
vogin-iP-lezing
3 maart - OB Amsterdam

Op donderdag 3 
maart verzamelden 
een tweehonderdtal 
informatiespecialisten 
in de openbare biblio-
theek van Amsterdam 
voor de jaarlijkse 
VOGIN-IP lez ing. 
Voor deze vierde edi-
tie, met als centrale 
thema ‘zoeken en vin-
den’, zakten onderge-
tekenden af naar het 
‘Hoge Noorden’. 

Het programma van een 
VOGIN-IP-lezing begint en 
eindigt steevast met een ple-
naire keynote. Daartussen zit-
ten twee blokken waarbij de 
deelnemers kunnen kiezen 
tussen een voorgekauwde 
lezingentrack of een aantal 
workshops.

Keynotespreker  P ie te r 
Cobelens, Generaal-Majoor 
op rust en voormalig direc-
teur MIVD, de Nederlandse 
Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst, beet de 
spits af met de vraag naar 
een nieuw rol voor de infor-
matieprofessional. Hij deed 
dat o.m. met een paar contro-
versiële uitspraken over het 
relatieve belang van privacy 
als het over (staats)veiligheid 
gaat, uitspraken die bij ons in 
Vlaanderen de tenen zouden 
doen krullen. En verder gooide 
hij de vraag in het publiek of 
de aanslagen van de laatste 
maanden voorkomen had-
den kunnen worden met de 
beschikbare informatie. Het 
antwoord was ja, maar… In 
de groeiende hoeveelheid 
data komt het er steeds meer 
op aan de juiste analyses te 
maken, en dat is precies de rol 
van de IP’er van de toekomst. 

Voor de eerste lezing van de 
voormiddag tekende Peter 
Burger, docent aan de oplei-
ding Journalistiek en Nieuwe 
Media (Universiteit Leiden), 
present. Hij houdt zich als 
onderzoeker al vele jaren 
bezig met factchecking in de 
journalistiek en het ontstaan 

van urban legends als gevolg 
van het niet goed checken 
van de feiten. Zelf stelde hij 
een zekere renaissance vast 
van het factchecken, maar 
onverdeeld positief was hij nu 
ook weer niet. In het namid-
daggedeelte verzorgde hij 
nog een workshop waar hij 
een aantal tools aanreikte om 

heel eenvoudig basisfeiten van 
berichten te checken en na te 
gaan of er alarmbellen moe-
ten afgaan of niet. Vreemd hoe 
eenvoudig het is en hoe wei-
nig het toch schijnt gedaan te 
worden in de moderne media.

Peter Van de graaf bracht 
een verhaal over Google’s 
spamdetectie. Als consultant 
voor grote bedrijven inzake 
zoekmachineoptimalisatie is 
hij perfect geplaatst om te 
duiden hoe je zoekresultaten 

in Google kan manipuleren 
(bijv. in het kader van ima-
gomanagement), maar ook 
hoe Google in zijn algoritme 
er naar streeft om deze mani-
pulaties te detecteren en te 
beperken. Op zich best ver-
ontrustend hoe met een paar 
simpele ingrepen zoekre-
sultaten kunnen gemanipu-

leerd worden. En tegelijk ook 
geruststellend dat manipula-
ties ook kunnen gedetecteerd 
worden.

De voormiddag werd afgeslo-
ten door Paul gunstone, sales 
director van Smartlogic. Hij 
had het over content intelli-
gence, maar bij momenten had 
je meer de indruk in een ver-
koopspitch voor Semaphore 
te zitten. Dit contentmanage-
mentsysteem steunt heel sterk 
op semantische verbindingen 

voor het vinden van interne 
informatie en documenten. 
En dat is precies een trend 
die meer en meer op de 
voorgrond komt. Tijdens de 
gesmaakte lunch, was er tijd 
voor netwerken en het leggen 
van contacten met standhou-
ders en Nederlandse collega’s.

Andy Black, specialist in het 
gebruiken van informatie 
voor strategische doeleinden, 
gaf aan de hand van recente 
politieke gebeurtenissen in 
China, Nigeria en Noord-Afrika 
voorbeelden van de macht en 
onmacht van sociale media. 
Door sociale media neemt de 
invloed van de overheid af, 
maar sociale media alleen kun-
nen na een revolutie niet voor 
een nieuwe, stabiele overheid 
zorgen. Het belang van ‘ear-
ned media’ neemt enorm toe. 
Nieuws dat door vrienden 
verspreid wordt, is belangrij-
ker dan nieuws uit de traditi-
onele media. Ook het belang 
van ‘soft power’, overtuigen 
in plaats van opleggen, neemt 
toe.

Hanna Jochmann-Mannak 
besprak de mogelijkheden 
van een programma van haar 
startup Wizenoze.nl. Voor kin-
deren is het moeilijk verstaan-
bare informatie op internet 

“ OP ZICH BEST VERONTRUS-
TEND HOE MET EEN PAAR 
SIMPELE INGREPEN  
zOEKRESULTATEN KUNNEN 
GEMANIPULEERD WORDEN.

De Oosterdokskade in Amsterdam.
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Nele en Lynn.

Sinds 11 april is nele Provoost aan de slag als coördinator bij projectvereniging BIE, een interge-
meentelijk samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten in het midden van West-Vlaanderen. BIE 
herbergt o.m. Erfgoedcel TERF, een samenwerking van bibliotheken (BROERE), een dienst onroe-
rende erfgoed (RADAR) en UiT in Midwest, een samenwerking op het vlak van cultuur. Daarnaast 
coördineert BIE ook de recent opgerichte intergemeentelijke archiefdienst Midwest. Nele studeerde 
Geschiedenis en Culturele Studies aan de KU Leuven waar ze in 2011 promoveerde tot doctor in 
de Geschiedenis. Na eerdere werkervaringen als projectcoördinator van de regionale beeldbank 
Westhoek Verbeeldt en bij het Instituut voor Publieksgeschiedenis, was zij sinds 2012 coördinator 
van Heemkunde Vlaanderen. Daar stond ze mee in voor de ondersteuning en begeleiding van lokale 
erfgoedverenigingen zoals heemkundige kringen, lokale musea, archieven en documentatiecentra.

te vinden. Het programma 
laat toe in teksten op inter-
net moeilijke woorden op te 
zoeken en te vervangen door 
synoniemen. Aan de teksten 
worden leesniveaus toege-
kend. Kinderen kunnen zelf 
kiezen op welk leesniveau ze 
een tekst willen lezen. In veel 
Nederlandse scholen wordt 
dit programma reeds gebruikt. 
En ook in België zal het pro-
gramma binnenkort te gebrui-
ken zijn.

Mart Everts, als social busi-
ness consultant actief bij 
Clockwork, gaf een overzicht 
van de mogelijkheden van 
sociale media voor bedrijven. 
Op dit ogenblik zijn er zeer 
veel tools om het gebruik van 
sociale media te monitoren. In 
de toekomst zal visual moni-
toring zeer belangrijk zijn. 
Merknamen worden niet alleen 
meer in teksten, maar ook op 
foto’s en afbeeldingen op het 
internet gezocht.

De afsluitende keynote werd 
verzorgd door randolph 
Hock, auteur van diverse boe-
ken over zoeken op internet. 
In zijn lezing zag hij een “brave 
new search world” waarin 
Google nieuwe zaken introdu-
ceert, afvoert en nadien weer, 
beter en geleidelijk, in zijn 
basiszoekmachine inbouwt. 
De belangrijkste evoluties vol-
gens Hock zijn de doorbraak 
van het semantische web, de 
Natural Language Processing, 

“entity extraction” (denk 
aan metadataschema’s als 
Schema.org) en beeldherken-
ning. Zaken die steeds meer 
gewoon worden bij het zoe-
ken.

Sissi loostermans,  
Karel De grote Hogeschool 
en Stijn Meersseman, 
Arteveldehogeschool

> Meer info op http://vogin-ip-lezing.
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Personalia

Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent heeft sinds 
augustus 2015, twee nieuwe medewerksters mogen verwel-
komen. Het kenniscentrum ondersteunt studenten, onderzoe-
kers en personeel werkzaam op de campus van het Universitair 
Ziekenhuis (UZ) Gent waarbij het zijn dienstverlening op deze 
gebruikersgroepen focust. 

Op 1 augustus is lynn Yzewyn als bibliotheekmedewerkster 
gestart, zij ondersteunt samen met haar collega’s de IBL-
dienst en zal tevens meedraaien in de opvolging van het col-
lectiebeheer van de boeken. Lynn behaalde in Gent het gra-
duaat Bibliotheekwezen en Informatiekunde en was voordien 
werkzaam in de AP Hogeschool en de bibliotheek van het Don 
Boscocollege in Zwijnaarde. 

Op 15 augustus is Nele Pauwels als informatiedeskundige 
gestart. Binnen deze nieuw gecreëerde functie is Nele verant-
woordelijk voor het uitbouwen van de inhoudelijke dienstver-
lening aan de onderzoekers, die veelal verbonden zijn aan de 
faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en 
Farmaceutische Wetenschappen en aan het UZ Gent. 

Eén van de initiatieven is de opstart van ‘Knowledge 2 Connect’, 
waarbij het kenniscentrum een vijftal lunchontmoetingen per 
jaar wil organiseren om onderzoekers inhoudelijk te ondersteu-
nen. De focus is gericht op het op maat informeren en het uit-
wisselen van praktijkgerichte informatie. Tevens wil men met 
dit initiatief ook een gelegenheid tot ontmoeten en netwerking 

creëren. De lunches zijn praktijkgericht en toegankelijk voor alle 
onderzoekers die zich toeleggen op gezondheidsthema’s. 

Nele heeft een master Biomedische Wetenschappen en behaalde 
nadien een doctoraat in de Medische Wetenschappen aan de 
faculteit van Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Na 
deze academische opleiding was Nele werkzaam als stafmede-
werker in het kenniscentrum van Rode Kruis-Vlaanderen. Deze 
ervaring zal Nele aanwenden om ondersteuning op vlak van 
informatievaardigheden binnen het vakgebied te geven en het 
beleid naar de onderzoekers toe mee uit te tekenen.


