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Ideale klant van de UB?

Als (van huis uit) historisch letterkundige ben ik waarschijnlijk een ‘wensklant’ voor de UB, 
immers cultuurhistorici doen een beroep op de klassieke UB-competenties & -kerntaken; 
bovendien delen we een bibliofiel hart:

• Papieren bronnen
• Collectievorming
• Beheer cultureel erfgoed

Maar hoeveel van die klanten heeft de UB vandaag de dag …
En zelfs al zijn het er zeer velen … ook historisch letterkundigen willen snel digitaal kunnen 
zoeken en gemakkelijk hun bronnen vinden, waardoor voor de UB de ‘wensklant’ gelijktijdig 
een ‘lastige klant’ kan zijn omdat de te ontsluiten, veelal zeldzame bronnen:

• ‘van nature’ nu eenmaal niet digitaal noch (meestal) op karakterniveau gedigitaliseerd beschikbaar (i.e. automatisch 
indexbaar) zijn; het vinden van bronnen wordt daardoor niet eenvoudiger en het belang van ‘rijke’ metadata heel groot

• over vele publieke en private collecties overal in de wereld verspreid zijn, waarbij niet elke collectie vanuit de UB informatie-
infrastructuur benaderbaar zal zijn

• In de regel niet kant-en-klaar door een uitgever/auteur/eigenaar volgens een digitaal standaardformaat (XML, bijv. Dublin Core 
of IEEE LOM) in een moderne westerse taal metagedateerd zijn 

En natuurlijk is dit maar één van de vele dilemma’s waarvoor de UB zich in het digitale tijdperk 
gesteld ziet.



Inhoud van de lezing

De wetenschapper in zijn verschillende rollen
• Informatieconsument

• Informatieproducent

• Docent

Belangrijkste uitdagingen voor de UB. Gedachten van 
een meedenkende wetenschapper
• Strategie en beleid

• De klassieke(n) bibliotheek

• De digitale bibliotheek



Dé wetenschapper als 
informatieconsument



Wat wil dé wetenschapper allereerst

Gemakkelijk kunnen zoeken, maar dan adequater…



Wensenlijstje

1. Via één portal en één - multilinguale, multimediale - zoekmachine 
ALLES (dus niet per definitie wetenschappelijke artikelen alleen) 
kunnen vinden wat voor het onderzoek van belang is

2. Snel en betrouwbaar
3. En dat bovendien op een gebruikersvriendelijke manier
4. Plus smakelijk en (informatie)ergonomisch opgediend
5. Personalisatie (inhoudelijk) in- en uitschakelbaar met ondersteuning 

van meerdere persoonlijke profielen en meegroeiend met de 
persoonlijke ontwikkeling

6. Navigatie in de virtuele ruimte passend bij de persoonlijke ‘navigatiestijl’
d.w.z. visueel (o.a. concept maps, geografisch), tekstueel of auditief

7. Liefst universeel toepasbaar op desktops, laptops én mobiele 
apparaatjes



Wensenlijstje: zo niet
(www.ojose.com; Online JOurnals Search Engine)

http://www.ojose.com/


Wensenlijstje: interessante innovaties 
(www.visualthesaurus.com; semantische relaties in het Engels)

http://www.visualthesaurus.com/


Wensenlijstje: interessante innovaties 
(www.kartoo.com; Metasearch engine KartOO)
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http://www.kartoo.com/
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http://www.kartoo.com/


Wensenlijstje: interessante innovaties 
(www.kich.nl; KennisInfrastructuur Cultuurhistorie)
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http://www.kich.nl/
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http://www.kich.nl/


‘De’ wetenschapper als 
informatieproducent

De UB als initiator, facilitator, opvoeder 
en vooral… verleider



‘De’ wetenschapper als 
informatieproducent

Nieuwe vormen van publiceren
• Wetenschappelijk publiceren is nu vooral nog veel tekst produceren. Nieuwe 

generaties wetenschappers zullen waarschijnlijk steeds meer naar rijkere 
vormen zoeken om hun gedachten in uit te drukken. Is de UB hierop 
voorbereid? Kan de UB zulke wetenschappers faciliteren en ondersteunen?

• Beheer en behoud van complexe digitale objecten (Project InterPARES)

Veelbelovende ontwikkeling: open access (DARE, PLoS, etc.)
• Een welbegrepen eigenbelang (?) voor onderzoekers in disciplines

waarbinnen geen of nauwelijks vaktijdschriften (meer) bestaan
• Dilemma: in disciplines met vaktijdschriften van grote naam en faam kan het 

zowel een belang van de instelling als van de auteur zijn om de voorkeur te 
geven aan uitgevers in plaats van open access.

• Oplossing? Wie is contractueel eigenaar van een publicatie, de instelling of de 
wetenschapper i.e. kan/wil de instelling het publiceren binnen bijv. DARE 
contractueel afdwingen



‘De’ wetenschapper als 
informatieproducent

Wetenschappers zijn net gewone mensen:
• Metadatering is een belangrijk aspect van het wetenschappelijke 

publicatieproces. Degene die - geholpen door tools - deze 
metadatering het beste kan realiseren is de auteur. Maar die ziet op 
tegen het meerwerk ….

• Metadatering vraagt om het kunnen ‘wonen’ in een gestructureerd 
formaat. Juist in ons huidige tijdperk van WYSIWYG een belangrijk 
psychologisch obstakel !  Dilemma voor de UB: eigenlijk moet je niet 
willen doen wat anderen beter kunnen, maar hoe haal je de 
wetenschapper over de streep? Of is hier sprake van ziektewinst?

• Door het psychologisch obstakel lijkt gestructureerd publiceren (in 
XML) momenteel zeker onhaalbaar.

• Hoe doorbreek je het ‘achter de balie’ syndroom?

Ysbrand
Note
Onder ziektewinst wordt verstaan dat de kwaal aan de bron  – het niet zelf metadateren door auteurs – wordt gecompenseerd van de kant van de UB. De (ziekte)winst die de UB behaalt is werk, maar het blijft dweilen met de kraan open. Zeker omdat een auteur de metadatering sneller en adequater kan verrichten dan de UB-medewerker die de tekst immers niet kent, noch een expert is op het vakgebied. Vanuit de instellingsbrede informatieketen bezien, is hierdoor duidelijk sprake van een ziekte die bestreden moet worden. 

Ysbrand
Note
Het achter de balie-/kassasyndroom is een bekend probleem in winkels. Medewerkers vergeten in hun rol van verkoper (afschermingsmechanisme voor problemen) de eigen klantervaringen. Wat men in de ene rol (klant) niet pikt, doet men in de andere rol (verkoper) anderen aan.  Voor wetenschappers die niet willen metadateren geldt iets vergelijkbaars. De wetenschappelijke output is alleen goed toegankelijk te maken als iedereen metadateert. Mopperen op de ander (of indirect op de slechte ontsluiting) in je rol van informatieconsument, maar het zelf niet doen in je rol van informatieproducent is daarmee een met het baliesyndroom vergelijkbare vorm van gespleten gedrag.



De wetenschapper als docent



De ‘bieb’ en de docent

“UKB streeft naar integratie van de informatievoorziening in het 
onderwijsproces en ondersteunt daartoe de ontwikkeling van de digitale 
leeromgeving. De universiteitsbibliotheken hebben een leidende rol bij het 
AANLEREN (!) van 'information literacy', maar ook bij het inrichten van 
een informatieomgeving die tegemoet komt aan de wensen van 
gebruikers.”
Hoe zit het met vice versa?
Metadatering van bronnen voor onderwijsdoeleinden als aanvulling op 
metadatering t.b.v. wetenschappelijke informatievoorziening! Situated 
Cognition!
Training in het begrijpen en operationaliseren van gestructureerde 
formaten te beginnen bij studenten … XML-authoring
Training van studenten en wetenschappers/docenten in het begrijpen en 
hanteren van Digital Rights Management

Ysbrand
Note
Kennis van mensen is gesitueerd (Situated Cognition*). Vanuit die gesitueerdheid wordt naar informatie gezocht en door het informatielandschap genavigeerd. Metadatering door auteurs is dé aanpak om wetenschappelijke output voor de eigen vakgenoten (mensen met gelijke gesitueerdheid) te ontsluiten. Een typische taak voor de UB en voor docenten is om de metadata van de auteur te verrijken met informatie die de wetenschappelijke output ook voor wetenschappers uit andere disciplines (i.e. met een andere gesitueerdheid) en studenten ontsluit. Belangrijk daarbij is om tevens gebruik te maken van de door Dublin Core en IEEE LOM ondersteunde mogelijkheid van meta-metadata waarmee je o.a. het auteurschap van de metadata kunt vastleggen. Dergelijke rijke metadata zullen een belangrijke basis kunnen vormen voor de elders in deze presentatie voorgestelde navigatiemechanismen in de virtuele ruimte m.b.v. concept maps.* Zie o.a.: John Seely Brown, Allan Collins and Paul Duguid, 'Situated Cognition and the Culture of Learning' in: Educational Researcher,  vol.18 nr.1, pp. 32-42, Jan-Feb 1989.



Uitdagingen voor de UB

Gedeeld belang van UB en 
wetenschap: continuïteit en innovatie 

van de informatievoorziening



Strategie en beleid

Een verkenning op internet van de promotie door universiteiten richting potentiële studenten 
leverde niet op: “kom bij ons want wij hebben de beste/mooiste/gezelligste etc. bibliotheek”

• Vraag die hierdoor wordt opgeroepen is in hoeverre een instelling háár UB waardeert als essentieel onderdeel van de 
profilering en als wezenlijk voor de ‘competitive edge’

• Is die waardering onvoldoende hoog dan heeft de UB een (imago?) probleem
• Niet idealistisch, wel realistisch is: follow-the-money

Verankering van de UB binnen de strategie van de organisatie als geheel?
Verankering van de strategie van de UB binnen de strategie van de organisatie als totaal?
Specialisatie en afstoten van activiteiten door de UB als gevolg van strategie. Wat is onze 
core-business en waar ligt onze grootste toegevoegde waarde.
Hoe om te gaan met regionale samenwerkingsverbanden en samenwerking van de instelling 
met het bedrijfsleven (o.a. user management)
Kan de UB nog wel een zelfstandige entiteit blijven of dient zij integraal onderdeel te worden 
van een facilitair bedrijf waarbij ICT-voorziening en UB steeds meer in elkaar zullen opgaan



Strategievorming: WTR ervaring

SURF Europe
SURF Company
SURF Research
SURF Connected

Ysbrand
Note
Zie hiervoor de special van SURF Cahier over strategievorming .



De klassieke(n) bibliotheek

Is instandhouding van de klassieke bibliotheek (cultureel erfgoed) primair 
een overheids- of instellingstaak?
Is dit primair een overheidstaak, moet de exploitatie van de klassieke(n) 
bibliotheek dan niet worden verbijzonderd van de primair op onderwijs en 
onderzoek gerichte onderdelen van de UB?
Zal elke universiteit er dan wel een klassieke(n) bibliotheek op
moeten/willen nahouden?
Hoe staat het met het eigendom van cultureel erfgoed in relatie tot 
ontwikkelingen zoals (internationale) consortiumvorming, (internationale) 
fusies e.d.
Is de klassieke(n) bibliotheek een veilig toevluchtsoord voor bedreigde 
‘menssoorten’ zoals de paleograaf, boekwetenschapper, etc.

Ysbrand
Note
Het paradigma voor de klassieke(n) bibliotheek is ‘content ownership’. Dit i.t.t. tot de digitale bibliotheek waarvoor het paradigma ‘content organizing’ is. Omdat je voor de rol van ‘content organizer’ noch content hoeft te bezitten, noch uitgever of auteur hoeft te zijn, zal de toekomstige concurrentie voor de UB uit onverwachte hoek kunnen komen. N.B. vergelijk de snelle opkomst en marktdominantie van Google, een bedrijf dat informatie ontsluit, maar niet is voortgekomen uit de traditionele bespelers van het publicatiedomein.



De klassieke(n) bibliotheek: 
samenwerking en synergie of …

…

Ysbrand
Note
Veel mooie initiatieven voor webontsluiting van het Nederlandse cultureel erfgoed (complimenten), maar wel een verspilling van geld en schaarse resources. Vervelender is nog dat e.e.a. voor de gebruiker zeer contraproductief is omdat meerdere portals met vergelijkbare inhoud moeten worden bezocht.



De digitale bibliotheek

Belangrijke ‘technische’ kwesties dienen zich aan 
zoals:
• Digital preservation (bijv. InterPARES)

• E-mail management (als onderdeel van bovenstaande)

• Computer Supported Collaborative Research (CSCR, hoe manage je
de output)

• Storage

• Information architecture

• Technical architecture (distributed computing, GRID, etc.)

• Information policy/Information lifecycle management

• Information stewardship (verantwoordelijkheid voor informatiekwaliteit 
beleggen in het primaire proces)

Ysbrand
Note
E-mail management: waar is straks de correspondentie van nobelprijswinnaars etc. die zo’n belangrijk licht kan werpen op het onderzoeksproces. N.B. proceskennis kan net zo belangrijk zijn als het eindresultaat, de output.Zie voor verschillende van de genoemde aandachtspunten ook mijn bijdrage “Groeimodel of doelmodel” aan het trendrapport De vruchten plukken van de WTR (Bestuurlijk deel ISBN 90-74256-24-4	; Volledig rapport ISBN 90-74256-25-2).



Is mijn persoonlijke CV een hologram 
voor de toekomst van de UB?

ICT-competenties als must-have, 
cultuurhistorische competenties als nice-to-
have in het kader van de toekomstkansen van 
de UB?
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