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1. Dit is het eDossier van… TijgerTalks TV! 

TijgerTalks vormen een interessante digitale bron voor informatie–
professionals. Dat zal dit eDossier bewijzen. Hoe zit dat? 

In de Informatieprofessie draait alles om het beheren - en dus vergaren, 
samenstellen, ontsluiten etc - van informatie, data en kennis. Hoe doe je dat? 
En... hoe doen anderen dat? Die kennis delen is de missie van het Papieren 
Tijger Netwerk. 

Naast recente publicaties zoals deze eDossiers en de Digitale Tijger 
Journals doet het Netwerk dat al bijna 25 jaar via Heterdaadsessies. 
Heterdaadsessies zijn informatie-intensieve bijeenkomsten bij 
aansprekende organisaties met een spraakmakende case. Maar er is een 
nieuwe loot aan de Tijgerstam: TijgerTalks. 

TijgerTalks 
Bij TijgerTalks staan nou eens niet de 
organisaties centraal maar de individuele 
vakgenoten zelf: Tijgers die - virtueel - een 
aansprekend verhaal presenteren binnen het 
informatiedomein. Sommigen omdat ze 
tegendraads zijn of pleiten voor hun passies of 
ideeën, maar de meesten 'gewoon' om kennis en 
resultaten te delen. :-) 

Het motto: Visies, Passies en Lessons Learned...  
in het Informatiedomein 

Er zijn zoveel soorten en maten van functies in dit fascinerende vakgebied, 
zoveel visies en passies en lessons learned... De TijgerTalks bieden daaraan 
een platform, met een knipoog naar de bekende TEDTalks.  

En de deelnemers krijgen een kans om geboeid en geïnspireerd te worden 
èn om vervolgens in discussie te gaan aan de hand van hun eigen tevoren 
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ingestuurde vraagstellingen. Want die discussie is een essentieel onderdeel 
van kennisdeling, zoals ook al meteen bleek tijdens de eerste Talks. 

Op dit moment van schrijven hebben inmiddels vele tientallen leden Talks 
bijgewoond èn... 5 personen de felbegeerde TijgerTalks-oorkonde en 
TijgerTalks-pin mogen ontvangen als dank voor het houden van hun Talk. 
Een gaaf scala aan sprekers verzamelt zich: gemeente en industrie, 
universiteit en nutsbedrijf, dienstverlening en 
rijksoverheid...  

TijgerTalks TV 
Terwijl TijgerTalks een sterk accent hebben 
op interactie, is die bij TijgerTalks TV nihil. 
Alles draait om éénrichting verkeer: kijken 
en luisteren naar de presentaties. Vandaar 
de naam: TijgerTalks TV! 

Dit eDossier bevat de complete 
presentaties van vier Talkers: 
• Wilco van de Kamp, Adviseur DIV, Shared 

Service Center Leidse Regio 
• Peter Rietman, Adviseur DIV, Shared Service Center Leidse Regio 
• Natalia Grygierczyk, Directeur Radboud University Press 
• Astrid Bakker, Global Knowledge Manager bij Kerry Taste & Nutrition in 

Luxembourg 

Oké, welbeschouwd is dit dus niet letterlijk een Heterdaad eDossier (eerder 
een TijgerTalk eDossier), maar dat zien we even door de vingers. ;-)  

Uiteraard ontbreekt in dit eDossier het bewegende beeld en moet je de 
tekst zelf tot je nemen, maar... pdf als medium voegt wel een nieuwe 
dimensie toe: delen is een stuk makkelijker, evenals het gebruik als 
naslagwerk. Vooral voor de tools van Peter en Wilco is dat handig. 
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Ingrediënten 
Tools? Ja, elk Heterdaad eDossier bevat niet alleen de teksten van de 
presentaties, maar ook de eventueel uitgereikte hulpmidddelen. Bovendien 
zijn de teksten rijkelijk geillustreerd met gebruikt beeldmateriaal. En: waar 
mogelijk zijn links opgenomen naar alle gebruikte sheets, relevante sites en 
handige achtergrondinformatie. 

Ook nieuw: de teksten zijn 'automatisch' gedestilleerd uit de audio-
opnames. Leerzaam, want al is de effectiviteit naar verluid dik boven de 
90%: er blijft in elke zin en regel nog heel wat te repareren over, van gewone 
versprekelingen tot dubbele woorden woorden, maar ook. Compleet 
verdwaalde leestekens. Bij elke herlezing duikt wel weer iets op. Heb 
coulance met deze getergde redacteur. ;-) 

Links 
Elk volgend hoofdstuk wordt afgesloten met toepasselijke links naar nadere 
informatie. Ter illustratie: 

• Actuele stand TijgerTalks 
• Komende activiteiten Papieren Tijger Netwerk 
• Andere Heterdaad eDossiers 
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2. Informatiebeheer op de Kaart bij Projecten! / Leidse Regio 

Wilco van de Kamp en Peter Rietman zijn 
Adviseurs DIV bij Shared Service Center 
Leidse Regio. Twee mannen met humor en 
doorzettingsvermogen. 

In een tweegesprek presenteren zij door 
hen zelf ontwikkelde hulpmiddelen bij de 
Aanbesteding en Implementatie van 
systemen: de Archiverometer en de 
Afvinklijst.  

Hun doel: professionalisering van de 
archivering. 

Hoe? Door een goede aansluiting te krijgen bij andere (zaak)systemen, de 
werkprocessen te optimaliseren en te komen tot een goede migratie en 
conversie, bij alles rekening houdend met onderwerpen als AVG, WOO, 
zaaktypen, bewaartermijnen, archiveringsvormen, publicatie en vernietiging. 

Wilco 

Welkom bij deze TijgerTalk. Wij gaan het met jullie hebben over 
hulpmiddelen die we hebben gemaakt om te adviseren bij aanbesteding en 
implementatie van systemen. Daar hebben we twee dingen voor 
ontwikkeld. De Archiverometer en de Afvinklijst. Mijn naam is Wilco van de 
Kamp. Ik werk als adviseur DIV bij Servicepunt 71 Shared Service Center 
voor de Leidse Regio en mijn collega is Peter Rietman. 

Peter 

Goedendag, ik ben Peter Rietman. Ik ben ook adviseur DIV bij servicepunt71 
van Regio Leiden en ik zit bij het team Informatiebeheer & Archivering. 
Voordat we verder gaan eerst wat definities, zodat duidelijk is waar we het 
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over hebben. Servicepunt 71 is het shared service center van de regio 
Leiden. Daar ondersteunen wij de gemeentes Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude. Al die gemeenten maken gebruik van het zaak 
systeem Join van Decos. 

Wilco 

Waar komen we vandaan? We hebben allemaal situaties achter de rug 
waarin we als DIV onvoldoende werden betrokken. De eerste situatie die we 
eigenlijk wel kennen is dat we gewoon echt niet op tijd betrokken worden. 
Peter. Heb jij een voorbeeld? 

Peter 

Ja. Een voorbeeld is dat je pas een half jaar later, na implementatie van een 
systeem hoort dat het bestaat. 

 

Wilco 

Een tweede situatie die we ook wel eens bij de hand hebben gehad is dat 
dat we wel werden betrokken, maar dat er een situatie ontstond waarbij echt 
werd gezegd nou degene die betaalt... die bepaalt ook wat het wordt. 

Peter 

Je bedoelt bijvoorbeeld: het systeem is van ons, wij doen ermee wat we 
willen! 
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Wilco 

Ja, precies die bedoel ik. Wat we ook vaak zijn tegengekomen is dat er 
wordt gedacht vanuit een oplossing. En dat leidt heel vaak tot een soort ad 
hoc besluiten over een systeem waar iemand heel erg enthousiast over is. 
Maar, Peter, voldoet het dan ook? 

Peter 

Nou, vaak niet. Het wordt vaak heel snel naar binnen gefietst, want het is een 
handig appje of een leuke systeempje dat alles doet wat wat gewenst wordt. 
Maar archivering, vernietiging, daar wordt niet over nagedacht. 

Wilco 

En wat we daarnaast ook nog wel echt zijn tegengekomen is heel simpel dat 
onze afdeling en het belang van archivering niet bekend genoeg waren. 

Peter 

DIV. DIV. Wat was dat ook alweer? Archivering? Nee, wij moeten door. We 
moeten door. We moeten productie draaien. Archivering kost tijd en geld, 
daar hebben we geen zin in. 
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Wilco 

Al die situaties die we geschetst hebben leiden natuurlijk ook tot een aantal 
gevolgen. Belangrijk natuurlijk voor ons is dat dan eigelijk de archivering 
niet op orde is. Dat heeft allerlei consequenties. En daarnaast minstens zo 
belangrijk is dat als er geen goede afstemming is over nieuwe applicaties 
die erbij komen, ook heel veel werkprocessen van DIV, niet goed worden 
ingericht. Soms veel te veel op maat, waardoor je eigenlijk steeds meer 
uitzonderingen krijgt in het registratiewerk bijvoorbeeld of er ontzettend 
veel verschillende varianten bestaan over hoe wij post en archief moeten 
verwerken. 

  
Dat heeft ook een aantal effecten. 't Betekent dat wij situaties hebben waarin 
we heel veel nazorg hebben op de uitvoering, ook bij de uitrol van het 
project, maar ook daarna, als het project is afgelopen. Dat betekent dat we 
situaties hebben waarin we snel oplopende achterstanden hebben in 
digitaal archief, soms papieren archief. En tot slot: dit betekent dat we ook 
situaties hebben waarin je geen adequate archief vernietiging kunt 
toepassen, omdat je eigenlijk simpelweg niet goed weet in welke database 
welke informatie zit en wanneer je die zou moeten vernietigen. 

Peter 

En waren dus redelijk wat zaken die ervoor zorgden dat wij wat achter de 
feiten aanliepen. Maar gelukkig zijn er ontwikkelingen gestart, een tijd 
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geleden,zodat  de taken van de afdelingen die met de 
informatievoorziening te maken hebben professionaliseerden. Er kwam een 
project toetsingscommissie dat zich bezighield met het coördineren van 
projecten die te maken hadden met aanbestedingen van systemen.  

In dit project toetsingscommissies zat de hele I-kolom dus Informatie 
Architecten, Informatie Managers, projectleiding, Applicatie Beheerders, 
Privacy Beveiligers, Informatiebeveiliging, natuurlijk DIV en last but not least 
financien. Verder timmerden wij als DIV ook flink aan de weg. Dankzij de 
AVG en de komende wet open overheid wisten wij ons belang beter voor 
het voetlicht te brengen. En we kregen ook van de leiding support en 
ondersteuning om het goede van de archivering en het nut van de 
archivering verder te propageren.  

Bij de implementatie en de start van projecten voor de implementatie van 
nieuwe applicaties en systemen vroegen wij vaak uit de losse pols, als het 
ons gevraagd werd, waarom iets werd geïntroduceerd of geïmplementeerd 
en wat het systeem doet. Maar het was altijd uit de losse pols. Op een 
gegeven moment hebben we de vragen die we stelden, verzameld en 
gerubriceerd en in een goede volgorde gezet. Daaruit vloeide de 
Archiverometer zoals wij hem noemen en die wil ik hier graag introduceren.  
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De Archiverometer 

De Archiverometer is eigenlijk gewoon een vragenlijst (zie na dit hoofdstuk). 
De belangrijkste vragen die worden daarin gesteld. En als we dat hebben 
afgelopen dat lijstje, dan is de projectleider in ieder geval goed uitgevraagd 
door ons en weten wij wat er ons te wachten staat. De vragenlijst is niet heel 
groot, maar wel voldoende. 

Een vraag bijvoorbeeld: welke werkprocessen worden door het project van 
de implementatie van een nieuw systeem beïnvloed? Heeft het gevolgen 
voor werkprocessen die al bestaan? Bijvoorbeeld ons zaaksysteem JOIN: 
moeten we een nieuwe zaaktype inrichten? En een vraag is vanuit welke 
wettelijke regelgeving een proces gestart wordt, wat weer van invloed is op 
de bewaartermijn bijvoorbeeld.  

Ook willen we weten of er meerdere afdelingen of zelfs de regio betrokken 
is bij de applicatie. Gaat het over een heel kleine applicatie voor een 
afdeling of zelfs drie mensen? Of gaat het over gemeentebrede systemen of 
zelfs een Regiobreed systeem? Dat moeten we weten, want dat heeft 
gevolgen voor archivering. En natuurlijk willen we weten of het nieuwe 
systeem invloed heeft op de werkzaamheden van DIV. Komen er meer 
postzakken binnen? Komt er meer mail binnen? Bedenk het maar. 
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En dan: of bestaande informatie - digitaal of papier - wordt beïnvloed door 
het project. Houdt het in dat er meer papier binnenkomt of dat juist minder 
papier binnenkomt? Dat zijn allemaal dingen die willen weten. En een hele 
grote hamvraag is natuurlijk of een nieuwe soort informatie ontstaat. Is het 
een heel nieuw werkproces met nieuwe bewaartermijnen? De nieuwe 
archiveringsvormen? Op welke manier moet het verwerkt worden? Wie gaat 
het allemaal doen? Dat vragen we goed uit. En: zijn het bijvoorbeeld 
exotische zaken die binnenkomen?  

 

Een raar bestandsformaat die we in het systeem kwijt moeten? Of dikke 
pakken papier of fax papier? U noemt het maar en het kan gebeuren. 
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En al een blik op de toekomst, wet open overheid. We willen graag weten of 
de stukken die binnenkomen of verwerkt worden gepubliceerd moeten 
worden. Na al deze vragen hebben we een goed beeld van wat er gaat 
komen en we hopen dan dat de projectleider ook weet wat het belang is 
van het goed archiveren. 

Wilco 

Om dat gesprek goed te blijven voeren en ook te monitoren gedurende het 
hele project - want het komt er eigenlijk op neer dat je dat gedurende het 
hele project moet blijven doen op bepaalde momenten - hebben we ons 
Afvinklijstje waar alle dingen in staan. Dat is ook weer een lijstje.  

De Afvinklijst 

Daarop staan bijvoorbeeld:  We moeten bepalen het scenario voor migratie 
en conversie. Daar hebben we overigens ook nog een document voor 
waarin drie verschillende scenario's hebben uitgewerkt. Maar dat voert te 
ver voor deze Talk.  

 

We moeten kijken naar verwerking in JOIN, ons zaaksysteem. Moet er een 
nieuw zaaktype bijkomen? Moeten er wijzigingen komen? We moeten kijken 
naar de verwerking van onze post en mail. Zijn het klantcontact formulieren? 
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Willen we alle processen in het backoffice systeem en in het zaaksysteem 
één op één aan elkaar verbinden? Of moeten we andere keuzes maken 
omdat dat beter werkt? Iets waar wij in onze regio niet zelf rechtstreeks voor 
verantwoordelijk zijn, maar wat wel eigenlijk altijd van belang is. Zeker 
wanneer er meer applicaties een rol spelen.  

 

Echt een vraagstuk is: Hoe gaan we om met de ontvangstbevestigingen? 
Want die kunnen dan bijvoorbeeld vanuit verschillende systemen worden 
verzonden. Maar dat betekent in de praktijk altijd van alles. Ook belangrijk 
voor ons natuurlijk is: Hoe zit het met vernietiging? En: Is er een plan van 
aanpak om het oude systeem af te stoten? En hoe gaan we daarmee om? 

Wilco 

Zo hebben we  er nog een paar meer. Eentje is bekijken of je koppelingen 
uiteindelijk getoetst zijn en of ze akkoord zijn. Dus of die koppeling ook echt 
doen wat we met elkaar hebben afgesproken in het functioneel ontwerp. 
Ook wil je de migratie conversie toetsen. Daarbij hoort ook een officieel 
akkoord bij dat de migratie of conversie goed gelukt is. En tot slot ook echt 
heel erg belangrijk: Zijn er afspraken over de live gang van het systeem, ook 
met DIV. Want het helpt enorm als je met elkaar dat systeem in gebruik 
neemt op een goeie voorbereide manier. En er kunnen allerlei aspecten 
natuurlijk ook een rol spelen. Soms heb je misschien Floorwalkers nodig of 
wat extra aandacht om de eerste stappen goed te doen. Echt een 
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ontzettend belangrijke succesfactor in het voor elkaar krijgen van de 
acceptatie van een nieuw systeem. 

 

Tot zover onze TijgerTalk. Wij hopen dat we jullie geïnspireerd hebben met 
onze kennis en ervaringen over dit onderwerp. En we delen heel graag onze 
gereedschappen met jullie. Dus als je belangstelling hebt, geeft dat vooral 
aan. Dank voor jullie aandacht en tot ziens! 

Handige links 

De links openen in je browser 

• Profiel Peter en Wilco 
• Presentatie 
• ServicePunt 71: Shared Service Center Leidse Regio 

De tools: Afvinklijst en Archiverometer zijn hieronder bijgesloten: 
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Afvinklijst 
Wilco van de Kamp en Peter Rietman 

DIV/Archief/Informatiebeheer op de Kaart bij IT-Projecten! 
Hulpmidel voor voortgangs-monitoring. 

Wat dient er geregeld te worden bij start, doorloop en einde van een project 
implementatie systeem? 

Bepalen scenario migratie/conversie 

Verwerking in centrale informatie-/archiefsysteem (nieuwe zaaktypen, 
wijziging in zaaktypen en dergelijke) 

Verwerking post/mail/klantcontactformulieren (doorgeefluik, registratie, 
webformulieren etc.) 

Ontvangstbevestigingen 

Vernietiging 

PvA afstoten oude systeem 

Koppelingen getoetst en akkoord 

Migratie/conversie getoetst en akkoord (verklaring) 

Livegang afgesproken met DIV
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Archiverometer 
Wilco van de Kamp en Peter Rietman 

DIV/Archief/Informatiebeheer op de Kaart bij IT-Projecten! 
Let op: geef bij elke vraag een Antwoord en een Toelichting. 

1.      Voor welk(e) werkproces(sen) heeft het project/systeem gevolgen?  

....................................................................................................................................................................................................................................... 

a) Is er een wettelijke grondslag? Zo ja, welke? 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

2.      Voor welk(e) afdelingen heeft het project/systeem gevolgen? 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

a) Is het project/systeem onderdeel van een keten/de regio? 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

b) Zo ja, zijn de archiefzorg en het archiefbeheer goed geregeld - zijn de 
verantwoordelijkheden goed belegd? 

"De verantwoordelijkheden dienen goed te worden vastgelegd.  
DIV dient hierbij actief aangehaakt te zijn." 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

1
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   c. Heeft het project/systeem invloed op de manier van registratie door DIV? 

Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over de registratie van 
de post (nieuwe zaaktypen, doorgeefluik-zaaktype oid) 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

3.      Wordt er bestaande informatie (digitaal en/of papieren archief) beïnvloed 
door het project? 

Er dient bekeken te worden in hoeverre er (extra) archiefhandelingen 
uitgevoerd moeten worden. 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

   a.      Moet er bestaande informatie geconverteerd/gemigreerd worden? 

Zo ja, dan dient er een plan van aanpak gemaakt te worden.  
DIV dient hierbij actief aangehaakt te zijn. 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

   b.      Worden er systemen door dit project/systeem beeindigd? 

Zo ja, dan dient er een plan van aanpak gemaakt te worden.  
DIV dient hierbij actief aangehaakt te zijn. 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

2
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4.      Ontstaat er nieuwe informatie? Of wordt (al bestaande) informatie op een 
andere manier verwerkt? 

Zo ja, dan moet bekeken worden wat dit betekent op archivistisch 
vlak. DIV dient dit te bekijken en te bepalen. 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

   a.      Gaat het om archiefwaardige informatie? 

Zo ja, dan valt de informatie onder de Archiefwet en dient deze 
conform beheerd te worden. DIV dient hierbij te adviseren en 

actief aangehaakt te zijn. 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

   b.      Zo ja, is het op den duur te vernietigen of is het te bewaren informatie? 

Indien de informatie te bewaren is, gelden er andere regels mbt het e-
depot en dergelijke. DIV en wellicht ook de Gemeentearchivaris 

dienen hierbij te adviseren en actief aangehaakt te zijn. 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

5.      Wordt er (nieuwe) informatie opgeslagen (in het systeem)? 

Zo ja, dan valt de informatie onder de Archiefwet en dient deze 
conform beheerd te worden. DIV dient hierbij te adviseren en 

actief aangehaakt te zijn. 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

3



20 Heterdaad eDossier V

 

   a.      Hoe is/wordt de relatie met het centrale informatiesysteem 
(archiefsysteem)? Kan het systeem gekoppeld worden aan het centrale 
informatiesysteem? 

Zo ja, dan vangt deze veel archivistische vraagstukken op. 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

          i.      Kan, als er een koppeling is, automatisch vanuit het centrale 
informatiesysteem vernietiging plaatsvinden in het systeem? 

Zo ja, dan dient gecontroleerd te worden door DIV hoe dit werkt. 
DIV dient actief bij het testen betrokken te zijn. 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

          ii.      Of moet vernietiging procedureel automatisch en/of handmatig in het 
systeem zelf uitgevoerd worden? 

Zo ja, dan dient er bekeken te worden hoe dit werkt (testen) en hoe (in 
samenwerking met applicatiebeheer en dergelijke) er afspraken en 

regelingen gemaakt kunnen worden om de jaarlijkse vernietiging goed te 
kunnen uitvoeren.  

DIV dient hierbij actief aangehaakt te zijn. 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

   b.      Voldoet het systeem, als er geen koppeling met het centrale 
informatiesysteem is, aan de eisen en wensen mbt informatiebeheer (bijv. 
NEN 2082)? 

....................................................................................................................................................................................................................................... 
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6.      Zijn er bijzonderheden inzake de informatie (worden er bijvoorbeeld 
exotische bestandsformaten gebruikt, gaat het om grote hoeveelheden, 
worden er koppelingen gemaakt met andere systemen en dergelijke)? 

DIV dient actief betrokken te zijn bij het testen, de implementatie, 
archivistische vraagstukken en dergelijke. 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

7.     Dient informatie gepubliceerd te worden (ihkv de Woo)? 

Er dient bekeken te worden in hoeverre er (extra) archiefhandelingen 
uitgevoerd moeten worden en of er archivistische vraagstukken 

voorkomen. 

Zie ook: https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-
voorkeursformaten-nationaal-archief#collapse-5135 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

NB.  Bij de aanbesteding van systemen dient DIV altijd een PvE aan te leveren 
(welke wordt opgesteld en aangepast op basis van bovenstaande vragen). 

5



3. Open Access, maar dan ècht en... HOE! / Radboud Univ. 

Natalia Grygierczyk bewijst dat een eerlijke 
markt van wetenschappelijk publiceren 
mogelijk is.  

Natalia - tot voor kort directeur van de 
Radboud Universiteitsbibliotheek en nu 
directeur van Radboud University Press - 
neemt daarvoor zelf het voortouw. En nog 
wel via de meest ambitieuze route: 
Diamond Open Access. De inside story. 

 

Het is heel mooi en bijzonder om over je passie 
te praten. En ik ben heel blij met deze 
mogelijkheid. Hoe ontstaat een drive in je werk? 
Kun je het plannen? Of komt dat toevallig op je 
pad? Herken je 't dan? Of krijg je de 
omgekeerde reactie? Het is zo leuk. Dat kàn 
geen werk zijn, want werk is zwoegen. We staan 
er natuurlijk allemaal verschillend in door ons 
karakter, de opvoeding, vrienden, relaties, 
ervaringen, etcetera, etcetera.  

Why?

Ik ben zelf min of meer per toeval het 
bibliotheekwerk ingerold. Eerst wilde ik de 
wetenschap in. Maar in die tijd - we praten over 
jaren tachtig van de vorige eeuw - met een net 
afgeronde studie Russische taal en letterkunde 
kon je echt heel moeilijk een baan vinden. Dus 
een onderzoeksbaan heb ik om pragmatische 
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redenen niet gezocht. Toen ik bij de UB in Utrecht was begonnen, heb ik tot 
mijn verrassing mijn doel gevonden. Ik was weliswaar niet als 
wetenschapper aan de slag gegaan, maar kon veel bijdragen aan 
onderzoek. Indirect, via mijn werk binnen de UB.  

Een citaat uit een boek van Robert Chambers, een Schotse uitgever en 
evolutionair bioloog uit de negentiende eeuw was het antwoord op mijn 
WHY-vraag. Wat is het hogere doel van je werk? 

Suppose that an ephemeron [a mayfly], hovering over a pool for its one 
April day of life, were capable of observing the fry of the frog in the 
waters below. In its aged afternoon, having seen no change upon 

them for such a long time, it would be little qualified to conceive that the 
external branchiae [gills] of these creatures were to decay, and be replaced 
by internal lungs, that feet were to be developed, the tail erased, and the 
animal then to become a denizen of the land. 

 
Vertaling: 

Stel dat een eendagsvlieg, die op die ene aprildag van zijn leven 
boven een poel zweeft, in staat zou zijn om het kikkerkroost in het 
water onder hem te observeren. Als hij ’s middags, inmiddels voorbij 

de piek van zijn leven, nog steeds geen verandering had waargenomen, zou 
hij zich beslist niet kunnen voorstellen dat de kieuwen van deze wezens 
zouden degenereren en vervangen zouden worden door interne longen, dat 
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zich poten aan het ontwikkelen waren, dat de staart ging verdwijnen en het 
dier uiteindelijk een bewoner van het vasteland zou worden.  

Als een metafoor geldt dit ook voor de manier waarop wij als mensen 
verschillende verschijnselen waarnemen. Maar er is een essentieel verschil. 
Op het moment dat een dier sterft, verdwijnen zijn ervaring en kennis voor 
altijd, met uitzondering van een fractie die genetisch wordt overgedragen 
en die duizenden jaren van evolutionaire aanpassing nodig heeft om te 
veranderen. Maar wij als de enige soort zijn in staat om de kennis die we 
tijdens ons leven verwerven te behouden en over te dragen zonder de 
noodzaak om deze genetisch te coderen. 

De onafhankelijke overdracht van informatie stelt ons in staat in culturele en 
wetenschappelijke evolutie te ondergaan met een onvergelijkbaar hogere 
snelheid dan welk organisch evolutieproces dan ook. En dit is precies de rol 
van bibliotheken, het behouden en doorgeven van kennis. Dat gaf mij heel 
veel motivatie en beantwoordde mijn vraag naar WHY. Vaak is dat het 
onderliggende, hogere doel in mijn dagelijks werk.  

Verdieping 

Daarna, bij het ontstaan, eind jaren negentig, van de Open Access 
beweging, want dat was in het begin vooral een activistische beweging, heb 
ik een verdiepingsslag in mijn motivatie gekregen. De wetenschap bleef 
niet in zijn ivoren toren, maar kon opeens toegankelijk worden voor 
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iedereen. Open Access in optima forma betekende dat de hele 
wetenschappelijke literatuur, inclisief alle resultaten van alle 
onderzoeksprogramma's, wereldwijd voor iedereen toegankelijk was. Voor 
de gewone burgers, maar ook voor collega wetenschappers. Ook voor 
computer algoritmes die razendsnel stukjes informatie kunnen selecteren en 
bij elkaar kunnen brengen. De datamining. Dat betekent enorme versnelling 
en verdieping van het onderzoek en de perspectieven zijn 
duizelingwekkend.  

Toen kwam natuurlijk de koude douche. Zo snel gaat het niet. Er zijn 
belangen en niet zo weinig ook. De traditionele wetenschappelijke 
uitgevers vond het helemaal niks en hun comfortabele positie en 
tevredenheid van hun aandeelhouders wilden ze natuurlijk niet op het spel 
zetten.  
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Waarom comfortabel? Het systeem van wetenschappelijk publiceren is 
bekend, dus even heel kort: De auteur werkt aan de universiteit en wordt 
door de overheid betaald voor zijn onderzoek. De uitgever krijgt de 
resultaten van dat onderzoek, de content, gratis van de auteur. De uitgever 
stuurt deze content naar collega wetenschappers, de Peer reviewers die 
deze content kunnen beoordelen, feedback geven en veranderingen 
voorstellen. Deze peer reviewers werken ook bij de universiteit en ook voor 
dit werk worden ze betaald door de overheid. De resultaten van dit peer 
review werk krijgt de uitgever ook gratis en vervolgens wordt met een 
minimale inspanning, want het is de auteur die de aanpassingen doorvoert, 
deze content tot een artikel verwerkt, of met iets meer inspanning tot een 
boek, om het vervolgens te verkopen aan de universiteiten tegen hoge en 
alsmaar stijgende prijzen van abonnementen en boeken. De winsten 
bereiken vaak 30 procent en zijn vergelijkbaar met de winsten van Big 
Pharma. 

 

U-turn 

Na een paar jaar van verzet tegen Open Access hebben de gevestigde 
uitgevers een U-turn gemaakt. Voor mijn gevoel best plotseling. Terwijl ze 
vroeger gelijk een tirade afstaken tegen alles wat maar een beetje op Open 
Access leek, waren ze opeens een gesprekspartner. Geïnteresseerd in de 
argumenten, in de mogelijkheden van Open Access en in de samenwerking 
met de UB's. Voor de goeie aanschouwer was deze verandering niet 
verrassend. Er viel geld te verdienen met Open Access. 
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Want Open Access betekent in feite het omdraaien van geldstromen. In het 
Closed Access systeem betaalt de lezer voor de toegang. In Open Access 
systeem betaalt de auteur van het publiceren. En de winstmarges werden 
met deze verandering alleen maar hoger. Betaalden we daarvoor voor 
Closed Access - abonnementen dus - ieder jaar meer, sinds een paar jaar 
betalen we voor Open Access Big Dues extra voor Open Access. Begrijp me 
niet verkeerd, ik voer geen vendetta tegen commerciële uitgevers, maar ik 
ben wel tegen exorbitante winsten die voor de wetenschap zèlf zouden 
moeten worden aangewend, voor het sneller vinden van een vaccin, om 
erachter te komen waarom we bepaalde klanken specifieke betekenissen 
geven, voor het onderzoeken of wij echt zijn of is dit allemaal een illusie, 
voor het vinden van een schone energiebron, etcetera etcetera? 

We kennen een aantal feiten. Dat het wetenschappelijk publiceren helemaal 
niet duur is, dat het verspreiden van wetenschappelijke kennis in deze age 
of internet nauwelijks extra kosten met zich meebrengt, dat het besef van 
het oneerlijke business model tot de bestuurders en politici is 

27 Heterdaad eDossier V



doorgedrongen en dat er ruimte is voor alternatieve modellen. En hier komt 
een derde verdiepingsslag van mijn motivatie.  

De derde verdieping 

Sinds enkele maanden ben ik aan mijn nieuwe baan begonnen, die van 
directeur van Open Access Radboud University Press. En in deze baan kan ik 
het bewijs leveren dat een alternatief business model voor wetenschappelijk 
publiceren en open toegang tot onderzoeksresultaten mogelijk is en werkt. 
Er zijn al heel veel statements over Open Access geformuleerd. En 
duizenden handtekeningen zijn daar onder gezet. Vanaf jaren negentig, 
wanneer de Green Open Access beweging met Stevan Harnad voorop was 
begonnen hadden we Budapest Open Access Initiative, Berlin Declaration, 
IFLA Statement, OECD Declaration, EUA Statement, UNESCO 
Recommendation en vele anderen. 

Het zijn mooie en belangrijke manifestos die richting geven aan ons werk. 
Tegelijk gaat de ontwikkeling van concrete academia publishing initiatieven 
heel langzaam en blijft deze achter bij de impact die uit deze manifestos 
spreekt. Hoewel Open Access leestoegang tot wetenschappelijke literatuur 
duidelijk enorm is gegroeid, is de financiële barrière verlegd naar de auteur. 
De wetenschappelijke uitgevers hebben stijgende winsten en zijn nog 
steeds eigenaar van het wetenschappelijk werk dat hen gratis wordt 
aangeleverd en de markt is nog lang niet heringericht volgens normale 
economische processen van vraag en aanbod. Ik ben er een sterk 
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voorstander van om in praktijk te toetsen en te bewijzen dat een nieuw 
paradigma van wetenschappelijk publiceren mogelijk is. En ik ben hierin 
niet alleen, want hoewel langzaam komen er toch steeds meer beproefde 
Accademia Publishing initiatieven die uiteindelijk zullen leiden tot een 
gewone, eerlijke markt van wetenschappelijk publiceren. Ik wil in deze 
presentatie vertellen hoe we dit in de praktijk aanpakken. 

De praktijk 

Ik zal de volgende punten toelichten:  
•  Doelen 
•  Uitgangspunten 
•  Voorbereidingen (het proces) 
•  Het model & relatienetwerk 
•  Organisatie en financiën 
•  De financiële duurzaamheid op lange termijn.  

Doelen 

We hebben twee hoofddoelen. Publishing Open Access services voor 
auteurs en redacties van zodanige kwaliteit dat ze niet belast worden met de 
administratief of logistiek geregel. En bewijzen dat het in het huidige 
klimaat met beperkte financiële middelen kan. Dat Academia Publishing wel 
degelijk sustainable is en een change agent kan zijn in de 
wetenschappelijke publishing business. Vooral omdat er steeds meer 
initiatieven zijn die allemaal in dezelfde richting wijzen. Wij zijn niet de 
enigen. En deze verandering is mogelijk onder andere omdat er ook een 
plek is voor commerciële partijen die elk vanuit de eigen corebusiness 
diensten leveren tegen een prijs die aan deze diensten gerelateerd is. 
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Uitgangspunten 

We hebben de volgende uitgangspunten. We zijn Diamond Open Access 
uitgever. De auteurs en redacties hebben hun werk, hun content ook 
geleverd en we vinden dat ze niet naar de middelen moeten gaan zoeken 
om hun werk te publiceren. Het publiceren is dus gratis.  

We hanteren de CC-BY-licentie. Een CC-BY licentie geeft iedereen het recht 
om werken o.a. te bewerken, distribueren en commercieel te gebruiken, 
mits met vermelding.  

Het copyright is van de auteur.  

Rechten op de titel van het tijdschrift zijn van de redactie. Dat laatste is 
belangrijk: op deze manier kan de redactie in principe weggaan bij 
Radboud University Press, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld omdat wij 
geen goede services bieden. Wij zijn als uitgever geen eigenaar van de titel 
en dat maakt de dynamiek en concurrentie op de markt mogelijk. 
Aangezien de kwaliteitsindexen en dergelijke gebaseerd zijn op de titel, is 
het eigendom van de titel het grootste obstakel voor redacties om van hun 
commerciële uitgever naar een andere over te stappen. Bijvoorbeeld naar 
een University Press of een andere Academia Publishing initiatief. 

Hoge wetenschappelijke kwaliteit: De peer review processen zijn bij ons 
vooralsnog traditioneel en heel strikt. Het is belangrijk om geen water in de 
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wijn te doen als het gaat om de wetenschappelijke kwaliteit, bijvoorbeeld 
omdat je een zeker volume aan publicaties snel wil realiseren. Want deze 
publicaties versterken de 'brand' van onze universiteit en van Radboud 
University Press en andersom. Het is een opwaartse spiraal. We hebben 
geen beperking op vakgebied bijvoorbeeld omdat onze universiteit heel 
sterk is op het vakgebied A, betekent het niet dat een publicatie bij het 
vakgebied B niet wordt opgenomen.  

Het belangrijkste criterium is of de publicatie hoge wetenschappelijke 
kwaliteit heeft. Dat is alles. En verder zijn alle vormen welkom. Tijdschriften, 
boeken, educatieve boeken en materialen, dissertatie reeksen, seriewerken. 
Strikt wetenschappelijk, maar ook populairwetenschappelijk werk, 
studententijdschriften misschien? En niet-tekstuele publicaties, maar deze 
hebben we in het begin nog niet. Innovatie zit voornamelijk in het business 
model. Op termijn zullen er andere innovatieve vormen van publiceren 
worden ondersteund, zoals Open Peer Review, Editorial Peer Review, nieuwe 
functionaliteiten, tijdschriften zonder issues, pre-prints, andere publicatie 
vormen zoals databases en software en andere. 

Voorbereidingen, het proces.  

De verkenning van de mogelijkheden en obstakels van de Radboud 
University Press duurde ongeveer twee jaar en richtte zich op een breed 
scala aan strategische, financiële en operationele aspecten. 
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We hebben ruim zestig interviews gehouden met Radboud onderzoekers 
en we hebben kunnen vaststellen dat er veel enthousiasme en draagvlak 
bestaat voor een eigen Open Access uitgeverij. En bereidwilligheid is om 
via onze press daadwerkelijk te publiceren. We hebben nu ruim 25 
publicaties in de planning staan, waarvan een aantal van zeer 
gerenommeerde wetenschappers. En dat is heel belangrijk om die in het 
begin te hebben.  

Natuurlijk is het publiceren via Radboud University Press vrijwillig, er is 
absoluut geen verplichting voor onze auteurs om via ons te publiceren. 
Verder hebben we gekeken naar business modellen en succesfactoren van 
andere jonge University Presses en een specifiek advies op maat gevraagd 
aan de jonge Open Access University College London Press.  
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Juristen hebben gekeken naar risico's en hoe het zit met spanning op het 
snijvlak van private en publieke dienstverlening. Daarnaast hebben we een 
business model ontworpen voor de Radboud University Press in de huidige 
dynamische context van technologische mogelijkheden en in samenwerking 
met andere spelers op de markt. Met name het nationale Journal Publishing 
Platform dat wij een paar jaar geleden hebben geïnitieerd, is een hele 
belangrijke speler. 

Het model en relatienetwerk 

In dit model maakt Radboud University Press gebruik van de diensten van 
gespecialiseerde marktpartijen en leveranciers en op deze manier kunnen 
we zelf, als organisatie klein zijn, dichtbij onze gebruikers opereren en 
tegelijkertijd de regie houden op gecontracteerde diensten.  

Het gaat om diensten zoals technisch publicatieplatform, fysiek drukwerk en 
distributie met soms traditionele uitgevers met betrekking tot boeken via 
hun verkoopkanalen en beurzen. [Daar voeren we nu de eerste 
verkennende gesprekken over, maar het is nog de vraag of dit inderdaad 
noodzakelijk zal zijn.] En ook ontwerpers, copy editors, typesetters en 
vertalers, duurzame archivering en andere. Al deze serviceproviders kunnen 
winst maken, dat is geen probleem. Maar deze winst kan niet te hoog zijn, 
want dan gaan we naar een concurrent. 

In het huidige Publishing model kun je bijvoorbeeld als tijdschrift maar 
moeilijk weggaan bij je uitgever, want die uitgever is vaak de eigenaar van 
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de titel van het tijdschrift. En op basis van die titel wordt dat tijdschrift 
opgenomen in diverse kwaliteitsindexen en op basis van deze 
kwaliteitsindexen worden de auteurs beoordeeld en op basis van deze 
beoordelingen worden de persoonlijke carrières van deze auteurs 
opgebouwd.  

Afhankelijkheid 

Ja, en hier zijn we gearriveerd bij een heel moeilijk aspect. Ik denk het 
moeilijkste punt van het hele verhaal. Voorlopig bestaan er nog geen goede 
oplossingen voor dit probleem. De wetenschappers worden dus 
beoordeeld op basis van het aantal publicaties en bij welke uitgever ze 
worden gepubliceerd. Dit wordt vertaald in diverse bibliometrische 
indicatoren zoals impact factor, citatie index, Hirsch Index etcetera. Het 
ironische is dat deze indicatoren juist gebaseerd zijn op de allang 
bestaande commerciële tijdschriften van de grote commerciële uitgevers. 
Met andere woorden de universiteiten en onderzoeksfinancierders houden 
dat systeem in stand. Want iedere wetenschapper wil daar publiceren waar 
hij bij wijze van spreken punten voor krijgt. En hierdoor is wetenschap in   
feite afhankelijk van de gevestigde uitgevers. 

Slow science supports curiosity-driven scientific 
research and opposes performance targets. Science 

should be a slow, steady, methodical process 
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Er is een aantal bewegingen op dit moment dat deze afhankelijkheid 
probeert te doorbreken, zoals Slow Science, erkennen en waarderen, zo 
wordt bijvoorbeeld bij NWO in de beoordeling van ingekomen proposals 
gevraagd na een top 10 van impactvolle outputs in plaats van de volledige 
publicatielijst of kijk naar EUA's Universities without Walls die een bredere 
set van evaluatiepraktijken voorstelt voor academische carrières met een 
bredere definitie van impact, dus buiten traditionele bibliometrische 
indicatoren. Ik laat het nu hierbij, want dat is een heel ander onderwerp. En 
gelukkig wordt langzaam maar zeker de noodzaak gevoeld tot verandering 
van de huidige Kwaliteitsbeoroordelingssystemen. Want alleen dan kan de 
dynamiek in de publishing markt worden bereikt. 

Even terug naar onze diensten. Onze belangrijkste partner als het gaat om 
het technische publicatieplatform is het nationale Open Journals Platform. 
Dit platform is recent opgezet in Nederland en onze inspiratie kwam uit 
Scandinavië. We hebben met de KB van Denemarken en met een paar 
tijdschriften uitgetest hoe het zou werken.  

We hebben subsidie van NWO gekregen om de ontwikkelings en 
startkosten te dekken en het Open Journals Platform is structureel 
ondergebracht bij KNAW. Het wordt gebruikt door tijdschriftredacties en 
uitgevers, meestal kleine society uitgevers, en university presses, en 
hierdoor zijn de kosten laag. Er is geen winstoogmerk en de kosten worden 
onder de partners verdeeld en ze zijn transparant en gerelateerd aan de af 
te nemen diensten. Voor boeken gaan we hetzelfde proberen te realiseren 
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in Nederland en we zijn nu in het proces van verkenning welke mogelijke 
technische partner het beste beantwoordt aan onze vraag. 

De andere functies zijn voor een groot deel belegd bij de gecontracteerde 
partners, zoals drukkers en op prijs/kwaliteit geselecteerde freelancers. De 
universitaire en nationale faciliteiten en diensten zijn een andere steunpilaar 
van deze onderneming.  

Organisatie en Financiën 

Overhead waar je gebruik van kan maken: secretariaat, huisvesting, 
werkplek, online en fysiek, financiële en personele administratie-expertise. 
En een heleboel andere vanzelfsprekende zaken zijn gewoon in place en op 
een hoog professioneel en beproeft niveau. En universitaire en landelijke 
faciliteiten: repository voor duurzame opslag, landelijke archivering en 
vindbaarheid via de Koninklijke Bibliotheek.  
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Research Data Management expertise, advies en opslagfaciliteiten binnen 
en buiten de universiteit, etcetera etcetera. De hele basisinfrastructuur is er 
gewoon en dat maakt het qua kosten en inspanning betaalbaar. 

Omdat we ingebed zijn in de universiteit, is de organisatie van de Radboud 
University Press zelf heel klein en flexibel. Het team bestaat uit 2,4 fte's en 
omdat de meeste diensten extern belegd zijn, hebben onze medewerkers 
de tijd om snel, flexibel en persoonlijk te reageren op vragen en problemen. 

Verantwoordelijkheid for peer review en eerste screening van publicaties 
ligt bij de wetenschappelijke redactieraad, waarin de wetenschappers uit 
alle vakgebieden zijn vertegenwoordigd. Er zijn verschillende rollen van de 
redactieraad als het gaat om tijdschriften versus boeken. We mikken op 
bestaande tijdschriften die overgaan naar onze Press en het peer reviewers 
netwerk komt met het tijdschrift mee. Nieuwe tijdschriften zijn natuurlijk ook 
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welkom, maar de meeste kansen en ook belangstelling liggen bij de 
bestaande. Als het gaat om boeken, is de rol van de redactieraad: een 
initiële screening, suggesties met betrekking tot mini redacties bij de 
faculteit, waarbij die mini redactie de peer review niet zelf doet, maar 
voorstellen maakt voor de peer reviewers uit het desbetreffende veld. We 
bieden een kleine vergoeding voor peer  review van boeken en tot nu toe is 
het goed gegaan en niemand heeft geweigerd. 

In de nabije toekomst wordt de Internationale Advisory Board geïnstalleerd, 
die ons de strategie en innovatie zal helpen te bepalen en de stuurgroep is 
verantwoordelijk voor de koers en bedrijfsvoering. De financiële kant ziet er 
als volgt uit: We gaan op dit moment uit van ongeveer 20 boeken per jaar, 
acht bestaande tijdschriften en ten hoogste 1 nieuw tijdschrift per jaar. Met 
een basissubsidie van ons College van Bestuur en variabele kleine 
inkomsten uit de verkoop van fysieke boeken komen we precies uit.  
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We hebben vaste kosten van het personeel, de basisorganisatie en de 
variabele personeelskosten. Daarnaast zijn er natuurlijk productiekosten van 
boeken en tijdschriften, digitaal en waar wenselijk ook print, en ook 
personeelskosten in natura. Per jaar kost deze onderneming ongeveer 
driehonderdduizend euro. Dat wil zeggen personeel en alle kosten van de 
publicaties verminderd met de ingeschatte inkomsten. We willen binnen vijf 
jaar onze reputatie opbouwen en bewijzen dat het binnen deze financiële 
kaders mogelijk is en succesvol. Bijvoorbeeld bij Open Access University 
College London Press dat ons voorbeeld is, is dit inderdaad binnen een 
paar jaar gelukt. 

De financiële duurzaamheid op lange termijn 

Op langere termijn denken we de Radboud University Press volledig te 
kunnen financieren uit een deel van het literatuur budget van de 
bibliotheek. Open Access betekent het flippen van betaling voor de 
toegang naar betaling voor publiceren. Bijvoorbeeld een boek dat in Open 
Access is uitgegeven, hoeven we als bibliotheek niet te kopen om daar 
toegang toe te hebben. Er is immers al betaald voor de publicatie van dat 
boek. Er blijft dus in principe theoretisch geld over.  

En stel: in de verre toekomst, dat het hele model is omgeflipt en er zijn 
helemaal geen betalingen voor de toegang meer. Het literatuur budget is 
dan omgezet naar Open Access Publicatie Budget voor je eigen auteurs. 
Waar gaat dat budget naartoe? In de eerste plaats nog vele jaren naar de 
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traditionele uitgevers om bij hen te mogen publiceren. Maar doordat een 
deel van je eigen auteurs via je eigen University Press publiceert, is dat 
kleine deel van je budget lager.  

Daarnaast ontstaan er steeds meer Academia Publishing initiatieven van 
hoge kwaliteit en Open Access nieuwe University Presses. Ook zij hebben 
geen winstoogmerk en dat betekent dat wanneer onze eigen auteurs bij 
hen Open Access publiceren er minder voor wordt betaald dan nu voor 
Open Access van commerciële uitgevers. Dus we zullen op termijn in staat 
zijn om onze eigen productie van Radboud University Press uit de 
omgeslagen literatuur budgetten te financieren èn de totale kosten zullen 
lager zijn. Er blijft dus budget over dat bijvoorbeeld aan PhD studenten kan 
worden besteed. 

Natuurlijk is het een lange weg en de transitie zal altijd hybride zijn. En 
natuurlijk ga ik uit van een aanname, maar deze aanname kunnen we zelf 
realiseren door:  

• Zelf een Open Access University Press not for profit te starten. Je hebt 
gezien dat het qua kosten behapbaar is.  

• Door jouw auteurs die via een not for profit University Press publiceren 
deels te compenseren voor de zogenaamde BPC, boekproductiekosten 
als je een Open Access boek wil publiceren èn hierover te communiceren 
richting je auteurs, want een beetje PR kan zeker geen kwaad.  
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• Door op beleidsniveau je blijven inspannen voor andere manieren en 
indicatoren van erkennen en waarderen en nationale en internationale 
sponsors en beleidsmakers duidelijk te maken dat Open Science 
infrastructuren  financiering verdienen. Want dat maakt het allemaal 
realiseerbaar.  

En met deze optimistische noot voor de toekomst wil ik graag deze 
presentatie afsluiten. Hartelijk dank voor jullie aandacht! 

Links 

• Presentatie Natalia 
• Profiel Natalia 
• Radboud University Press 

Misschien nuttig: 
• Nationaal Programma Open Science 
• Open Journals Platform 
• Diamond Open Access 
• Open Peer Review 
• Wereldwijde Directory of Open Access Journals (1700+ journals) 
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https://www.papierentijger.nl/download/sheets-natalia.pdf
https://www.linkedin.com/in/nataliagrygierczyk/
http://www.radbouduniversitypress.nl
https://www.openscience.nl
https://openjournals.nl
https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_open_access
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_peer_review
https://doaj.org


4. Scoren met Kennismanagement  / Kerry Taste & Nutrition 

Astrid Bakker, Global Knowledge Manager 
bij Kerry Taste & Nutrition in Luxembourg. 

Lessons Learned rond Kennismanagement? 
Astrid heeft de kennisniveaus van de hele 
R&D functie wereldwijd in kaart gebracht. 
Met consequenties!  

Dus: ergens valt iemand uit met high 
expertise? Hup naar Japan! Ook worden nu 
leertrajecten afgesproken met HR. Etc. En 
niet van een klein clubje, nee van Kerry, met 
26.000 medewerkers wereldwijd leider in 
smaak en voeding. Astrid over de lessons 
learned van dit project, ja, vanuit 
Luxembourg! 

Passie 

Waarom heb ik juist het expertise project uitgekozen om jullie iets meer 
over te vertellen? Ik denk omdat het net even een ander project is dan de 
meeste kennis kennismanagement projecten. Bij mij zijn die projecten met 
name data-, informatie-, kennismanagement, uitleggen wat het precies is, 
wat je ermee kan bereiken, wat zijn de tools die je daarvoor kan gebruiken? 
Allemaal hartstikke interessante, leuke projecten die doe ik zowel op 
Europees niveau als op globaal niveau. Dus 't is echt heel erg uitdagend. 

Het leuke van dìt project 
- voor mij in ieder geval - 
was dat je veel meer 
intens contact hebt met 
de hele R&D bevolking 
zoals wij die hebben 
binnen Kerry. En het 
geeft heel veel inzichten 
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in: wat willen mensen eigenlijk wel bereiken? En het idee dat je dan ook 
meer duidelijk en structuur aan hun carriere kan geven omdat HR er ook bij 
betrokken is, omdat ze ook heel veel van de doelen die ze zelf willen 
bereiken nu ineens bespreekbaar kunnen maken. Ja, ik wil meer 
ontwikkeling op dit gebied, op deze technologie of op die eindproducten. 
En dat maakt het wel heel erg boeiend om dit projecten gedaan te hebben. 

Lessons Learned 

Kerry Taste & Nutrition is een groot bedrijf met een moederorganisatie in 
Ierland. Ik ga jullie wat vertellen over het bedrijf en met name het project 
waar ik het meest gepassioneerd over geraakt ben de laatste paar jaar. Jullie 
krijgen de slides allemaal uiteraard. Eerst een korte introductie over Kerry 
het bedrijf. Daarna richt ik me met name op het R&D gedeelte of het 
Research Development en Application gedeelte. Ik kom er dadelijk op terug 
wat dat precies inhoudt. Vervolgens de doelstellingen, de expertise van het 
project zelf, de vragen en niveaus waar we het op gebaseerd hebben, 't 
strategisch inzicht wat we er vervolgens uitgehaald hebben. De tool zoals 
we die aangepast hebben voor de medewerkers zelf en uiteraard de take-
aways. 
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Stacaravans 

Ik begin met de structuur. Kerry is begonnen in 1972 als een 
zuivelcoöperatie. Het is letterlijk begonnen met drie mannen in een 
stacaravan. Anno 2021 zijn we van die drie mannen in stacaravans 
uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met een stabiele representatie 
in alle regio's en 26.000 medewerkers, dus dat geeft wel aan dat we flink 
gegroeid zijn.  

We bestaan eigenlijk uit drie divisies: We hebben een Taste & Nutrition 
Business. Dat is onze grootste organisatie, dat zit echt ook over de hele 
wereld verspreid. Dat is echt het grootste gedeelte van onze business. 
Vervolgens hebben we nog een consumer food business. Dat is echt 
business to consumer, dus dat zijn de producten die je in de schappen in de 
supermarkt kan kan tegenkomen. En als laatste hebben de agri business, 
dus dat is eigenlijk waar het uit voortgekomen is, de coöperatie. Dat hebben 
we nog steeds, maar dat is echt wel geconcentreerd op Ierland. 

 

In elke koelkast 

Hier een kleine greep uit de klantsamenwerking die wij hebben (sheet met 
producten). Het lopende grapje in ons bedrijf is dat in iedere koelkast op de 
hele wereld wel een product van Kerry is te vinden. Niet uiteraard een 
consumentenproduct, want dat zou een beetje te enthousiast zijn. Maar wij 
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maken ook heel veel onderdelen die vervolgens uiteindelijk in voedsel of 
dranken terechtkomen.  

Een voorbeeldje is After Eight. Daar bevat een wit gelei-achtig spulletje wat 
een beetje uit elkaar valt. Als je het openbreekt dan breekt het heel mooi. 
Dat hele mooie breken en hoe dat witte er uitziet, dat is een enzym van 
Kerry. Als het zonder dat enzym gemaakt wordt is dat witte spul heel erg 
hard. Het enzym van kerry zorgt ervoor dat dat een mooie gelei substantie 
wordt. 

 

Dit zijn wat producten van Kerry Foods Business (sheet), grotendeels 
waarschijnlijk onbekend bij jullie. Misschien kennen jullie de spaghetti van 
Cheese Strings, dat is wel een product dat steeds meer bekendheid krijgt. 
Uiteraard de boters. We zijn natuurlijk als een zuivelcoöperatie begonnen, 
daar is boter een essentieel onderdeel van. Veel van deze producten liggen 
met name in Engeland en Ierland in de schappen. 

Onderzoek, Ontwikkeling èn Toepassing 

Dan Kerry RD&A. Ik krijg er altijd vragen over. Wat is RD&A? Is dat niet 
gewoon R&D? Ja, maar wij hebben er een variant aan toegevoegd. Wij 
hebben het RD&A genoemd en dat komt neer op onderzoek, ontwikkeling 
en toepassing. Dus we zijn niet alleen een bedrijf dat onderzoek doet naar 
naar elementen, ingrediënten voor in voedsel en drank. Maar wij 
ontwikkelen het ook en passen het vervolgens ook toe. Daardoor heb je 
eigenlijk een hele verticale en horizontale ingang in de markt.  
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Het onderzoek- en ontwikkelingsgedeelte zorgt echt voor elementen, 
ingrediënten die in producten gaan. Er staat een hele hele reeks van 
producten hier. Denk dan aan smaken, aan eiwitten, kaas, emulgatoren. Dat 
zou je eigenlijk moeten zien als een horizontale groep. Want smaak zit in alle 
eindproducten. Emulgatoren zitten in heel veel eindproducten.  
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De applicatie, de toepassing, applications, moet je meer als een verticaal 
gedeelte van de markt zien, dus daar zitten natuurlijk ook smaken in. Maar 
dat is dan meer gericht op de markt varianten. Kijk bijvoorbeeld bij de 
drankenvariant: we hebben alcoholische dranken (bier, wijn, cocktails, noem 
maar op), zuiveldranken (yoghurtdrankjes, shakes en melk bijvoorbeeld), 
verfrissende dranken (de energiedrankjes, maar ook de cola's en limonades) 
en de voedingsdrankjes bijvoorbeeld (baby drankjes, bodybuilding–
drankjes, maar ook drankjes speciaal voor ouderen gemaakt). 

De Expertise... 

Dus heb je een beetje een idee hoe onze RD&A populatie eruitziet. Wij 
hebben vervolgens besloten dat we een inventarisatie wilden maken van de 
expertise van al onze R&D'ers. Zij wilden weten wat de kennis en capaciteit 
is van onze mensen, want dat is toch uiteindelijk wel het belangrijkste. Als je 
niks nieuws ontdekt, dan wordt de markt een beetje kleiner.  

Dus wij hebben een korte vragenlijst gemaakt en die hebben wij vervolgens 
verspreid onder alle R&D mensen binnen Kerry. En dat zijn er aardig wat. We 
hebben een hele grote respons had. 96 procent heeft uiteindelijk op 
geantwoord. We hebben er wel een beetje achteraan zit pushen, maar 
goed.  
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Wat was ons doel daarbij? Eigenlijk drieledig. Wij wilden weten waar we 
technisch gezien heel sterk waren, maar ook waar we wel wat zwakker 
waren. Waarin is dat? En wat moet je daar nou mee doen? Dat is natuurlijk 
heel interessant. Waar moeten hun learning & development programma 
verder ontwikkelen? Of misschien zelfs wel opzetten, hoewel we wisten dat 
we het meeste wel hadden. Maar ook: heeft de functie genoeg capaciteit 
om de toekomstige groei doelstellingen te behalen? Zoals ieder bedrijf 
krijgen wij ook groeidoelstellingen. Dan moet je wel zorgen dat daar weer 
de ontwikkeling en de research & development op toe gericht is.  

Wat we gedaan hebben is: we hebben zeven vragen eruit gehaald waarmee 
we hopelijk zoveel mogelijk antwoorden zouden kunnen krijgen die voor 
ons van toegevoegde waarde zijn. 

Kernvragen 

Deze vraag was: wat is hoogst behaalde academische niveau en 
aandachtsgebied? Dat kan zijn dat je alleen een bachelor hebt behaald of je 
de hele universiteit hebt doorgelopen of... Het maakte niet uit wat je gedaan 
hebt, maar we wilden graag weten: wat is je hoogst behaalde academische 
niveau?  

En uiteraard, waarop ben je dan afgestudeerd? Dat kunnen meerdere 
studies zijn uiteraard. Dat hoeft niet beperkt te zijn tot één studie.  

Wat is je aandachtsgebied in je huidige rol en hoeveel jaren ben je al in die 
rol? Ik had uiteraard ook een overzicht van wie wanneer begonnen was, 
maar ja, mensen gaan ook een ontwikkeling door. We wilden weten wat is 
de kennis van de mensen NU?  

In die huidige rol: ligt je focus dan op meer onderzoek en ontwikkeling en 
innovatie? We willen dan dat iedereen zelf kon selecteren wat het expertise 
niveau was. Dat is dan hoog, midden of basis. En ik kon dadelijk terug op de 
definities ervan.  
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Is je focus meer op de toepassing, dus meer op de uiteindelijke 
marktproducten? We wilden graag dat je daar ook je kennisniveau voor 
aangaf.  

De volgende vraag: Wat is je expertise op het gebied een hele reeks van 
kern procestechnologie. Eigenlijk alle technologieën die in de 
voedingsindustrie of de drank industrie gebruikt worden. En vervolgens 
hebben we daarbinnen nog een selectie gemaakt, een combinatie van een 
aantal onderwerpen samen. 

En als laatste vraag uiteraard: Is er dan nog wat informatie of kennis gebied 
waarvan jij denkt: dat is interessant voor ons om te weten, maar valt eigenlijk 
niet in de bovenstaande onderwerpen. 

Niveau's 

Dat zijn de vragen die wij gesteld hebben aan onze R&D-mensen over de 
hele wereld. We hebben deze  presentatie en deze definities zo 
doorgegeven aan iedereen. Dan die niveau's.  

 

Hoe moet je een hoog expertise niveau interpreteren? We hebben een 
aantal richtlijnen opgezet waarvan we denken: dat moet duidelijk genoeg 
zijn. Bijvoorbeeld: Je moet toch al tien jaar minstens ervaring hebben in de 
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voedsel en drank industrie. Je hebt echt een uitstekende kennis, een 
diepgaande kennis van verschillende materialen, de werkwijze, de 
gebruikskosten, maar ook significante prestaties hebben in één specifiek 
onderwerp. Dat wil niet zeggen dat je ze allemaal moet hebben, maar 
bijvoorbeeld: significant nieuwe business prestaties die je die hebt 
gerealiseerd of geweldige innovaties succesvol op de markt gebracht. Je 
hebt een nieuw patent voor het bedrijf gerealiseerd. Je wordt gezien als een 
expert bij het Kerry. En we gaan er dan vanuit dat je een academisch niveau 
hebt. Dat hoeft overigens niet, dus dat is een beetje het hoge niveau.  

 

Midden niveau is een stapje lager. 5 jaar ervaring. Een goede kennis van 
materialen, werk en dergelijke. Je kan bepaalde parameters variëren, 
repareren. Je kan problemen oplossen. Je hebt wat prestaties gerealiseerd 
waar je trots op kan zijn. Dat is meer het midden niveau.  
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En dan heb je het basisniveau. Dan heb je 1 of 2 jaar ervaring. Dus je komt 
niet gelijk uit de universiteits banken, je hebt nog niet genoeg ervaring 
opgebouwd. Je kan de kennis al wel hebben, maar zeker niet de ervaring 
waarin we juist heel erg interessant geïnteresseerd waren. Je hebt goede 
basiskennis en je hebt al wel wat meegedraaid in bedrijven, maar het is nog 
niet dat je heel hoog op de ladder staat. 

Rapportages, rapportages, rapportages... 

Zoals ik net zei, het strategisch inzicht was de reden waarom wij heel graag 
wilden weten wat de kennisniveau's zijn binnen binnen het bedrijf, en dan 
met name de R&D afdelingen. Ik ga nog niet over op andere andere functies 
binnen het bedrijf. Het is echt puur gericht op de RD&A afdeling. Waar zijn 
wij technisch gezien heel sterk en waar zijn we wat zwakker? We hebben 
met alle informatie die we verzameld hebben verschillende rapportages 
gemaakt, uiteraard voor verschillende directeuren en executive teams - je 
kan het je allemaal wel een beetje beter voorstellen - op ieder niveau, 
globaal en regionaal, per productgroep etc, dus daar zijn heel wat 
rapportages gemaakt.  

 

De tweede doelstelling was waar moeten we een learning & development 
programma verder op ontwikkelen? Wat zijn de gaten in de opleidingen? 
HR is daar heel erg mee aan de slag gegaan, dus dat is dat natuurlijk ook 
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een heel positief beeld voor onze R&D'ers: dat zij daar verder mee aan het 
werk kunnen gaan. 

Derde doelstelling is: hebben we genoeg capaciteit om toekomstige groei 
doelstellingen te halen? Daar zijn uiteraard ook heel veel reportages over 
gemaakt. Wat je daarbij moet het denken is bijvoorbeeld:  

Het bedrijf heeft gezegd we gaan de doelgroep yoghurt gaan we 
verder uitbreiden in Japan, want dat is als een groei investering 
gezien. En vervolgens gaan we kijken: wie hebben we daar in Japan 
zitten voor onze R&D mensen? En dan blijkt bijvoorbeeld dat daar 
niemand met een hoge expertise op yoghurt hebben! Dan wordt het 
toch wel moeilijk om die doelstelling te halen!  

Uiteraard zijn er mogelijkheden. We laten daar mensen tijdig naar toe gaan, 
we gaan de mensen die er zijn verhogen qua opleiding en dergelijke. Maar 
het is wel heel interessant dat je dat nu ineens kan koppelen aan de 
mensen, terwijl we daarvoor niet die mogelijkheid hadden. 

Power BI 
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Ik laat je een paar slides zien van die rapportages. Ik heb een aantal delen 
uiteraard moeten afplakken in verband met de privacy. Hierboven en -onder 
zie je een voorbeeld van Noord-Amerika. Ik weet niet of jullie Power BI 
kennen, maar het is een heel erg interactief, geweldig rapportage–
programma. Het maakt eigenlijk niet uit waar je klikt, maar op dat moment 
wordt alle informatie aangepast.  

 

Dit is het volledige beeld van Amerika. Dit zijn de verschillende 
productgroepen die wij hebben en dit is de core technology en de locatie. 
De rondjes geven een indicatie wat het niveau is van de verschillende RD&A 
mensen. We kunnen een selectie maken hier van: wat willen we zien? Willen 
we alleen hoog en midden zien? Of midden en basis? Dus dat kan je 
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allemaal selecteren. Wil je het per productgroep zien, dan kan je een 
productgroep selecteren en vervolgens worden in twee kolommen 
aangegeven hoeveel mensen we daar hebben zitten.  

"Power BI is a collection of software services, apps, and 
connectors that work together to turn your unrelated sources of 
data into coherent, visually immersive, and interactive insights. 

Your data may be an Excel spreadsheet, or a collection of cloud-
based and on-premises hybrid data warehouses. Power BI lets 
you easily connect to your data sources, visualize and discover 
what's important, and share that with anyone or everyone you 

want." Microsoft 

Dat hebben we uiteraard precies ook op de markten gedaan. In dit geval 
heb ik Europa geselecteerd. Je ziet hier in Ierland natuurlijk de grootste bol 
zitten, want dat is waar wij ons grootste R&D centrum hebben staan in 
Europa, vlakbij Dublin. En hier is alle informatie weer aan te passen. 

 

De illustraties staan ook in de sheets (zie Handige Links), dus daar kun je 
inzoomen.
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Deep Dive 

Wat we ook gedaan hebben is een deep drive, dus we hebben gekeken 
specifiek op Beverages. Wat zijn daar de percentages van hoog, midden of 
basis expertise?  

Ook hier kan je weer selecteren: Ik wil alles weten van Infant Nutrition of ik 
wil het alleen weten van Australië. Dan worden al deze kolommen weer 
aangepast en je kunt je wel voorstellen dat het echt super interessante 
informatie is. Een percentage in de kolommen geeft een indicatie van het 
aantal R&D'ers met expertise, niveau, bepaalde technologie, hoog/midden/
basis, expertiseniveau per productgroep en locatie. 

 

Een ander voorbeeld maakt ervan gebruik dat mensen ook konden invullen 
wat hun hun studie geweest is. Zo kunnen we zien hoeveel flavourists we 
hebben over de hele wereld per regio en dan ook per land. We kunnen zelfs 
per locatie gaan. Allemaal heel interessant.  
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Zoekfunctie 

Wat we vervolgens gedaan hebben... We dachten deze informatie is ook 
interessant voor de mensen die een probleem hebben en zich afvragen 
naar wie ze daarmee toe moeten. Want niet iedere expert zit op iedere 
locatie, hebben we ons gerealiseerd. Dus wat hebben we gedaan? Voor de 
mensen binnen de RD&A functie hebben een zoekfunctionaliteit met 
dezelfde informatie ontwikkeld.  
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Rapportages kunnen we uiteraard niet laten zien aan iedereen binnen de 
RD&A groep, maar we kunnen wel de mensen laten zien: Heb je een 
probleem? Dan zijn dit mensen met een hoog expertise niveau. Dat ziet er 
iets simpeler uit. Maar nogmaals, het is dezelfde informatie als van de 
rapportages voor de executives. Zo ziet het er dan uit in Excel. Ik heb 
witblauwe rechterflank af moeten plakken voor de naam van de employees. 

In principe kies je hier in het donkerblauwe gedeelte de locaties - regio, 
subregio of de business - vervolgens kan je de technologie en de markt 
kiezen, plus het niveau daaronder. Dus tot op dat niveau konden mensen 
zoeken. Gebaseerd op de functies die zijn aangeklikt, geeft de rechterkolom 
dan weer een overzicht van die experts. 

 

En sommigen zul je kennen en anderen ken je niet. Maar als je een 
probleem hebt met een bepaald ingrediënt in een brood en je weet niet 
hoe het op moet lossen, dan kan je in ieder geval hier kijken in de 
zoekfunctie. En dan zie je: OK, dit is iemand met heel veel kennis. Die zit in 
Singapore - je moet even met een tijdsverschil rekening houden - die zal 
ongetwijfeld even willen helpen of informatie geven hoe je het probleem 
kan oplossen. 
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Take-aways 

Dan de belangrijkste take-aways van het project! Ik heb het moeten 
inkorten, want er was heel veel informatie uit project gekomen.  

 

De eerste uiteraard: We hebben heel veel kennis en capaciteit binnen de 
R&D afdeling binnen Kerry. Maar het is niet overal gelijk verdeeld en 
ontwikkeld. We moeten echt wel bepaalde gebieden verder ontwikkelen. 

Voor wat betreft de vragenlijst. We hebben bewust gekozen in eerste 
instantie dat mensen zelf de verantwoordelijkheid krijgen om het in te 
vullen. We hebben ook begrepen nadat mensen het allemaal ingevuld 
hebben, dat een review van de manager echt wel nodig is. Niet dat mensen 
zichzelf overschatten, maar omdat ze vaak de vraag verkeerd begrepen. Om 
een voorbeeld te geven: wij hebben mensen die samples, monsters 
uitsturen naar verschillende bedrijven. Een daarvan - die dat ongetwijfeld 
uitstekend deed - gaf als zijn expertise op alle onderwerpen High aan. Dat 
klopt natuurlijk niet, dus het geeft wel aan dat je duidelijk moet maken hoe 
vragen geïnterpreteerd worden. Echt wel heel erg essentieel. 

Als je een strategic growth area aanwijst voor een land, dan kan dat flinke 
gevolgen hebben voor de personele samenstelling. Dus dat is ook iets waar 
meer rekening mee gehouden moet worden. Uiteraard is het echt essentieel 
om het toegankelijk maken van de aanwezige kennis te bevorderen, te 
verbeteren. Er zijn altijd mogelijkheden om het beter te doen. Ik zeg altijd 
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kennismanagement is geen rocket science, maar je moet het wel doen. Dat 
is in dit geval ook wel weer heel erg duidelijk gebleken. Ook knowledge 
retention, mensen die eigenlijk op het punt staan met pensioen te gaan 
hebben zoveel kennis en daar doen we eigenlijk heel erg weinig mee. Dus 
HR is ook daarmee flink aan de slag gegaan. 

Conclusie 

Als conclusie kan ik wel zeggen dat dit project een echt supergroot succes 
geweest is en daar zijn zekere andere functies binnen het bedrijf ook 
geïnteresseerd in geraakt om op deze manier hun kennisniveau te 
inventariseren. Want daar komt het eigenlijk op neer. Maar op dit moment 
ligt het project on hold. Ik heb dit project in mijn eentje gedraaid. En dat is 
echt heel veel werk geweest.  

Nu ligt de bal eigenlijk bij onze HR afdeling en de IT afdeling, want iedereen 
heeft ieder jaar toch een bespreking met zijn manager: Wat wil je eigenlijk? 
Wat zijn je doelstellingen? En wij vinden nu dat HR en IT dat samen moeten 
uitwerken, zodat in ieder geval ik niet meer achter mensen aan moet om te 
zorgen dat de informatie gegeven wordt. Want dat wordt toch ieder jaar met 
de manager besproken. De IT afdeling moet dat gaan faciliteren. 

Ik hoop dat jullie het interessant vonden! Heb je vragen of reacties? Stuur ze 
naar astrid.bakker@kerry.com. Ik hoor graag van jullie. Dankjewel. 

Handige links 
De links openen in je browser 

• Profiel Astrid 
• Presentatie Astrid 
• Kerry 
• Wat is Power BI? 
• Gartner over Power BI 
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https://www.linkedin.com/in/astrid-bakker-99386a2/
https://www.papierentijger.nl/download/astrid-kerry-presentatie-rd-a-expertise-project.pdf
https://www.kerry.com
https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/power-bi-overview
https://www.gartner.com/reviews/market/analytics-business-intelligence-platforms/vendor/microsoft/product/microsoft-power-bi


Over de digitale publicaties 
De focus van alle digitale publicaties is: Op Queeste naar Eye Openers in Informatieland!  
Elk telt 40 - 80 pagina’s tekst, illustraties en links naar sheets en achtergrondinformatie.  

Er zijn twee soorten: 
• Heterdaad eDossiers 
• Digitale Tijger Journals 

Heterdaad eDossiers  
Deze bevatten uitgebreide en recente artikelen van telkens één organisatie, doorgaans 
een gastorganisatie van een Heterdaadsessie.  

Sessiedeelnemers krijgen het betreffende eDossier zonder kosten toegestuurd; het 
bevat een verslag van veelal 40 - 70 pagina's van zoveel mogelijk sessie-onderdelen, 
inclusief illustraties en links naar sheets en achtergrondinformatie.  

Voor anderen zijn die eDossiers verkrijgbaar bij het Netwerk à € 95 elk hier of via 
zaak@papierentijger.net. ISSN 2773-2282. 

Verschenen: 

I. CASE Pensioengigant MN…  Recordsmanagement in de Praktijk / Saneren van 
Schijven en Mailboxen / Office 365 Visie & Praktijk / Kennisplatform IVy in SharePoint 
Online / Mensen Verbinden over Silo’s heen / Informatieprofessional & Grip in een 
Agile wereld.  (Sessie 2020, verschenen lente 2020, 44 pagina's) 

II. CASE Structuur in de Informatiehuishouding... Experts over: Orde in de 
Informatiehuishouding / Data is Hot & Sexy! Maarre... Managen & Beschermen is pas 
Cool! / Blauwdruk Recordsmanagement: Structuur in het SharePoint-Tijdperk / Naar 
Digitaal en Papierloos Werken.  (2019, verschenen medio 2020, 65 pagina's) 

III. CASE Nationale Politie…  Landelijk Team DIV / Cold Cases: DIV en Artificial 
Intelligence / Communicatie van Visie & Strategie / DIV-Advies / Team Recordbeheer / 
RecordsManagementTool / Vervanging en Slim Scannen.  (2019, verschenen 2021, 49 
pagina's) 

IV. CASE Rijksmuseum…  Rembrandt’s Monsters / Digitaal Erfgoed: Collectie Informatie / 
Terminologie / Research Data Management / Linked Open Data / The Art of 
Information / Stroomlijning Informatieverzoeken / Collectiedocumentatie & 
Informatie-architectuur.  (2019, verschenen 2022, 65 pagina's) 
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V. TijgerTalks TV... SSC Leidse Regio, Radboud University Press, Kerry Taste & Nutrition: 
Zet DIV & Informatiebeheer op de Kaart bij IT-Projecten / Uitgever worden: Open 
Access en... HOE! / Scoren als Kennismanager bij Multinational. (2022, 66 pagina's) 

Digitale Tijger Journal  
Dit zijn bloemlezingen uit dergelijke sessies met langere en kortere artikelen van ca. 4-7 
verschillende organisaties, inclusief illustraties en links naar sheets en 
achtergrondinformatie. Ook bevat elke Digitale Tijger Journal een Column en de rubriek 
Sentimental Journey: terugblik op een 'oude' Heterdaadsessie. 

Deze digitale Journals worden bij verschijning verstrekt aan leden van het Netwerk.  
ISSN: 2773-2290 

Gerealiseerd: 

AVG & Archivering / Big Data Analytics / Historie is Hip / Nulmeting 
Informatiehuishouding / Onderzoek Digitale Duurzaamheid / OCR & Automatische 
Metadatering / Bonus… Case Ministerie Binnenlandse Zaken 

1. Hotspots / Bibliotheek-R&D / Zaaksysteem OneGov / Fusie & Informatiebeheer / 
Aanpak Digitalisering / Digitale Afhandeling van Bedrijfsprocessen / Enterprise 
Content Management & Digitale Archivering / Bonus… Bronnen: Universiteit Leiden / 
ABNAMRO / Ministerie BZK / Gemeente Doetinchem / Vereniging Nederlandse 
Gemeenten. Bonus: Case Koninklijke Bibliotheek (54 pagina's, verschenen lente 2020) 

2. Orde in de Informatiehuishouding / E-mail bewaring / Geïndustrialiseerde 
Digitalisering / Research Data Managen & de Onmisbare Bibliotheek / Open 
Raadsinformatie / Standaardmetadata (zoals TMLO): Wel zo nodig? / Bronnen: 
Radboud Universiteitsbibliotheek / Stadsarchief Amsterdam /  Gemeente Zeist / 
Vereniging Nederlandse Gemeenten. Bonus... Case ABNAMRO: Mens, Strategie & 
Organisatie: Veranderen is Best Lastig.  (84 pagina's, verschenen zomer 2020) 

3. Office 365 à la Corona: Best Practices / Archiveren in tijden van Uitbesteding en 
Digitalisering / Wegwijs in de Mist van Licenties / Archiveren by Design / 
GIBIT / Textdatamining & Information Extraction / Bronnen: Radboud Universiteit / 
Koninklijke Bibliotheek / ABN AMRO / Eric Burger / Gemeente Doetinchem / Ver. 
Nederlandse Gemeenten. Bonus: Case De Doetinchemse Aanpak: Visie, Transitie en 
Samenwerking. (78 pagina's, verschenen najaar 2020) 

4. DIV uit de Kast / Cold Cases: DIV & Artificial Intelligence / Kennisplatform IVy in   
SP Online / WOB & de Archiefwet aan Diggelen? / Afscheid van de platformgerichte 
dienstverlening / Frisse Blik op verouderde Terminologie / Thematische 
Herclassificatie / TijgerTalks #3 / Bronnen: Radboud Universiteit / Nationale Politie / 
Gemeente Coevorden / Ministerie BZK / Pensioengigant MN / Rijksmuseum. Bonus: 
Het Mooiste Stadsarchief ter Wereld!  (80 pagina's, verschenen 2021) 
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5. Recordsmanagement Special: Blauwdruk Recordsmanagement / Records–
management in de Praktijk / Record beheer: Team in oprichting / Records–
ManagementTool / Duurzaam Informatiebeheer & Archivering by Design / TijgerTalks 
#3 / Bronnen: Nationale Politie / Eric Burger / Pensioengigant MN / Radboud 
Universiteit. Bonus: De Wondere Wereld van de Universiteitsbibliotheken!  (79 
pagina's, 2021) 

6. Research Data Management & Rembrandt  / Collectiedocumentatie & 
Informatiearchitectuur / Data is Sexy en Hot, maar Data Managen is pas Cool! /  
Informatieprofessionals in een Agile wereld / TijgerTalks TV! Bronnen: Rijksmuseum / 
Pensioengigant MN / Nutsbedrijf PWN / Radboud University Press / Bonus: Case 
Nationale Politie: Landelijk Team DIV verandert mee!  (89 pagina's, 2022) 

Voor niet-leden zijn Digitale Tijger Journals verkrijgbaar bij het Netwerk door simpelweg 
lid te worden via deze link of zaak@papierentijger.net. Kosten: € 49 voor het lopende 
kalenderjaar (bij verschijning van deze Journal geldt dat voor 2022). 
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Papieren Tijger Netwerk, TijgerTalks en Heterdaadsessies 
Het Papieren Tijger Netwerk is opgericht in 1998 en telt zo’n 700 eigenzinnige 
Informatieprofessionals (document, content, kennis, data…) met als missie: elkaar scherp 
houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en 
SharePoint-tijdperk. 

Een Papieren Tijger... 
... is een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog 
voor kansen en technologie, die het oor te luisteren legt bij 
anderen en de tanden zet in nieuwe dienstverlening! 

Ja, Papieren Tijger is een geuzennaam: een spotnaam ontpopt tot erenaam,  
met accent op Tijger.  

Het Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies, TijgerTalks en andere 
professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken.  

En… natuurlijk door  
• de Heterdaad eDossiers, gratis uitgebreid verslag voor sessiedeelnemers 
• de Digitale Tijger Journals, gratis bloemlezingen met recente Heterdaad-artikelen voor 

leden 
• De Nieuwsbrief 

Heterdaadsessies


Kennis, op Heterdaad gesnapt! Kennis en het delen ervan, dat staat centraal bij de 
activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk. 

Een Heterdaadsessie is niet gewoon ‘een uitje’ zoals veel bedrijfs–bezoeken zijn, maar 
sterk informatie-intensief, met een hoog netwerk-gehalte en natuurlijk… op locatie!  

Kenmerken 
• Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case. 
• Programma: middagvullend en maatwerk, afgestemd op de organisatie en op de 

vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen. 
• Sprekers: van enkelen tot 20+. Naast het plenaire programma is vaak sprake van 

parallelsessies en zo mogelijk een rondleiding. 
• Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel. ;-) 
• Van elke sessie verschijnt een fotoreportage en een kort verslag op de site.  
• Het uitgebreide verslag krijgen de deelnemers achteraf in het betreffende eDossier, 

samen met links naar de sheets en andere relevante achtergrond-informatie. 
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Een greep uit de inmiddels 50+ sessies 
ABNAMRO 
AFM 
Belastingdienst 
CBS 
De Nederlandsche Bank 
Deltares 
DOK Delft 
Erasmusuniversiteit 
Gemeente Doetinchem 
Gemeente Rijswijk 
Gemeente Zeist 
Gemeente Zwolle 
Haags Gemeentearchief 
Havenbedrijf Rotterdam 
ING 
Kabinet der Koningin 
KIT / TropenInstituut 
Koninklijke Bibliotheek 

Ministerie Binnenlandse Zaken 
Ministerie Buitenlandse Zaken 
MN 
Nationale Politie 
Praktizijnsbibliotheek 
PWN 
Rabobank 
Radbouduniversiteit 
Rijksmuseum 
Rijkswaterstaat 
Shell Headquarters 
Stadsarchief Amsterdam 
TU Delft Library 
Univ. Medisch Centrum Groningen 
UWV 
VNG 
VNO-NCW/MKB-Nederland 
Ymere 

Zie voor nadere informatie over Heterdaadsessies: 
www.papierentijger.net 

TijgerTalks


Bij TijgerTalks staan nou eens niet de organisaties centraal maar de vakgenoten zelf, 
Tijgers die - virtueel - een aansprekend verhaal presenteren binnen het 
informatiedomein. Sommigen omdat ze tegendraads zijn of pleiten voor hun passies of 
ideeën, maar anderen ook gewoon om kennis en resultaten te delen. 

Er zijn zoveel soorten en maten van functies in dit fascinerende vakgebied, zoveel visies 
en passies en lessons learned... De TijgerTalks bieden daaraan een platform, met een 
knipoog naar de bekende TEDTalks. En de deelnemers krijgen een kans om geboeid en 
geïnspireerd te worden èn om vervolgens in discussie te gaan aan de hand van hun 
eigen vraagstellingen. Een gaaf scala aan sprekers presenteert: gemeente en industrie, 
universiteit en nutsbedrijf, dienstverlening en rijksoverheid...  

Zie voor nadere informatie over TijgerTalks: 
www.papierentijger.net 
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Organisatie Papieren Tijger Netwerk


Het Netwerk is een netwerk, geen seminar-organisator en dus geen duiventil ;-) 

Om het netwerk-karakter te beschermen moet je lid zijn als je wilt deelnemen aan 
sessies. Sessies en publicaties zijn dan ook exclusief voor leden. Maarrr... doorgaans als 
je je aanmeldt voor een sessie of publicatie is 1 jaar lidmaatschap in de prijs inbegrepen.  

Het echte werk wordt natuurlijk gedaan door alle leden en vooral de sprekers en teams 
van gastorganisaties die TijgerTalks en andere presentaties geven en Heterdaadsessies 
organiseren of artikelen schrijven. Vanuit de netwerk-organisatie wordt dit gestimuleerd, 
aangestuurd en ondersteund door Betty (fotografie en assistentie), Ruby (administratie 
en secretariaat), Simon (organisatie) en soms Anneke (verslaglegging). 

Organisator Simon Been (drs) adviseerde ooit organisaties als Binnenlandse Zaken, Shell, 
ING, Akzo op het gebied van document- en kennismanagement samen met zijn team 
vanuit Kopter Kennisgroep (Consultancy, Media en Seminars).  

In die tijd was hij ook al dol op het vastleggen en bundelen van kennis in publicaties 
zoals het Handboek Documentmanagement, de Leergang Management van het 
Document/Kenniscentrum en de Dossierreeks Document Management. Maar dat was 
allemaal papier en heel lang geleden, vóór zijn burn-out.  

Nu focust hij op het Papieren Tijger Netwerk en sinds kort weer op... publicaties en zo. ;-) 

Lidmaatschap


Je kunt individueel lid zijn van het Papieren Tijger Netwerk of als hele organisatie. 

• Individueel lid: alleen jij persoonlijk geniet de lidmaatschapsvoordelen. Naar keuze 
gaat de factuur naar je bedrijfs- of naar je privé-adres.  

• Bedrijfslidmaatschap: alle medewerkers van de organisatie genieten de voordelen van 
het lidmaatschap.  

Beide lidmaatschappen zijn zakelijk en lopen per kalenderjaar. Je krijgt naar verwachting 
12x per jaar een attendering op Heterdaadsessies, publicaties of andere activiteiten.  

Bij een bedrijfslidmaatschap kunnen bijvoorbeeld de ene keer 4 medewerkers naar een 
Heterdaadsessie gaan en de andere keer 1, telkens tegen ledenprijzen. Het 
bedrijfslidmaatschap voorkomt tevens dat de organisatie jaarlijks moet kijken welke 
persoon wel/geen lid wordt of blijft èn bespaart aanzienlijk. 

Als privé persoon lid worden kàn (via individueel lidmaatschap), maar vergeet dan niet 
dat er BTW bij komt. 
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Géén lid?


Bestel als niet-lid een Heterdaad eDossier of Digitale Tijger Journal en je bent 
automatisch lid. Het lidmaatschapsbedrag voor dat lopende jaar is daarmee voldaan. 
Prijzen hieronder. 

Schrijf je je als niet-lid in voor een Heterdaadsessie, dan word je automatisch individueel 
lid. Het eerste jaar zit dan in je sessieprijs berekend middels een kleine opslag.  

Werkzoekenden kunnen beroep doen op het werkzoekendentarief voor een sessie. Let 
op: je wordt wel gewoon individueel lid. 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en geldt voor minstens 1 
jaar. Het wordt automatisch telkens met 1 jaar verlengd tot schriftelijke wederopzegging 
vóór 1 november. Met het aangaan van het lidmaatschap verbindt het lid de eigen 
organisatie tot het nakomen van de  verplichtingen (vooral het betalen van de facturen ;-) 

Prijzen

Individueel lidmaatschap: € 85. 

Bedrijfslidmaatschap: € 198. 

Heterdaadsessie: € 159 (lid), € 209 (niet-lid wordt meteen lid), € 99 (idem werkzoekende) 

Heterdaad eDossier: € 95 (gratis voor betalende deelnemers aan die sessie). 

Digitale Tijger Journal: € 49 (gratis als lid in verschijningsjaar). 

Nu individueel lid worden kan voor € 49 hier of via een mailtje (zaak@papierentijger.net). 

Alle bedragen in deze publicatie zijn ex BTW en gelden voor 2022. Transacties zijn 
zakelijk, op naam van de organisatie en dus BTW-plichtig.
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