SAMENWERKINGG |

5

Nieuwe wegen voor
kennismanagement
Op 13 december 2012 organiseren GO opleidingen en Stichting PAUC Overleg een
studiedag met als thema: ‘Contentintegratie voorbij: nieuwe wegen voor kennismanagement’. De opkomst van open access informatie en vooruitgang met betrekking
tot gestandaardiseerde toegang tot informatie maken het onderzoek naar alternatieven
voor contentintegratie meer dan de moeite waard.
Aan de orde komen:
• content (open access, Platform Open Commentaren)
• toegang en beheer (hoe en waar? en beschikbaarheid op langere termijn)
• gebruik (waarde-informatie en andere werkwijze)
• kwaliteit/veiligheid (risico’s en kwaliteit van ‘gratis’ informatie).

Stichting Het Overleg (zie kader) en GO opleidingen werken al meer dan vijf jaar
samen bij het aanbieden van studiedagen aan informatieprofessionals die werkzaam
zijn voor advocaten, (kandidaat-)notarissen, fiscalisten en rechtsbijstandsverzekeraars.
De samenwerking met GO opleidingen is Het Overleg de afgelopen jaren zeer goed
bevallen. ‘Vooral de inhoudelijke kwaliteit is iets wat de deelnemers waarderen. Deze
kwaliteit zorgt voor een zeer hoge opkomst bij de studiedagen,’ aldus Paul Bartelings
en Jeannette Soeters, oprichters en (voormalig) bestuursleden van Het Overleg.

Contentintegratie
In de vier voorafgaande sessies stond steeds het onderwerp contentintegratie
centraal; elke keer vanuit een ander gezichtspunt bekeken. In de eerste bijenkomst
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Achterliggende informatie (onder andere
van eerdere sessies) is te vinden op

De bijeenkomst van december 2012 zal opnieuw worden geleid door Martijn van der
Kaaij. De deelnemers kunnen ervan verzekerd zijn dat het weer een zeer interessante
dag zal worden met nuttige informatie en vooral met veel praktische tips en trucs. I

hetoverleg.org.

