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Mensen & Loopbaan

Kees den Uijl, innovatiemakelaar bij 
Food & Nutrition Delta (FND), merkt dat 
mkb’ers huiverig tegen literatuuronder-
zoek aankijken: “Ondernemers met een 
vraag of met een innovatief idee maken 
veel te weinig gebruik van de mogelijkhe-
den die universiteitsbibliotheken bieden. 
Vaak denken ze dat het weinig oplevert 
en veel tijd kost. Als je het echter goed 

aanpakt, is het tegendeel waar. Om 
ondernemers een handje te helpen, heb-
ben we dit voorjaar een masterclass 
gegeven in Wageningen en Delft.” 
“De universiteitsbibliotheken geven je 
toegang tot kennis tegen een redelijke 
vergoeding. Ik gebruik de bibliotheken 
dan ook veel om bij te blijven op onder-
werpen waar ik aan werk voor mijn 
opdrachtgevers”, vertelt Paul den Dulk, 
een van de ondernemers die de master-
class heeft gevolgd. Den Dulk onder-
steunt met zijn bedrijf Innovation in Food 
andere bedrijven in de voedingsmidde-
lenindustrie tijdens innovatietrajecten. 
Hij was al een regelmatig bezoeker van 
de beide universiteitsbibliotheken. Eye-
opener van de masterclass was voor hem 
dat hij de databases van de ene biblio-
theek kan benaderen in de andere: “Dat 
scheelt voor mij flink wat reistijd. Ook 
ben ik de digitale attenderingen van de 
bibliotheken gaan gebruiken.”

Schakel bibliotheekmedewerkers in
De masterclass bevatte een aantal tips 

om optimaal gebruik te maken van de 
universiteitsbibliotheken. “De allerbe-
langrijkste tip is eigenlijk dat de mede-
werkers je graag helpen met het zoeken 
naar informatie”, zegt Michiel Munnik, 
accountmanager bij de Delftse universi-
teitsbibliotheek. “We kunnen je wegwijs 
maken in de verschillende databases, je 
helpen met het opstellen van een goede 
zoekvraag en zelfs zoekopdrachten voor 

literatuur en patenten voor je uitvoeren. 
Bovendien hebben we vaak een uitge-
breid netwerk in de organisatie, waar-
door we ook een goede ingang vormen 
voor rechtstreeks contact met de juiste 
onderzoekers.” 

Innovatief idee? Doe een patent-search
“De meeste bibliotheekbezoekers vanuit 
het bedrijfsleven zoeken óf de oplossing 

Universiteitsbibliotheken herbergen een heleboel nuttige informatie. Informatie die niet alleen 

interessant is voor onderzoekers, maar ook voor ondernemers. Toch kom je zelden een 

ondernemer in de leeszaal tegen. De reden? Universiteitsbibliotheken worden gezien als moeilijk 

toegankelijk. ‘Onterecht’, vinden de bibliotheken van Wageningen Universiteit en TU Delft. 

Samen met Food & Nutrition Delta organiseerden ze een masterclass voor ondernemers om het 

tegendeel te bewijzen.

Universiteitsbibliotheken: schat aan informatie

 ‘Een goede zoekvraag is erg 
belangrijk’ Ondernemers hebben baat bij 

wetenschappelijke informatie.
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voor een probleem in hun bedrijf óf heb-
ben een innovatief idee waar ze meer 
kennis voor nodig hebben”, vertelt Mari-
anne Renkema, informatiespecialist bij 
de bibliotheek van Wageningen Universi-
teit. “Wij raden de laatste groep aan om 
te starten met een patent-search. Je hebt 
dan vrij snel zicht op de nieuwheid van je 
idee. Deels kun je dit vanaf je eigen werk-
plek doen op de site van Espacenet 
(http://nl.espacenet.com). In die data-
base staan 70 miljoen octrooipublicaties 
uit meer dan 80 landen.” De bibliotheek 
van Wageningen heeft daarnaast een 
abonnement op QPAT. Deze octrooidata-
base heeft een iets andere dekking. De 
bibliotheek in Delft is geabonneerd op de 
Derwent Innovation Index. Deze patent 
database is gespecialiseerd in patenten 
op het gebied van chemie, elektronica en 
mechanica. “Door gebruik te maken van 
deze gespecialiseerde databases, krijg je 

een beter beeld van de laatste ontwikke-
lingen op dat gebied en weet je dus snel 
of je idee inderdaad vernieuwend is en de 
moeite waard is om verder te ontwikke-
len”, aldus Renkema. 

Vakgerichte databases
Mocht het idee inderdaad potentie heb-
ben, dan is het interessant om meer 
informatie in te winnen. Beide bibliothe-
ken hebben een uitgebreide collectie die 
aansluit op het werkveld van de universi-
teit. Delft is vooral sterk in techniek en de 
collectie is dan ook gericht op werktuig-
bouw, civiele techniek en innovatie- en 
proceskunde. Wageningen is, op het 
gebied van voedsel en voeding, met 
name gericht op levensmiddelentechno-
logie, gezondheid en landbouw. Bezoe-
kers van de bibliotheken kunnen gebruik 
maken van databases die alle vormen van 
informatie van een bepaald vakgebied 
ontsluiten. Munnik: “Het vinden van 
bruikbare kennis in de enorme hoeveel-
heden informatie kan voor niet-ingewij-
den een hele tocht zijn. Wij helpen onze 
bezoekers vaak met het opstellen van 
goede zoekvragen of zoekopdrachten uit 
te voeren. Door de juiste vraag te stellen, 
gaat er vaak een wereld voor hen open. In 
de bibliotheek zelf heeft iedereen vrij 
toegang tot de bronnen en mag de infor-
matie worden gedownload voor eigen 
gebruik. De precieze voorwaarden zijn op 
de website te vinden.”

Google Scholar 
Renkema geeft aan dat je voor het vinden 
van wetenschappelijke literatuur niet 
altijd naar de bibliotheken hoeft: “Goog-
le heeft een aparte zoekmachine voor 
wetenschappelijke literatuur, Google 
Scholar genaamd. Belangrijke voordelen 
van Google Scholar zijn dat je publicaties 
vindt die Google niet weergeeft en dat je 
uitsluitend wetenschappelijke artikelen 
als resultaat krijgt. Je hoeft dus niet tus-
sen honderden niet-relevante hits te zoe-
ken. De bibliotheken hebben overigens 
veel meer wetenschappelijke publicaties 
in hun vakgebieden in huis dan Google 
Scholar. Voor een volledige search blijft 
de bibliotheek de aangewezen plaats.”

Up-to-date met RSS
“RSS is een handige tool om op de hoog-

te te blijven van de laatste ontwikkelin-
gen rondom een bepaald onderwerp”, 
vertelt Munnik. “Je installeert een gratis 
RSS-feed reader, bijvoorbeeld van www.
feedreader.com, op je computer en geeft 
aan van welke websites je een seintje wilt 
krijgen als er nieuwe informatie is 
geplaatst. Zonder zelf langs de websites 
te surfen, weet je wat er speelt en wan-
neer er relevante publicaties worden uit-
gebracht. Maar ook voor RSS geldt dat 
het niet volledig is. De bibliotheken bie-
den wel een service waarbij je op de 

hoogte kan blijven van de ontwikkelingen 
rond een onderwerp of onderzoeksge-
bied. Je ontvangt dan regelmatig de 
meest recente literatuurverwijzingen die 
voldoen aan je zoekprofiel.” 

Goede zoekvraag 
Tijdens de masterclass konden de deel-
nemers aan de slag met hun eigen ken-
nisvragen. Den Uijl: “Je zag dat het in het 
begin worstelen was met het opstellen 
van de juiste zoekvraag. Je krijgt al snel 
veel te veel of juist amper hits. Door slim 
om te gaan met synoniemen en door 
bepaalde onderwerpen bij voorbaat uit te 
sluiten, stuit je al snel op interessante 
informatie. De deelnemers gaven na 
afloop aan dat ze van plan waren meer 
gebruik van de bibliotheken te gaan 
maken.”

Universiteitsbibliotheken: schat aan informatie

Bert van Rees
B. van Rees is zelfstandig communicatieadviseur bij Bureau 

Berdt

‘Ondernemers kunnen starten 
met een patent-search’

Wetenschappelijke bibliotheken zijn voor ieder-
een vrij toegankelijk. Bezoekers kunnen zelf-
standig zoeken naar tijdschriften, boeken en 
databases. Informatie zoeken, al dan niet met 
wat hulp van de bibliotheekmedewerker, is gra-
tis. Net als het lenen van boeken. Bij een uitge-
breide zoekvraag of een literatuuronderzoek, 
vraagt de bibliotheek om een vergoeding. 

Kosten
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