
Informatie Professional 2004 [8] 426

A
an optimisme over de potentiële exploitatiemoge-

lijkheden van een digitaal krantenarchief heeft het

de oprichters van de Nederlandse Persdatabank aan-

vankelijk niet ontbroken. De archieven van vrijwel alle

Nederlandse kranten zouden er in opgenomen worden

en informatieprofessionals en documentalisten konden

het knippen en plakken ten behoeve van de interne knip-

selkrant in het vervolg uit hun takenpakket schrappen.

Initiatiefnemer PCM, uitgever van dagbladen als NRC
Handelsblad, Trouw en de Volkskrant, stichtte eind 1999

voor de databank een aparte onderneming, waarin later

ook zaken als de vacaturesite Clickwork en de internet-

activiteiten van de afzonderlijke dagbladen werden onder-

gebracht.

Maar PCM Interactieve Media (PIM), werd niet onder een

gelukkig gesternte geboren. Freelance journalisten span-

den rechtszaken aan wegens schending van het auteurs-

recht, PIM-directeuren kwamen en gingen, nieuwe initia-

tieven liepen spaak (alleen al het mislukken van de

veilingsite Spott, een alliantie met uitgever VNU en media-

concern HMG, kostte 35 miljoen), of werden vroegtijdig

beëindigd (zoals de nieuwssite En.nl en de reissite BekPek).

En de top van PCM bleek en bleef wankelmoedig over de

eigen transformatie naar een multimediaal bedrijf. 

In 2002 viel het doek en ging PIM ter ziele. De schade?

Tegen de 50 miljoen riepen de krantenredacties. De direc-

teur die de deur bij PIM dichttrok, Peter van Dijk, hield het

op 20 miljoen en vertrok met vut.

Het PIM-onderdeel de Nederlandse Persdatabank, inmid-

dels omgedoopt tot FactLANE, werd per 1 januari 2003

overgedaan aan de online databankuitgever van Reed El-

sevier, LexisNexis. ‘De huidige verkoopactiviteiten van Fact-

LANE op de zakelijk markt bieden onvoldoende zekerheid

voor gegarandeerde royalty-inkomsten,’ zo werd gesteld in

het persbericht waarin de verkoop wereldkundig werd

gemaakt. Een deel van het Persdatabank-personeel verhuis-

de vervolgens naar het Reed Elsevier-pand in Amsterdam,

onder wie Rob Veneboer die nu als managing director de

scepter zwaait over LexisNexis Benelux.  

EÉN PAKKET
Rob Veneboer heeft er zijn eerste jaar bij LexisNexis op zit-

ten en hij is welgemutst. Aan de klanten, met name die

van FactLANE, viel in dat jaar veel uit te leggen, maar alle

plooien lijken nu gladgestreken. Met gebruikersgroepen is

er regelmatig overleg over zaken als de service, de tarieven

en nieuwe diensten. 

Welke ontwikkelingen verwacht Veneboer voor de nabije

toekomst?

In de eerste digitaliseringsgolf, stelt hij, is met name de

distributie van papieren producten efficiënter en slimmer

geworden, waardoor tijdschriften veel preciezer bij de juis-

te mensen kwamen. Onder andere Swets, ‘typisch een tra-

ditionele institutionele distributeur, zou ik bijna willen

zeggen, voor de grotere kennisinfrastructuren zoals univer-

siteiten en bibliotheken’, hield zich daarmee bezig.

Na de digitalisering van het administratieve proces ontwik-

kelde zich de automatisering van het redactieproces, de

productie. ‘Naast de papieren uitgave ontstond de digitale

variant. De meest eenvoudige distributie daarvan was en is

nog steeds: stop het digitale residu van het papieren tijd-

schrift in een archief en biedt dat via dat archief nog een

keer aan de markt aan. In dat segment heeft LexisNexis per

definitie altijd gezeten. Wij archiveren de content en distri-

bueren dat weer naar de zakelijke markt. Die markt bestaat

traditioneel uit vrij grote kennisinfrastructuren, dus grote

ondernemingen en bibliotheken, omdat het hoge investe-

ringen vergt om zo’n infrastructuur op te bouwen. En de

abonnementsprijzen liggen niet bepaald op het niveau dat

het midden- en kleinbedrijf er voor over zou hebben.’

‘Wat je nu ziet is dat uitgevers door de markt steeds meer

onder druk worden gezet om nog meer digitaal te leveren.

Grote ondernemingen of kennisinfrastructuren eisen

steeds vaker van leveranciers dat ze digitaal leveren. Papier

is leuk voor de leestafel en ook wel lekker om ’s avonds

even in te kijken, maar voor het dagelijks gebruik van de

bronnen wil men het graag digitaal hebben, ook omdat

men het wil aanbieden aan studenten of medewerkers.

Daardoor ontstaat een nieuwe manier van denken bij de
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gemuteerd wordt daarover ge-alert. Ik denk dat dit een vrij

revolutionair stukje code is, want zo zit je als eindgebruiker

echt volledig aan het stuur. Bedrijven die nu nog hun geld

verdienen met deep-linking, zoals Howards Home, staan

dan buitenspel.’

Veneboer is ervan overtuigd dat het gebruik van RSS een

hoge vlucht zal nemen. ‘Voor de serieuze bronnen, met

veel diepte en kwalitatief hoogwaardige informatie, heb en

hou je LexisNexis en andere databankuitgevers. Maar daar-

naast is er die enorme wereld van internet, die nooit in zijn

geheel geïndexeerd zal of kan worden en waarin toch heel

veel gebeurt. Om die bron af te zoeken gebruikt men nu

Google of een lijstje favoriete sites, maar dat is allemaal vrij

ongestructureerd. Met een stukje RSS-code daarentegen

kan iedereen een constant patroon neerleggen van sites die

je op de hoogte houden, zonder dat je naar die sites toe

hoeft te gaan. Je gaat er pas heen als een alert je erop wijst

dat er een bepaald artikel is dat je interesseert.’ 

Voor uitgevers resulteert dat volgens Veneboer in twee

manieren om geld te verdienen. ‘Zij krijgen de mogelijk-

heid andere mensen aan zich te binden dan abonnees of

surfers. Mensen die een RSS downloaden zijn mensen die

jou wel kennen, maar je alleen willen bezoeken als het echt

nodig is. De uitgever krijgt daardoor een soort vaste basis

van klanten en zijn pageviews kunnen daardoor groeien en

worden stabieler. En ten tweede kan hij uiteindelijk geld

vragen voor dat stukje code. Ik denk dat ze de gebruiker

best eenmalig een paar euro kunnen vragen om dat stukje

code te krijgen. Daar geloof ik echt in.’

uitgevers en gaan ze hun eigen content digitaal exploite-

ren. Voor een deel gebeurt dat via de eigen titel, zoals bij

de dagbladen die hun archief op het net zetten en daar

door middel van pageviews of betaling per artikel een zeke-

re baat bij ontwikkelen.’

‘Op de professionele markt voelt men er echter weinig voor

om al die verschillende sites te bezoeken om daar te gaan

zoeken. Elke interface heeft zijn eigen eigenaardigheden,

elk archief zijn eigen afrekenmechanismen. Dus zegt die

markt: geef mij het nu maar allemaal in één pakket.’

EIGEN PATROON
Voor die professionele markt ziet Veneboer twee belangrij-

ke partijen ontstaan. Enerzijds zijn dat bedrijven als Lexis-

Nexis, die content geaggregeerd of samengevoegd kunnen

aanbieden op een professionele manier. ‘En wij zeggen niet

alleen: kom het maar bij ons halen, we hebben een bak met

35 miljoen records en zoek het maar uit. Nee, de klant geeft

aan wat hij wil hebben en wij leveren dat. Men kan zich

abonneren op verschillende onderdelen uit de databases.’

Anderzijds ontwikkelt zich nu een stukje techniek dat vol-

gens Veneboer aan uitgevers nieuwe kansen geeft op deze

markt, namelijk Really Simple Syndication ofwel RSS.

‘Daarmee kan elke gebruiker zelf zijn deep-links organise-

ren. Ik verwacht dat straks alle uitgevers dat stukje code op

hun eigen site zullen zetten. Als de gebruiker een onder-

deel of een onderwerp van een site interessant vindt, haalt

hij dat stukje code naar zich toe en slaat het op. Vervolgens

wordt hij iedere keer als er op dat onderdeel van de site iets
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Rob Veneboer: RSS zal diep ingrijpen.
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list binnen een grote onderneming. Je zou bijna zeggen een

informatiemakelaar-achtige rol, die héél essentieel wordt.’

ANDERE DOELGROEP
Dat eindgebruikers steeds meer en nadrukkelijker het roer

in eigen handen (willen) nemen als het gaat om het verga-

ren van informatie, merkt Veneboer nu ook al in zijn

gesprekken met klanten.

‘Vroeger spraken we uitsluitend met documentalisten of

met hoofden van documentatieafdelingen over het leveren

van archiefdiensten. Dat doen we nog steeds, want zij blij-

ven een belangrijke inkoopfunctie vervullen. Maar we pra-

ten nu ook véél meer met eindgebruikers, omdat we een

interface bouwen die specifiek voor hen wordt gemaakt

zodat ze zelf kunnen zoeken. Dat is een hele wezenlijke

verandering voor een bedrijf als LexisNexis.’ 

‘Eindgebruikers zijn weliswaar niet de inkopers van infor-

matie, maar zijn wel heel belangrijk voor de uiteindelijke

beslissing. Eindgebruikers beoordelen mede welke infor-

matie ze willen hebben en wat ze relevant vinden. Docu-

mentalisten beïnvloeden dat weliswaar heel sterk omdat 

ze meer ervaring en kennis op dat gebied hebben, maar 

de inkoopbeslissing is nu meer in samenspel met de 

eindgebruiker.’

‘Het grappige is dat wij daardoor ook steeds meer informa-

tieprofessional zijn ten opzichte van de klant. We moeten

ons veel meer dan vroeger verplaatsen in de eindgebruiker,

terwijl vroeger de afdeling documentatie of het hoofd docu-

mentatie de doelgroep was. Die informatieprofessional wil-

de veel en diep, maar een eindgebruiker wil weinig en pre-

cies op maat: hij wil datgene wat relevant is, en hij wil het

op tijd. Dat is een heel andere manier van denken.’

Wim Verbei is hoofdredacteur van Informatie Professional.

ESSENTIËLE ROL
Met RSS kan de internetgebruiker zelf het nieuws en ande-

re documenten die hem interesseren naar zich toehalen,

zonder alle benodigde sites af te hoeven zoeken. 

Hoe ziet Veneboer daarin dan de rol van LexisNexis?

‘Het aardige voor ons is die twee dingen met elkaar combi-

neren. Wij maken heel veel maatwerk en wij denken er

over na om onze eigen content in combinatie met dit soort

codes aan te bieden. De gebruiker kan dan feitelijk over de

hele wereld heen kijken, zowel diep in onze archieven van

de grote uitgevers en de belangrijke bladen, als wat er op

internet verschijnt.’

‘In Amerika hebben we hiermee geëxperimenteerd door

middel van een onderzoeksvraag naar zowel onze databan-

ken als naar internet. De resultaten werden op één manier

teruggekoppeld, maar dat hebben we weer snel uit elkaar

getrokken omdat de kwaliteit van de informatie van inter-

net veel lager is dan uit de databanken. We willen duidelijk

laten zien welke informatie uit onze databanken komt en

welke van internet. 

RSS biedt voor de contentleveranciers nog talloze mogelijk-

heden. Aan de koppen, die in een alert naar de gebruiker

gezonden worden, kan een logo van de bron toegevoegd

worden en de alert kan bijvoorbeeld ook advertenties bevat-

ten. 

Veneboer: ‘Uitgevers zullen er alles aan doen om zich bin-

nen dat deep-linken te onderscheiden en de code aangrij-

pen om je te prikkelen naar hun site te gaan. Ze zullen

hun sites op slot gaan zetten om ervoor te zorgen dat je

expliciet naar hen toegaat om de informatie te krijgen, of

een abonnement neemt.’ 

Volgens Veneboer zal dit ook directe gevolgen hebben voor

het werk van informatieprofessionals. ‘Het verzamelen, het

rapen van informatie is zoveel makkelijker geworden. En

informatieprofessionals en documentalisten doen dat toch

voor een groot deel van hun tijd. RSS zal daarin ingrijpen:

de eindgebruiker gaat zelf veel meer ordenen en een profiel

aanmaken over de informatie die hij wenst te ontvangen.’

‘Ik denk dat het daarom super essentieel wordt voor docu-

mentalisten en informatieprofessionals om te begrijpen

waar die informatie vandaan komt, hoe hoog de kwaliteit

van die informatie is en hoe die informatie te checken is.

Er zal van de informatieprofessional veel meer gevraagd

worden op het terrein van researchkwaliteiten, het onder-

scheid kunnen maken tussen relevante en minder relevan-

te informatie. Dat wordt denk ik de rol van de documenta-

‘We praten nu ook véél meer 

met eindgebruikers, omdat we 

een interface bouwen die specifiek 

voor hen wordt gemaakt zodat 

ze zelf kunnen zoeken’


