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AANSTAANDE INFORMATIEORDE



BIBLIOTHEEK 2015

> 3200 advocaten van 650 kantoren, 250 rechters en hun support



ZOVEEL INFO,  
MAAR WAT IS BELANGRIJK?

> 1 miljoen per jaar. Rechtspraak.nl: 1 à 2% Must know? circa 1300-1500 p.j.



PORTALS  
6 MILLE PP/JAAR EN TOCH LACUNES IN CONTENT?

1/3e van 30.000 juristen volledig op portals; zij missen alle niet-digitale titels 
Portals: toch niet alle relevante informatie. Uitgevers aarzelen…



DIGITALE LACUNES  
MUST-KNOW INFO MOET (GOED) VINDBAAR ZIJN

Aanpak Bibliotheek:
▪ Over-all zoeken, ook buiten de bekende bronnen
▪ Rijke meta-datering, trechtering en facet-zoeken, profielen auteurs

Relevante titels die je uitgever niet (meer) aanbiedt. Juist ook papier



OVERZICHT ZOEKSYSTEEM

‘Boven' de uitgevers; via metadata snel en overzichtelijk toegankelijk
Nieuwe titels binnen 1 week online
In 3 clicks een behapbaar aantal relevante titels van uitgevers



PROFIELEN AUTEURS

35.000 juridische auteurs
“Eredivisie” van 800 auteurs die 20 publicaties schreven, samen 40.000 artikelen, boeken
Links naar profielpagina van hoogleraren en auteurs: ook blogs, onderzoeks-programma’s,  
spreekbeurten en… publicatielijsten van niet-digitale materiaal. 



MAARRR… LUIE LEZERS

Wat levert zoeken op? Hits, titels. Ga daar zelf in verder zoeken 
Gaat de jurist spitten? 
▪ Nee, die wil artikelen, fragmenten, portals, mailings, twitter. 

Wens luie lezer = ‘kort’, ‘snel’, ‘makkelijk’. Maar… ‘relevant’?
Digitale boeken lopen (nog) niet. 



VERANDERING IN DE PUBLICATIEKETEN

Verwachting dat alles 
digitaal en gratis is/

wordt

• Disintermediatie 
boekhandel bij de 
digitale publicaties

• Schaalvergroting
• Internetverkoop

• Nieuwe publicatiemogelijkheden voor 
auteurs

• Kantoren en instituten geven zelf 
publicaties uit

Ontwikkeling nieuwe businessmodellen



SAMENWERKEN MET UITGEVERS

Verschillende uitgevers ! andere bronnen en doelgroepen
Herkomst publicatie bepaalt de verkrijgbaarheid

Bibliotheek  
1. verzamelt op inhoud, herkomst is minder van belang  
2. presenteert dit in overzichtelijk systeem (“virtuele etalage”)



Dank voor uw aandacht

Nu eerst Paula Chen en 
Alexander Gerbrandij

Daarna tijd voor de 
vox senatoribus 

in de werkgroepen

BIBLIOTHEEK:  
AAN HET EIND VAN HAAR LATIJN?


