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RefWorks: 
al je literatuurverwijzingen 
altijd bij de hand

P e t e r  v a n  L a a r h o v e n  / p . j . b . m . l a a r h o v e n @ r u g . n l

J a n -A r j e n  M o n d r i a  / j . a . m o n d r i a @ r u g . n l

Sinds kort heeft de RUG een campuslicentie op RefWorks, inclusief 

thuisgebruik en gebruik door alumni. RefWorks is een webapplicatie 

waarmee literatuurverwijzingen op een eenvoudige manier kunnen 

worden opgeslagen, beheerd en gebruikt. 

R efWorks valt in de categorie gereed-

schap voor reference management, 

personal bibliographic management of citation 

management. Onze universiteit had voor dat 

doel al jaren twee andere programma’s in huis, 

namelijk Reference Manager en EndNote, maar 

zal die licenties eind 2010 beëindigen. Waarom 

deze overgang naar RefWorks?

Wat kun je met RefWorks?
•	 Een	literatuurdatabase	aanmaken	waarin	lite-

ratuurverwijzingen kunnen worden opslagen 

uit bibliografische bestanden (bijv. Catalogus, 

PiCarta, WorldCat, Google Scholar, PubMed, 

Scopus en Web of Science) of van uitgevers-

sites (bijv. Elsevier ScienceDirect en Springer-

Link). Het automatisch binnenhalen via RSS is 

ook mogelijk.

•	 Literatuurverwijzingen	beheren:	ordenen	in	

mappen, verrijken met eigen trefwoorden, 

ontdubbelen, doorzoeken en zelfs de volledige 

keuze (bijv. APA, Ch icago, MLA of de opmaak-

stijl van een specifiek tijdschrift).

Wat is er mis?
Niet zoveel eigenlijk. Wie eenmaal de hobbel 

genomen heeft om deze programma’s te leren 

kennen en ze bovendien regelmatig gebruikt, zal 

er doorgaans tevreden over zijn. Maar die hobbel 

blijkt in de praktijk vrij groot te zijn. 

In de ruim tien jaar dat de RUG beschikt over 

Nieuwe applicatie vervangt Reference Manager en EndNote

documenten als attachment opnemen.

•	 Literatuurverwijzingen	delen	met	anderen:	do-

centen kunnen een literatuurlijst beschikbaar 

stellen aan studenten, en groepen onderzoe-

kers of studenten kunnen samenwerken via 

gedeelde mappen of gedeelde accounts.

•	 Literatuur	citeren	(c.q.	annoteren)	in	een	docu-

ment in Word of een ander tekstverwerkings-

programma, waarna je volautomatisch een 

bibliografie kunt genereren in een stijl naar 

•	 RUG-homepage	voor	RefWorks:	www.rug.nl/bibliotheek/refworks

•	 Online	tutorials	voor	de	belangrijkste	onderdelen	van	RefWorks:	www.refworks.com/tutorial

•	 RefShare	shared	area	voor	de	RUG:	http://bit. ly/refsharerug

•	 RefShare-database	met	literatuur	over	RefWorks:	http://bit. ly/refworksrug

•	 Homepage	van	RefWorks:	www.refworks.com

•	 Mailadres	voor	RUG-gebruikersondersteuning	en	aanmelding	workshops:	refworks@rug.nl
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Reference Manager en later ook EndNote, is het 

gebruik ervan achtergebleven bij de verwach-

tingen en de mogelijkheden. Al te vaak horen we 

in de bibliotheek van onderzoekers of studenten 

dat ze wel eens een database hebben aange-

maakt of een cursus hebben gevolgd, maar dat 

ze het programma daarna niet meer hebben 

gebruikt. Als er dan een artikel of werkstuk ge-

schreven moet worden, dan wordt de literatuur-

lijst toch weer ‘met de hand’ gemaakt.

Daar komt bij dat het softwarebeheer van 

de beide programma’s relatief veel werk met 

zich meebrengt. Ongeveer elk jaar komt er wel 

een update van zowel Reference Manager als 

EndNote uit. Die updates, die zowel functies 

van het programma betreffen als invoerfilters 

en uitvoerstijlen, moeten telkens door het CIT 

worden geïnstalleerd en getest. Dat kost tijd en 

geeft	vertraging:	van	Reference	Manager	is	nu	

bij de RUG versie 11 beschikbaar, terwijl er sinds 

zomer 2008 een versie 12 is; van EndNote is 

versie X2 beschikbaar en nog niet versie X3 van 

zomer 2009. 

Waarom RefWorks?
RefWorks kan zo goed als alles wat Reference 

Manager en EndNote ook kunnen (waarbij 

EndNote zich de laatste jaren trouwens veel 

meer ontwikkeld heeft dan Reference Mana-

ger). In functionaliteit, snelheid en kracht doet 

RefWorks in weinig onder voor de beide andere 

programma’s. Dat hebben we de afgelopen tijd 

via tests kunnen vaststellen.

Het belangrijkste voordeel van RefWorks ten 

opzichte van Reference Manager en EndNote 

is	de	grotere	gebruiksvriendelijkheid:	het	pro-

gramma heeft een lage instapdrempel, ook voor 

studenten en andere niet-power users.

Andere voordelen van RefWorks hebben te ma-

ken met het feit dat het een webapplicatie	is:

•	 Het	is	platformonafhankelijk	(een	standaard	

webbrowser is genoeg).

•	 Er	zijn	geen	kosten	voor	installatie	en	updates	

(zero maintenance).

•	 Nieuwe	functies,	filters	en	stijlen	komen	auto-

matisch voor alle gebruikers beschikbaar.

•	 Gebruikers	kunnen	hun	database	vanaf	elk	

werkstation benaderen en gemakkelijk delen 

met anderen (sharing en web publishing). 

Reference Manager en EndNote daarentegen 

moeten op elk werkstation geïnstalleerd worden 

en draaien alleen op de platforms Windows 

(beide) en Mac OS (alleen EndNote). EndNote 

heeft overigens wel een (lichtgewicht) webpen-

dant, EndNote Web – waarvan onze licentie is 

gekoppeld aan die op Web of Science – maar die 

kan zich vooralsnog niet meten met RefWorks.

Concentratie in de bedrijfstak

Tot midden jaren negentig waren er enkele tientallen programma’s voor 

citation management op de markt, met allemaal hun eigen niche. Bij de 

RUG werd BiB/SEARCH gebruikt, een DOS-programma dat ophield te 

bestaan toen de maker ervan promoveerde en zijn horizon verlegde. 

Sinds eind jaren negentig is de bedrijfstak gedomineerd door uitge-

versgigant Thomson. Dochterbedrijf ISI, van huis uit de maker van de 

Science Citation Index en het Web of Science, kocht toen de drie bedrijf-

jes op die op dat moment de markt domineerden of veelbelovend wa-

ren:	Reference	Manager,	EndNote	en	ProCite.	Tot	op	de	dag	van	vandaag	

worden deze programma’s alle drie in de lucht gehouden, als evenzovele 

wasmiddelmerken	 –	 want	 qua	 functionaliteit	 ontlopen	 ze	 elkaar	 niet	

veel.

RefWorks is geïntroduceerd in 2002 nota bene door de oorspronke-

lijke ontwikkelaars en eigenaren van Reference Manager. Naar verluidt 

is bij de overname van Reference Manager bedongen dat de verkopende 

partij vijf jaar lang geen concurrerende activiteiten mocht ondernemen. 

Toen die embargoperiode voorbij was, is RefWorks gelanceerd. Zakelijk 

gezien was RefWorks onderdeel van CSA. Na een fusie in 2006 is het 

onderdeel van ProQuest.

RefWorks heeft geleidelijk aan een markt veroverd, in hoofdzaak bij 

universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs. Als ‘tegenof-

fensief ’ heeft Thomson een paar jaar geleden EndNote Web gelanceerd, 

maar dat lijkt too little, too late geweest te zijn.

Hoewel er nog altijd een aantal kleinere programma’s bestaan, lijkt de 

markt nu wel verdeeld en zijn de posities ingenomen sinds ProQuest een 

coalitie is aangegaan met Elsevier. Zulke coalities hebben trouwens voor- 

en nadelen. Zo kiest Elsevier’s Scopus voor een optimale ondersteuning 

(direct export) van RefWorks, terwijl concurrent Web of Science kiest 

voor EndNote c.s. en geen direct exportfunctie heeft naar RefWorks..

Bijzondere functies van RefWorks

• Word-documenten formatteren met Write-N-Cite (Mac/Windows)

• Documenten van andere platforms (Linux) en tekstverwerkers 

(OpenOffice) formatteren met One Line/Cite View

• Z39.50-zoektoegang tot databases (PubMed en talloze catalogi)

• Import van gegevens via Direct Export uit tal van databases (waar-

onder EBSCOhost en Google Scholar)

• RSS-feeds op externe databases

• RefGrab-it: een web-grabber om webbronnen zonder directe ex-

portondersteuning toch te kunnen importeren

• Web-hosted attachments, met een grote opslagcapaciteit per ge-

bruiker, fulltext doorzoekbaar

• Flexibel systeem voor virtuele folders (tagging)

• Integratie met Nestor/Blackboard (RefWorks Bridge Extension for 

Blackboard)

• Integratie met SFX/RUGlinks

• Integratie met PubMed (directe link met de gegevens in PubMed) 

• Integratie met Scopus (live links met de gegevens van een artikel in 

Scopus, inclusief de citatiegegevens)

• Beheersfuncties voor een institutional administrator, waaronder 

gebruiksstatistieken.

>>
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D eze week bood de gelegenheid om de 

bekendheid en bewustwording rondom 

Open Access tot wetenschappelijke informatie 

te bevorderen. Verschillende instellingen in 

Nederland ondernamen activiteiten om Open 

Access onder de aandacht te brengen. Uiteraard 

deed ook de Bibliotheek van de RUG mee.

Open Access lounge
Op drie locaties werd een zogeheten Open Ac-

cess	lounge	georganiseerd:	bij	de	Universiteits-

bibliotheek, in de nieuwe Plaza van de facultei-

ten Economie en Bedrijfskunde en Ruimtelijke 

Wetenschappen, en in het Harmoniegebouw 

voor de faculteiten Rechten en Letteren, in de 

tentoonstellingsruimte naast het Universiteits-

theater.

Bezoekers kregen in de OA-lounges persoon-

lijke voorlichting door aanwezig bibliotheekper-

soneel over Open Access-publiceren, auteurs-

rechten, repositories, MedewerkersPagina’s 

etc. Tevens was er de gelegenheid informatie 

te	bekijken	via	de	computer:	de	nieuwe	Open	

Access-website, de Directory of Open Access 

Journals, etc.

Het was ook mogelijk een online petitie te 

tekenen voor open toegang tot publicly-funded 

research results. Via Twitter-berichten werd 

direct verslag gedaan van de activiteiten in de 

OA-lounges.

Commitment
Bij de tweede en de derde OA-lounge hielden 

een hoogleraar en twee wetenschappelijke 

stafleden korte presentaties (zogeheten light-

ning speeches) over voor- en nadelen van Open 

Access-publiceren. Zo vertelde dr. Kees Humme-

len dat hij alles wat hij publiceert, ook meteen 

op het open net zet, of daarover nu afspraken 

met de uitgever zijn gemaakt of niet. Alfa-

informaticus dr. Gosse Bouma hield een pleidooi 

voor open data, en tijdens dezelfde sessie in het 

Harmoniegebouw sprak ook rechtseconoom 

dr. Edwin Woerdman over het dilemma van de 

wetenschapper:	wel	of	niet	publiceren	in	Open	

Access.

Tijdens deze derde lounge ondertekenden 

rector magnificus Frans Zwarts en (toen nog) 

adjunct-bibliothecaris Marjolein Nieboer het 

‘Conscious Publishing Protocol’. Hiermee wordt 

de basis gelegd voor de inspanningsverplichting 

van ontvangers van EU-subsidie om de resulta-

ten open access beschikbaar te stellen. Tevens 

bracht Zwarts het toch wel belangwekkende 

nieuws dat het College van Bestuur van de RUG 

zich keihard gaat inzetten voor Open Access - 

maar ook voor open courseware en open data.

Andere activiteiten
Tijdens het hardloopevenement De 4 Mijl 

van Groningen ging het bibliotheekteam op 

F r a n k  d e n  H o l l a n d e r  / f . j . d e n . h o l l a n d e r s @ r u g . n l

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober 2009 vond de eerste 

wereldwijde Open Access-week plaats; in het vorige nummer van 

Pictogram was daarover al het een en ander te lezen.

Open Access-week:   een 
terugblik

De Bibliotheek beoogt dus met RefWorks een 

lagere instapdrempel en een kortere leertijd 

voor medewerkers en studenten. Voor het CIT 

is vooral de reductie van de beheerslast van de 

software van belang. We zijn trouwens bepaald 

niet de eerste universiteit die deze keuze maakt. 

Harvard, Yale, Princeton en Stanford onder 

andere zijn ons voorgegaan, evenals in Europa 

Aarhus en Münster, en in Nederland Utrecht, 

Rotterdam en Nyenrode. Men zet in op Ref-

Works als campusbrede dienst en ondersteunt 

een programma als EndNote hooguit nog als 

aanvulling daarop.

Overgang
De RUG heeft besloten om de licenties op 

Reference Manager en EndNote nog te laten 

doorlopen tot eind 2010. Daarna worden beide 

programma’s van het netwerk gehaald en kun 

je er alleen nog verder mee werken na aankoop 

van een eigen exemplaar van de software.

We realiseren ons dat de overgang naar Ref-

Works voor bestaande gebruikers van Reference 

Manager en EndNote een tegenvaller zal zijn 

omdat zij tijd in deze programma’s geïnvesteerd 

hebben. Maar gelukkig kunnen de opgebouwde 

literatuurdatabases goed worden overgezet 

naar RefWorks. De Bibliotheek neemt het op 

zich om daarbij te helpen.

Nieuwe gebruikers kunnen met RefWorks zon-

der veel moeite aan de slag. Om hen op gang te 

helpen, organiseert de Bibliotheek onder andere 

maandelijks een workshop in de Universiteitsbi-

bliotheek. Na een inleidende demonstratie van 

RefWorks van maximaal een uur kan men onder 

begeleiding verder werken aan een eigen lite-

ratuurdatabase. Daarnaast kan de Bibliotheek 

op de verschillende locaties maatwerk leveren, 

bijvoorbeeld voor groepen medewerkers of 

studenten van een bepaalde faculteit.

Met de afdeling Opleidingen van het CIT van de 

RUG is afgesproken dat de workshops RefWorks 

door de Bibliotheek zullen worden verzorgd. Wel 

zal het CIT in de cursussen Publiceren met Word 

waar nodig aandacht besteden aan de interactie 

met RefWorks. In de loop van 2010 zullen de 

Bibliotheek en het CIT een en ander evalueren.

Voor de RUG-ondersteuning van RefWorks is 

een centraal mailadres beschikbaar, evenals een 

centrale homepage met informatie over diverse 

aspecten van het werken met RefWorks.  <
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