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V oor een informatiespecialist, zeker binnen een orga-

nisatie, is RSS helemaal niet interessant. Ik denk

dat Veneboer (directeur van LexisNexis, zie Infor-

matie Professional nr. 4) zich daarin vergist. Het is een

mooi filtermechanisme op desktop-niveau. Het is gratis,

maar je moet het op je machine installeren en ga dat maar

eens bij Unilever proberen. Ik geloof er niet in. Klik op een

link die staat aangegeven en je krijgt de boodschap: U bent

geen lid! Moet ik eerst inloggen. Nee, dat gaat natuurlijk

niet werken. Internet wordt voor serieuze berichtgeving

gewoon afgesloten voor de buitenwereld en met RSS ga je

dat probleem echt niet oplossen.’

Rob Jacobs, directeur van Jacobs Company in Almere, een

bedrijf dat de distributie van digitale uitgeversdata naar

met name de zakelijke markt verzorgt en zich afficheert als

‘de krantenjongens met misschien wel de grootste kranten-

wijk’, houdt van klare taal. En hij praat graag en veel en

met groot enthousiasme over hetgeen hem nu al tien jaar

bezighoudt: informatieontsluiting en digitale distributie.

Hij begon zijn bedrijf als een IT-club, op zolder, onder

andere door automatiseringstrainingen te geven van Word

en dergelijke voor die tijd nieuwe pakketten. Via vrienden

bij Lotus kreeg hij het nieuw pakket Lotus Notes in han-

den. 

‘Is dat niks voor jou, vroegen ze me. Daar kun je leuk trai-

ningen in geven. Dus het pakket geïnstalleerd op zolder,

maar ik dacht al snel wat moet ik ermee? Vervolgens ben

ik een maand naar Amerika gegaan waar ik bij een club

terechtkwam die informatie van uitgevers in Notes stopte

en daarmee dus content opeens veel breder kon distribu-

eren. Het stukje gereedschap kreeg zo ook inhoud. Terug

in Nederland heb ik, in 1995 dacht ik, bij Het Financieele

Dagblad aangeklopt met de boodschap: als jullie me nu

elke dag de krant sturen, dan stop ik die in die doos en
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niveau zit er hier en daar nog rottigheid in, maar door de

band genomen persen de uitgevers de kranten er wel elek-

tronisch uit. De vaktijdschriften komen ook al langzaam

los. En dan heb je beeld en geluid.’

‘Er zijn natuurlijk een aantal A-merken op dat gebied. Het

NOS Journaal, RTL4 journaal, Twee Vandaag, Met het oog

op Morgen, Radio I journaal, enzovoorts. Dat type nieuws-

makers is heel erg gefocused op het maken van het nieuws

van vandaag: een 6 uur journaal, een 8 uur journaal, enzo-

voort. Daarna is dat bericht weg, een oud bericht, en kwijt.

De journaals beginnen te beseffen dat het interessant is

het materiaal beschikbaar te stellen. Dus zetten ze op een

website het journaal van 2 uur bijvoorbeeld. Geweldig,

maar je moet het hele journaal gaan afkijken tot je het

onderwerp tegenkomt dat je graag wilde zien. Daar wordt

eigenlijk niemand blij van, maar het is de eerste plons in

het diepe en we hebben nu in elk geval wat.’

‘Wat we eigenlijk zouden willen is een match maken. Er is

gesproken tekst bij het journaal. Als je het transcript van

die gesproken tekst in een database stopt, kun je vervol-

gens kijken naar de plaatjes die erbij horen. De tekst kan ik

prima gebruiken om mee te laten lopen als indexering bin-

nen mijn searchomgeving, gekoppeld aan mijn kranten-

omgeving. Doe ik dan een zoekvraag over bijvoorbeeld de

verkiezingen, dan vind ik een hele hoop krantenartikelen

maar ook een aantal journaalberichten. Dat kan ik vinden

omdat de uitgesproken tekst daar een weerslag van is,

maar ook omdat ik een match heb gemaakt tussen de tekst

en het beeldfragment. Het NOS Journaal is binnenkort een

van de eerste die met een nieuw systeem klaar is om digi-

taal de content ter beschikking te stellen – en dan heb ik

het even niet over de hele rechtenstructuur, want dat is een

hele lastige – maar dan ben je in staat om naast tekst ook

de beeldfragmenten te ontsluiten.’

‘Met radio-elementen kan dat ook. De gesproken tekst leg

je vast en stop je in een database. 

Die elektronisch geschreven tekst gebruik je om te kunnen

zoeken. En bij het aanklikken van de gepresenteerde links

krijg je het geluidsfragment te horen. Dat zal wel full-tekst

zoeken worden, omdat de nieuwsmakers waarschijnlijk

geen metatags gaat aanleveren bij dit soort berichten. Doen

ze dat wel dan kun je een versnelling maken. Hoever is dat

nog weg? De tenen worden nu nat gemaakt om in het die-

pe zwembad te duiken.’

‘Als je dat voor elkaar weet te brengen, dan is daar zeker

vraag naar bij klanten als de rijksoverheid, Nuon, grote

bedrijven. Het is niet voor niks dat bij persvoorlichters con-

sequent de televisie aanstaat om het nieuws niet te missen.

Want als je het mist dan is het weg, of je moet het hebben

opgenomen. Veel afdelingen lopen nu te tapen, terwijl je

het ook op een centrale plek zou kunnen organiseren.’

‘We hebben een pilot gedaan met het RTL 4 journaal. Daar

haalden we de tekst vandaan en de losse beeldfragmenten.

Een heleboel bedrijven vinden dat echt interessant. Het

geeft een verlevendiging van je mediaexposure, want naast

een saaie tekst kun je ook bewegend beeld laten zien. En je

krijgt eindelijk een totaaloverzicht van het medialandschap:

je kunt zo echt een Nederlandse mediaportal maken. De

informatiespecialist kan daardoor natuurlijk ook heel goed

gaan meten hoe de onderneming het in het media doet. De

dan kunnen we gezamenlijk de elektronische krant gaan

distribueren. Ernst & Young werd onze eerste afnemer, ís

nog steeds klant, en zo is het langzaam gegroeid. Na Het

Financieele Dagblad kwamen er vanzelf meerdere vragen

en groeiden we steeds verder van de trainingen af. We zijn

ons gaan focussen op contentachtige producten en min-

der op generieke techniek. Zo zijn wij krantenjongens

geworden.’

FLEXIBILITEIT
Hoewel van huis uit een IT’er is Jacobs niet bepaald een

dweper van de nieuwste technische snufjes.

‘Wij hebben in Nederland last van hypegedrag. In een

bepaalde fase had iedereen het over portals. Daarna kwam

de fase waarin iedereen het had over XML. De afgelopen

maanden was het plotseling RSS, want dát zou de manier

zijn waarop we onze informatie moeten gaan ontsluiten.

Als je informatie hebt, maakt het eigenlijk allemaal niet zo

veel uit op welke manier die toegankelijk is. Je moet ervoor

zorgen dat je informatie op een dusdanige manier beschik-

baar is dat je die ook kunt coderen, er tags aan kunt han-

gen en er flexibel in een databaseomgeving mee kunt spe-

len. Dat databasestructuren en de aanlevermechanismen

in de toekomst anders zullen worden, vind ik allemaal niet

zo spannend.’

‘Je ziet steeds nieuwe technieken ontstaan om content te

presenteren. Maar of ik nu via RSS op nieuws wordt geat-

tendeerd, of ik krijg het op een black berry, dat zijn alleen

maar presentatiemethodieken. Daarin gebeurt wel veel,

maar daar moet je je vooral niet gek door laten maken. Blijf

met je voeten op de grond en kijk naar het basale materiaal

dat beschikbaar is en hoe je dat op de beste manier kunt

inzetten. Als je daar flexibiliteit in hebt, heb je altijd de

flexibiliteit om de toplaag van je applicatieniveau te kunnen

wisselen als er een nieuw systeem komt, maar de core van

je data heb je beschikbaar.’

De technische ontwikkelingen, zegt Jacobs, bieden infor-

matieprofessionals wel vele nieuwe mogelijkheden. Flexi-

biliteit van content ziet hij als een duidelijke verbetering. 

‘Content wordt steeds makkelijker benaderbaar en makke-

lijker herbruikbaar. Dat betekent dat de rol van de informa-

tiespecialist verandert. Zijn primaire zorg is niet meer hoe

krijg en heb ik de content op tijd, maar hoe ga ik daarmee

aan de gang, wat ga ik ermee doen? De verwerking van die

content en het creëren van toegevoegde waarde voor de

onderneming, dat is van belang. De informatiespecialist

kan daarbij naar buiten kijken, maar ook naar binnen en

de content van de eigen organisatie verder ontsluiten en

daarmee een koppeling maken.

Dat is iets wat vaak nog niet gedaan wordt. Maar door die

twee informatiestromen te combineren kun je voor de

organisatie een veel beter product leveren.’ 

MEDIA PORTAL
Wat zijn volgens hem in de nabije toekomst de belangrijk-

ste ontwikkelingen op het gebied van het ontsluiten van

content en de distributie daarvan naar de zakelijke markt?

Jacobs: ‘Het makkelijker ontsluiten van geluid en beeld.

Het ontsluiten van de teksten van de landelijke en regiona-

le dagbladen hebben we wel voor elkaar. Op technisch
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informatiespecialist is dan geen kostenpost meer, maar

een verdiener. En niet meer de ouderwetse knipper, dat is

echt voorbij. Over één tot anderhalf jaar zul je op dat

gebied de eerste serieuze dingen zien gaan gebeuren.’

MEER SLAGKRACHT
Wat we eerder al zullen zien gebeuren is de overname van

Jacobs Company door het ANP.

‘Ja, het is echt een overname. Honderd procent van de aan-

delen. Maar inhoudelijk vinden wij het meer lijken op een

fusie: twee partijen worden tegen elkaar aan geplakt en

daarmee krijg je opeens nieuwe mogelijkheden ter

beschikking. Ik ga me bezighouden met productontwikke-

ling en productinnovatie en ben verantwoordelijk voor de

verkoop en acquisitie van ANP-maatwerkactiviteiten voor

de b2b-markt. Dat is dus niet alleen maar ANP-content,

maar breder. Door de combinatie komt er een sterke,

Nederlands sprekende partij in de markt die Nederlandse

klanten kan voorzien van Nederlandstalige maatwerkoplos-

singen. Dat zie ik wel zitten.’

‘Je hebt meer slagkracht zo. Aan de pr-kant kun je wat

meer doen, en aan de inhoudelijke kant. Je zit ook wat

dichter tegen de media-exploitanten aan. Uitgevers zijn

natuurlijk traditioneel klant van het ANP voor hun bron-

materiaal, maar nu ontstaat dus de situatie dat ze hun digi-

tale materiaal via ons ook kunnen afzetten op de Neder-

landse markt. We kunnen nog veel meer voor ze doen,

zoals het ontsluiten van hun eigen archief voor de print-

abonnees of voor de eigen redactie. Zo zijn we voor hen

niet alleen een verkopende partij naar de b2b-markt, maar

ook een faciliterende partij voor die uitgever zelf.’ 

En waar staat Jacob Company annex ANP over een jaar of

tien?

‘Laten we het over vijf jaar hebben; tien jaar is heel erg ver

weg. Ik hoop dat we er dan in geslaagd zijn van de nieuwe

club een multimediale elektronische uitgever te maken

voor uitgevers die print uitgeven. En een belangrijke

Nederlandse speler te zijn op het gebied van contentdistri-

butie en contentmaatwerkoplossingen voor de Nederlands-

talige markt. Dat zou mooi zijn. En met zo veel mogelijk

verantwoorde partnerships en relaties om dat gezamenlijk

voor elkaar te brengen. Niet om de markt te verdelen, maar

om te kijken waar je elkaar kunt ondersteunen.’

‘Het zou mooi zijn als we dat soort toepassingen voor

beeld en geluid in de totale mediaportfolio kunnen realise-

ren en aanbieden. We kunnen er natuurlijk nog allerlei

dingen bij gaan doen, zoals plaatjes en foto’s uit de krant.

Technische en juridische obstakels maken dat nu nog las-

tig, maar dat lost zich wel op in de tijd. De afgelopen tien

jaar heb ik vooral geleerd dat je dingen ook de tijd moet

gunnen om het te laten oplossen. Sommige zaken kun je

niet vooruit duwen, dat is trekken aan een dood paard.’

Wim Verbei is hoofdredacteur van Informatie Professional.
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