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Door

In deze rubriek worden nieuws, websites, literatuur, congressen en

Gerard Mentjox,

symposia gesignaleerd. Tips, nieuwtjes en persberichten kunnen wor-

adviseur Doxis

den opgestuurd naar Doxis ter attentie van G.J. Mentjox, Loire 118, 2491
AJ Den Haag (e-mail gerard.mentjox@doxis.nl).

Nieuws
Steeds meer senioren on line

e-mail en overheid

Inmiddels is één op de vijf Europese senioren on line
zo blijkt uit een nieuwe studie van Forester Research.
De laatste twee jaar is het aantal surfende 55-plussers
sterk toegenomen, zo blijkt uit onderzoek. De grootste stijging komt uit de groep jongere bejaarden of
jongere ouderen of hoe ze ook genoemd moeten
worden: de categorie 55 tot 64 jaar.

Het is al vaker in deze rubriek aan de orde geweest:
overheidsinstellingen zijn nog steeds traag in het
beantwoorden van e-mail. Volgens overheid.nl
monitor 2002 beantwoordt de helft van de overheidsinstellingen niet de e-mailtjes waarin burgers
om informatie vragen. Van de overheidsinstellingen
reageren gemeentes het minst accuraat.

Webleren

Beloningsmonitor

De onderwijsraad heeft aan de minister geadviseerd
dat webleren een noodzakelijke ondersteuning is
voor het leren in een kennissamenleving. Uiteraard
brengt webleren, u raadt het al, forse investeringen in
ICT met zich mee. Scholen moeten namelijk nog
steeds een inhaalslag in de ICT infrastructuur
maken…

Binnenkort brengt Hatch weer de Beloningsmonitor
informatieprofessionals uit. Meer informatie via
www.hatch.nl.
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Boek

Websites

“Geheugen is een essentiële kennisbron. Daarin
moet worden geïnvesteerd. Dat kan op tal van manieren. Herwaardering en modernisering van de archieffunctie is van vitaal belang in tijden van tempoversnelling en elektronisering van bestuurlijke
communicatie.”

www.om.nl
Zeer informatieve site van het openbaar ministerie. Je
kunt er vragen stellen over de zaak tegen Volkert van
der G. en diverse dossiers over strafzaken inzien.

www.gelderlandbinnenstebuiten.nl

Uit: Paul ’t Hart, Verbroken verbindingen. Over de
politisering van het verleden en de dreiging van een
inquisitiedemocratie, Amsterdam 2001, p. 128.

Mooi vormgegeven educatieve site om leerlingen uit
het voortgezet onderwijs historisch onderzoek te
laten doen door de eigen omgeving. De site is een
initiatief van de gemeentearchieven van Arnhem,
Elburg en Ede. Volg het historisch spoor door Elburg!
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Jongens.kapa.be

Overheid.nl

Een eigenzinnige kijk op alles wat met archiveren te
maken heeft met o.a. tien digitale archiefgeboden en
een zeer nuttig lexicon.

Deze site is vernieuwd. Er kan gezocht worden op
meer dan 2500 overheidsdiensten die zijn gerangschikt volgens het concept van startpagina.nl.
Daarnaast is een nieuwe zoekmachine toegevoegd
die ook op postcode en type dienstverlening kan
zoeken.

www.ivir.nl

www.zaakhaes.nl/clip.htm
Iemand heeft een apparaatje uitgevonden om roestige paperclips mee te verwijderen, maar weet nog
niet of het op de markt moet worden gebracht.

www.illegaletrouw.nl
In navolging van www.hetillegaleparool.nl zijn nu
ook de oorlogsuitgaven van Trouw on line te raadplegen.

Site van het Instituut voor Informatierecht, met relevante informatie rechten en plichten rond (digitale)
informatie en intellectueel eigendom.
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