
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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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.


