3

NVB – WWW.NVB.NL

Prissma’s plannen voor 2007
Door Erwin la Roi
Als grootste afdeling van de NVB heeft
Prissma ook in 2007 een zelfde mooi
programma voor haar leden gepland als
in 2006 heeft plaatsgevonden. In april
word gestart met het inmiddels bekende ‘Kijkje in de Keuken van...’, ditmaal bij
de nieuwe bibliotheek van het Vredespaleis (www.ppl.nl). Op 24 mei staat de
Kennismiddag bij Swets op het programma. Het thema zal ditmaal ‘Content-integratie’ zijn. Drie sprekers zullen middels
casebeschrijvingen en visie de stand

van zaken laten zien.
In het najaar staat er een bezoek aan de
– op dit moment in oprichting zijnde – afdeling Content Management op de agenda. Deze nieuwe afdeling heeft het ambitieuze plan om zich te richten op het
verzamelen, redigeren, beheren en publiceren van alle content die individugerichte klantcontacten faciliteert.
Tijdens het jaarlijkse NVB congres op 15
november zal voor de tweede maal de
Verkiezing van de Informatieprofessional
van het Jaar worden gehouden. Met een

Recensie
Door Bart van der Meij
Iedereen die dagelijks met kennis werkt kent
het wel, overstromende mailboxen, te veel acties om per dag af te werken, al die informatie
die je zelf nog in de systemen van de organisatie moet stoppen, geen idee waar die informatie uit dat goede gesprek is gebleven en het gevoel doorlopend achter de feiten aan te lopen.
Er komt simpelweg te veel informatie op je af
om te kunnen verwerken.
Al enige tijd wordt diep in de subculturen van internet gewerkt aan principes die life hacking en
GTD (Getting Things Done) worden genoemd.
De oorspronkelijke definitie van life hacking verwijst naar de snelle en goedkope scripts die op
internet worden gebruikt voor het filteren,
samenvoegen, etc. van data, zoals e-mail en RSS-feeds. Inmiddels heeft life hacking
ook betekenis gekregen voor het optimaliseren van het persoonlijk informatiegebruik en dus voor de persoonlijke productiviteit van professionals. Door het gebruik
van slimme tools, trucs en ezelsbruggetjes – de zogenaamde hacks – is het mogelijk meer rendement te halen uit je eigen hersenkracht. Aardige voorbeelden zijn toepassingen die beschikbaar zijn op het internet, zoals Netvibes, een zogenaamde
mashup waarin je verschillende media kunt laten samenkomen en beheren, en
del.icio.us, een toepassing om in je netwerk interessante sites te delen.
GTD is een vorm van life hacking, ontwikkeld en op het internet beschreven door
David Allen, welke is gericht op het eenvoudig opslaan, opsporen en terugvinden
van alle informatie die je nodig hebt om dingen te kunnen doen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij zou bijvoorbeeld de populaire Hipster PDA (hPDA) kunnen zijn. Deze
‘fysieke’ PDA bestaat uit geordende clusters indexkaartjes, gebundeld door een
klemmetje. Door alle op je afkomende informatie op kaartjes te schrijven, hoef je

Uit de Netwerken
Informatie Netwerk Midden-Nederland
(INMN)
Eind vorig jaar is via de discussielijst voor
Bibliothecarissen en Informatieprofessionals (NEDBIB-L) naast het ontstaan van
het NIN en ZIN, het initiatief ontstaan voor
een informatienetwerk in de regio Midden-Nederland. Eind vorig jaar heeft tevens de eerste inventariserende bijeen-

De NVB afdeling Hogeschoolbiblioheken organiseert:
Kijkje in de keuken, 19 april Avans
Hogeschool Breda
Met – onder voorbehoud – de volgende
onderwerpen:
- Het belang van de leeromgeving.
- Xplora en het nieuwe organisatiemodel erachter.
- Onderwijsvisie van Avans.
- Het belang van Xplora in het onderwijs.
- Rondleiding (incl. multimedia-demonstratie) met aansluitend lunch.
Kosten: leden 1 10, niet-leden 1 20.
Geef even aan of je mee gaat lunchen
of niet.
Opgeven voor 10 april via het NVBbureau.

komst plaatsgevonden bij de Politieacademie in Apeldoorn. Naar aanleiding van
deze bijeenkomst is nu een start gemaakt door Marion Fris, Gwenda Kamstra en Albert van der Zwart om dit netwerk vorm te geven. Doel is themabijeenkomsten te organiseren waarbij kennis gedeeld en genetwerkt kan worden.
De eerste voorbereidingen voor een bijeenkomst voor de zomer zijn inmiddels
in volle gang, waar en waarover zal via
nedbib gecommuniceerd worden. Geïnteresseerden die zich al hebben aangemeld voor het INMN ontvangen hierover
persoonlijk bericht. Heeft u interesse in
de activiteiten van INMN, ideeën voor
themabijeenkomsten of lijkt het u leuk uw
informatieafdeling aan beroepsgenoten
uit de regio te laten zien, stuur dan een
mail naar: infonetwerkmnl@gmail.com
NINformatief gaat voor 300 abonnees
in 2007
Het Noordelijk Informatie Netwerk verwacht in 2007 de driehonderdste abonnee op de digitale nieuwsbrief NINformatief te kunnen verwelkomen. Deze
elektronische nieuwsbrief verschijnt zes
keer per jaar en wordt kosteloos toegestuurd aan deelnemers en geïnteresseerden in de NIN-activiteiten. Vaste on-

DE GOUDEN PRISSMA
IN STATU NASCENDI.

zo mogelijk nog spannender ontknoping
dan vorig jaar! De winnaar krijgt de Gou-

den Prissma. Tevens wordt onderzocht
of een studiereis mogelijk is en of hier
voldoende animo voor bestaat. Hierover
wordt u binnenkort geïnformeerd.
Aanmelding voor alle activiteiten is nog
niet mogelijk omdat van sommige activiteiten de exacte datum nog niet bekend
is. Zo is de bibliotheek van het Vredespaleis nog volop ‘in de verhuizing’. Zodra de
datum bekend is zal deze via de Prissma-nieuwsbrief aan de leden bekend
worden gemaakt inclusief bijbehorend
inschrijfformulier.

minder te onthouden, je hebt dus meer ‘ruimte’ om met andere dingen bezig te zijn.
Je kunt later al je informatie wel eenvoudig terugzien, acties uitvoeren en/of verwerken in je computer.
Het boek Mind Performance Hacks beschrijft een aantal categorieën hacks waarmee je je eigen hersenkracht kunt verbeteren, zoals Geheugen, Creativiteit, Communicatie en Besluitvorming. Van iedere van de 75 hacks wordt beschreven hoe het
werkt, hoe je het zelf zou kunnen gebruiken en wat de achtergrond ervan is. Voornoemde hPDA wordt op deze wijze beschreven in Hack #17. Bij iedere hack wordt
ook aangegeven welke moeilijkheidsgraad deze bezit; de hPDA wordt bijvoorbeeld
gezien als een hack voor experts. Sommige hacks zijn voorzien van kleine computerprogramma’s die de lezer kan gebruiken ter ondersteuning van het gebruik van
de hack. De programma’s zijn ook te downloaden via de Mentat Wiki (www.ludism.org/mentat/), waar wordt samengewerkt aan manieren om een betere denker te
worden.
Een aardige suggestie is Hack #19 voor de beginnende life hacker. Deze hack moedigt je aan om veel en vaak naar andere zaken te kijken dan je gewend bent, door
straatnamen andersom te lezen of eens een tijdschrift te lezen dat je anders nooit
zou lezen. Een dergelijk werkwijze is efficiënter dan dagenlang met anderen in brainstormsessies te zitten, maar helpt je zeker uit de tunnelvisie te ontsnappen die je
opdoet als je wordt opgeslurpt door de dagelijkse sleur.
Mind Performance Hacks kan iedere professional van tips en trucs voorzien om de
persoonlijke informatievoorziening en het eigen kennisnetwerk beter te beheersen.
Via zinvolle en vaak leuke suggesties komt zo meer tijd en energie beschikbaar voor
de zaken die je er werkelijk toe vindt doen.
Ron Hale-Evans. Mind Performance Hacks: Tips & Tools for Overclocking Your Brain.
O’Reilly Media, 2006. ISBN 0596101538.

Nieuws uit de OB-sector
Bestuurswisseling
Nieuw: Léoni Smulders, secretaris van
het bestuur; Arie Verrijp, lid van het bestuur. Karin Visser, Wouter van Heijningen, Ineke Korving en Jacques Malschaert hebben het bestuur verlaten.

Agenda
19-03 BMI cursus PubMed I,
Wageningen UB (Jan Kopshuis)
20-03 BMI cursus PubMed II,
Wageningen UB (Jan Kopshuis)
05-04 WB Studiedag Onderwerpsontsluiting II, KB, Den Haag

Themadag
Op dinsdag 29 mei zal in Hengelo (O)
een themadag rondom cultureel/maatschappelijk ondernemerschap worden
georganiseerd. Programma volgt.

19-04 HB Kijkje in de keuken Avans
HS Thema: leeromgevingen
19-04 LWSVO Jubileumcongres
De mediatheek van de toekomst,
Driebergen, Antropia Cultuur- en

derdelen zijn onder meer: het NINprofiel
- waarin een NIN-deelnemer zich voorstelt
en zijn of haar mening geeft over de noordelijke vakgenoot -, impressies van bijeenkomsten en te verwachten activiteiten.
Nieuw in NINformatief jaar zijn een column, aankondigingen van speciale kortingsacties voor NIN-deelnemers en de
rubriek NINtransfer waarin werkplekwisselingen aan bod komen.
Wat kunt u dit jaar nog meer van het NIN
verwachten?
• Donderdag 12 april: netwerkbijeenkomst bij Pentascope (Groningen), gesponsord door EBSCO.
• Juni: een bedrijfsbezoek (Groningen).
• September: een netwerkbijeenkomst
(Leeuwarden).
• Oktober: een bedrijfsbezoek provincie
Drenthe (Assen).
• Eind 2007: seminar NINtelligence 2007.
Heeft u ideeën voor NIN-activiteiten of
interesse in sponsoring, neemt u dan
contact met ons op via info@noordelijkinformatienetwerk.nl.

Congrescentrumn-Zeist
21-05 Algemene ledenvergadering
NVB
23-05 NVB/Essentials congres
Kennismanagement en
Gedragsverandering,
WTC Rotterdam
24-05 Prissma themadag bij Swets,
Lisse
29-05 OB Themadag cultureel/maatschappelijk ondernemerschap,
Hengelo (Ov)
30-05, 31-05, 01-06, 07-06, 08-06
VOGIN Cursus Geautomatiseerd
opsporen van Informatie
13-06 NVB/Essentials congres
De Digitale Bibliotheek,
WTC Rotterdam
15-11 NVB Jaarcongres, Reehorst, Ede

