstaat één toegangspoort voor bibliothecarissen en onderzoekers. 
www.ingenta.com
 
2.3.6 LLEK Bookmarks
De Duitse geoloog Bernd Wickermeier heeft een grote verzameling links bijeen gebracht die verwijzen 
naar zoekdiensten die zijn gespecialiseerd in wetenschappelijke informatie. Op Llek Bookmarks zijn ze 
naar vakgebied, naar regio en ook naar thema’s geordend. Er is ook een Duitstalige versie. 
http://www.scientific-search-engines.com/
 
2.3.7 LOOWI
Het LOOWI is in 1990 ontstaan. Het is een vorm van informeel overleg van personen die, over het 
algemeen op universiteiten of hogescholen, actief betrokken zijn bij de het ontwikkelen of geven van 
instructie aan de eindgebruikers van die instellingen. Het voornaamste doel van het overleg is het 
onderlinge uitwisselen van ervaringen met het ontwikkelen en verzorgen van de instructies. Daartoe 
komt de groep gemiddeld twee per jaar bijeen, over het algemeen bij een van de instellingen, waarbij 
de daar ontwikkelde instructie bijzondere aandacht krijgt. In de afgelopen jaren zijn dat in toenemende 
mate instructies waarbij de rol van Informatie en Communicatie Technologie een grote rol speelt. Met 
behulp van de aangeboden online cursussen en instructies van de afzonderlijke universiteiten en 
hogescholen (zie bij Thema’s) kunnen de informatievaardigheden worden getraind. 
http://www.loowi.org/
 
2.3.8 NARCIS
NARCIS is de centrale verzamelplaats van onderzoeksinformatie uit Nederland. Informatie die wordt 
geproduceerd door Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen, KNAW en NWO is hier 
doorzoekbaar. Daarnaast kan via NARCIS een overzicht gekregen worden van wat er in onderzoekend 
Nederland speelt. De website biedt toegang tot informatie uit de digitale academische repositories 
(DARE, zie 2.3.2), de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD, zie 2.3.9), publieke informatie uit 
universitaire management informatie systemen (METIS), onderzoekinformatie van NWO (zie 8.12), 
nieuwsvoorzieningen van de academische instellingen en onderzoeksinstituten en informatie van 
buitenuniversitaire instellingen (via intelligente oogsttechnieken. NARCIS heeft een bredere focus dan 
DAREnet. Via DAREnet krijgt men toegang tot full-text publicaties en ander onderzoeksmateriaal van 
alle Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. NARCIS biedt naast deze informatie ook 
toegang tot gegevens over onderzoekers en (lopende) onderzoeksprojecten. Omdat NARCIS en 
DAREnet een duidelijke overlap hebben, wordt bekeken in hoeverre deze twee diensten in elkaar 
geschoven kunnen worden. 
Men kan zich bij NARCIS per abonnement laten attenderen op nieuw toegevoegde items binnen een 
bepaald interessegebied. Die items bestaan uit een combinatie van publicaties, datasets, 
onderzoekinformatie en onderzoekers. 
NARCIS is een initiatief van NWO, KNAW en VSNU en wordt financieel ondersteund door het DARE-
programma van SURF (zie 4.16). 
(Gevonden in Informatie Professional, 03/2006, p. 11) 
www.narcis.info
 
2.3.9 Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) 
De Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) bevat gegevens over lopende onderzoekprojecten, 
onderzoekers, en onderzoekinstellingen. De NOD levert onderzoekinformatie aan wetenschappers, 
kennisintensieve bedrijven, de informatie-industrie en het brede publiek; de NOD vergemakkelijkt het 
plannen van onderzoek en kan duplicering van onderzoek helpen voorkomen.  
De NOD bevat beschrijvingen van ruim 50.000 onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd in 
Nederland en Vlaanderen en een expertisebestand waarin u circa 7.600 namen, leeropdrachten en 
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werkadressen van Nederlandse experts vindt. Bij een snel groeiend aantal namen van experts is in 
trefwoorden tevens de beschikbare expertise vermeld. Ook heeft de NOD namen en adressen van 
Nederlandse onderzoekinstellingen (5.600 records); bij 700 hiervan is een uitgebreide beschrijving van 
het instituut opgenomen. 
Tevens bevat de NOD verschillende themadatabanken, bijvoorbeeld over jongerenonderzoek. 
In de NOD wordt het onderzoek op alle wetenschapsgebieden in Nederland en Vlaanderen op 
overzichtelijke wijze aangeboden. 
http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/
 
2.3.10 Scopus
Elsevier-Science heeft een nieuw zoekproduct op de markt gebracht onder de naam Scopus. Met de 
komst van Scopus biedt Elsevier nu drie zoekproducten: 
ScienceDirect
Zoek- en bladersysteem voor abonnees, voor alle ruim 2000 full-text tijdschriften die onder de Elsevier-
paraplu worden uitgegeven. 
http://info.sciencedirect.com/
Scirus
Gratis wetenschappelijke zoekmachine, waarmee de hiervoor genoemde full-text tijdschriften, plus 
ruim 100 miljoen webpagina’s van wetenschappelijke instellingen en ook nog enkele bibliografische 
databases worden doorzocht. 
http://www.scirus.com/
Scopus®, Elseviers abstract- en citatiedatabase met onderzoeksinformatie en webbronnen. Een 
multidisciplinaire bibliografische database en citatie-index. Scopus is ontwikkeld door wetenschappers 
en bibliothecarissen. Scopus bevat niet alleen titels van wetenschappelijke publicaties, maar verwijst 
ook naar wetenschappelijke webpagina’s. Daarnaast bevat de database een collectie abstracts die 
teruggaan tot veertig jaar. 
www.scopus.com
Scopus heeft in februari 2006 de Scopus Citation Tracker gelanceerd. Hiermee kunnen onderzoekers 
en informatiespecialisten op een eenvoudige manier onderzoek op hun waarde schatten. Met één druk 
op de knop kunnen gebruikers van een artikel of set artikelen over een bepaalde periode de 
citatiegegevens opvragen. Vragen die zo beantwoord kunnen worden zijn bijvoorbeeld: Wie is de 
meest geciteerde auteur op een bepaald gebied? Wat zijn de hot topics op een bepaald gebied? Waar 
en wanneer wordt een bepaalde auteur of een bepaald artikel geciteerd? Ook kunnen zo 
researchtrends gevolgd en geëvalueerd worden. 
http://www.info.scopus.com/news/press/pr_060127.asp
 
2.3.11 Web of Science
Zoekmachine voor wetenschappelijke informatie, vergelijkbaar met Scopus en Google Scholar. 
http://www.isinet.com/products/citation/wos/
 
 
3. Sites van overheden en afzonderlijke beleidsterreinen 
 
3.1 Binnenlands Bestuur 
Digitale versie van het wekelijks verschijnende blad ‘Binnenlands Bestuur’. 
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bb/index.html
 
3.2 Cultuurnetwerk Nederland 
Cultuurnetwerk Nederland is het landelijke expertisecentrum voor cultuureducatie. De instelling wordt 
voor een belangrijk gedeelte gesubsidieerd door het ministerie van OCenW en heeft als hoofdtaak om 
informatie en kennis over cultuureducatie te verzamelen en toegankelijk te maken. 
Dit is een portaal, dus een website met een specifiek thema: cultuureducatie. U vindt hier "alles" over 
cultuur, erfgoed, kunst in relatie tot onderwijs en educatie. Maar weinigen kunnen dat hele veld 
overzien, terwijl kennis van cultuureducatieve zaken onontbeerlijk is voor wie zich met kunst, erfgoed 
of onderwijs bezighoudt. Vooral op beleidsniveau zouden weinig actuele bronnen van informatie zijn. 
Enkele keren per jaar verschijnt de gratis nieuwsbrief van Cultuurnetwerk Nederland, Cultuureducatie 
Actueel. Deze nieuwsbrief bericht over ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie (kunst, 
erfgoed, media) en cultuurbeleid op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. De nieuwsbrief bevat links 
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naar brondocumenten en aanvullende informatie als adressen, contactpersonen of bestelgegevens. 
http://www.cultuurnetwerk.nl
Nieuwe projecten op het snijvlak van kunst én maatschappelijke betrokkenheid; daar is Cultuurnetwerk 
Nederland naar op zoek. Sinds 21 maart 2006 is er een online databank gelanceerd met daarin bijna 
honderd zogenoemde ‘community arts’ projecten. De databank is te vinden op de website 
www.cultuurnetwerk.org onder de rubriek ‘vrije tijd’. Nu kunnen organisaties en instellingen nieuwe 
community arts projecten en activiteiten via de site invoeren, op een eenvoudige manier en online. 
De databank is bedoeld om zoveel mogelijk praktijkinformatie over community arts projecten 
toegankelijk te maken. Zo kunnen betrokkenen met elkaar in contact komen, kennis uitwisselen en 
leren van elkaars ervaringen. 
De databank community arts is toegankelijk via de volgende link: www.cultuurnetwerk.nl/databank. 
 
3.3 Cultuurplein.nl
De overheid wil alle leerlingen via het onderwijs in aanraking brengen met kunst en cultureel 
erfgoed. Scholen worden gestimuleerd cultuurbeleid te ontwikkelen, onder meer via 
subsidieregelingen. Zij moeten daarbij samenwerken met culturele instellingen. Het is belangrijk dat 
instellingen op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het onderwijs. Hiertoe is de website 
Cultuurplein.nl opgericht. Cultuurplein.nl is de centrale plek voor alles wat te maken heeft met cultuur 
en onderwijs. Cultuurplein.nl wil de docent, de manager en de culturele instelling ondersteunen bij 
culturele activiteiten in de onderwijspraktijk. In de rubriek ‘Theorie’ (komt terug op de pagina’s voor alle 
onderwijsvormen) is aandacht voor theorieën, visies en onderzoek dat relevant is voor cultuureducatie. 
http://www.cultuurplein.nl/ (algemene introductiepagina) 
http://www.cultuurplein.nl/ci/theorie/onderzoek (pagina over onderzoek) 
 
3.4 e-overheid (ELO)
De website e-overheid stimuleert en ondersteunt kenniswisseling tussen overheden om een impuls te 
geven aan de tot standkoming van de elektronische overheid. Het kenniscentrum koppelt vraag naar, 
en aanbod van kennis op het gebied van ICT door het faciliteren van verschillende diensten. De 
opdrachtgever van e-overheid is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
http://www.e-overheid.nl/
Een apart onderdeel is de Servicemeter, een gratis doe-het-zelf-instrument om klanttevredenheid te 
meten. De Servicemeter is er voor alle publieke dienstverleners. Het is een interessant instrument voor 
organisaties die op dit moment nog weinig klantonderzoek doen en op zoek zijn naar een goedkoop en 
laagdrempelig meetinstrument. Bovendien maakt het betrouwbare vergelijkingen met andere 
organisaties mogelijk. De klanten vullen na het bezoek aan het fysieke loket (de balie) of het 
elektronische loket (website) een elektronische vragenlijst in van 15 vragen. Daarna kan men online de 
resultaten van de ingevulde vragenlijsten bekijken. Zo krijgt een organisatie een beeld van de 
tevredenheid van haar klanten met de dienstverlening van die organisatie. Alle organisaties die de 
Servicemeter toepassen gebruiken als basis dezelfde vragenlijst. Op de standaardvragen kan een 
organisatie haar eigen ‘scores’ eenvoudig vergelijken met die van andere organisaties. Wanneer men 
dat wenst, kan een organisatie ook zèlf (beperkt) vragen toevoegen. De resultaten kunnen via een 
overzichtelijke rapportage worden opgevraagd, maar de data kunnen ook voor verdere analyse in 
bijvoorbeeld Excel of SPSS worden geïmporteerd. 
Omdat de Servicemeter vanuit een hele andere achtergrond is ontwikkeld dan het standaard-
klanttevredenheidsonderzoek van de openbare bibliotheekbranche, is deze vanwege een andere 
benchmarkmethode niet zondermeer toepasbaar voor de bibliotheken. Toch is het nuttig om te weten 
dat dit instrument bestaat. 
http://www.e-overheid.nl/thema/overheidsloket/servicemeter/
 
3.5 EDC Nederland
Om de toegang tot informatie afkomstig van de instellingen van de Europese Unie te vergemakkelijken 
is, op initiatief van alle Europese Documentatie Centra in Nederland, de homepage EDC Nederland 
ontwikkeld. De tweetalige site (Nederlands- en Engelstalig) beoogt een toegangspoort te zijn tot de 
elektronische bronnen met EU-informatie en tot verwijzingen naar andere (externe) sites op het 
Internet die Europa als onderwerp hebben. 
In alle lidstaten van de Europese Unie heeft de Europese Commissie documentatiecentra opgericht 
waar alle wetgevingsdocumenten en alle andere officiële publicaties van de Europese Unie 
geraadpleegd kunnen worden. In de EDC's worden vrijwel alle officiële papieren publicaties van de 

http://www.cultuurnetwerk.nl/
http://www.cultuurnetwerk.nl/databank
http://www.cultuurplein.nl/
http://www.cultuurplein.nl/ci/theorie/onderzoek
http://www.e-overheid.nl/
http://www.e-overheid.nl/thema/overheidsloket/servicemeter/
http://www.edcnl.nl/
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Europese Unie verzameld en gecatalogiseerd. Naast de papieren documenten beschikken zij over 
verschillende cd-roms en toegang tot online databanken van de Europese Unie. De collectie bestaat uit 
boeken, tijdschriften, documenten en andere materialen op een groot aantal terreinen zoals Europees 
recht, Europese economische integratie, monetaire unie, interne markt en mededinging; Europese 
politieke integratie en Europees sociaal beleid, Europees regionaal beleid, milieubeleid en 
vervoersbeleid. Op de EDC homepage zullen onder meer adressen, publicaties in de EDC's en 
databanken te vinden zijn. 
http://www.edcnl.nl/
 
3.6 EPN Platform voor de Informatiesamenleving
EPN is een onafhankelijke stichting met het doel de evenwichtige maatschappelijke inbedding van 
informatie- en communicatietechnologie te bevorderen. In dit platform zijn het bedrijfsleven, de politiek, 
het maatschappelijk middenveld, de wetenschap en de overheid vertegenwoordigd. EPN voert 
onderzoek uit, publiceert en organiseert bijeenkomsten over thema's rond ict en samenleving. 
http://www.epn.net/
 
3.7 Gemeente en Provincie op maat
Twee ‘subsites’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, zie 10.1), waarin snel inzicht wordt 
verkregen in cijfermateriaal betreffende gemeenten en provincies. 
Provincie Op Maat  
Provincie Op Maat 2004 is een hulpmiddel om snel gemeentelijke kerncijfers van alle gemeenten in 
een provincie te vergelijken. 
Gemeente Op Maat  
Gemeente Op Maat 2004 bevat per gemeente een statistisch overzicht. De 483 publicaties zijn 
alfabetisch gesorteerd en gratis beschikbaar in PDF formaat. 
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/nederland-regionaal/nederland-regionaal/publicaties/gemeente-
op-maat/default.htm
 
3.8 Kansenkaart
In kleine kernen speelt de voorzieningendiscussie op het scherpst van de snede. Combineren is nodig 
om een goede sociaal-culturele infrastructuur op het platteland te behouden. Maar wat, met wie en hoe 
combineer je? De Kansenkaart is een methode die helpt bij het maken van een goed projectplan en 
laat zien welke rol de bibliotheek in kleine kernen kan spelen.  
De Kansenkaart bestaat uit vijf modules, die ieder algemene informatie, good practices en 
instrumenten bevatten. Wanneer u elk van de onderdelen doorloopt, krijgt u een projectplan, dat 
aansluit op uw lokale vraag, aanbod en financiers. 

De vijf modules zijn: 
De vraag in beeld

Waar heeft het dorp behoefte aan? De behoefte van de bevolking is leidend voor de vraag welke 
voorzieningen er in een gebied moeten komen. Hoe u behoefteonderzoek doet, leest u in deze 
module.  
Het aanbod van bibliotheekdiensten in kleine kernen

Wat heeft u te bieden? Welke mogelijke combinaties kunt u maken? De module Het aanbod biedt 
inspiratie. Bent u toch op zoek naar een andere combinatie? Neem dan even contact met ons op! 
Feiten en cijfers

Hoe onderbouw ik mijn plan? Met cijfers over het voorzieningenniveau, demografie, etc. Die cijfers 
vindt u binnenkort ook op deze website.  
Samenwerking

Alleen lukt het niet... Maar samenwerken is niet eenvoudig. Het samenwerkingsproces wordt 
beschreven in deze module.  
Middelen

En hoe financiëren we het geheel? Subsidies, regelingen, exploitatie... Lees erover in de module 
Middelen. 

http://www.edcnl.nl/
http://www.epn.net/
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/nederland-regionaal/nederland-regionaal/publicaties/gemeente-op-maat/provincie-op-maat.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/nederland-regionaal/nederland-regionaal/publicaties/gemeente-op-maat/gom.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/nederland-regionaal/nederland-regionaal/publicaties/gemeente-op-maat/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/nederland-regionaal/nederland-regionaal/publicaties/gemeente-op-maat/default.htm
http://www.kansenkaart.nl/over_de_kansenkaart.html
http://www.kansenkaart.nl/de_vraag.html
http://www.kansenkaart.nl/het_aanbod.html
http://www.kansenkaart.nl/contact.html
http://www.kansenkaart.nl/feiten_en_cijfers.html
http://www.kansenkaart.nl/samenwerking.html
http://www.kansenkaart.nl/middelen.html
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Kortom, de Kansenkaart creëert kansen voor de bibliotheek om haar taak als cultureel ondernemer 
vorm te geven. En kansen om de leefbaarheid in kleine kernen te behouden of versterken - nu en in de 
toekomst. De Kansenkaart is ontwikkeld door NIZW Sociaal Beleid en X-S2 Kennisnetwerk Sociaal 
Beleid, in opdracht van het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing. 
http://www.kansenkaart.nl/
 
3.9 Kennisbank Benchmarken publieke sector
Een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Kennisbank Benchmarken Publieke 
Sector (KBPS) heeft als doel de uitgevoerde benchmarkonderzoeken bij publieke organisaties 
systematisch toegankelijk te maken. De KBPS richt zich met name op de verbetering van de kwaliteit 
van publieke diensten en van de doelmatigheid van de bedrijfsvoering. 
http://www.benchmarkenindepubliekesector.nl/
 
3.10 Kenniscentrum Europa Decentraal
Europa decentraal, kenniscentrum Europees recht en beleid voor decentrale overheden, is op 3 april 
2002 van start gegaan. Het is een initiatief van het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en het Rijk.  
Als gevolg van zich uitbreidende Europese wet- en regelgeving hebben de decentrale overheden en 
hun koepelorganisaties steeds meer behoefte aan informatie en advies op het gebied van Europees 
recht en beleid. Om hieraan tegemoet te komen zal Europa decentraal als spil gaan fungeren in de 
vaak ondoorzichtige informatiestromen uit “Brussel”. 
Europa decentraal biedt vroegtijdige signalering van nieuwe ontwikkelingen, bundeling en 
toegankelijkheid van informatie en praktijkgerichte en inhoudelijke advisering. 
Via de website en een wekelijkse e-mailattendering houdt Europa decentraal u op de hoogte van alle 
relevante ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast geeft het adviezen 
en analyses die de provincies, gemeenten en waterschappen kunnen gebruiken bij het formuleren van 
hun standpunten over nieuw Europees beleid. Het centrum, dat in Europa uniek is, bundelt alle 
relevante kennis en expertise op het gebied van Europese regelgeving en stelt die voor iedereen 
beschikbaar. Sinds 22 april 2002 beschikt het centrum ook over een website waar actuele 
nieuwsberichten en informatie over wet- en regelgeving en subsidies te vinden zijn. 
Tevens is het mogelijk om via een discussieplatform op de website, “best practices” en bijeenkomsten 
over Europese onderwerpen te leren van elkaars ervaringen. Op deze manier wil Europa decentraal 
nauwe banden gaan onderhouden met de betrokken medewerkers van provincies, waterschappen en 
gemeenten. 
http://www.europadecentraal.nl
 
3.11 Kenniscentrum Grote Steden
Grotestedenbeleid (GSB) gaat, anno 2005, meer dan ooit over het uitvoeren van het beleid. Er moeten 
meer concrete resultaten worden geboekt. Het Kenniscentrum Grote Steden voorziet steden van 
centraal geordende praktische en wetenschappelijke kennis over stedelijke vraagstukken en kennis 
over praktijkresultaten. Gemeenten en departementen krijgen hierdoor volop de mogelijkheid om over 
schuttingen te kijken, praktijkervaringen uit te wisselen en met elkaar in dialoog te gaan. Zo leren zij 
van elkaar of zoeken samen naar oplossingen. Dat leidt ertoe dat ze niet opnieuw het wiel uitvinden of 
geld verkwisten aan onsamenhangend onderzoek. Het Kenniscentrum Grote Steden is in maart 2001 
opgericht en werkt op dit moment voor 31 grote steden (de zogenoemde GSB-gemeenten) en voor 9 
departementen.  
Het Kenniscentrum Grote Steden voorziet steden en departementen van praktische en 
wetenschappelijke kennis over stedelijke vraagstukken. Het bevordert de uitwisseling van kennis en 
ervaring over grotestedenbeleid tussen de steden en departementen. 
De hoogwaardige kennisoverdracht vindt plaats via de DOCBANK, bijeenkomsten en publicaties. 
Kennisontwikkeling vindt plaats binnen STIP, het Stedelijke Innovatieprogramma van het 
Kenniscentrum en NWO. Ambitie is dat het Kenniscentrum met dit programma uitgroeit tot een 
Maatschappelijk Topinstituut voor de steden. Het Kenniscentrum werkt voor eenendertig steden en 
negen departementen. 
“Het leuke van het Kenniscentrum is het koppelen van wetenschappelijke kennis aan praktische 
bruikbaarheid. Steden leren van elkaar, waardoor het wiel niet elke keer opnieuw hoeft te worden 
uitgevonden. Zo werken ze samen om krachtige steden te worden: motoren van de economie, 

http://www.kansenkaart.nl/
http://www.benchmarkenindepubliekesector.nl/
http://www.europadecentraal.nl/
http://www.docbank.nl/
http://www.stip-programma.nl/
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aanjagers en dragers van vernieuwing en innovatie. Met hoogwaardige vestigingslocaties en een 
hechte sociale samenhang”, aldus Gerard Schouw, directeur van het Kenniscentrum. 
Sinds november 2004 werkt het Kenniscentrum Grote Steden nauw samen met de grote steden en 
hun bibliotheken aan het kennisprogramma Bibliotheken. De bibliotheken willen zich meer richten op 
de nieuwe behoeften van de burgers in de huidige kennismaatschappij. Dat betekent aandacht 
besteden aan gebruikers en aan de potentiële rol van de bibliotheek in de samenleving. De essentie 
van de vernieuwing is: schaaloptimalisatie, professionaliteit en kwaliteit van cultureel 
ondernemerschap. Bestuurders en beleidsmakers van steden moeten zich ervan bewust worden dat 
de vernieuwde bibliotheek een bijdrage kan leveren aan het effectief opstellen en uitvoeren van 
stedelijk beleid, bijvoorbeeld op thema’s als onderwijsachterstand, etnische jongeren, integratie, 
participatie en cultuur. De Stuurgroep Bibliotheken - onder voorzitterschap van de heer Jan Franssen - 
heeft het Kenniscentrum Grote Steden verzocht daarin een rol te spelen. De Stuurgroep Bibliotheken 
bestaat uit een vertegenwoordiging van het Interprovinciaal Overleg - (IPO), de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten - (VNG) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken.  
Het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing coördineert de vernieuwing. 
http://www.hetkenniscentrum.nl/ (algemene pagina) 
http://www.hetkenniscentrum.nl/bibliotheek/ (pagina over Kennisprogramma Bibliotheken) 
 
3.12 Kennisnet
Kennisnet is een beveiligd en beheerd elektronisch netwerk dat scholen en instellingen, musea en 
bibliotheken via de kabel met elkaar verbindt. Via een snelle internetverbinding en in een veilige 
besloten omgeving worden grote hoeveelheden educatieve informatie toegankelijk gemaakt. Kennisnet 
biedt nu al toegang tot vele tienduizenden pagina's op internet. De website is een uitstekende gids en 
wegwijzer naar educatief materiaal op internet. Daarnaast is Kennisnet heel belangrijk voor de 
ontwikkeling van ICT-toepassingen in het onderwijs. Op den duur zal Kennisnet ook gaan functioneren 
als marktplaats. Via Kennisnet kunnen dan vraag en aanbod in het onderwijs bij elkaar worden 
gebracht. Kennisnet is een project van het Ministerie van OCenW dat allerlei groepen in het onderwijs - 
letterlijk en figuurlijk- met elkaar verbindt. Vrijwel het gehele onderwijs wordt op Kennisnet aangesloten: 
bij elkaar meer dan 10.000 instellingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en in de beroeps- 
en volwasseneneducatie. Kortom: het gehele onderwijs behalve het hoger en universitair onderwijs. 
Verder zullen ook bibliotheken, musea en onderwijsondersteunende instellingen op Kennisnet worden 
aangesloten. Kennisnet is tevens een website waarop informatie en links staan die interessant zijn 
voor bezoekers uit het onderwijs. Kennisnet is dé website voor het onderwijs. Om de informatie zo 
goed mogelijk op de gebruiker af te stemmen, spreekt Kennisnet verschillende gebruikersgroepen aan.  
http://www.kennisnet.nl/
 
3.13 Kennisnetwerk voor lokaal sociaal beleid en welzijnsbeleid: X-S2
X-S2 is de portal naar een kennisnetwerk voor sociaal beleid. X-S2 Kennisnetwerk Sociaal Beleid 
ondersteunt en stimuleert kennisuitwisseling tussen professionals (bestuurders, ambtenaren, 
uitvoerders bij instellingen enz.) op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. X-S2 levert 
daarmee een bijdrage aan de vernieuwing en versterking van het (lokaal) 
sociaal beleid. X-S2 biedt toegang tot kennis op maat via de website www.X-S2.nl, 
met rubrieken als: 
DOSSIERS > totale interactieve informatiepakketten die overzicht bieden op specifieke thema’s. Eén 
van de dossiers is gewijd aan de bibliotheekvernieuwing op het platteland. 
ETALAGES > waar organisaties zelf hun belangrijke projecten, publicaties en/of websites presenteren. 
VRAAGBAAK > gratis te raadplegen voor alle vragen over sociale beleidsonderwerpen. 
AGENDA > een overzicht van ontmoetingen, bijeenkomsten en evenementen. 
Het X-S2 Extranet is een soort Gouden Gids en ontmoetingsplaats voor de sociale sector. U kunt u en 
uw organisatie kosteloos inschrijven. 
http://www.x-s2.nl
 
3.14 Kennisnetwerk voor sociaal beleid in de provincie Zuid-Holland: NSI
Stichting Netwerken Sociale Initiatieven Zuid-Holland, kortweg NSI Zuid-Holland, is een kennisnetwerk 
over sociaal beleid waarin kennis wordt gehaald, gebracht, gedeeld en ontwikkeld. NSI beantwoordt de 
behoefte sociaal beleid te versterken en er samenhang in aan te brengen. Sociaal beleid omvat de 
sociale infrastructuur, maatschappelijke participatie en sociale facetten in ruimtelijk en economisch 
beleid. NSI is een netwerkorganisatie die als uitgangspunten heeft: vraagsturing en wat werkt in de 

http://www.hetkenniscentrum.nl/
http://www.ipo.nl/
http://www.vng.nl/
http://www.debibliotheken.nl/
http://www.bibliotheekvernieuwing.nl/
http://www.hetkenniscentrum.nl/
http://www.hetkenniscentrum.nl/bibliotheek/
http://www.kennisnet.nl/
http://www.x-s2.nl/
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praktijk. NSI richt zich op thema’s ter verspreiding, verbreding en vernieuwing van kennis in het sociale 
domein. NSI kan worden beschouwd als een provinciale ‘zustersite’ van het in 3.12 beschreven X-S2. 
http://www.nsi-zh.nl
 
3.15 Loket Cultuureducatie Zuid-Holland
De Stichting Loket Cultuureducatie Provincie Zuid-Holland is een nieuwe, tijdelijke voorziening die het 
flankerend beleid van de Provincie uitvoert bij de OCW-regeling Versterking cultuureducatie in het 
primair onderwijs. Het Loket is eind januari 2005 opgericht op initiatief van de Provincie Zuid-Holland, 
in samenspraak met Kunstgebouw, stichting kunst en cultuur Zuid-Holland en Erfgoedhuis Zuid-
Holland. Het werkingsgebied van Loket Cultuureducatie Zuid-Holland omvat 80 gemeenten, oftewel 
heel Zuid-Holland met uitzondering van Delft, Dordrecht, Leiden, Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam. 
Het Loket organiseert bijeenkomsten, werkconferenties en workshops. Wat wanneer waar gaat 
plaatsvinden, vindt u in de agenda. Ook stelt het Loket relevante publicaties digitaal ter beschikking via 
deze website. In de nieuwsbrief die men kunt downloaden of automatisch ontvangt via een 
abonnement, wordt men op de hoogte gehouden van wat er in de provincie gebeurt en van landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs. 
http://www.cultuureducatie-zh.nl/
 
3.16 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Het OCenW-Plein is de internetsite van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Op 
deze site vindt u onder andere teksten van nota’s, achtergronden van beleid en nieuws op het gebied 
van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Daarnaast treft u er informatie aan over de organisatie van 
het Ministerie en is er een lijst met verwijzingen naar internetsites opgenomen. De site is in een aantal 
rubrieken opgedeeld. 
http://www.minocw.nl/
 
3.17 NIZW
Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) is een onafhankelijke organisatie die zich samen 
met instellingen, professionals, beleidsmakers en burgers inzet om de kwaliteit en doelmatigheid van 
de sector zorg en welzijn op een hoger niveau te brengen. Het NIZW informeert, innoveert en 
ondersteunt deze sector en draagt zo bij aan een zorgzame samenleving waarin de eigen 
verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van burgers vooropstaan. Vanaf januari 2007 gaan de 
activiteiten van het NIZW over naar drie nieuwe kennisinstituten: een kennisinstituut op het terrein van 
maatschappelijke inzet, een kennisinstituur voor langdurende zorg en het Nederlands Jeugdinstituut. 
Het NIZW is als fusiepartner betrokken bij de vorming van deze kennisinstituten. In zijn huidige vorm 
houdt het NIZW in 2007 op te bestaan. Het NIZW is ook betrokken bij het project ‘Kansenkaart’ (zie 
3.8). 
http://www.nizw.nl
 
3.18 Onderwijs in cijfers 
Op deze website ontsluit CFI namens het ministerie van OCW informatie over deelnemers, personeel 
en financiën van instellingen voor voortgezet onderwijs (VO), beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie (BVE), agrarische onderwijscentra (AOC) en primair onderwijs (PO). Het doel 
van Onderwijs in Cijfers is primair om bestuur en management van onderwijsinstellingen informatie te 
bieden om hun eigen beleid te ontwikkelen en hen te ondersteunen bij het maken van beleidskeuzes. 
Wel is om toegang tot de cijfers te krijgen een zogenaamd BRIN-nummer nodig: dit is het 
basisregistratienummer van het bestuur, de instelling of de vestiging. 
http://oic.cfi.nl/pages/aanmelden/?ReturnUrl=%2fDefault.aspx&SMSESSION=NO
 
3.19 Overheid.nl 
Een toegangspoort tot alle informatie van de Nederlandse overheid op Internet, ontstaan op initiatief 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister voor Grote Steden- en 
Integratiebeleid. Verwijst naar websites en documenten van Nederlandse overheidsorganisaties 
(ministeries, gemeenten, waterschappen enz.) en biedt zelf ook inhoud (bijv. de officiële publicaties 
van het Koninkrijk der Nederlanden). 
http://www.overheid.nl
 

http://www.nsi-zh.nl/
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3.20 Overheid.pagina.nl 
Overheid.pagina.nl is een dochter van Startpagina.nl. Geeft overzichtelijke verwijzingen naar sites van 
landelijke, provinciale en lokale overheidsinstanties en bovendien ook veel verwijzingen naar 
overheidsgerelateerde sites van diverse aard. 
http://overheid.pagina.nl/
 
3.21 Raad voor Cultuur 
De Raad voor Cultuur is het wettelijk adviesorgaan van de regering voor het cultuurbeleid. De Raad is 
bij wet ingesteld op 22 november 1995. De Raad adviseert op basis van deskundigheid, zowel over 
algemeen beleid en regelgeving als over concrete beslissingen zoals subsidiebeschikkingen. Een 
dergelijk adviescollege past in de Nederlandse traditie dat de overheid zich geen inhoudelijk oordeel 
aanmatigt over de cultuurhistorische en artistieke aspecten van het cultuurbeleid. De Raad voor 
Cultuur wil door het adviseren aan de regering de ontwikkeling van cultuur stimuleren, het behoud van 
waardevol cultureel erfgoed bevorderen, de betrokkenheid bij cultuur vergroten en de vrijheid van 
expressie en communicatie waarborgen. (missie, vastgesteld door de Raad in december 1996)  
De Raad adviseert vanuit een zelfstandige en onafhankelijke positie ten opzichte van het ministerie 
van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCenW) en het culturele veld. Het bibliotheekwerk valt 
onder het werkterrein van de Raad van Cultuur. 
http://www.cultuur.nl of http://www.raadvoorcultuur.nl
 
3.22 VNG-net 
Website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin nieuws op diverse 
beleidsterreinen, de structuur en activiteiten van de vereniging en een beschrijving van de producten 
en diensten van de VNG zijn opgenomen. Het openbare bibliotheekwerk is te vinden in het beleidsveld 
‘Jeugd, onderwijs, cultuur’, onder het kopje ‘Cultuur’. 
http://www.vng.nl
 
3.23 Wat doet je gemeente 
Op de VNG-website www.watdoetjegemeente.nl kunnen gemeenten de prestaties vergelijken van 
vierenveertig voorhoedegemeenten op een flink aantal beleidsterreinen. Gemeentebestuurders en 
ambtenaren kunnen de feiten en cijfers benutten om hun prestaties te verbeteren. 
Op het gebied van onderwijs vindt u bijvoorbeeld het antwoord op de volgende vragen: 

- Hoeveel kost het onderwijs in mijn gemeente? 
- Hoeveel onderwijsinstellingen kent mijn gemeente? 

De komende jaren zullen steeds meer gemeenten over meer beleidsterreinen gegevens beschikbaar 
stellen, zodat er een groeiend inzicht komt in gemeentelijke prestaties. Door de eigen prestaties te 
vergelijken met die van andere gemeenten, kunnen gemeenten zicht verbazen over de verschillen. En 
daarna te rade gaan bij gemeenten die beter lijken te scoren. Watdoetjegemeente.nl kan op die manier 
een mooie aanzet zijn om te benchmarken. 
Wilt u meer weten over benchmarks op het gebied van onderwijs? Raadpleeg dan de ‘gouden gids met 
benchmarks’ op VNG-net. 
Onze nieuwe site www.watdoetjegemeente.nl heeft als ambitie dé bron van gegevens te zijn over 
gemeenten in Nederland. 
http://www.watdoetjegemeente.nl
 
 
4. Bibliotheken, bibliotheeknetwerken en andere erfgoedinstellingen 
 
4.1 Bibliotheek.nl
Bibliotheek.nl is een initiatief van de gezamenlijke openbare bibliotheken en is geopend op 23-11-
2001. De virtuele bibliotheek bundelt de gezamenlijke kennis en informatie van de Nederlandse 
openbare bibliotheken en bevat functies en diensten voor zowel de bibliotheekbezoeker, het onderwijs 
als de bibliothecaris. Bibliotheek.nl wordt onderhouden door de gezamenlijke openbare bibliotheken in 
Nederland. Bibliotheek.nl is ingedeeld in de rubrieken ‘Actueel’, ‘Lezen’, ‘Zoek bibliotheek’, ‘Lenen’, 
‘Internet’, ‘Leren’, ‘Jeugd’ en ‘Al@din’. Deze rubrieken zijn elk weer onderverdeeld in subrubrieken met 
onder meer verwijzingen naar andere relevante websites. Enkele interessante diensten zijn de digitale 
vraagbaak Al@din en de dienst Romanadvies. Bibliotheek.nl kent ook een zoekmachine, de 
‘Aquabrowser’. Deze zoekmachine zoekt tegelijkertijd naar boeken, websites en in de archieven van 
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Nederlandse kranten en tijdschriften. Het aantal zoekresultaten kan verkleind worden door in de 
linkerkolom van de zoekmachine een type (bijvoorbeeld Kranten, Alle kranten) aan te klikken. 
http://www.bibliotheek.nl
 
4.2 Bibliotheek.pagina.nl 
Bibliotheek.pagina.nl is een dochter van Startpagina.nl. Geeft overzichtelijke verwijzingen naar sites 
van allerlei soorten bibliotheken (nationaal en internationaal) en bovendien ook veel verwijzingen naar 
bibliotheekgerelateerde sites van diverse aard. 
http://bibliotheek.pagina.nl
 
4.3 DARLIN 
DARLIN heeft tot doel Nederlandse publicaties op het gebied van bibliotheek- en 
informatiewetenschap te verzamelen, om deze vervolgens voor iedereen toegankelijk beschikbaar te 
stellen en op lange termijn te bewaren. Op deze manier ontstaat een verzameling (repository) van 
Nederlandse publicaties op het gebied van de bibliotheek- en informatiewetenschap. Deze repository 
sluit aan het bij SURF-project DARE en het Open Archives Initiative. DARLIN is een 
samenwerkingsproject van de UB Utrecht, de Leerstoelgroep Archief- en Informatiewetenschap (UVA), 
het MIM en de NVB. De organisatoren roepen vakgenoten op om de eigen publicaties in DARLIN in te 
voeren. Voor de DARLIN-repository geldt dat het om een reeds eerder gepubliceerd 
(wetenschappelijk) artikel of document moet gaan; conferentiepapers vallen hier ook onder. Naast de 
Repository zal er ook een ‘journal’ binnen de DARLIN-website worden opgenomen. Hierin worden 
artikelen opgenomen die niet aan een bestaand medium voor publicatie zijn aangeboden. DARLIN 
creëert in feite dus een ‘Publication Site’ voor een tijdschrift, waarbij er kwaliteitsbewaking komt in de 
vorm van een redacitraad. 
www.nvb-darlin.nl
 
4.4 Gabriel – Gateway to Europe’s National Libraries
“Gabriel is the World-Wide-Web service covering 41 European national libraries from the 39 countries 
that are represented in the Conference of European National Librarians (CENL). This multilingual 
Internet service offers access to consistently structured information about European national libraries, 
with details about their printed and electronic collections as well as instructions on how to gain access 
to their online catalogues and services. Information is offered in the most commonly-used European 
languages, namely English, French and German. 
A particular treat for the eyes on Gabriel is the joint online exhibition "Treasures of Europe's National 
Libraries" : an illustrated selection of rare and precious treasures that can be seen in national libraries. 
The websites of European national libraries can be searched simultaneously via a central search 
facility. For example, if one wants to know which of the libraries holds a special collection of literature 
by and about Sigmund Freud - the founder of psychoanalysis - one will find a wealth of references. 
This search would retrive numerous useful indicators and links would then be offered to the websites 
of the national libraries of Austria, Denmark, France, Germany, Great Britain, Lithuania, Switzerland 
and Slovenia. 
In order to be globally available and to guarantee rapid access Gabriel is "mirrored" and is available 
simultaneously via five European servers, thus ensuring that the service is always available. 
Dr. Elisabeth Niggemann, Director General of Die Deutsche Bibliothek, and Chair of the Gabriel Board 
says: "This free-of charge Internet service is an example of successful European cooperation and it 
makes an important contribution to the construction of a European Virtual Library". 
Gabriel is considered to be an excellent model and a viable platform for further networking 
developments and services in the international library system in addition to its original function as an 
overall European Online Guide. 
Gabriel is accessible via the following web address in the Netherlands: 
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html
The Gabriel Editor: 
Olaf Janssen 
Koninklijke Bibliotheek 
National Library of the Netherlands 
gabriel@python.kb.nl” (tekst e-mail bericht 11 juli 2002 via NEDBIB-L). 
 
4.5 Informatiedienstverlening startpagina
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Startpagina met links die verwijzen naar diverse instanties en initiatieven op het gebied van 
informatiedienstverlening. De beheerder van deze pagina, drs. Pieter Schultz (p.schultz@tiscali.nl) 
richt zich op het spanningsveld tussen informatievoorziening en –management, kennismanagement en 
Business-Intelligence. “Ik zie vele mogelijkheden in de toekomst. Ontwikkelingen op het gebied van 
ICT en innovatie geven heel veel nieuwe kansen. Het toegankelijk maken van informatie blijft urgent en 
zal alleen maar toenemen!” 
http://informatiedienstverlening.startpagina.nl/
 
4.6 Koninklijke Bibliotheek
Voor zowel informatie over de Koninklijke Bibliotheek als voor het zoeken in bestanden. 
http://www.kb.nl/
Via de zoekmachine op de site van de Koninklijke Bibliotheek kan worden gezocht naar publicaties van 
de Sectie Bibliotheekonderzoek van de KB. Hierin staan onder meer jaaroverzichten van 
onderzoeksprojecten, waar de sectie zich mee heeft beziggehouden. Te bereiken via invoer van de 
term ‘Sectie Bibliotheekonderzoek’ op de knop ‘Zoeken op de website’. 
Een overzicht van Internetbronnen is te vinden op Dutch Electronic Subject Service 
http://www.kb.nl/dutchess.ned/. Deze verzameling websites van de Koninklijke Bibliotheek is speciaal 
toegespitst op wetenschappelijke doeleinden. Opname van nieuwe Internetbronnen is afhankelijk van 
door wetenschappelijke bibliotheken vastgestelde criteria. 
Speciale vermelding verdient de Wegwijzer naar Bibliotheek- en Documentatiediensten. Er zijn een 
Nederlandstalige en een Engelstalige versie beschikbaar. De Wegwijzer bevat enkele relevante 
rubrieken uit de voormalige internetdienst NL-menu. De Wegwijzer kan rechtstreeks benaderd worden 
via www.kb.nl/bibliotheekgids of via de website van de KB via ‘Bibliotheek’. 
Met het meerjarige programma Alfaned (http://www.alfaned.nl/) , het kennisdomein voor Nederlandse 
Geschiedenis, Taal en Cultuur, ambieert de KB een alomvattende vindplaats van informatie over de 
Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur te vervaardigen ten behoeve van de wetenschap en het 
hoger onderwijs. Speciaal voor het voortgezet onderwijs heeft de KB de site kbschool gemaakt. Het 
eerste digitale programma van de KB voor het onderwijs bevat onder meer Huwelijk & Relaties. Dit is 
een programma over de sociale geschiedenis op het gebied van huwelijk en relaties tussen 1500 en 
1800. Met behulp van meer dan 45.000 literatuurbeschrijvingen, 4.000 gedigitaliseerde prenten en 
thematische bronnenpakketten kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met opdrachten. Ook zijn 
Internet Detective, Honderd (digitale) hoogtepunten van de KB, oude atlassen en de catalogus van de 
KB via kbschool te raadplegen. De website is voor de KB een pilotproject. De voortschrijdende 
digitalisering heeft ertoe geleid dat het rechtstreeks benaderen van het onderwijs een serieuze optie 
begint te worden. In interactie met testscholen wordt bekeken hoe dit contact met het onderwijs het 
beste opgezet en georganiseerd kan worden. 
http://www.kb.nl/kb/kbschool/index.html
De Koninklijke Bibliotheek coördineert tevens het project ‘Het Geheugen van Nederland’ (zie 5.9) 
In het najaar van 2005 start de KB met een project om de Short Title Catalogue Netherlands (STCN) 
binnen vier jaar te voltooien. Hierdoor komen alle boeken en tijdschriften die vóór 1800 in Nederland 
gedrukt zijn, bij elkaar in één online bestand. De STCN is gratis online raadpleegbaar via: 
http://www0.kb.nl/stcn
De KB heeft (als opvolger van de Internet Detective de cursus Webdetective ontwikkeld. De 
Webdetective is een cursus beoordelen van informatie op het internet. Vooralsnog is de site gericht op 
leerlingen van het VMBO. 
http://www.webdetective.nl
De Koninklijke Bibliotheek is onlangs gestart met een onderzoeksproject voor het archiveren van 
Nederlandse websites. Het doel van het project is het ontwikkelen van een methode om Nederlandse 
websites te archiveren en voor altijd toegankelijk te houden. Het elektronisch depot (e-Depot) van de 
KB vormt de basis voor deze ontwikkeling. Het internet is inmiddels een van de belangrijkste 
communicatiemiddelen voor culturele- en wetenschappelijke informatie. Tegelijkertijd is het web 
voortdurend in beweging en is de gemiddelde levensduur van een website is niet meer dan 75 dagen. 
De KB is verantwoordelijk voor het duurzaam bewaren en toegankelijk houden van in Nederland 
verschenen publicaties. Sinds 2002 beschikt de KB over een operationeel e-Depot, waarin 
elektronische publicaties zoals wetenschappelijke artikelen en cd-roms duurzaam worden bewaard. 
Ook websites behoren tot de primaire bronnen. Met het gestarte onderzoeksproject zal een basis 
gelegd worden voor het archiveren van Nederlandse websites. Om te beginnen wil de KB ervaring 
opdoen met het selecteren, verzamelen, beschrijven, duurzaam opslaan en toegankelijk maken van 
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websites uit het Nederlandse domein, om zo inzicht te krijgen in de technische, organisatorische, 
financiële en juridische aspecten van webarchivering. Op basis van deze ervaringen wordt vanaf 2007 
een selectie van Nederlandse websites duurzaam bewaard en permanent toegankelijk gehouden in 
een operationeel webarchief. 
 
4.7 NEDBIB-L
NEDBIB-L is een algemene Nederlandstalige discussielijst voor bibliothecarissen, 
informatieprofessionals en verder iedereen die beroepshalve te maken heeft met de bibliotheekpraktijk.  
Bij een discussielijst ontvangen en versturen abonnees per e-mail berichten over een gedeelde 
interesse. Naar de discussielijst verzonden berichten komen alle deelnemers onder de ogen. De 
discussielijst is bij uitstek geschikt voor het plaatsen van bibliotheek-gerelateerde vacatures en het 
uitwisselen van vragen, suggesties, meningen, adviezen, oproepen, tips en ideeën.  
NEDBIB-L is in februari 1992 van start gegaan en heeft inmiddels ruim 2000 deelnemers.  
Maandelijks worden gemiddeld 110 berichten verstuurd.  
Aan de orde komen uiteenlopende onderwerpen uit de bibliotheekpraktijk.  
Alle discussies in NEDBIB-L lopen via e-mail. Elk mailbericht naar het NEDBIB-L-adres wordt 
automatisch doorgestuurd naar alle andere abonnees.  
NEDBIB-L webhosting: Koninklijke Bibliotheek (KB) - Den Haag  
NEDBIB-L listserver: SURFnet - Utrecht  
http://www.kb.nl/infolev/nedbib-l/
 
4.8 NVB
De NVB (Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en 
kennissector) heeft zich ontwikkeld tot een vereniging voor het gehele gebied van de professionele 
informatievoorziening. Naast bibliothecarissen vindt men er steeds meer andere professionele 
informatieverzorgers en informatiemanagers. Het aantal leden is bijna 3.000 per 1 januari 2002.  
Professioneel voorzien in de informatiebehoeften van zeer verschillende doelgroepen en organisaties 
is een belangrijk element in het gemeenschappelijk beroepsprofiel. Effectieve informatievoorziening 
draagt in aanzienlijke mate bij aan de kwaliteit van beslissingen, processen en produkten in de 
maatschappij. Door de ontwikkeling van het beroep te bevorderen wil de NVB bijdragen aan 
kwaliteitsverbetering van informatiediensten.  
http://www.nvb-online.nl/
De NVB onderhoudt ook het Darlin-repository (http://www.nvb-darlin.nl), een repository over 
bibliotheekwetenschap dat onderdeel is van het grotere wetenschappelijke digitaliseringsproject Dare 
(zie 2.3.2): http://www.darenet.nl). 
 
4.9 OKBN: Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland 
Het Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland * Art Libraries Society / The Netherlands 
(OKBN * ARLIS / NL) is een overlegorgaan voor instellingen en personen, werkzaam op het gebied 
van bibliothecaire en documentaire informatieverzorging met betrekking tot beeldende kunst en 
architectuur. Het OKBN werd in 1982 opgericht en is sinds 1996 een officiële vereniging. De vereniging 
kent inmiddels meer dan 60 leden, waaronder bibliotheken en documentatiecentra van verschillende 
prominente wetenschappelijke instellingen op het gebied van de kunst(historie) en architectuur. Onder 
de deelnemende instellingen zijn de Koninklijke Bibliotheek, faculteits- en hogeschoolbibliotheken (van 
de faculteiten letteren en bouwkunst van de universiteiten en de academies van beeldende kunst en 
bouwkunst), museumbibliotheken, kunsthistorische documentatiecentra, culturele instellingen en 
archieven. 
Het OKBN stelt zich ten doel de contacten tussen haar leden onderling te bevorderen, bij te dragen 
aan een verdere professionalisering van de bibliothecaire en documentaire informatieverzorging en het 
behartigen van de belangen van de beroepsgroep. Het waarborgen van het op een professioneel en 
toereikend niveau verzamelen van materialen over de (geschiedenis van de) beeldende kunsten en 
architectuur en, in het verlengde hiervan, het stimuleren van de coördinatie van de collectievorming 
tussen de leden onderling, behoren tot de belangrijkste taken van het OKBN. 
http://www.let.uu.nl/~okbn/
 
4.10 Open World Cat (bibliotheekcatalogi doorzoekbaar maken voor internetzoekmachines)
WorldCat is 's werelds grootste database van titels en het van OCLC waar ook het van oorsprong 
Nederlandse PICA deel van uitmaakt. In de nieuwe webversie die nu gelanceerd is zijn ook titels uit de 
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GGC opgenomen. Zoeken naar een Nederlandse titel brengt je regelrecht naar de catalogus van 
bijvoorbeeld de WSF bibliotheek bij jou in de buurt. Er zitten meer dan 67 miljoen titels in van ongeveer 
18.000 bibliotheken! En dat alles verbazingwekkend simpel en makkelijk te doorzoeken. 
Op de site staat een schermpje waarmee je live de groei van de database kunt volgen. Erg 
fascinerend. Een bibliotheek kan WorldCat voor eigen lezers heel eenvoudig toegankelijk maken door 
van de site van OCLC een zoekbox te downloaden en op de website van de bibliotheek te plaatsen. 
Hiermee kan door iedereen direct in WorldCat gezocht worden. 
Negen miljoen titels uit het Nederlands bibliotheekbezit (GGC) zijn nu beschikbaar via Open WorldCat, 
het initiatief om bibliotheekcatalogi doorzoekbaar te maken voor internetzoekmachines. 
Items in Nederlandse bibliotheken zullen daardoor vindbaar worden via de Nederlandse versies van 
populaire zoeksystemen als Google, Yahoo en Ask. Door deze betere zichtbaarheid kunnen 
bibliotheken hun diensten vergroten en hun positie als bron voor online onderzoek versterken. 
http://www.oclc.org/worldcat/open/
Meer informatie bij: 
http://www.oclc.org/worldcat
http://www.worldcat.org
 
 
4.11 PICA – iPort 
iPort is een Internetportal voor wetenschappelijke, openbare en bedrijfsbibliotheken en 
informatiecentra, ontwikkeld door PICA in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant (KUB). 
Met iPort kunnen bibliotheken diverse bronnen op een uniforme manier aan hun gebruikers aanbieden. 
Informatie van Internetbronnen en cd-roms kan worden gecombineerd met eigen catalogi en de NCC. 
Zoekacties kunnen in verschillende bestanden gelijktijdig worden uitgevoerd zonder dat nodig is de 
zoekvraag te herhalen. De dienst maakt het mogelijk om informatiebestanden onder te brengen in een 
webportal. De bestanden kunnen worden gegroepeerd naar onderwerp, vakgebied of type bron. Ook 
kunnen online catalogi van diverse bibliotheeksystemen in één menu worden gegroepeerd. 
Om in te kunnen loggen in de OCLC PICA diensten die via het web worden aangeboden heeft u een 
IBL-account bestaande uit een usernummer en wachtwoord nodig. Dit usernummer en wachtwoord 
kunt u verkrijgen bij bibliotheken die op de OCLC PICA diensten zijn aangesloten. De meeste 
bibliotheken van Universiteiten, hogescholen en een aantal openbare bibliotheken kunnen u zo'n 
usernummer en wachtwoord geven, indien u lid bent van de bibliotheek.  
Met het IBL-account kunt u inloggen en zoeken in de bestanden. Wanneer u tegelijkertijd een rekening 
(deposito) opent bij de bibliotheek kunt u ook aanvragen doen, waarbij boeken naar uw bibliotheek 
worden gestuurd en tijdschriftartikelen rechtstreeks naar uw huisadres kunnen worden gestuurd. 
Sommige bibliotheken bieden alleen toegang in de bibliotheek zelf; dan kunt u niet vanaf uw huisadres 
de bestanden raadplegen. 
http://www.pica.nl/ne/news/iport.shtml/
 
4.12 PICA – Publiekwijzer 
De Publiekwijzer is een weblocatie die speciaal voor Openbare Bibliotheken in Nederland is 
ontwikkeld.  
Het bestaat uit vier onderdelen:  
• PiCarta 

Deze webapplicatie biedt de mogelijkheid om in meerdere bestanden tegelijk te zoeken. Welke 
bestanden dit zijn, hangt af van de bestanden waartoe de bibliotheek toegang heeft. Al deze 
bestanden worden automatisch in de zoekacties meegenomen. De zoekresultaten worden uit alle 
beschikbare bestanden gehaald zonder dat van bestand gewisseld hoeft te worden.  

• Bestandenoverzicht 
Dit overzicht is een menu dat toegang verschaft tot alle Pica-bestanden waar de bibliotheek een 
abonnement op heeft. Het bestandenoverzicht is ingedeeld naar onderwerp.  

• De VragenDatabank 
Dit bestand bevat vragen die in de Openbare Bibliotheek gesteld zijn met daarbij de antwoorden.  

• Bibliotheeklinks 
Alle Openbare Bibliotheken op het Internet zijn hier te bereiken. 

Om in te kunnen loggen in de OCLC PICA diensten die via het web worden aangeboden heeft u een 
IBL-account bestaande uit een usernummer en wachtwoord nodig. Dit usernummer en wachtwoord 

http://www.google.nl/
http://nl.search.yahoo.com/
http://nl.ask.com/
http://www.oclc.org/worldcat/open/
http://www.oclc.org/worldcat
http://www.worldcat.org/
http://www.pica.nl/ne/news/iport.shtml/


 
 23 

kunt u verkrijgen bij bibliotheken die op de OCLC PICA diensten zijn aangesloten. De meeste 
bibliotheken van Universiteiten, hogescholen en een aantal openbare bibliotheken kunnen u zo'n 
usernummer en wachtwoord geven, indien u lid bent van de bibliotheek.  
Met het IBL-account kunt u inloggen en zoeken in de bestanden. Wanneer u tegelijkertijd een rekening 
(deposito) opent bij de bibliotheek kunt u ook aanvragen doen, waarbij boeken naar uw bibliotheek 
worden gestuurd en tijdschriftartikelen rechtstreeks naar uw huisadres kunnen worden gestuurd. 
Sommige bibliotheken bieden alleen toegang in de bibliotheek zelf; dan kunt u niet vanaf uw huisadres 
de bestanden raadplegen. 
http://www.pica.nl/publiekwijzer/
 
4.13 Procesbureau Bibliotheekvernieuwing
Het proces van bibliotheekvernieuwing wordt op hoofdlijnen begeleid door de Stuurgroep Bibliotheken. 
Op alle politiek-bestuurlijke niveaus maakt de Stuurgroep zich sterk voor het belang van 
bibliotheekvernieuwing. In de Stuurgroep zijn gemeenten, provincies, rijksoverheid en de 
bibliotheekbranche vertegenwoordigd. Natuurlijk is de bibliotheeksector zelf de inhoudelijke drager en 
uitvoerder van het vernieuwingsproces. Het uitvoeringsorgaan van de Stuurgroep is het Procesbureau 
Bibliotheekvernieuwing. De Stuurgroep Bibliotheken is inhoudelijk opdrachtgever van het 
Procesbureau Bibliotheekvernieuwing. Het Procesbureau stimuleert, faciliteert en regisseert de 
bibliotheekvernieuwing, onder meer door actieve kennisuitwisseling te initiëren tussen de betrokken 
partijen. Dit doet het bureau in nauw overleg met alle betrokken partijen. Er wordt zoveel mogelijk 
aangehaakt bij reeds bestaande vernieuwingsprocessen. 
Het Procesbureau heeft een website opgericht waarin veel modellen, instrumenten en best-practices 
zijn opgenomen. 
http://www.bibliotheekvernieuwing.nl
 
 
4.14 Schoolbieb.nl (voorheen Virtuele Mediatheek)
Deze site is onder de naam ‘Virtuele Mediatheek’opgezet als onderdeel van ‘Kennisnet’ voor het 
onderwijs op initiatief van het Ministerie van OC&W, met aparte ‘doelgroepensites’: kinderen, 
scholieren, ouders, docenten. Sinds januari 2006 is de Virtuele Mediatheek omgedoopt in 
Schoolbieb.nl. 
Schoolbieb.nl is dé site voor scholieren, docenten en mediathecarissen. Op schoolbieb.nl staat 
relevante informatie voor elk van de doelgroepen overzichtelijk bij elkaar geplaatst. 
De inhoud sluit aan bij de lessen op school: kerndoelen en eindtermen. 
Elke doelgroep heeft zijn eigen homepage. Daarbinnen is de informatie weer gegroepeerd per niveau. 
Ook het taalgebruik en de hoeveelheid informatie is aangepast aan het niveau. 
Elk dossier bevat een aantal van de volgende materialen: enkele artikelen, afbeeldingen, 
boeksuggesties, vragen uit de Kennisbank, krantenartikelen, filmpjes, eigen al@din-vraagknop. 
Schoolbieb.nl is gemaakt door de gezamenlijke openbare bibliotheken in het kader van vernieuwing 
van het bibliotheekwerk. Schoolbieb.nl wordt in fases uitgerold. In het voorjaar van 2006 is gestart met 
het het vmbo. 
Later volgen het primair onderwijs en het havo/vwo. De dossiers van schoolbieb.nl worden 
samengesteld onder regie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. 
http://www.mediatheek.bibliotheek.nl/

 
4.15 Stichting SURF
Stichting SURF is de samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek op het gebied 
van netwerkdienstverlening en informatie- en communicatietechnologie (ICT). De missie van SURF is 
het exploiteren en innoveren van een gezamenlijke geavanceerde ICT infrastructuur, zodat de 
mogelijkheden die ICT biedt om de kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek te verbeteren, ten 
volle worden benut. Dit met name op die terreinen waarin door samenwerking resultaten kunnen 
worden bereikt die de mogelijkheden van individuele instellingen ontstijgen. SURF is opgericht en 
wordt betaald door de instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek. Alle universiteiten en 
hogescholen en een aantal (niet-)commerciële onderzoeksinstellingen participeren in Stichting SURF. 
De instellingen bepalen bij ieder SURF-Meerjarenplan welke activiteiten zij de komende vier jaren 
gezamenlijk in SURF-verband willen aanpakken. Met deze unieke constructie weet SURF al ruim 
vijftien jaar succesvolle resultaten te boeken op het terrein van ICT en onderzoek, onderwijs en 
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organisatie. 
http://www.surf.nl
 
4.16 SURFnet
SURFnet beschikt over een hoogwaardig computernetwerk speciaal voor het hoger onderwijs en 
onderzoek in Nederland. SURFnet verbindt de netwerken van universiteiten, hogescholen, 
onderzoekscentra, academische ziekenhuizen en wetenschappelijke bibliotheken met elkaar en met 
het wereldwijde internet. Zo kunnen studenten en medewerkers van instellingen via het netwerk van 
SURFnet gebruikmaken van het internet en allerlei toepassingen daarvoor. Een instelling moet daarbij 
wel aangesloten zijn bij SURFnet.  
http://www.surfnet.nl/
 
4.17 Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) 
De site van de Vereniging NBLC is onderverdeeld in een aantal rubrieken en heeft ook een eigen 
zoekmachine. Rubrieken zijn onder meer: beleid, publieksacties, bijeenkomsten, Infolijn, Studiehuis, 
Kennismarkt, BibliotheekBlad, vaknieuws en het archief. Naast de voor iedereen toegankelijke 
publieksinformatie heeft het NBLC ook een ‘dienstingang’ voor bibliothecarissen met o.a. beschermde 
bedrijfsgegevens, waarvoor met een eigen wachtwoord speciaal ingelogd moet worden. De website 
bevat verwijst in de rubriek ‘Links’ naar andere websites die voor het bibliotheekwerk relevant zijn. 
http://www.debibliotheken.nl/
 
4.18 Wegwijzer Bibliotheek- en Documentatiediensten 
De Wegwijzer naar Bibliotheek- en Documentatiediensten is een initiatief van de Koninklijke 
Bibliotheek (zie 4.6). Er zijn een Nederlandstalige en een Engelstalige versie beschikbaar. De 
Wegwijzer bevat enkele relevante rubrieken uit de voormalige internetdienst NL-menu. De Wegwijzer 
kan rechtstreeks benaderd worden via www.kb.nl/bibliotheekgids of via de website van de KB via 
‘Bibliotheek’. 
http://www.kb.nl/bibliotheekgids/
 
4.19 WSF-bibliotheken 
Website van de gezamenlijke bibliotheken met een wetenschappelijke steunfunctie. 
De Stichting WSF staat voor een aanvullende openbare bibliotheekvoorziening. Burgers kunnen bij elf 
grote stedelijke en provinciale bibliotheken verspreid over het land, terecht voor informatie en diensten 
die niet voorhanden zijn in plaatselijke bibliotheken. Ook doen twee oud-WSF-bibliotheken mee: de 
Gemeente Bibliotheek Rotterdam en de Gemeentelijke Dienst Openbare Bibliotheek van Den Haag. 
Deze zijn ook te vinden op deze website. De Stichting WSF ontvangt van de Stichting PICA voor drie 
ICT-projecten innovatiesubsidie. Deze projecten zijn: 
- Ontwikkeling WSF-catalogus met vernieuwde leenverkeervoorzieningen. Deze catalogus komt vrij 

beschikbaar via Internet. De catalogus biedt de mogelijkheid tot zoeken en tot aanvragen. De 
gebruiker kan van huis uit via de lokale bibliotheekvoorzieningen controleren of het aangevraagde 
daadwerkelijk voorhanden is. De WSF-catalogus bevat de gegevens van de totale collecties van 
de WSF-bibliotheken (13-onder-1-knop) en vormt een basis voor de landelijke catalogus binnen 
bibliotheek.nl: http://picarta.pica.nl/DB=2.34/?COOKIE=U64873,KWSFLogin,D2.34,E8d4e0531-
0,I0,C4000++++++,B4000++++++,SY,A%5C9008+1,,5,,6%3B%5C9002+8,R62.131.59.13,FN 

- Verbetering van zoekfaciliteiten: ontwikkeling van een eenvoudig zoekmechanisme dat met één 
zoekvraag alle verschillende bronnen en bestanden doorzoekt en de gevonden resultaten per bron 
presenteert. 

- Uitbreiding van digitale fulltextbronnen voor gebruikers van openbare bibliotheken: aanvulling op 
het aanbod van de Krantenbank. 

Voor de realisering van deze projecten is tijd uitgetrokken tot de herfst van 2004. 
http://sitegenerator.bibliotheek.nl/wsf/home/
 
 
5. Archieven, musea en andere erfgoedinstellingen 
 
5.1 ANP Historisch Fotoarchief
Het ANP Historisch Fotoarchief koos het begin van het nieuwe schooljaar als markeerpunt voor de 
lancering van het archief met een publieksfunctie. Het bevat een collectie nieuwsfoto's van 1900 tot 
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heden. Vrijwel alle negatieven van de totale fotoproductie zijn bewaard gebleven en per dag 
gecategoriseerd. Het ANP is daarnaast in het bezit van het Polygoon Archief, dat talloze beelden bevat 
uit de vooroorlogse jaren. Van 1956 tot 1996 werden de foto's van de dagelijkse productie in grote, 
meer dan 800, handgemaakte plakboeken bewaard. Een ruime selectie uit de plakboeken wordt nu 
gedigitaliseerd. Daarnaast worden scans van nog oudere beelden uit de periode 1900 tot 1956 aan de 
website toegevoegd. 
Op www.anpfotoarchief.nl mogen de foto's, die in medium resolutie beschikbaar zijn, voor privé-
gebruik en voor educatieve doeleinden gratis worden gebruikt. 
Het ANP Historisch Fotoarchief wordt gesteund door het cultuurfonds van de BankGiroLoterij. 
http://www.anpfotoarchief.nl/
 
5.2 Archief.pagina.nl 
Archief.pagina.nl is een dochter van Startpagina.nl. Geeft overzichtelijke verwijzingen naar sites van 
allerlei soorten archieven (nationaal en internationaal). 
http://archief.pagina.nl/
 
5.3 Archiefkaart.nl
Veertien archiefinstellingen zijn op 2 december 2002 van start gegaan met de uitgifte van de 
Nederlandse Archiefkaart die als naam Archiefkaart.nl heeft gekregen. Met de kaart kunnen bezoekers 
in alle veertien betrokken archiefinstellingen terecht en heeft men overal recht op dezelfde faciliteiten. 
Bij de productie van de archiefkaart is ook rekening gehouden met ontwikkelingen in de toekomst, 
zoals het online opvragen van archiefstukken. Ook is er de mogelijkheid de kaart later te laten 
gebruiken voor andere cultuurinstellingen, zoals bibliotheken. De kaart kan vanaf maart 2003 worden 
gebruikt. 
http://www.archiefkaart.nl/archiefkaart.htm
 
5.4 Archiefnet
Archiefnet is een zoekservice voor websites van archiefdiensten in binnen- en buitenland. Archiefnet 
wordt sinds 1995 dagelijks onderhouden. 
U kunt kiezen tussen de hoofdrubrieken Nederland, Vlaanderen, wereld en overig. Bij de rubrieken 
Nederland en Vlaanderen kunt u zowel op plaats als op provincie zoeken. De rubriek wereld is 
ingedeeld naar werelddeel. In de rubriek overig vindt u verwijzingen naar portalsites en websites van 
overige instellingen. Als u de door u gezochte instelling niet kunt vinden, kan het zoekscherm boven in 
beeld misschien uitkomst bieden. Ook attendeert Archiefnet u, door berichten in de rechter kolom, op 
nieuwe websites of onderdelen daarvan. U kunt dergelijke berichten ook zelf aanmelden. 
Archiefnet is een initiatief van het Historisch Centrum Overijssel.
http://www.archiefnet.nl/
 
5.5 Archiefstartpunt
Portal met verwijzingen naar binnen- en buitenlandse archieven en verwante instellingen. 
http://www.archiefstartpunt.nl/
 
5.6 Archieven.org
Portalsite van Eric Hennekam gericht op archiefonderzoekers en –instellingen, waarin onder andere 
een overzicht van diverse soorten archieven, digitale cursussen archiefonderzoek, handleidingen en 
toegangen, wordt gegeven. Zeer overzichtelijk!  
http://www.archieven.org/
  
5.7 ArchiveGrid
ArchiveGrid is een online databank met bijna een miljoen beschrijvingen van historische documenten, 
brieven en familiestukken, afkomstig uit duizenden bibliotheken en archieven. De databank bevat 
daarnaast een unieke collectie Amerikaanse patenten uit de periode 1790-1836 die zelfs niet via de 
United States Patent and Trademark Office zijn terug te vinden. 
Historici, genealogen en studenten raadplegen de databank vooral voor stamboomonderzoek en om 
informatie te vinden over onbekende onderwerpen. Via de site kunnen ze contact opnemen met de 
betreffende instelling om gevonden materiaal te komen bekijken of fotokopieën aan te vragen. Op de 
lijst van deelnemers vonden we één Nederlandse instelling: het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis. 
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ArchiveGrid is de vernieuwde versie van de betaalde dienst RLG's Archival Services. De nieuwe 
databank is gratis tot 31 mei 2006. Als RLG voldoende sponsors vindt, blijft de dienst gratis, anders 
zullen gebruikers zich moeten abonneren. 
De Research Libraries Group (RLG) is een internationaal samenwerkingsverband van bibliotheken en 
onderzoeksinstellingen. Het is in 1975 opgericht door de openbare bibliotheek van New York en enkele 
Amerikaanse universiteitsbibliotheken. Dat deden ze uit onvrede met een ander bibliotheekconsortium: 
het OCLC. RLG is met name bekend geworden door het Eureka-zoeksysteem. 
http://archivegrid.org/
 
5.8 Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) 
De vereniging DEN stelt zich ten doel om de toegankelijkheid van het Nederlandse erfgoed te 
bevorderen door middel van digitale ontsluiting. Het gaat om de toegankelijkheid van het culturele en 
wetenschappelijke erfgoed voor het brede publiek, voor educatief gebruik en voor professionele 
uitwisseling. Oprichters van de Vereniging DEN zijn de meeste grote erfgoedinstellingen in Nederland, 
afkomstig uit alle sectoren.  
De Vereniging DEN heeft een ambitieuze missie geformuleerd: het cultureel erfgoed een plaats geven 
in de kennismaatschappij van de toekomst. Toegang tot en kennis over waardevolle informatiedragers, 
voorwerpen en locaties uit het verleden die met gemeenschapsgeld worden beheerd en in stand 
gehouden, zijn van groot belang voor huidige en toekomstige generaties burgers. Hiertoe is de 
Cultuurwijzer ontwikkeld. De Cultuurwijzer is een platform dat het grote publiek toegang geeft tot de 
informatie en collecties van archieven, bibliotheken, musea en archeologische instellingen. Veel 
instellingen bieden doorzoekbare databases. Daarnaast zijn er artikelen over bepaalde thema's, en kan 
gezocht worden naar voorwerpen in collecties en naar instellingen, of - via de cultuurgrazer - freestyle 
gesurfd. Zoeken naar culturele activiteiten kan via de Agenda. 
Naast de Cultuurwijzer heeft DEN ook Cultuurwijs.nl geopend, een site speciaal toegesneden op het 
onderwijs. 
http://www.den.nl/
http://www.cultuurwijzer.nl
http://www.cultuurwijs.nl
 
5.9 DIVA
DIVA is een koepelorganisatie voor erfgoedinstellingen. Met ingang van 1 januari 2001 is DIVA 
overgegaan van een stichting in een vereniging van rechtspersonen en daarmee is het lidmaatschap 
van DIVA opengesteld voor de volgende instellingen en organisaties: 

 instellingen die een functie vervullen op het gebied van vormen, beheren, beschikbaar stellen 
en inspecteren van documentaire informatie en archieven als onderdeel van het huidige en 
toekomstige cultureel erfgoed;  

 instellingen die, zonder winstoogmerk, opleidingen verzorgen op het terrein van documentaire 
informatie en archieven;  

 verenigingen van beroepsbeoefenaars in het veld van de documentaire informatievoorziening 
en het archiefwezen.  

Daarnaast biedt DIVA aan bedrijven de mogelijkheid van een geassocieerd lidmaatschap.  
http://www.divakoepel.nl/
 
5.10 The European Archive
Het Europese archief is een digitale bibliotheek van culturele artefacten in digitale vorm. Zij verzorgen 
vrije toegang voor onderzoekers, geschiedkundigen, wetenschappers, en het algemene publiek. The 
European Archive, een initiatief van onder andere provider XS4ALL is een initiatief om het vluchtige 
medium internet te archiveren. Over webarchivering is in het blad InformatieProfessional, nummer 7/8 
van 2006, een interessant artikel verschenen, waarin The European Archive ook wordt genoemd. Ook 
The Internet Archive: Wayback Machine (zie 5.10) wordt in dit kader aangehaald. 
http://www.europarchive.org/
 
5.11 Geheugen van Nederland
‘Het Geheugen van Nederland’ is een sectoroverschrijdend digitaliseringproject, waarin het 
ontwikkelen van toepassingen voor het onderwijs een belangrijke rol speelt. De eerste fase van het 
project loopt tot eind 2003. Het eindresultaat hiervan is een website die eenduidig en eenvoudig 
toegang biedt tot minimaal zestien digitale collecties van evenzoveel verschillende erfgoedinstellingen. 
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De digitale collecties worden gratis beschikbaar gesteld. De website biedt tevens toegang tot een 
educatieve site die specifiek voor het middelbaar onderwijs lesmogelijkheden biedt op basis van de 
digitale collecties van de deelnemende instellingen. 
‘Het Geheugen van Nederland’ richt zich op twee doelgroepen: 
- een breed publiek van mensen met interesse voor geschiedenis en cultuur 
- leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. 
De toepassingsmogelijkheden van ICT in onderwijs en wetenschap en op het gebied van de cultuur 
krijgen veel politieke aandacht. De overheid stelt middelen beschikbaar zowel voor infrastructurele 
voorzieningen (Kennisnet), als voor de ontwikkeling van de inhoud op het net ('content'). Om in relatief 
korte tijd en op een praktisch uitvoerbare manier een grote hoeveelheid digitale content te genereren 
en voor de onderwijssector geschikt te maken, voert de Koninklijke Bibliotheek samen met instellingen 
voor cultureel erfgoed (musea, archieven, bibliotheken) een omvangrijk digitaliseringsproject uit onder 
de naam ‘Het Geheugen van Nederland’. Het ministerie van OCenW heeft in september 2000 dit 
landelijke project een éénmalige financiële impuls gegeven. 
De Koninklijke Bibliotheek coördineert het project, biedt een productieomgeving voor de digitalisering 
en verzorgt de centrale opslag en beschikbaarstelling van de materialen. Het te digitaliseren materiaal 
omvat teksten, afbeeldingen, geluid en bewegend beeld. Het project is eind 2000 van start gegaan en 
zal eind 2001 de eerste resultaten opleveren. Gestart wordt met het opnemen in de website van reeds 
gedigitaliseerde collecties van de Koninklijke Bibliotheek. Hierna volgen de collecties van de 
deelnemende instellingen. Deze instellingen nemen zelf de uitvoering van de deelprojecten op zich. De 
eerste fase van het project wordt eind 2003 afgerond. Het vervolg van het project is afhankelijk van 
nieuwe financiering. De toegankelijkheid van de gedigitaliseerde collecties na 2003 is echter 
gewaarborgd. 
http://www.geheugenvannederland.nl/
 
5.12 The Internet Archive: Wayback Machine
Een vluchtig medium als internet heeft als gevaar dat verdwenen websites ook echt verdwenen zijn. 
Om dit te voorkomen zijn enkele projecten in het leven geroepen om het internet te archiveren. Eén 
van deze initiatieven is The Internet Archive: Wayback Machine. Met de ‘Wayback Machine’ kan men 
oude websites of oudere versies van nog bestaande websites terughalen. 
Over webarchivering is in het blad InformatieProfessional, nummer 7/8 van 2006, een interessant 
artikel verschenen, waarin de Wayback Machine ook wordt genoemd. Ook The European Archive (zie 
5.8) wordt in dit kader aangehaald. 
http://www.archive.org/web/web.php
 
5.13 Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) 
De KVAN is een beroepsvereniging, die alle mensen verenigt die werkzaam zijn in het archiefveld. Het 
is geen vereiste dat leden het diploma archivistiek bezittten. Het archiefveld is zo divers, dat mensen 
met zeer verschillende achtergrond / opleiding daarin werkzaam zijn. Allen zijn welkom als lid van de 
KVAN. De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland stelt zich ten doel de belangen van 
het Nederlands archiefwezen te behartigen en de deskundigheid van archivarissen te bevorderen . De 
vereniging organiseert onder meer studiedagen, internationale uitwisselingen en buitenlandse 
oriëntatiereizen. Leden van de KVAN kunnen kosteloos participeren in een van de secties die actief 
zijn binnen de vereniging. De sectie Audiovisuele Archieven (AVA) is een ontmoetingsplaats voor 
mensen die zich bezig houden met het professioneel beheer van audiovisuele archieven. De sectie 
Particuliere Archieven (SPArc) bevordert de belangen van leden van de KVAN die werken in of met 
particuliere archieven. 
http://www.kvan.nl/
 
5.14 Nationaal Archief
Het Nationaal Archief (onderdeel van de Rijksarchiefdienst) bestaat uit het Algemeen Rijksarchief in 
Den Haag en 11 (Rijks)archieven. In elke provinciehoofdstad bevindt zich een (rijks)archief. Daar vindt 
u de archieven van overheidsinstellingen (rijk en provincie) die in de loop der eeuwen op het 
grondgebied van de provincie werkzaam zijn geweest. Samen vormen die het netwerk van (Rijks) 
archieven. 
De Rijksarchiefdienst zorgt ervoor dat de archieven van de rijks- en provinciale overheid in goede en 
geordende staat bewaard blijven. Daarom ondersteunt de dienst vanaf het begin de archiefvorming 
van de rijks en provinciale overheid. Na 20 jaar worden de archieven naar de Rijksarchiefdienst 
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overgebracht. Deze overbrenging betekent dat de archieven vanaf dat moment voor iedereen 
toegankelijk en openbaar zijn. In de 18de eeuw was dit nog niet het geval. Vrijwel niemand had toen 
toegang tot de archieven. Namen als Secreetkamer en Secreetvertrek (secreet = geheim) zeggen in dit 
opzicht genoeg. Pas in 1918 werden de archieven voor iedereen toegankelijk. 
Ook andere dan overheidsinstellingen brengen hun archieven dikwijls onder bij Rijksarchieven. Als 
historische bron vormen ze een belangrijke aanvulling op de archieven van overheidsinstellingen. Denk 
bijvoorbeeld aan de persoonlijke papieren van politici als Drees en Romme. Er zijn tevens archieven 
van families en verenigingen die in een provincie een belangrijke rol speelden. Heel veel kerken, die 
vroeger zo'n belangrijk stempel op de maatschappij drukten, hebben hun archieven ondergebracht bij 
een rijksarchief. 
Op 4 juni 2002 is het Algemeen Rijksarchief verder gegaan onder de naam Nationaal Archief. Het 
Nationaal Archief ziet zichzelf als ‘publieksgericht, open en actueel’. Daartoe heeft het onder meer een 
deel van zijn collectie online toegankelijk gemaakt. Via de site kan men alvast wat voorwerk doen bij 
het zoeken of   -tegen betaling- medewerkers van het archief hiervoor inschakelen. Ook kunnen 
reproducties online besteld worden. Verder geeft de site inzage in stambomen en andere familiezaken 
(met name uit Zuid-Holland en de voormalige koloniën) en er is een koppeling gemaakt met Genlias, 
een database met gegevens uit de burgerlijke stand. Op 4 juni 2002 presenteerde het Nationaal 
Archief eveneens de ‘Digitale zoekgids archieven van bewindslieden’. Deze zoekgids is samengesteld 
in samenwerking met het Parlementair Documentatiecentrum en omvat de archieven van alle 
Nederlandse ministers en staatssecretarissen van 1798 tot heden. 
http://www.nationaalarchief.nl
 
5.15 Nederlands Muziekinstituut
Het Nederlands Muziek Instituut is de centrale bewaarplaats voor het muzikale erfgoed van Nederland. 
Het Nederlands Muziek Instituut conserveert, ontsluit en stelt bronnenmateriaal beschikbaar aan het 
publiek. Onder dat bronnenmateriaal, vrijwel uitsluitend klassieke muziek, bevinden zich talloze oude 
drukken van muziektraktaten en muziekuitgaven (1500-1800). Duizenden manuscripten zijn te vinden 
in de componistenarchieven: muzikale nalatenschappen van Nederlandse componisten, uitvoerend 
musici, muziekinstellingen en muziekverenigingen in de periode 1850 tot heden. Het Nederlands 
Muziek Instituut is gevestigd in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. 

http://www.nederlandsmuziekinstituut.nl/
 
5.16 Nederlandse Vereniging van BedrijfsArchivarissen (NVBA)
De NVBA ontstond in 2001 als voortzetting van de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen 
(NVBA) die in 1953 werd opgericht als opvolger van de sinds 1947 bestaande Nederlandse 
Documentalisten Kring (NDK). Het lidmaatschap van de NVBA staat open voor iedereen die zich bezig 
houdt met of verantwoordelijkheid draagt voor het beheren van organisatie-eigen informatie. De aard 
van de organisatie speelt daarbij geen rol (al zullen informatiebeheerders uit overheidsorganisaties 
zich eerder aangetrokken voelen tot de KVAN of de SOD). In de NVBA zijn vooral 
(informatiebeheerders van) bedrijven, corporaties en maatschappen, stichtingen, verenigingen en 
andere non-profit organisaties vertegenwoordigd. 
http://www.nvba-info.nl/
 
5.17 Werelderfgoed Nederland
De website www.werelderfgoed.nl is een initiatief van de Stichting Platform Werelderfgoed Nederland. 
Daarin werken verschillende ergoedorganisaties samen. De stichting publiceert boeken en organiseert 
tentoonstellingen. Via deze website kunnen bezoekers kennismaken met het Nederlandse 
werelderfgoed. Hierop staan onder meer het eiland Schokland, de Stelling van Amsterdam, de molens 
bij Kinderdijk, de Beemster en het Rietveld Schröderhuis. Unesco is de organisatie die aanwijst welke 
plekken, landschappen, dorpen, werelderfgoed zijn. 
http://www.werelderfgoed.nl
 
 
6. Marketing, marktonderzoek en onderzoek op specifieke deelterreinen 
 
Er zijn vele marktonderzoekbureaus actief, variërend van bureaus die zich vooral op het 
overheidsbeleid richten, bureaus die zich op de private sector richten en bureaus die zich op specifieke 
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deelterreinen richten. Hieronder een overzicht, dat zeker niet uitputtend is. Sommige bureaus geven op 
hun website ook informatie over hun methodologische aanpak. Enkele in deze rubriek genoemde 
websites bevatten ook verwijzingen naar diverse marktonderzoekbureaus. 
 
6.1 AC Nielsen Nederland
AC Nielsen is een internationaal opererend marktonderzoekbedrijf. Het bedrijf biedt hun klanten 
diensten aan op de volgende terreinen: 
- Het meten van hun prestaties in de markt 
- De markt in kaart brengen 
- Het analyseren van marktmechanismen 
- Het identificeren en oplossen van marketing- en verkoopissues 
- Het identificeren en benutten van kansen tot groei 
AC Nielsen richt zich vooral op de commerciële sector: fabrikanten en retailorganisaties. Bekend is het 
grote databestand met consumentengegevens. Deze informatie op huishoudensniveau kan van belang 
zijn voor het in kaart brengen van de markt van bibliotheken. De site van AC Nielsen bevat ook 
informatie over consumententrends. 
http://nl.acnielsen.com
 
6.2 Beleidsonderzoek.pagina
Dochter van Startpagina.nl. Deze pagina is onderverdeeld in diverse subrubrieken, o.a. gemeentelijke 
en provinciale informatie, ministeries, (koepel)organisaties op divers terrein, universiteiten, 
onderzoeksbureaus, tijdschriften, buurt- en wijkbeleid en een rubriek ‘naslag’. De site verwijst ook naar 
verwante sites, bijvoorbeeld Marktonderzoek.pagina, Opinie.pagina, Statistieken.pagina en 
Wetenschap.pagina. 
http://beleidsonderzoek.pagina.nl/
 
6.3 B&A groep 
B&A in Den Haag is in 1992 gestart als bureau voor beleidsonderzoek en heeft zich nu ontwikkeld tot 
een onafhankelijk bureau dat beleidmakende organisaties zowel binnen als buiten de overheid in de 
breedste zin kan ondersteunen in het beleidsproces. Uit de website: “Het optimaliseren van het 
maatschappelijke rendement van uw organisatie is de missie waar B&A Groep zich voor heeft gesteld. 
Onze onderzoekers en adviseurs beschikken daarvoor over een ruime en gevarieerde praktijkervaring 
en behoren tot de top binnen hun vakgebied. Het zijn deskundigen op tal van beleidsterreinen, die u 
kunnen ondersteunen in het hele beleidsproces en antwoord geven op een scala van beleidsvragen. 
Waar gaat het beleid over? Hoe pak je het aan? Hoe vertel je het? Hoe realiseer je het? Hoe maak je 
je organisatie geschikt voor een efficiënte beleidsvoering? Dankzij een unieke combinatie van 
disciplines, van inhoudelijk beleidsonderzoek tot organisatieadvies, van procesbegeleiding tot 
communicatiestrategie, biedt B&A Groep u perspectief op maatschappelijk rendement.” 
http://www.bagroep.nl/
 
6.4 Berenschot Groep
Berenschot Groep, met de hoofdvestiging te Utrecht, is een grote managementadviesonderneming met 
ongeveer 400 medewerkers in de Benelux. Berenschot werkt met ondernemers, bestuurders en 
managers in de publieke en de private sector aan het oplossen van complexe vraagstukken op het 
gebied van strategie, besturing, beleid, mens en organisatie. (Beleids)onderzoek is één van de thema’s 
waarop in de website gezocht kan worden. 
http://www.berenschot.com/
 
6.5 Bibliotheekmarketing: tips en tools van de Amerikaanse Library Association 
Op de site van de Public Information Office van de ALA  is op het gebied van marketing van 
bibliotheken veel informatie te vinden: toolkits, bibliotheekpromotieacties, best practices en handige 
lijstjes in de trant van '10 argumenten om mijn gemeente te overtuigen van het belang van de 
bibliotheek'. Ze hebben o.a. een heel communicatiehandboek op de site staan! 
http://www.ala.org/ala/pio/publicinformation.htm
 
6.6 Blauw Research 
Blauw Research uit Rotterdam is een marktonderzoekbureau voor zowel kwantitatief als kwalitatief 
onderzoek. Blauw Research ondersteunt dus bedrijven en instellingen bij het nemen van beslissingen 

http://nl.acnielsen.com/
http://beleidsonderzoek.pagina.nl/
http://www.bagroep.nl/
http://www.berenschot.com/
http://www.ala.org/ala/pio/publicinformation.htm
http://www.ala.org/ala/pio/publicinformation.htm


 
 30 

die leiden tot verbeterde stakeholderrelaties, producten/diensten/merken en inzet van middelen.
http://www.blauw.nl
De Blauw Groep heeft Bureau Lagendijk overgenomen. Bureau Lagendijk is vooral bekend geworden 
door beleids- en opinieonderzoek voor o.a. onderwijs, gezondheidszorg en nieuwsredacties. De 
naamgeving is veranderd in Blauw Public Sector. 
http://www.bureaulagendijk.nl/. 
 
6.7 Braat Services - AQCYON
Braat Services - AQCYON is een onderzoeksbureau uit Roosendaal dat bedrijven en instellingen 
ondersteunt bij het vertalen van complexe gegevens naar heldere en betekenisvolle informatie voor 
succes in marketing, beleidsonderzoek en voorlichting. Het (ver)werken met SPSS en Internet zijn 
belangrijke expertises van Braat Services - AQCYON. 
http://www.braat-services.nl/index.html
 
6.8 Bureau Leemans
Bureau Leemans is een full service marktonderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in de non-profit 
sector, vooral bibliotheken. Vooral het proces van bibliotheekvernieuwing, de vorming van 
basisbibliotheken en netwerkvorming zijn voor bibliotheken aanleiding geweest om marktonderzoek 
(inclusief een begeleidingstraject) door Bureau Leemans te laten uitvoeren. De werkwijze wordt 
gekenmerkt door een integrale aanpak, een bottom up benadering, participatie van alle betrokken 
partijen en gerichtheid op praktisch toepasbare resultaten. 
http://www.bureauleemans.nl
 
6.9 Evidens
Het marktonderzoekbureau Evidens uit Amsterdam ondersteunt bedrijven, overheden en non-
profitinstellingen bij het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek. Eén van de opdrachtgevers 
van Evidens is de archiefkoepelorganisatie DIVA (zie 5.7), waarvoor Evidens in 2000 een 
Kwaliteitsmonitor heeft opgezet en periodiek uitvoert. 
Een handig gedeelte van de website van Evidens is het onderdeel ‘Evitools’ (zie ook 9.3). Dit 
onderdeel bevat hulpmiddelen voor het beantwoorden van vragen uit de onderzoekspraktijk, 
bijvoorbeeld: berekening optimale steekproefomvang, berekening nauwkeurigheid steekproefresultaat, 
toetsen van verschillen tussen twee verschillende steekproefresultaten. Het is de bedoeling om het 
onderdeel ‘Evitools’ uit te bouwen tot een complete ‘gereedschapskist’ voor onderzoek en statistiek. 
http://www.evidens.nl/
 
6.10 GfK Panel Services Benelux - Nederland 
GfK in Dongen bestaat ruim 40 jaar in Nederland, zij het achtereenvolgens onder de namen Attwood, 
AGB en nu GfK. GfK is in de marktonderzoekbranche bekend door de grote consumentenpanels.  
http://www.gfk.nl/
 
6.11 Integron Management Services 
Integron houdt zich primair bezig met het leveren van diensten ter verbetering van de commerciële 
kracht van bedrijven in het MKB (=organisatie voor midden- en kleinbedrijf). Op de site staat een korte 
uitleg van diverse onderzoeksvormen die aan de doelstelling bijdragen, bijvoorbeeld 
klanttevredenheidsonderzoek en lezersonderzoek (hoe pakken ze dit soort onderzoek aan). 
Inhoudelijke methodiekbeschrijvingen worden echter niet gegeven. Daarvoor moet u contact (kan ook 
via deze site) met Integron opnemen. 
http://www.integron.nl
 
6.12 InterView/NSS
InterView-NSS is op 12 juli 1999 ontstaan uit de samenvoeging van drie grote onderzoeksbureaus: 
Interview International, NSS Research & Consultancy en CSEM. InterView-NSS heeft zich 
gespecialiseerd in het leveren van onderzoeks- en adviesdiensten op het gebied van marketing- en 
managementinformatie. De werkterreinen van InterView/NSS zijn zeer divers. 
http://www.interview-nss.com
 
6.13 Intraval; bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
INTRAVAL is een onafhankelijk bureau dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. Het onderzoek is 
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gericht op maatschappelijke vraagstukken die om een duidelijk antwoord vragen. INTRAVAL heeft door 
haar betrokkenheid, kennis en jarenlange ervaring een reputatie opgebouwd op het gebied van 
beleidsonderzoek. Het bureau beperkt zich niet tot onderzoek, maar brengt ook beleidsadviezen uit. 
Het onderzoek en advies concentreert zich voornamelijk rond de vier werkterreinen verslaving, 
leefbaarheid, welzijn en jeugd. INTRAVAL heeft een kern van sociaal-wetenschappelijke onderzoekers, die 
worden bijgestaan door (gespecialiseerde) freelance medewerkers en gekwalificeerde interviewers. De 
onderzoekers zijn sociologen, psychologen, sociaal-geografen en criminologen en weten hun kennis, 
informatie en ervaring op vele onderwerpen toepasbaar te maken. Het bureau werkt samen met 
wetenschappelijke adviseurs en bovendien met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. 
http://www.intraval.nl/
 
6.14 Ipso Facto 
Ipso Facto is als onafhankelijk onderzoeksinstituut opgericht in 1982. De organisatie verricht 
beleidsonderzoek en richt zich vooral op de gezondheidszorg en de sociale zekerheid/arbeidsmarkt. 
Ipso Facto is aangesloten bij de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) die kwaliteitseisen stelt aan 
de uitvoering van beleidsonderzoek en de daarmee samenhangende dienstverlening. Leden van de 
VBO dienen de kwaliteit te waarborgen door middel van een NEN ISO 9001 certificaat. 
http://www.ipsofacto.nl/beleid.html
 
6.15 IVA Beleidsonderzoek en advies
Het IVA is gelieerd aan de Universiteit van Tilburg.  Dagelijks werken ruim 50 professionals aan 
onderzoeks- en adviesprojecten op het gebied van werk, onderwijs, integratie, veiligheid en zorg. 
Naast het realiseren van onderzoek- en adviesdiensten vervult het IVA een actieve rol in het 
maatschappelijke kennislandschap. Onder meer door intensieve communicatie met de faculteiten van 
de Universiteit van Tilburg en door participatie in het maatschappelijk debat over sturingsvraagstukken 
in alle fasen van het beleidsproces. Vanuit een wetenschappelijke achtergrond doen de onderzoekers 
van het IVA onafhankelijk onderzoek en geven zij op onderzoek gebaseerd advies over beleidszaken. 
IVA doet onderzoek op diverse beleidsterreinen, waarvan cultuur er één is. 
http://www.iva.nl/
  
 
6.16 Kenniscentrum 50+
Het 50+ Expertisecentrum stelt zich tot doel om de kennis over 50+ers beschikbaar te maken voor 
redacties, marketeers, overheden, non-profit organisaties, mediabureaus en adverteerders. Dit doet 
het centrum door bestaande informatie en eigen onderzoeksresultaten te bundelen. Het 50+ 
Expertisecentrum wil een databank, vraagbaak, kenniscentrum, platform en forum in één zijn. Het 
centrum streeft naar een dialoog met belanghebbenden, met als uiteindelijk resultaat dat de 50+ 
doelgroep optimaal wordt benaderd en bereikt. Het 50+ Expertisecentrum doet regelmatig onderzoek 
naar 50+ers. U kunt meeprofiteren van deze grootschalige onderzoeken die onder de 50+ doelgroep 
worden gehouden. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld, in overleg, extra vragen over specifieke 
voorkeuren, producten of diensten laten meelopen. Misschien is het een idee om (op landelijk niveau) 
een vraag over de bibliotheek mee te nemen. 
http://www.50plusexpertisecentrum.nl/
 
6.17 MarketResponse
MarketResponse (gevestigd in Amersfoort) werd opgericht in 1985, groeide in korte tijd heel snel en 
kreeg toen te maken met de nadelige gevolgen van een te snelle groei. Is een full-service bureau, 
verricht dus alle vormen van marktonderzoek, van opzet van het onderzoek tot aan presentatie van de 
uitkomsten. 
http://www.marketresponse.nl/
 
6.18 Marktonderzoek.pagina
Dochter van Startpagina.nl. Deze pagina is onderverdeeld in diverse subrubrieken. Behalve definities 
en overzichten van vaktermen bevat deze site veel links naar nationale en internationale 
marktonderzoeksbureaus. De site verwijst ook naar verwante sites, bijvoorbeeld 
Beleidsonderzoek.pagina, Trends.pagina en Wetenschap.pagina. 
http://marktonderzoek.pagina.nl/
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6.19 Marktonderzoeken.verzamelgids.nl
Eén van de gidsen van Verzamelgids.nl (zie 1.4). Bevat onder meer links over en van 
marktonderzoekbureaus, brancheorganisaties, marktonderzoektechnieken 
http://marktonderzoeken.verzamelgids.nl/
 
6.20 MOSAIC Online
MOSAIC Online is een segmentatie service die u in staat stelt om snel en eenvoudig via het internet 
informatie te genereren over een gebied en/of over klanten ten behoeve van marketingstrategieën en -
activiteiten. Met behulp van MOSAIC Online kunnen klantgegevens op een zeer eenvoudige manier 
worden geanalyseerd. Dit kan op talloze MOSAIC consumentenkenmerken, waardoor niet alleen 
duidelijk wordt wie de klanten zijn en waar ze zich bevinden, maar ook de samenstelling van 
verzorgingsgebieden kan worden bepaald. Het resultaat wordt in tabellen en grafieken weergegeven, 
zodat het antwoord op de vraag in één oogopslag kan worden afgeleid. Bovendien brengt MOSAIC 
Online het geanalyseerde gebied automatisch in kaart, zodat u hiermee direct over de geografische 
informatie beschikt. MOSAIC Online helpt u om onder andere de volgende marketingvragen te 
beantwoorden: 
- Wie zijn mijn klanten en welke kenmerken hebben ze? 
- Waar wonen mijn klanten? 
- Hoe ziet mijn verzorgingsgebied eruit? 
- Waar kan ik mijn klantenbestand verder uitbreiden? 
- Opereer ik vanuit de juiste locatie? 
- Welk marktpotentieel heeft een gebied? 
- Hoe kan ik mijn vestigingsbeleid optimaliseren? 
- Hoe kan ik het assortiment nog beter afstemmen op de bezoekers van mijn winkel? 
Met een licentie voor MOSAIC Online kunt u via internet op een eenvoudige, snelle en veilige manier 
analyses uitvoeren ter beantwoording van uw marketing- en strategische vragen. Deze service is 24 
uur per dag voor u beschikbaar. De infrastructuur tussen uw PC en MOSAIC Online is beveiligd 
Mosaic is een service van het bedrijf Experian Nederland en is te vinden op de volgende website: 
http://www.experian.nl/solutions/Micromarketing/Producten/mosaiconline.html
 
6.21 Motivaction 
Onderzoeksbureau in Amsterdam, bekend vanwege haar onconventionele marktsegmentatie. De 
Nederlandse bevolking wordt ingedeeld aan de hand van de volgende criteria: normen en waarden, 
levensstijl, tv-zenders, tv-sterren, tv-programma’s, kranten, tijdschriften en nieuwe media (zie o.a. 
artikel ‘’t Is ongrijpbaar, zapt en eet van alles, rara...?’ in de Volkskrant van 7 augustus 1999). Hieruit is 
het Mentality-model ontstaan. De maatschappij is continu in beweging. Voor beleidsmakers, strategen 
en marketeers lijken burgers en consumenten in toenemende mate onvoorspelbaar en grillig. 
Traditionele segmentaties op basis van sociaal-economische variabelen verliezen steeds meer aan 
verklarende kracht. Motivaction heeft daarom in nauwe samenwerking met haar buitenlandse partners 
een revolutionair onderzoeksmodel ontwikkeld: Mentality, sociographics in marketing (voorheen 
Socioconsult). Mentality groepeert mensen naar hun levensinstelling en hun normen en waarden in het 
dagelijks leven. Bovendien brengt Mentality de bewegingen in de maatschappij in kaart. Mentality gaat 
daardoor verder dan het ad hoc testen van producten en het signaleren van trends. Het is een op de 
toekomst gericht, holistisch onderzoeksmodel waarmee kan worden geanticipeerd op veranderingen in 
de samenleving. Mentality traceert sociaal-culturele onderstromen. Dat zijn ontwikkelingen in normen-
en-waardenpatronen die ten grondslag liggen aan trends. Met regelmatige intervallen worden 
onderzoeksresultaten vastgelegd en met elkaar vergeleken om bewegingen in de maatschappij of 
markt te kunnen herkennen. Zodoende kan Mentality helpen om alert in te spelen op toekomstige 
maatschappelijke veranderingen. 
http://www.motivaction.nl
 
6.22 Multiscope
Multiscope is een online onderzoeksbureau, gespecialiseerd in het uitvoeren van online onderzoek & 
enquêtes, website bereiksmeting en internet rapporten. Multiscope heeft de beschikking over een 
onderzoekspanel van meer dan 100.000 Nederlandse Internetgebruikers. Daarnaast werkt Multiscope 
samen met ongeveer 25 succesvolle Nederlandse websites, welke als onderzoekspartners fungeren. 
http://www.multiscope.nl
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6.23 Onderzoeksbureau Letty Ranshuyzen
Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen is het enige onderzoeksbureau in Nederland dat uitsluitend 
onderzoek doet in de culturele sector. Letty Ranshuysen heeft inmiddels bijna vijftien jaar ervaring met 
onderzoeken voor musea, theaters, overheden en koepelorganisaties in Nederland en Vlaanderen. Het 
bureau houdt zich onder andere bezig met: 
• Kwantitatief en kwalitatief publieksonderzoek 
• Effectmetingen van marketingstrategieën 
• Visitatie van museumopstellingen 
• Evaluatie van cultuurbeleid en cultuureducatie 
• Vormgeving van workshoptrajecten en themadagen 
• Advisering op het gebied van onderzoek, cultuurmarketing en cultuureducatie 
http://www.lettyranshuysen.nl/
 
6.24 Qrius
Qrius verzamelt marktinformatie over kinderen, jongeren en jonge volwassenen voor bedrijven en 
instellingen. Met die kennis kunnen zij kinderen en jongeren beter benaderen. Zij kunnen gerichter en 
beter inspelen op de snel evoluerende behoeften en verwachtingen van jongeren. Ook ondersteunt 
Qrius bedrijven en instellingen bij het ontsluiten en verspreiden van informatie over jongeren. 
http://www.qrius.nl
 
6.25 Research voor Beleid
Research voor Beleid (gevestigd in Leiden) is opgericht in 1980. Staat bekend als specialist in sociaal 
beleidsonderzoek. Eerste opdrachtgevers waren overheidsinstellingen (ministeries, provinciale 
diensten, gemeenten, etc.) en non-profit-organisaties.  
http://www.research.nl/
 
6.26 Ruigrok MC en NetPanel
NetPanel bestaat al sinds 1996: destijds voerde zij als eerste kwalitatief onderzoek via Internet. Van 
oorsprong is NetPanel een dienst van Ruigrok MC (marktonderzoek en communicatieadvies). 
Inmiddels is het een volwaardige zusterorganisatie
http://www.netpanel.nl/
http://www.ruigrok.nl/
 
6.27 Statistical Consultancy & Support (SCS) 
Sinds januari 1995 is SCS betrokken bij het uitvoeren van een groot aantal, zeer diverse 
onderzoeken.SCS richt zich op alle mogelijke beleidsterreinen. SCS rekent politieregio's tot haar 
klanten, maar bijvoorbeeld ook thuiszorginstellingen, brancheorganisaties, welzijnsorganisaties en 
andere onderzoeksbureaus. SCS werkt in voorkomende gevallen samen met andere bureaus en 
deskundigen. 
http://www.scs-onderzoek.nl/
 
6.28 Stichting Speurwerk betreffende het Boek
Marktonderzoeksbureau van het boekenvak. Geeft cijfermateriaal over boekverkoop in de breedste zin 
van het woord. 
http://www.speurwerk.nl/
 
6.29 Team Vier 
Het in Amstelveen gevestigde Team Vier is een full service marktonderzoekbureau dat in 1983 werd 
opgericht. Team Vier streeft naar het leveren van betaalbaar maatwerk, een onderzoeksopzet die op 
gegeven ogenblik het beste past bij de opdrachtgever. Dat is afhankelijk van de 
onderzoeksdoelstelling, de beschikbare tijd, de onderzoeksgroep, het onderwerp van het onderzoek, 
en (ook niet onbelangrijk) het beschikbare geld.  
http://www.teamvier.nl
 
6.30 Thales online research & communicatie 
Thales is gespecialiseerd in online onderzoek met de disciplines onderzoek, ontwikkeling en ontwerp. 
http://www.thales-nederland.nl/nl/
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6.31 TNS NIPO 
NIPO, het marktonderzoekinstituut, is het bekendste marktonderzoekbureau en marktleider in 
Nederland. Opgericht in 1945. Het NIPO was ook het eerste Nederlandse marktonderzoekbureau met 
NEN ISO 9001 certificering. De website heeft een handige zoekfunctie. TNS NIPO (de nieuwe naam 
van het instituut) heeft ook een aparte pagina ontwikkeld (zie 9.5) waarmee steekproefmarges kunnen 
worden berekend bij respectievelijk 99%-, 95%- en 90%-betrouwbaarheidsintervallen. Deze is te 
vinden onder de rubriek ‘Tips bij marktonderzoek: steekproefmarges en –grootte. Deze rubriek geeft 
ook andere tips voor het opzetten en uitvoeren van marktonderzoek. 
http://www.tns-nipo.com/
 
6.32 Trendslator 
Het adviesbureau Trendslator, opgericht door Hilde Roothart in 1996, analyseert trends en gebruikt ze 
bij het ontwikkelen van strategieën en concepten. In Tijdschrift voor Marketing verscheen van Hilde 
Roothart een serie artikelen over megatrends. 
http://www.trendslator.nl/
 
6.33 Trendview
Trendview is een all-round marktonderzoekbureau dat zowel schriftelijk, telefonisch als 
internetonderzoek uitvoert voor zowel profit als non-profitorganisaties. Onderzoeksthema’s zijn onder 
meer: klanttevredenheid, communicatie, werkbeleving en de kwaliteit van websites. 
http://www.trendview.nl
 
6.34 Tympaan Instituut 
Het Tympaan Instituut is een steunfunctie van de provincie Zuid-Holland. Tympaan is ontstaan uit een 
fusie van drie provinciale organisaties. De provincie Zuid-Holland is de belangrijkste opdrachtgever, 
maar ook gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden doen regelmatig een beroep op 
Tympaan, net als regionale zorgberaden en cliëntenorganisaties. Het Tympaan Instituut ontwikkelt al 
meer dan vijf jaar beleid op het gebied van zorg, maatschappelijke ontwikkeling en cultuur. Het 
Tympaan Instituut beheert het Regionaal Informatiesysteem Samenleving (RIS, zie 10.7). 
http://www.tympaan.nl/
 
6.35 WEMAR
Marktonderzoekbureau dat zich op allerlei onderzoeksterrein begeeft. De website geeft een overzicht 
van gehanteerde methoden en technieken (op sommige kan doorgelinkt worden) en een overzicht van 
links naar andere marktonderzoekbureaus of –koepels. 
http://www.wemar.nl
 
 
7. Belangenverenigingen t.b.v. marketing, marktonderzoek en beleidsonderzoek 
 
7.1 MarktOnderzoekAssociatie
De MarktOnderzoekAssociatie (MOA) wil als vereniging een aanspreekpunt zijn voor alles en iedereen 
die met markt- en beleidsonderzoek te maken heeft. Daarom heeft de MOA als doel de kwaliteit van 
markt- en beleidsonderzoek, zowel nationaal als internationaal, in de breedste zin van het woord 
bevorderen, ontwikkelen en stimuleren. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van 
respondenten, gebruikers en aanbieders van markt- en beleidsonderzoek. De MOA streeft naar een 
ledenbestand van gekwalificeerde onderzoekers die werkzaam zijn binnen bedrijfsleven, overheid en 
bureaus. Vakgenoten die meedenken, reageren op en signaleren wat er speelt en leeft in de markt. 
Momenteel tel de MarktOnderzoekAssociatie.nl ongeveer 1100 leden. Via de homepage kan gericht 
(op specialisatie) worden gezocht naar marktonderzoekbureaus. 
De MarktOnderzoekAssociatie.nl is een vereniging van bedrijven en instellingen en bestaat uit twee 
specifieke bedrijfsgroepen; de marktonderzoekbureaus en de opdrachtgevers. Binnen deze twee 
secties is het mogelijk om kwaliteitsgroepen op te richten. Zo kent de bureaugroep al de Research 
Keurmerkgroep, een kwaliteitslabel voor de marktonderzoekbureaus. Leden van de Research 
Keurmerkgroep zijn ISO-gecertificeerd en onderwerpen zich aan kwaliteitscriteria. Leden van de 
bureaugroep zijn tevens aangesloten bij VNO-NCW en AWVN. 
http://www.marktonderzoekassociatie.nl/
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7.2 NIMA, Nederlands Instituut voor Marketing. 
Het NIMA stimuleert, ontwikkelt en professionaliseert marketeers werkzaam in het 
marketingvakgebied. Dit gebeurt enerzijds via de NIMA Vereniging in haar rol als marketingplatform 
voor ca. 3.000 leden en anderzijds door het afnemen van ruim 20.000 examens per jaar voor 
marketing, sales, public relations, direct marketing en business marketing. Het NIMA bestaat al meer 
dan dertig jaar en is gevestigd in Amstelveen.  
http://www.nima.nl/
 
7.3 VBO, Vereniging voor Beleidsonderzoek 
De Vereniging voor Beleidsonderzoek VBO is in juni 1994 opgericht als een branchevereniging voor 
bureaus en instituten die zich richten op de markt van beleidsonderzoek. De vereniging stelt zich ten 
doel de beste instituten en bureaus voor beleidsonderzoek te verenigen, en daarmee de kwaliteit, de 
professionaliteit en de transparantie van het beleidsonderzoek te vergroten. Leden van de VBO dienen 
de kwaliteit te waarborgen door middel van een NEN ISO 9001 certificaat. Bevat links naar de 
ledenbureaus van de vereniging. De leden zijn in veel (maar niet alle) gevallen gelieerd aan 
universiteiten. De vereniging onderhoudt ook contacten met de hierboven genoemde MarktOnderzoek 
Associatie. 
http://www.beleidsonderzoek.nl/
 
7.4 VSO, Vereniging voor Statistiek en Onderzoek
De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) behartigt de belangen van bureaus die zich bezig 
houden met lokaal en regionaal onderzoek. Deze bureaus zijn van oorsprong verbonden aan 
gemeenten, gewesten, provincies of semi-overheidsinstellingen. Het gaat veelal om bureaus voor 
onderzoek en statistiek in de grotere gemeenten in Nederland. Inmiddels zijn al meer dan 70 van 
dergelijke onderzoeksbureaus bij de VSO aangesloten. VSO draagt zorg voor de uitwisseling van 
kennis en informatie tussen de leden, zowel voor de aangesloten bureaus als voor hun medewerkers. 
Een belangrijke drijfveer hierachter is te voorkomen dat op verschillende plaatsen hetzelfde wiel wordt 
uitgevonden. Het is voor het lokaal en regionaal onderzoek van groot belang om op elkaars vindingen 
voort te kunnen bouwen. Binnen de VSO zijn dan ook verschillende platforms actief. Hier kunnen 
deskundigen op een specifiek terrein onderzoekservaringen uitwisselen en nieuwe 
onderzoeksinstrumenten ontwikkelen. De VSO streeft naar afstemming en vormen van samenwerking 
met andere brancheorganisaties op het terrein van beleids- en marktonderzoek.  
http://www.vsonet.nl/
 
 
8. Ander onderzoek 
 
8.1 Boekmanstichting 
De Boekmanstichting is een onafhankelijk intermediair tussen belangstellenden en belanghebbenden 
uit het openbaar bestuur, het wetenschapsbedrijf en het culturele veld. Hierdoor is ze een uniek 
centrum voor beleidsadviseurs, bestuurders, politici en managers, voor onderzoekers, docenten en 
studenten uit diverse disciplines, en voor medewerkers van kunstinstellingen, kunstenaars en 
journalisten. Het werkterrein van de Boekmanstichting omvat het kunst- en cultuurbeleid van 
overheden, de particuliere financiering van kunst, de sociaal-economische en juridische aspecten van 
de kunsten en het kunstenaarsberoep, de marketing en sponsoring in de cultuur, de culturele 
organisaties en manifestaties, kunst in relatie tot de (nieuwe) media, cultuurbehoud, kunsteducatie, 
amateurkunst en kunstvakonderwijs. De website van de Boekmanstichting is een plek voor het vinden 
van literatuur, scripties, publieksonderzoeken, nota’s en andere grijze literatuur over kunst- en 
cultuurbeleid. Ook literatuur over bibliotheken is terug te vinden. 
http://www.boekman.nl
 
8.2 Historische Steekproef Nederlandse Bevolking (HSN)
De HSN van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) biedt wetenschappers een 
uniek uitgangspunt voor onderzoek naar historische en demografische ontwikkelingen in Nederland. 
De HSN is een representatieve steekproef van alle mensen die tussen 1812 en 1922 in Nederland zijn 
geboren (n=75.000). Er zijn veel gegevens beschikbaar over hun levensloop (huwelijk, migratie, enz.) 
die beschikbaar zijn voor de wetenschappelijke gemeenschap. Deze gegevens zijn opgeslagen in een 
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database. De database is niet zonder meer te gebruiken, slechts in licentie en met ondertekening van 
het privacy-reglement. Een demoversie van de eerste 100 records van de database met het complete 
codeboek is te downloaden. 
Kan eventueel bruikbaar zijn voor het scheppen van een historisch-demografisch kader van 
bijvoorbeeld onderzoek naar de geschiedenis van een bibliotheek. 
http://www.iisg.nl/~hsn/index.html  
 
8.3 Huizinga Instituut 
Het Huizinga Instituut is in februari 1995 formeel ingesteld als onderzoekschool. Het verzorgt de 
postdoctorale opleiding en stimuleert onderzoek op het terrein van cultuurgeschiedenis. De 
onderzoekschool is genoemd naar degene die in vele opzichten als de grondlegger van de 
Nederlandse cultuurgeschiedenis kan worden genoemd, Johan Huizinga.  
Onderzoeksthema’s zijn: ‘intellectuele geschiedenis (geschiedenis van het wetenschappelijk denken, 
begripsgeschiedenis, identiteit en beeldvorming), ‘infrastructuur van het culturele leven’, ‘opvattingen 
en vormen in literatuur en kunsten’ en ‘cultuurprocessen in context’ 
http://www.hum.uva.nl/~huizinga/
 
8.4 Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV)
Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) is het 
expertisecentrum voor de informatieverzorging over de positie van vrouwen en vrouwenstudies. Het 
IIAV verzamelt, bewaart en documenteert het cultureel erfgoed van vrouwen in het verleden en heden. 
Daarnaast bevordert zij de deskundigheid ten aanzien van de informatieverzorging over de positie van 
vrouwen. Het IIAV is dè vraagbaak, bemiddelaar en leverancier van informatie en documentatie voor 
wie zich bezighoudt met de positie van vrouwen. Het IIAV richt zich in het bijzonder op 
vrouwenorganisaties, wetenschappers, beleidsmakers, journalisten, programmamakers en 
informatievoorzieningen die behoefte hebben aan informatie over de positie van vrouwen. 

http://www.iiav.nl
 
8.5 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) 
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is opgericht in 1935. Het is een van de  
grootste documentatie- en onderzoekscentra ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis in 
het algemeen en de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het bijzonder. De collecties zijn 
merendeels vrij toegankelijk.  
Het IISG bezit bijna 2000 archieven, 1 miljoen boeken en tijdschriften en een grote collectie beeld- en 
geluidsmateriaal. De collecties zijn ontsloten door middel van een online catalogus een archievenindex 
en inventarissen. Het Instituut biedt onderdak aan het Nederlandsch Economisch Historisch Archief 
(NEHA) en het Nederlands Persmuseum (NPM). Beide bieden aanvullende collecties en diensten aan. 
Hun materiaal is opgenomen in de catalogus van het IISG. Bezoekers kunnen de collecties raadplegen 
in de studiezaal.  
Het Instituut verricht en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Het is een ontmoetingsplaats voor 
onderzoekers. Het organiseert congressen, symposia en internationale onderzoeksprojecten. Het IISG 
publiceert ook resultaten van onderzoek en maakt daarbij gebruik van internationale wetenschappelijke 
uitgevers en een eigen uitgeverij. Het tijdschrift van het Instituut, de International Review of Social 
History, wordt gepubliceerd door Cambridge University Press en verschijnt drie maal per jaar, met een 
supplement.  
http://www.iisg.nl
 
8.6 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 
Koepelorganisatie voor wetenschappelijke onderzoeksinstituten. De taken van de Akademie luiden 
volgens de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek: 
"De KNAW is werkzaam op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek. Zij bevordert de 
uitwisseling van gedachten en informatie tussen haar leden onderling en tussen de leden en andere 
wetenschapsbeoefenaren en wetenschappelijke organisaties. Zij adviseert de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden op het gebied 
van de wetenschapsbeoefening en zij bevordert de wetenschapsbeoefening door werkzaamheden op 
dat gebied te verrichten of te doen verrichten." Zie ook bij 7.11 (NIWI). 
http://www.knaw.nl

http://www.iisg.nl/%7Ehsn/index.html
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De KNAW is initiatiefnemer van DANS (Digital Archiving and Networked Services), een netwerk voor 
opslag en verspreiding van digitale onderzoekgegevens in de alfa- en gammawetenschappen. Het 
DANS-netwerk heeft een centrum dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de data-
infrastructuur. 
http://www.dans.knaw.nl  
De KNAW is één van de oprichters van NIAS (The Netherlands Institute for Advanced Study in the 
Humanities and Social Sciences) in Wassenaar. Het NIAS is in november 1970 opgericht op initiatief 
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (zie 3.15), de KNAW, de NWO (zie 8.12) 
en vertegenwoordigers van de universiteiten. Sinds januari 1988 is het NIAS een instituut van de 
KNAW. De doelstelling van het instituut is het stimuleren van onderzoek in de geesteswetenschappen 
en sociale wetenschappen en het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking in internationaal 
verband. 
http://www.nias.knaw.nl/en/
De taak van de nieuwe afdeling Onderzoekinformatie is het vervangen van de NOD (Nederlandse 
Onderzoek Databank) door een webportal die voor verschillende gebruikersgroepen informatie geeft 
over de wetenschapsbeoefening in Nederland. 
Voorlopig blijft de afdeling gehuisvest in het NIWI-gebouw (zie ook 8.11). 
Afdelingshoofd: drs. A.M. van Meel (E: Marga.van.Meel@bureau.knaw.nl, T: 020-4628657) 
Website: www.onderzoekinformatie.nl
 
8.7 Meertens Instituut
Onderzoeksinstituut voor taal en cultuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, inmiddels beter bekend als Het Bureau. Interessant voor onderzoek zijn de online 
databanken. Eventueel bruikbaar om bibliotheekonderzoek in een breder kader te plaatsen. 
http://www.meertens.knaw.nl
 
8.8 Nederlandse Taalunie
Website van de Nederlandse Taalunie over diverse aspecten van taal en taalgebruik. Geeft bruikbare 
tips voor o.a. onderzoeksrapportages. 
http://taalunieversum.org/
Al het onderzoek naar het taalonderwijs Nederlands is te vinden op de website HTNO (Het 
Taalonderwijs Nederlands Onderzocht). HTNO is een databank met samenvattingen van het 
wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs Nederlands vanaf 1969 voor het voortgezet/secundair 
onderwijs, en vanaf 1988 voor het basisonderwijs. Alle onderwerpen komen aan bod: lezen, schrijven, 
literatuur, mondelinge taalvaardigheid, taalbeschouwing, woordenschat, taalbeleid, taal bij andere 
vakken enz. Ieder jaar worden nieuwe onderzoeken toegevoegd. HTNO is tot stand gekomen dankzij 
de Nederlandse Taalunie, SLO, Stichting Lezen en het ILO (Universiteit van Amsterdam). 
http://taalunieversum.org/onderwijs/onderzoek/
 
8.9 NIDI: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
Het NIDI is een onafhankelijk instituut dat zich richt op wetenschappelijke studie van 
bevolkingsvraagstukken. Onderzoek van het NIDI draagt bij aan de beschrijving, analyse, verklaring of 
voorspelling van demografische trends in het verleden, het heden en de toekomst. Ook de 
determinanten en consequenties van deze trends voor de samenleving in het algemeen en 
beleidsvraagstukken in het bijzonder vormen onderwerp van studie. NIDI-onderzoek wordt 
gekarakteriseerd door zijn interdisciplinaire aanpak en internationale oriëntatie. 
De site onderhoudt ook een overzicht van verwante websites (nationaal en internationaal) m.b.t. 
demografische vraagstukken. 
Bruikbaar voor het scheppen van een demografisch kader voor allerlei soorten onderzoek. 
http://www.nidi.knaw.nl/nl/
 
8.10 NIWI: Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten 
Per 1 juli 2005 heeft de reorganisatie van het NIWI-KNAW formeel zijn beslag gekregen. Dit betekent 
dat vrijwel alle functies binnen het NIWI op die datum zijn opgeheven. Tegelijkertijd zijn enkele nieuwe 
organisaties van start gegaan waarin een aantal activiteiten van het NIWI wordt voortgezet. De KNAW 
(zie 8.7) heeft enkele initiatieven aangekondigd waarbinnen een deel van de activiteiten van het NIWI 
in nieuwe vorm een plaats krijgen. Enkele voorbeelden: 
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Data archieven 
NWO en KNAW hebben samen DANS (Data Archiving and Networked Services) opgericht. Deze 
organisatie heeft tot taak de data-infrastructuur voor de geestes- en sociale wetenschappen te 
versterken. 
De activiteiten van het Steinmetz-archief, het NHDA (Nederlands Historisch Data Archief) en het WSA 
(Wetenschappelijk Statistisch Agentschap NWO) worden door DANS overgenomen. 
Directeur: dr. P.K. Doorn (E: Peter.Doorn@dans.knaw.nl) 
Bezoekadres: DANS, Gebouw Borneo, Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW Den Haag 
Postadres: DANS, Postbus 93.067, 2509 AB Den Haag 
Telefoon: 070-3494450, Fax: 070-3494451 
DANS is de initiatiefnemer van een nieuw tijdschrift over onderzoeksdata: E-data&research, een 
kwartaalblad over date en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. Het tijdschrift biedt nieuws 
en informatie voor onderzoekers en studenten en iedereen die zich betrokken voelt bij de snelle 
ontwikkelingen in opslag en hergebruik van elektronische data. Andere stakeholders in E-
data&research zijn het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG, zie 8.5), het Huygens 
Instituut (onderdeel van KNAW, zie 8.7) en de Vereniging voor Geschiedenis en Informatica (zie 8.19). 
Website: www.dans.knaw.nl
Onderzoek Informatie 
De activiteiten op het gebied van onderzoekinformatie, in nauwe samenwerking met NWO en VSNU, 
worden ondergebracht in een gelijknamige afdeling van het Bureau van de KNAW. De taak van de 
nieuwe afdeling is het vervangen van de NOD (Nederlandse Onderzoek Databank) door een webportal 
die voor verschillende gebruikersgroepen informatie geeft over de wetenschapsbeoefening in 
Nederland. Voorlopig blijft de afdeling gehuisvest in het NIWI-gebouw. 
Afdelingshoofd: drs. A.M. van Meel (E: Marga.van.Meel@bureau.knaw.nl, T: 020-4628657) 
Website: www.onderzoekinformatie.nl
http://www.niwi.knaw.nl/
 
8.11 NWO – Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
NWO is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Als zelfstandige organisatie 
financiert zij een belangrijk gedeelte van het fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek 
in ons land. NWO bestrijkt alle wetenschapsgebieden en speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van 
wetenschap, technologie en cultuur in Nederland. De hoofdtaken van de organisatie zijn vastgelegd in 
de NWO-wet van 1988:  
• het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek  
• het stimuleren en initiëren van nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek 
• het coördineren van onderzoek  
• het overdragen van kennis over gesubsidieerd onderzoek 
NWO is de grootste landelijke organisatie op het gebied van het wetenschappelijke toponderzoek en is 
actief in alle wetenschapsgebieden. NWO treedt vooral op als beoordelaar en financier van 
onderzoeksprojecten die conform de NWO-wet voor subsidie in aanmerking komen. NWO is gericht op 
professionele onderzoekers en promovendi werkzaam bij universiteiten en een aantal 
onderzoeksinstituten. 
Sinds 1 april 1998 kent NWO zeven wetenschapsgebieden: Aard- en Levenswetenschappen (ALW), 
Chemische Wetenschappen (CW), Exacte Wetenschappen (EW), Geesteswetenschappen (GW), 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaG), Medische Wetenschappen (MW), Technische 
Wetenschappen (TW). Bevat links naar binnen- en buitenlandse universiteiten, onderzoeksinstituten, 
onderzoeksscholen, wetenschapsorganisaties, ministeries e.d. 
http://www.nwo.nl/
 
8.12 Onderzoekschool Literatuurwetenschap
De Onderzoekschool Literatuurwetenschap is een samenwerkingsverband van meer dan 80 
literatuurwetenschappers verbonden aan zes Nederlandse universiteiten. De leden zijn werkzaam op 
de gebieden van de algemene literatuurwetenschap, de historische en moderne Nederlandse 
letterkunde en de letterkundes van de grote, moderne talen. Binnen het kader van de 
Onderzoekschool werken zij samen in een onderzoeksprogramma dat is geconcentreerd op de 
literatuur van de 19e en de 20e eeuw.  
http://www2.let.uu.nl/Solis/osl/index.php
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8.13 Sardes
Sardes is een onafhankelijk bureau dat kennis op het terrein van educatie en welzijn toepasbaar maakt 
voor beleid en praktijk. De werkwijze van Sardes is gebaseerd op een toekomstgerichte visie en wordt 
gekenmerkt door een bundeling van onderzoek, ontwikkeling, advisering, scholing, begeleiding en 
projectmanagement. Sardes speurt naar trends in de educatieve sector. Sinds de oprichting in 1992 werkt 
Sardes nauw samen met beleidsmakers en wetenschappers op het terrein van onderwijs en welzijn. Ook 
werkt Sardes samen met scholen en onderwijsinstellingen. Dit resulteert in materialen en werkwijzen die 
direct kunnen worden ingezet. Tot de opdrachtgevers van Sardes behoren ministeries (OCenW, VWS, 
Justitie), gemeenten, scholen, ouderorganisaties en internationale instellingen (OESO, Europese 
Commissie, Unesco). Voor de openbare bibliotheeksector kunnen de onderzoeksresultaten van Sardes 
relevant zijn. 
http://www.sardes.nl
 
8.14 Stichting Lezen 
Stichting Lezen is partner in leesbevordering en heeft tot doel het plezier in lezen te bevorderen, zowel 
in de Nederlandse als in de Friese taal. Daarmee wordt lezen in de breedste zin van het woord 
bedoeld. Stichting Lezen beheert het door het Ministerie van OCenW beschikbaar gestelde budget 
voor leesbevordering. Hiermee levert de stichting een bijdrage aan de verbetering van het leesklimaat, 
als onderdeel van het algemene taalbeleid.  
Stichting Lezen stemt bestaande activiteiten op elkaar af en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe en 
vernieuwende initiatieven, methodieken en instrumenten met een leesbevorderend effect. Het 
stimuleren van onderzoek op het gebied van lezen wordt ook hiertoe gerekend. 
Onderzoek naar lezen en leesgedrag is een belangrijk thema voor Stichting Lezen. Zij stimuleert dit 
door veelal faciliterend op te treden. In de Caleidoscoop wordt een overzicht gegeven van 
onderzoeksprojecten. Het accent ligt op de Nederlandse situatie.  
Internationale samenwerking wordt uitgewerkt via het Europees Platform Leesbevordering.  
Inhoudelijk wordt het onderzoeksbeleid op de algemene aandachtsgebieden afgestemd.  
http://www.lezen.nl/
 
8.15 Tiele-Stichting 
De Dr. P.A. Tiele-Stichting, wil de boekwetenschap in Nederland bevorderen. Zij doet dat door het 
instellen van leerstoelen, het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven van 
wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia, congressen, lezingen etcVoor 'boek' en 
'boekwetenschap' hanteert de Tiele-Stichting ruime definities. Bij het medium boek gaat het om 
handgeschreven en gedrukte boeken, maar ook om periodieke publicaties en hoogwaardige 
elektronische media. Boekwetenschap omvat het cultuurhistorisch, economisch, sociaal-cultureel, 
sociologisch en professioneel onderzoek naar het boek en het leesgedrag en ook het onderwijs op 
deze gebieden, alsmede de archivering, conservering en ontsluiting van relevante documenten en 
gegevens. De Dr. P.A. Tiele-Stichting - vernoemd naar de vermaarde bibliograaf en bibliothecaris dr. 
P.A. Tiele (1834-1889) - is in 1953 opgericht. Sinds 2003 heeft de stichting de vorm van een 
samenwerkingsverband voor boekwetenschap waarin vrijwel alle wetenschappelijke en marktgelieerde 
organisaties en instellingen op dit terrein zijn vertegenwoordigd. Naast deze aangesloten organisaties 
zijn er ook donateurs. 

http://www.tiele-stichting.nl/
 
8.16 TNO Strategie, Technologie en Beleid 
Technologische innovatie is in onze maatschappij van levensbelang. Maar welke richting kiezen we? 
Wat de toekomst brengt, weten we immers niet. Wel kunnen we de toekomst beïnvloeden door nu de 
juiste maatregelen te nemen. Wie die ambitie heeft, moet het vermogen hebben om economische, 
sociale en technische ontwikkelingen te interpreteren en in onderling verband te zien. Om 
informatiebeleid en kennismanagement in te zetten. En onderscheid te maken tussen slaag- en 
faalfactoren. TNO Strategie, Technologie en Beleid (STB) kan u daarbij adviseren, gesteund door de 
brede TNO-organisatie met experts op ieder vakgebied. Onder de vlag van TNO Stategie, Technologie 
en Beleid opereert het NBBI. Het NBBI Projectbureau voor Informatiemanagement is een onderzoeks- 
en adviesbureau. Onderzoeken en adviesopdrachten die het NBBI uitvoert hebben betrekking op 
informatie, informatiebeleid, informatiegebruik en informatievoorziening. Op het terrein van 
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informatiemanagement heeft TNO Strategie, Technologie en Beleid een strategisch onderzoek naar 
het gebruik van informatietechnologie in bibliotheken verricht. 
http://www.stb.tno.nl/
 
8.17 Vereniging voor Geschiedenis en Informatica
De Vereniging voor Geschiedenis en Informatica (opgericht in december 1987) heeft als doel het 
bevorderen en verspreiden van kennis met betrekking tot het gebruik van informatica in historisch 
onderzoek en onderwijs. De vereniging telt ca. 250 leden in Nederland en België. De spreiding van het 
ledenbestand toont aan dat de computer door historici op tal van terreinen wordt toegepast: in 
onderzoek en onderwijs, in archieven, bibliotheken en musea, bedrijven en overheid, door zowel 
afgestudeerden als studenten. Naast privé personen zijn diverse instellingen lid van de Vereniging voor 
Geschiedenis en Informatica. De VGI, zelf reeds een transnationale vereniging, heeft aansluiting 
gezocht bij internationale organisaties op het gebied van geschiedenis en informatica, zoals de 
Association for History and Computing (AHC). 

http://www.vgi-online.org/vgi.html
 
8.18 Verwey-Jonker Instituut 
Het Verwey-Jonker Instituut is een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksinstituut gevestigd te Utrecht. 
Het instituut richt zich op beleidsstrategisch onderzoek. Drie groepen staan centraal in hun onderzoek: 
(groepen) burgers, instellingen en de overheid. Het samenspel tussen deze groepen of juist het 
ontbreken ervan is o.a. object van onderzoek. Het Verwey-Jonker Instituut heeft een duidelijk doel: het 
wil de positie van groepen burgers versterken door onderzoek voor hen toegankelijk te maken. Ook wil 
het (groepen) burgers activeren via onderzoek.  
Het instituut verricht onderzoek op verschillende terreinen, onder andere op het terrein van de 
gezondheidszorg, sociale zekerheid, sociale activering, volkshuisvesting, justitie, welzijnswerk en 
sociale en bestuurlijke vernieuwing. Kernwoorden in het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut 
zijn klantgerichtheid en de genoemde meeractorenbenadering. Het onderzoek is verdeeld over zes 
onderzoeksprogramma's.  
www.verwey-jonker.nl
 
8.19 Vrije Universiteit Amsterdam; onderzoek
Deze pagina van de website van de Vrije Universiteit bevat links naar diverse websites over 
onderzoek. 
http://www.vu.nl/onderzoek/index.cfm
 
8.20 Wetenschap.verzamelgids.nl
Eén van de gidsen van Verzamelgids.nl (zie 1.4), waarschijnlijk door een particulier verzameld. Bevat 
660 links over diverse wetenschapsgebieden die in 41 rubrieken zijn geordend. 
http://wetenschap.verzamelgids.nl/
Ook over diverse deelgebieden in het totale wetenschapsdomein zijn verzamelgidsen. Voor 
bibliotheekonderzoek kunnen interessant zijn: 
http://filosofie.verzamelgids.nl/ (filosofie) 
http://geesteswetenschappen.verzamelgids.nl/ (geesteswetenschappen) 
http://literatuur.verzamelgids.nl/ (literatuur) 
http://taal.verzamelgids.nl/ (Nederlandse) taal) 
 
8.21 WRR: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is in 1972 op voorlopige basis aan het werk 
gegaan. In 1976 werd hij definitief bij wet ingesteld. 
De raad houdt zich vooral bezig met ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen 
beïnvloeden. Veel beleidsterreinen zoals gezondheidszorg, verkeer en vervoer, onderwijs vragen om 
beslissingen die het beeld van de samenleving tientallen jaren lang zullen bepalen. De raad probeert 
nieuwe problemen te verkennen, bestaande problemen in samenhang te bezien en perspectieven en 
oplossingsrichtingen aan te geven ten behoeve van het regeringsbeleid. Door duidelijk te maken welke 
onzekerheden een rol kunnen spelen en wat de consequenties zijn van de diverse 
keuzemogelijkheden probeert de raad een bijdrage te leveren aan de besluitvorming en de kwaliteit 
ervan. 

http://www.stb.tno.nl/
http://www.vgi-online.org/vgi.html
http://www.verwey-jonker.nl/
http://www.vu.nl/onderzoek/index.cfm
http://wetenschap.verzamelgids.nl/
http://filosofie.verzamelgids.nl/
http://geesteswetenschappen.verzamelgids.nl/
http://literatuur.verzamelgids.nl/
http://taal.verzamelgids.nl/
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http://www.wrr.nl/
 
 
9. Onderzoeksmethoden en -technieken 
 
9.1 DeskResearch Nederland 
DeskResearch Nederland richt zich op marktonderzoek door middel van het traceren en selectreren van 
bestaatnde informatie (desk research) en informatiedienstverlening (information brokerage), het in 
opdracht oppzoeken en eventueel bewerken van bestaande informatie. Als informatiemakelaar legt 
DeskResearch Nederland zich volledig toe op het traceren en analyseren van informatie. DeskResearch 
Nederland levert objectieve en betrouwbare feiten, cijfers en analyses, op basis waarvan u een goed 
onderbouwde beslissing kunt nemen. 
www.deskresearch.nl
 
9.2 Enquete.nl
Tips & trucs over het doen van enquêteonderzoek van onderzoeksbureau ISIZ, dat onder meer 
software levert voor het doen van online onderzoek (zie ook 9.6) 
http://www.enquete.nl/?action=article&id=99
 
9.3 Evidens Evitools
Het marktonderzoekbureau Evidens (zie ook 6.7) uit Amsterdam ondersteunt bedrijven, overheden en 
non-profitinstellingen bij het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek. Eén van de 
opdrachtgevers van Evidens is de archiefkoepelorganisatie DIVA (zie 5.8), waarvoor Evidens in 2000 
een Kwaliteitsmonitor heeft opgezet en periodiek uitvoert. 
Een handig gedeelte van de website van Evidens is het onderdeel ‘Evitools’. Dit onderdeel bevat 
hulpmiddelen voor het beantwoorden van vragen uit de onderzoekspraktijk, bijvoorbeeld: berekening 
optimale steekproefomvang, berekening nauwkeurigheid steekproefresultaat, toetsen van verschillen 
tussen twee verschillende steekproefresultaten. Het is de bedoeling om het onderdeel ‘Evitools’ uit te 
bouwen tot een complete ‘gereedschapskist’ voor onderzoek en statistiek. 
http://www.evidens.nl/
 
 
9.4 Methoden en technieken algemeen
Warnar Moll van de Hogeschool van Amsterdam biedt een zeer uitgebreide website over verschillende 
methoden van onderzoek doen. Bevat ook veel informatie over het doen van analyses. 
http://euronet.nl/users/warnar/statistiek.html
 
 
9.5 NIPO-Net Bereken steekproef 
TNS NIPO (zie ook 6.25) heeft een aparte pagina ontwikkeld waarmee steekproefmarges kunnen 
worden berekend bij respectievelijk 99%-, 95%- en 90%-betrouwbaarheidsintervallen. Deze pagina is 
te vinden onder de rubriek ‘Tips bij marktonderzoek: steekproefmarges en –grootte’. 
http://www.tns-nipo.com/
 
9.6 Online onderzoek 
Enquêteonderzoek via internet is een ontwikkeling die de laatste jaren steeds meer voet aan de grond 
heeft gekregen. Online onderzoek wordt steeds vaker voor uiteenlopende doeleinden gebruikt Het is 
een goedkopere en meer eenvoudige methode dan schriftelijk onderzoek. Bovendien kunnen de 
vragenlijsten voor online onderzoek zodanig worden ingericht dat de kans op het maken van fouten bij 
het invullen geringer wordt. Het principe is als volgt: onderzoekers kunnen een nieuwe enquête 
aanmaken of een bestaande enquête bewerken. Vervolgens kunnen ze deze elektronische vragenlijst 
online door de respondenten laten invullen. De resultaten kunnen rechtstreeks worden geïmporteerd in 
SPSS (voorzien van de benodigde value-labels en –waarden) of Excel. Voor online onderzoek zijn 
inmiddels diverse systemen van diverse aanbieders ontwikkeld. Enkele aanbieders zijn: 
- Exed Internet: www.exed.nl (ontwikkelaar website Bibliotheekonderzoek.nl en databases 

StadsMonitor Vlissingen) 
- ISIZ: www.enquete.nl  
- Kensas BV (systeem eXamine): www.examine.nl 

http://www.wrr.nl/
http://www.deskresearch.nl/
http://www.enquete.nl/?action=article&id=99
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http://www.examine.nl/
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- NetQuestionnaires: www.netquestionnaires.nl (de site heeft ook een pagina met tips & trucs 
rondom online onderzoek) 

- Research4All: www.research4all.com/ 
Voor online onderzoek zijn ook twee verzamelgidsen (zie ook 1.4) gemaakt, waarin links zijn 
opgenomen van onder andere onderzoeksbureaus die online onderzoek afnemen en links van 
leveranciers van software om zelf online onderzoek uit te voeren: 
http://www.online-enquete.verzamelgids.nl/
http://onlineonderzoek.verzamelgids.nl/
Voor meer informatie over het doen van online onderzoek kunt u een bezoek brengen aan: 
http://www.websm.org en http://www.procression.nl (de laatste is een bureau dat met deze site 
reclame maakt voor zijn diensten, maar bevat tevens twee te downloaden artikelen en relevante links 
naar websites over diverse onderzoeksmethoden en -technieken).  
 
9.7 SPSS
(Engelstalige) website van (het moederbedrijf) SPSS met informatie over organisatie, ontwikkelingen 
enz op het gebied van statistiek als onderzoeksmethode en statistische softwareproducten. Bevat 
inmiddels ook een Nederlandstalige site die op bepaalde punten weer verwijst naar de Engelstalige. 
http://www.spss.com/
http://www.spss.com/nl/
Raynald Levesque heeft een website gemaakt waarin veel informatie over toepassingsmogelijkheden 
van SPSS is opgenomen: http://www.spsstools.net. 
Herman Braat van onderzoeksbureau Braat Services (zie 6.4) heeft op zijn website een onderdeel 
gewijd aan het werken met SPSS Syntax: http://www.braat-services.nl/html/meer_doen_met_spss.html
 
9.8 Vereniging voor Statistiek en Operationele Research
De Vereniging voor Statistiek en Operationele Research (VVS) heeft tot doel het bevorderen van de 
studie en de toepassing van de statistiek, de operationele research en de aansluitende ontwikkelingen 
van de wiskunde in dienst van de wetenschap en samenleving. De leden van de VVS zijn voornamelijk 
werkzaam bij universiteiten, bij onderzoeksinstellingen, en in het bedrijfsleven. De doelgroep voor de 
Vereniging zijn personen die werkzaam zijn rondom het gebruik van, en het onderzoek naar, 
kwantitatieve methoden en technieken en de toepassing hiervan in een modelmatige/gestructureerde 
benadering voor de oplossing van complexe probleemstellingen. De Vereniging geeft het tijdschrift 
StatOR uit. 
http://www.vvs-or.nl/
 
 
10. (Statistisch) bronnenmateriaal 
 
10.1 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Zeer overzichtelijke site waar u veel actueel cijfermateriaal en informatie direct online op kunt halen. 
Het is mogelijk om hier gratis van de CBS- databank Statline gebruik te maken. 
Statline zoekt in verschillende dimensies. Ook kan via een zogenaamde ‘themaboom’ een 
zoekopdracht worden geformuleerd. 
http://www.cbs.nl/ (algemene site CBS) 
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/statline/toegang/default.htm (CBS Statline) 
Voor het werken met Statline is door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg een handleiding 
gemaakt. Deze handleiding is te vinden op: 
http://www.uvt.nl/diensten/bibliotheek/tips/statline.pdf
 
10.2 Centraal Planbureau (CPB)
Het werk van het CPB bestaat uit het maken van onafhankelijke, economisch getinte prognoses en 
analyses, die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en van belang voor het beleid van de 
regering, het parlement en andere maatschappelijke organisaties zoals politieke partijen, vakbonden 
en werkgeversorganisaties.  
Als onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken heeft het CPB toegang tot vertrouwelijke 
beleidsinformatie en kan dus een up-to-date oordeel geven over de beleidsmaatregelen die in het 
Kabinet worden overwogen. Tegelijkertijd zorgt de onafhankelijke status van het Bureau voor het 
vertrouwen dat de andere ministeries in haar oordeel hebben. Naast het werk dat in afdelingen is 
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georganiseerd, wordt er op het CPB ook werk georganiseerd in projectvorm. Hierbij werken meerdere 
personen een beperkte tijd aan een afgebakend onderwerp. De belangrijkste onderzoeksprojecten zijn 
opgenomen in de Research agenda. Interessant voor de bibliotheekwereld is het thema 
‘kenniseconomie’. De site van het CPB verwijst ook naar (eigen) publicaties, geeft samenvattingen en 
een aantal is te downloaden. 
http://www.cpb.nl
 
10.3 eYe
eYe, zicht op trends, is het enige Nederlandse medium over consumententrends. eYe is daarmee 
onmisbaar voor bedrijven die zich met hun producten of diensten direct of indirect richten op de 
consument.eYe bestaat uit een maandelijks vakblad en een online databank met gegevens over 
consumentengedrag. Via korte berichten, heldere artikelen en actuele thema's krijgt u met eYe een 
goed overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op consumentengebied. En wilt u meer 
gedetailleerde informatie? eYe wijst u de weg naar de bureaus waar complete onderzoeken of 
rapporten kunnen worden besteld. Gerenommeerde trendwatchers, marktonderzoeks- en 
reclamebureaus verzorgen voor u de informatie in eYe. Daarnaast hebben abonnees de beschikking 
over de eYe-databank met alle gegevens over consumentengedrag. Met een abonnement op eYe bent 
u dus verlost van allerlei losse informatie en krijgt u in één uitgave maandelijks een overzicht van de 
laatste ontwikkelingen op consumentengebied alsmede toegang tot een databank met alle gegevens 
op dit terrein. Informatie waarop u uw marketing-, communicatie- en productstrategie kan baseren. 

http://www.eye.nl/ (algemene introductiepagina) 
http://www.eye.nl/frames.php3?forcedoc=%2Fcolofon%2Fdata.php3 (pagina met links op het gebied 
van consumententrends, ook toegankelijk zonder abonnement) 
 
10.4 GeoLib
“Een soort Google Earth voor bibliotheken, aangevuld met allerlei informatie over het werkgebied van 
de bibliotheek. Zijn het huurders of kopers, mèt kinderen of zonder, allochtoon of autochtoon, oud of 
jong, rijk of arm, werken ze in de buurt of niet. Zou je dit de soort informatie ook wel voor jouw bieb 
willen hebben kijk dan eens even op Geolib.org hoe ze dat in Amerika aanpakken. GeoLib is een 
project onderhouden door het College of Information van Florida State University en geeft op basis van 
GPS de locatie van alle 16.000 bibliotheken in Amerika aangevuld met demografische informatie 
afkomstig van de US Census en informatie over bibliotheekgebruik afkomstig van National Center for 
Educational Statistics. Op deze manier ontstaat er een National Public Library Geographic Database 
zoals ze dat zelf noemen. Nou vind ik statistieken en benchmarken altijd een heel vervelend 
onderwerp, maar op deze manier wordt het wel weer leuk. Dat moeten we dus ook hebben. Voor zo’n 
klein landje als Nederland moet dat toch no problemo te regelen zijn. VOB+CBS+subsidie EZ: 
uitbesteden aan de KUB, onder leiding van Cedric Stalpers en volgend jaar klaar. Doen!” (bericht uit 
Library Lingo, weblog van Ria Smith (zie 13.6) van dinsdag 8 augustus 2006). 
http://www.geolib.org/PLGDB.cfm
 
10.5 Internationale statistiek  
Enkele internationale websites voor statistiek zijn: 
- Eurostat, statistiek van de Europese Unie: http://europa.eu.int/comm/eurostat
- Verenigde Naties: http://www.un.org/Depts/unsd/statdiv.htm (Statistics division) en 
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/infonation/e_infonation.htm (Infonation) 
- Verenigde Staten: http://www.fedstats.gov. Dit is een portalsite naar statistieken van meer dan 100 
federale organisaties in de Verenigde Staten van Amerika. 
- Site van het documentatiecentrum van de Universiteit van Michigan: deze site geeft verwijzingen naar 
andere statistische bronnen: http://www.lib.umich.edu/govdocs/stforeig.html
Verwijzingen naar buitenlandse (overheids)bureaus voor statistiek per afzonderlijk land zijn 
opgenomen in Trends.pagina (zie 10.9). 
- Statistische portalsite van de OESO/OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development). Bevat statistische informatie over allerlei beleidsterreinen, ook die gebieden die relevant 
zijn voor het openbare bibliotheekwerk. 
http://www.oecd.org/statsportal/0,2639,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
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10.6 NationMaster
Een enorme hoeveelheid statistieken over de meest uiteenlopende zaken is te vinden op de 
Engelstalige site NationMaster. Met alle data die op deze site worden aangeboden, kunnen 
vergelijkingen getrokken worden tussen verschillende landen. 
De site biedt veel ingangen. Er is een overzicht van de statistische gegevens per categorie, maar u 
kunt ook per land kijken welke data daarover verzameld zij. Verder zijn er nog te vinden: een 
encyclopedie (gebaseerd op de Engelstalige Wikipedia, maar ook links naar informatie op Factbites), 
een overzicht van de kaarten die te vinden zijn op de site, een overzicht van de vlaggen van de 
verschillende landen. Van elk land worden kort een aantal zaken op een rij gezet, zoals de 
bevolkingsomvang, de zaken waarin het land hoog c.q. laag scoort ten opzichte van andere landen, en 
de meest populaire artikelen over dat land in de encyclopedie. Speciaal voor het onderwijs is er een 
pagina waar o.a. lesplannen te vinden zijn, en er is een Geolab waar de leerling een opdracht uitwerkt 
met behulp van de statistische informatie die hij kan vinden op NationMaster. 
(Gevonden via http://ict-en-onderwijs.blogspot.com van Margreet van den Berg) 
http://www.nationmaster.com/
 
10.7 Regionaal Informatiesysteem Samenleving (RIS) Zuid-Holland
Het Regionaal Informatiesysteem Samenleving (RIS) is een databank met gegevens voor onderzoek 
en beleid. Het RIS kan u behulpzaam zijn met informatie over bijvoorbeeld demografie, 
gezondheidszorg, arbeid en inkomen, cultuur, educatie of wonen in Zuid-Holland. In deze databank zijn 
diverse tabellen, grafieken en kaarten. Het RIS wordt beheerd door het Tympaan Instituut (zie 6.34) In 
de loop van 2005 komt er een koppeling tussen het RIS en de tweejaarlijkse provinciale rapportage 
Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving. Deze rapportage geeft diverse trends op het terrein van 
samenleving en dient als vertrekpunt voor regionale debatten op streekplanniveau. 
http://www.zuid-
holland.nl/thema/samenleving_en_cultuur/cijfers_en_trends/regionaal_informatiesysteem_samenleving
/index.jsp
 
10.8 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
Het SCP is een interdepartementaal wetenschappelijk instituut, dat zelfstandig onderzoek doet en op 
basis hiervan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt.  
Het instituut publiceert rapporten en adviseert daarmee de regering, de Eerste en Tweede Kamer en 
de leiding van de departementen. Ook voor het professionele en bestuurlijke kader in de quartaire 
sector en voor de wetenschap zijn de publicaties van belang. Door middel van artikelen, lezingen 
congresbijdragen en interviews leveren medewerkers daarnaast een bijdrage aan het publieke en 
wetenschappelijke debat. Het SCP staat als wetenschappelijk instituut ten dienste van het gehele 
overheidsbeleid. Formeel valt het onder de verantwoordelijkheid van de coördinerend minister voor het 
sociaal en cultureel beleid. Het SCP doet zijn werk op basis van een tweejaarlijks werkprogramma. Bij 
de opstelling van dit onderzoeksprogramma worden ook de verschillende departementen betrokken en 
vindt er afstemming plaats met de andere planbureaus. Het SCP is een belangrijke bron voor 
informatie op sociaal en cultureel (in de brede zin van het begrip) gebied. Over diverse thema’s, 
bijvoorbeeld ‘cultuur’, ‘leefstijl’, ‘tijdsbesteding’, is informatie gerangschikt. Met die informatie kan 
(bibliotheek)onderzoek in een bredere context worden geplaatst. Het SCP heeft ook samenvattingen 
van (en soms complete) publicaties op Internet beschikbaar gesteld. Bovendien kunt u uit beschikbare 
gegevens zelf tabellen samenstellen. 
http://www.scp.nl
Voor het Tijdsbestedingsonderzoek is een speciale website met achtergrondinformatie en 
databestanden gemaakt: http://www.tijdsbesteding.nl/
 
10.9 Statistieken.pagina
Dochter van Startpagina.nl. Deze pagina is onderverdeeld in diverse subrubrieken, onder andere 
websitestatistieken (gratis en commercieel), internetstatistieken, onderzoekbureaus, maar ook humor, 
sportstatistieken en landenstatistieken. 
http://statistieken.pagina.nl/
 
10.10 Trends.pagina 
Dochter van Startpagina.nl, met aandacht voor trends en trendanalyses op divers terrein. Interessant 
voor (bibliotheek)onderzoek zijn onder andere de rubrieken Demografie (voor informatie over 
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doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren), Statistieken Nederland, Statistieken Europa en Statistieken 
Wereld. Bevat ook links naar onderzoeksbureaus. 
http://trends.pagina.nl/
 
 
11. Internationale bibliotheekstatistieksites 
 
De links in deze rubriek zijn afkomstig van IFLA en verkregen via Marian Koren (Vereniging Openbare 
Bibliotheken, Wetenschappelijk Bureau), tel: 070 - 30 90 115, e-mail: koren@debibliotheken.nl  
 
11.1 Canada (Ellen Hoffmann) 
a) Public library stat's from Alberta is at: 
http://www.cd.gov.ab.ca/building_communities/public_library/statistics/satistics/index.asp
Headline is "Building strong communities" and the public library is clarly stated as one of the activities 
that leads to this. One other web page says: "Alberta Community Development is committed to 
enhancing the quality of life for all of Alberta. Please explore this section of our website and discover 
how we help build strong communities." and then list a no of things, including public libraries. 
b) British Columbia Public Library Statistics are at: 
http://www.mcaws.gov.bc.ca/lgd/public_libraries/STATISTICS/
Data from 1999 final report is available in pdf format, the 2000 preliminary data is available in Excel  
c) post-session information: 
The National Library of Canada National Core Library Statistics Program is at: 
http://www.nlc-bnc.ca/8/3/r3-203-e.html
 
11.2 Germany (Roswitha Poll) 
The website for German library stat's is at: 
http://www.hbz-nrw.de/angebote/dbs/ (Both public and Research Libraries). 
In Duitsland bestaat een gezamenlijk vakportaal dat alle service voor boek-, bibliotheek- en 
informatiewetenschappen biedt. Hierin zijn ook instellingen voor bibliotheekwetenschap zichtbaar. 
http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fibibinf/fibibinf.htm
 
11.3 Norway (Bjorg Glesne) 
a) Public library stat's is at http://www.bibtils.no/Omsb/statistikk/index.htm. 2001 Public library stat’s is 
at http://www.bibtils.no/Publikasjoner/aarbok/aarbok2001.pdf
2000 PL stat's, in html and Word format, graphs and tables, are at: 
http://www.bibtils.no/Omsb/statistikk/Stat2000/stat2000.htm You might also be interested to see the 
Norwegian Legislation (in Norwegian) on Public Library Statistics at: 
http://www.bibtils.no/regelverk/Forskrifter/statforskr.htm
b) Final publishing of Norwegian library statistics is Statistics Norway, at: 
http://www.ssb.no/emner/07/01/40/ffbibl/
 
11.4 Sweden (Henrik Aslund) 
Research library statistics are published at 
http://www.kb.se/BIBSAM/statistik/fbstatistik/grund.htm 1999 until 2002 reports with tables in pdf and 
html format. 
http://www.kb.se/BIBSAM/statistik/bibkostn99.htm is a table showing the ratio between the costs of the 
library and the costs of the university. At http://www.kb.se/BIBSAM/utredn/trears/trearsrp.html you can 
find a report with cumulated data (in Swedish only) covering the period 1995 to1997. It also uses data 
going back to 1993/94, when a report of this kind was first produced. Also the data collection was 
demonstrated. At 
http://www.iaps.scb.se/fobibl/SilverStream/Pages/pgLogin.html libraries log in and register their data 
online (password required). Some features: data from the library's previous years is shown on the 
screen. Help texts, either clickable or using "mouse over" technique can be used for definitions of 
terms and general instructions.If libraries report data that differs more than 25 % up or dowm, a 
warning text displays, saying: Are you really sure this data entry is correct". Data can be registered and 
saved but not sent away, thus making it possible to work through the whole questionnaire at different 
instances. Also survey forms are available in pdf format (pass word not req.), both for general survey 
and for sample survey on no of visitors. 
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11.5 UK (Eric Davies, in cooperation w Toby Bainton) 
Homepage of LISU is at: http://www.lboro.ac.uk/departments/dis/lisu. A statistical summary of UK 
libraries, LIST (Library and Informations Statistics Tables) is at: 
http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/list00/list00.html (and data going back to 97 also available, 
just change the 00's in the URL to 99 etc) Graphs and summary tables are in html format. The LIST 
also covers statistics for the Publishing and Book Trade Industry (including prices). 
LISU has published a large no of reports coverings statistical aspects of the library sector. Some of 
them are available online, either full text or in part. A report recently published is the National Electronic 
Site Licence Initiative (NESLI), which is available in full text pdf. The report "Trend Analysis of 
Monograph Acquisitions in Public and University Libraries in the UK" 
(2000) is at: http://www.ukoln.ac.uk/bib-man/surveys/acquis/. (Word or pdf format) 
 
11.6 USA (Denise Davies, slides are at: 
http://www.nces.ed.gov/surveys/libraries/ is the home page for The Library Statistics Program at the 
National Center for Education Statistics. 
See also: Public library statistics: http://www.nces.ed.gov/surveys/libraries/public.asp
Academic libraries: http://www.nces.ed.gov/surveys/libraries/academic.asp
School libraries and media centers: http://www.nces.ed.gov/surveys/libraries/school.asp
Raw data can be downloaded in ASCII format. The site is described in the article |Interactive Peer 
Group Comparisons through the Web" (at: http://www.arl.org/newsltr/197/peergroup.html) 
 
11.7 Europa: LibEcon. 
De organisatie LibEcon verzamelt bibliotheekstatistiek in Europa en heeft Europese subsidie 
ontvangen, vooralsnog tot juni 2004. Bij gebrek daaraan is nog weinig Nederlands materiaal 
opgenomen. De site kan ook gebruikt worden om landenvergelijkingen te maken. 
http://www.LibEcon.org
 
11.8 IFLA
Bibliotheekstatistieksite van de IFLA. Bevat behalve statistische informatie over bibliotheken ook 
informatiebronnen, projecten, tools enz. die met bibliotheekstatistiek te maken hebben. 
http://www.ifla.org/VII/s22/statlinks.htm
 
 
12. Nieuws/actualiteit 
 
Vooraf 

Het tijdschrift Informatie Professional heeft in 2002 een website test gericht op nieuwsmedia. De 
digitale uitgaven van Nederlandse dagbladen, sites die belangrijk zijn voor zowel de gewone 
webgebruiker als de informatieprofessional, werden aan een oordeel onderworpen. Het IP panel boog 
zich over de inhoud, navigatiemogelijkheden, actualiteit, de integratie van multimedia en nog veel meer 
aspecten van de kranten online. Zie voor de uitkomsten van dit onderzoek: Informatie Professional van 
juni 2002 of de website van Informatie Professional: http://www.informatieprofessional.nl/
 
12.1 Google Nieuws
Sinds januari 2006 brengt Google.nl nieuws. Deze berichten worden verzameld uit meer dat 400 
Nederlandse nieuwsbronnen over de hele wereld, en automatisch gerangschikt zodat het meest 
actuele nieuws het eerst wordt weergegeven. Het nieuws wordt elk kwartier bijgewerkt. De gebruiker 
kan zelf de eigen nieuwspagina aanpassen. 
Google zelf noemt zijn benadering van het nieuws uitzonderlijk omdat ‘omdat onze resultaten worden 
verzameld op basis van algoritmes, zonder enige tussenkomst van personen. Het resultaat is dat 
nieuwsbronnen worden geselecteerd zonder dat rekening wordt gehouden met politieke denkbeelden 
of ideologie, waardoor u kunt bekijken hoe verschillende nieuwsorganisaties berichten over hetzelfde 
item. Deze verscheidenheid aan perspectieven en benaderingen is uniek vergeleken bij andere online 
nieuwssites en we beschouwen dit als een zeer essentieel punt in de manier waarop we u helpen 
geïnformeerd te blijven over zaken die voor u van belang zijn.’ Over de selectie en de plaatsbepaling: 
‘Google Nieuws werkt met hetzelfde principe als Google zoeken, wat afhankelijk is van de 

http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/index.html
http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/list00/list00.html
http://www.ukoln.ac.uk/bib-man/surveys/acquis/
http://www.nces.ed.gov/surveys/libraries/
http://www.nces.ed.gov/surveys/libraries/public.asp
http://www.nces.ed.gov/surveys/libraries/academic.asp
http://www.nces.ed.gov/surveys/libraries/school.asp
http://www.arl.org/newsltr/197/peergroup.html
http://www.libecon.org/
http://www.ifla.org/VII/s22/statlinks.htm
http://www.informatieprofessional.nl/
http://www.google.nl/


 
 47 

gezamenlijke beoordeling van online uitgevers om te bepalen welke sites de meest waardevolle en 
actuele informatie bieden. Google Nieuws bepaalt aan de hand van de redactionele beoordeling van 
online nieuwsorganisaties welke artikelen waar moeten worden opgenomen op de Google Nieuws-
startpagina.’ 
http://news.google.nl/
‘News archive search’ is een nieuwe dienst van Google. Hiermee kan gezocht worden in historische 
nieuwsarchieven. Niet alleen naar personen, feiten en ideeen, maar ook naar historische overzichten 
met behulp van een speciale ‘timeline’. 
De resultaten van een zoektocht kunnen zowel gratis als betaalde content bevatten. 
De bronnen waaruit geput wordt – kranten, tijdschriften, nieuwsarchieven, en dergelijke - worden niet 
opgenoemd, ook niet het aantal. Wel wordt een selectie gegeven: BBC News, Time Magazine and 
Guardian (gratis) en Washington Post Archives, Newspaper Archive, and New York Times Archives 
(betaald). Over de ranking doet Google de volgende uitspraak: ‘News archive search aims to rank 
results such that the articles/events that would be of interest to users exploring history appear first. We 
take into account the full text of each article, the publication in which the article appears, how often the 
underlying event has been referred to or described, in what manner and by whom.’ 
http://news.google.com/archivesearch
 
12.2 Headliner
Overzichtswebsite naar nieuws. Uit de introductie van de site: ‘Met meer dan 120 bronnen kan deze 
site kan uw dagelijkse honger naar nieuws stillen. De meest recente ontwikkelingen direct van de grote 
websites vanuit de hele wereld samen gebracht op 1 site voor een sneller en beter overzicht. Headliner 
websites worden constant up-to-date gehouden en staan in verschillende categorieën zodat u niets 
hoeft te missen wat u belangrijk vindt.’ 
http://www.headliner.nl/
 
12.3 Interactief Nederlands Persbureau
Het Interactief Nederlands Persbureau (INP) van Nieuwsbank publiceert, archiveert en indexeert 
Nederlandstalige persberichten. Een persberichtenrobot verzamelt sinds september 1996 alle 
Nederlandstalige persberichten die op het Internet te vinden zijn. Onze nieuwsmachine vindt ze voor u 
terug op trefwoord, datum en relevantie.  
Tegen betaling van een maandbedrag stuurt Nieuwsbank u dagelijks de door u op trefwoord 
geselecteerde persberichten via e-mail.  
Het Interactief Nederlands Persbureau verstuurt op verzoek persberichten via e-mail of fax naar de 
Nederlandse media, redacties en freelance journalisten. Het INP van Nieuwsbank beschikt over een 
database die de adressen van vrijwel alle redacties en journalisten in het Nederlandse taalgebied 
bevat. Uit deze database stellen wij een lijst samen van alle adressen die in uw bericht geïnteresseerd 
kunnen zijn. Uw bericht wordt vervolgens naar deze adressen gestuurd op het overeengekomen 
tijdstip.  
http://www.nieuwsbank.nl/inhoud.htm
 
12.4 Kidon Media-link: Nieuwsbronnen in het Nederlands 
Via Kidon Medialink Nederland is volop te zoeken in de elektronische krantenarchieven van landelijke 
en regionale dagbladen en opiniebladen. 
http://www.kidon.com/media-link/nederlands.shtml
Overigens kan via Kidon Media-link ook op aparte pagina’s naar internationale kranten gezocht 
worden. 
 
12.5 Krantenbank 
De Krantenbank is door FactLANE (nu overgenomen door LexisNexis Nederland, zie 12.8) 
aangeboden aan de openbare bibliotheken. Sinds september 2001 hebben zich al veel bibliotheken 
aangemeld. De Krantenbank bevat de archieven van Algemeen Dagblad, NRC-Handelsblad, Het 
Parool, Trouw en de Volkskrant. Er kan in de Krantenbank gezocht worden op verschillende 
trefwoorden, op verschijningsdatum en soort artikel. Ook is het mogelijk te kilezen in welke krant(en) 
men wil zoeken. Dagelijks wordt ‘de krant van gisteren’ aan de databank toegevoegd. Het raadplegen 
van de krantenarchieven in de bibliotheken werd mogelijk nadat FactLANE, leverancier van de dienst 
en onderdeel van PCM Interactieve Media, en de Vereniging NBLC in februari 2001 daartoe een 
overeenkomst sloten. De Krantenbank is sinds januari 2003 opgenomen in de content van 
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Bibliotheek.nl. 
http://www.krantenbank.nl/
 
12.6 Kranten.com: hèt online krantenoverzicht 
Overzicht van Nederlandse landelijke en regionale kranten en Belgische kranten met links naar 
opgenomen artikelen. Bevat ook mogelijkheden om zelf overzichten samen te stellen. 
http://www.kranten.com/
 
12.7 Landelijke dagbladen
Algemeen Dagblad: http://www.ad.nl
NRC Handelsblad: http://www.nrc.nl/
De Telegraaf: http://www.telegraaf.nl
Trouw: http://www.trouw.nl/
De Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/
 
12.8 LexisNexis Nederland 
LexisNexis® (http://global.lexisnexis.com/nl) is een van de belangrijkste leveranciers van 
gezaghebbende juridische, nieuws en zakelijke informatie via internet en daaraan gekoppelde 
applicaties die efficiënter werken mogelijk maken. LexisNexis is onderdeel van de Reed Elsevier Group 
plc [NYSE: EN; NYSE: RUK] (www.reedelsevier.com), heeft wereldwijd 13.200 werknemers en levert 
diensten in meer dan 100 landen. LexisNexis heeft, naast de online merken LexisNexis, Nexis.com en 
Lexis.com, ook gerespecteerde juridische uitgevers als Martindale-Hubbell, Matthew Bender, 
Butterworths, JurisClasseur in portfolio. In de Benelux biedt LexisNexis u toegang tot nieuws en 
zakelijke informatie uit alle belangrijke Nederlandstalige en toonaangevende internationale kranten en 
tijdschriften als ook financiële jaarverslagen, bibliografieën, bedrijfs-, landen- en marktinformatie. 
LexisNexis ontwikkelt diensten op maat voor functiespecifieke (bijvoorbeeld informatieprofessionals) en 
bedrijfsbrede toepassingen voor bedrijven, overheden en bibliotheken. 
http://www.lexisnexis.nl/ (Nederlandse website) 
 
12.9 MD
MD is een multimediale aanbieder van gepersonaliseerde zakelijke informatie. We bieden 
professionals informatieoplossingen en webdiensten op maat. In de gewenste vorm, via het gewenste 
kanaal, individueel of bedrijfsbreed. De laatste trends en marktontwikkelingen. Nieuws en 
achtergronden. Scherpe analyses en praktische management tools. En dat alles geheel toegesneden 
op uw unieke informatiebehoefte. MD beschikt daarom over een uitgebreide en hoogwaardige 
database. Een database waarin jaarlijks meer dan 45.000 berichten worden opgeslagen. Een database 
die door onze redactie dagelijks wordt aangevuld met berichten uit meer dan 700 vakbladen, kranten, 
magazines, websites en e-zines. Een database waar u als abonnee onbeperkt toegang toe heeft. Op 
verzoek levert MD ook kopieën van papieren artikelen. 
http://www.mdinfo.nu/
 
12.10 Nieuwszoekers 
Google heeft een nieuwszoeker (Google News) geïntroduceerd. Voor de nieuwszoeker worden 
websites met nieuws voortdurend geïndexeerd. Vooralsnog zijn het alleen Engelstalige sites van 
kranten, televisiezenders, persbureaus en andere nieuwsmedia. Voorzover buitenlandse media 
worden geïndexeerd, betreft het de Engelstalige edities. 
http://news.google.com/
De metazoekmachine Nederlandsch.net gaat op zoek in de online archieven van inmiddels 26 
Nederlandstalige kranten. 
http://www.nederlandsch.net/
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Zoeknieuws.nl zoekt voor u naar artikelen uit allerlei nieuwsbronnen (van kranten tot aan websites) en 
geeft u een overzichtelijk beeld van wat de media hebben geschreven over een bepaald onderwerp. 
Hiermee creëren we het grootste, publiekelijk toegankelijk, nieuwsarchief wat er op dit moment bestaat 
in Nederland! De zoekmachine heeft een soortgelijke werking als de bekende grote zoekmachines. 
Wilt u bv zoeken op precies twee woorden dan vult u deze tussen aanhalingstekens in. Het uitsluiten 
van een bepaald woord kan met een - ervoor. U kunt ook geavanceerd zoeken zodat u bepaalde 
bronnen kunt uitsluiten in uw zoekactie of dat u bijvoorbeeld de oudste artikelen eerst wilt lezen. 
http://www.zoeknieuws.nl/
 
12.11 NOS Nieuws 
Sinds december 1999 probeert de televisieredactie een actueel overzicht van het nieuws te bieden in 
tekst en beeld. NOS Nieuws wordt enkele malen per dag geactualiseerd en bevat een grote 
hoeveelheid korte en middellange nieuwsberichten. Sommige artikelen zijn voorzien van 
beeldmateriaal dat ook op televisie is uitgezonden. De lay-out is rustig en overzichtelijk. Een nadeel 
van de site is het ontbreken van een archief. 
http://www.nos.nl/nos/voorpagina/
 
12.12 NOS Teletekst 
De webeditie van NOS-Teletekst ziet er vrijwel hetzelfde uit als de tv-versie. Alleen is op het net de 
navigatie veel sneller dan met de afstandsbediening bij de tv. Wie heel snel geïnformeerd wil worden 
en geen zin heeft lange berichten te lezen of een keuze te maken uit verschillende rubrieken is met de 
Teletekst-site misschien wel het beste af. Het enige nadeel van Teletekst is de onhandige URL 
(teletekst.nos.nl). 
http://teletekst.nos.nl/
 
12.13 Nu.nl
De nieuwssite Nu.nl is een initiatief van Merien van Houten, de directeur van de zoekmachine Ilse. Een 
groot deel van het nieuws van Nu.nl is afkomstig van het ANP en andere persbureaus. De selectie is 
uitstekend. Vooral op het gebied van financieel nieuws en internetnieuws onderscheidt Nu.nl zich van 
andere Nederlandse nieuwssites. Nu.nl wordt met videofragmenten en rubrieken als Film en 
Achterklap (entertainmentnieuws) steeds meer een volwaardige nieuwssite. De opmaak is erg prettig: 
een goede vlakverdeling in rustige kleuren met duidelijke letters. 
http://www.nu.nl/
 
 
12.14 Villa Media: huis van journalistiek Nederland 
Webwijzer met links op allerlei terrein, met het accent op voor de journalistiek relevante 
onderwerpen/rubrieken. 
http://www.villamedia.nl/
 
 
13. Weblogs 
 
Vooraf
Het tijdschrift Informatie Professional (www.informatieprofessional.nl) (jaargang 9, juni 2005) vestigt de 
aandacht op een relatief nieuw fenomeen: de weblogs. In de Nederlandse bibliotheek- en 
informatiewereld zijn inmiddels enkele ‘bibliotheekbloggers’ actief. Met hun weblog beogen zij onder 
meer kennisuitwisseling en kennis delen met vakgenoten. Het artikel van Ronald de Nijs, ‘Kennisdelen 
en –uitwisseling in de blogosphere’, is de neerslag van een gesprek met zeven bloggers over hun 
ervaringen. 
Enkele weblogs zijn: 
 
13.1 DigiLib
http://db.weblog.ub.rug.nl/
 
13.2 Edublogs
www.edublogs.nl/blog/
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13.3 Fontys Media Weblog
www.fontysmediatheek.nl/weblog
 
13.4 ICT en onderwijs
http://ict-en-onderwijs.blogspot.com
 
13.5 IP Weblog
http://www.informatieprofessional.nl/weblog
 
13.6 Jan met de korte achternaam
http://janmetdekorteachternaam.blogspot.com/
 
13.7 Leners over boeken
http://lenersoverboeken.web-log.nl/
 
13.8 Library Lingo
http://librarylingo.web-log.nl/librarylingo/
 
13.9 Moqub’s bibliotheek van dingen
http://moqub.blogspot.com/
 
13.10 OBlog
www.oblog.nl
 
13.11 Prinses met de lange haren 
www.prinsesmetdelangeharen.nl
 
13.12 Renzo Verwer’s weblog
www.renzoverwer.web-log.nl
 
13.13 Ritanila’s blog
http://blogger.xs4all.nl/ritanila
 
13.14 Startlog
Startpagina van weblogs, ingedeeld in diverse rubrieken. 
http://www.startlog.nl
 
13.15 Weblog zonder haast
www.weblogzonderhaast.nl
 
13.16 Weblogzoeker Google 
http://www.google.com/blogsearch
 
13.17 Zelfservice in de bibliotheek
http://zelfservice.blogspot.com
 
13.18 Zeeuwse Bibliotheek
http://zbdigitaal.blogspot.com
 
13.19 Overzicht Nederlandse biblioblogs 
Wouter Gerritsma heeft een overzicht gemaakt van de Nederlandse biblioblogosphere. 
http://www.wowter.nl/blog/2006/02/de-nederlandse-biblioblogosphere-in.html
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