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Presentaties Call 2-infosessie 
Afgelopen donderdag is de Call 2-infosessie aan het Meertens Instituut succesvol verlopen. Naast 
praktische informatie over Call 2 is er ook een update gegeven over CLARIN-NL, CLARIN-EU en de 
Helpdesk. Daarnaast hebben drie lopende projecten uit Call 1 een presentatie gegeven. Al deze 
presentaties zijn hier terug te vinden. Meer informatie over Call2 vindt u hier. 

CLARIN-bijeenkomst 28 oktober 
Donderdag 28 oktober zal een CLARIN-bijeenkomst plaatsvinden. Meer informatie over programma, 
locatie en inschrijven volgen later, maar reserveer deze dag alvast in uw agenda! 

Start IIP- en S&D-project 
Per 1 september zullen twee nieuwe projecten van start gaan: het Infrastructuur Implementatieplan 
(IIP) en het Search & Develop-plan (S&D). Meer informatie over deze projecten vindt u respectievelijk 
hier en hier. 

Vacature Meertens Instituut 
Het Meertens Instituut heeft een vacature voor een software ontwikkelaar m/v (1.0 fte). Reageren 
op deze functie kan tot 15 september a.s. De vacaturetekst is hier te vinden. 

Introductie Paul van Caspel 
Onlangs is er via verscheidene kanalen gecommuniceerd dat CLARIN-NL sinds 1 juli 2010 een 
helpdeskservice aanbiedt, die voorlopig gehuisvest zal zijn bij het Max Planck Instituut (MPI) in 
Nijmegen. Het doel hiervan is om de CLARIN-NL gemeenschap in staat te stellen om antwoorden op 
technische vragen met betrekking tot CLARIN te verkrijgen via één kanaal. Dit niet alleen om de druk 
op de afzonderlijke experts te doen afnemen, maar meer nog om in staat te zijn om de op deze wijze 
verkregen informatie te kunnen verspreiden via een helpdeskportaal. Op dit helpdeskportaal, die 
binnen afzienbare tijd gerealiseerd zal worden, zal technische informatie te vinden zijn over CLARIN-
onderwerpen als CMDI (Component MetaData Infrastructure), ISOcat, PID (Persistent Identifiers) etc.  
 
Uiteraard is deze helpdesk gekoppeld aan een uitvoerder en daarom zou ik graag van de gelegenheid 
gebruik willen maken om me voor te stellen als CLARIN-NL helpdesk medewerker. Mijn naam is Paul 
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van Caspel en ik ben sinds 1 juli 2010 verbonden aan het MPI. Als achtergrond heb ik een opleiding 
Kunstmatige Intelligentie en een aantal jaar werkervaring in de commerciële sector. Gedurende deze 
tijd heb ik onder andere ervaring opgedaan in uitvoerende en overkoepelende werkzaamheden met 
betrekking tot helpdesks en ik zal dan ook de helft van mijn tijd besteden aan het uitvoeren en 
inrichten van de CLARIN-NL helpdesk.  In de nabije toekomst hoop ik al jullie technische vragen met 
betrekking tot CLARIN te mogen beantwoorden en zie ernaar uit om op deze wijze mijn steentje te 
kunnen bijdragen aan de CLARIN-NL gemeenschap. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul van Caspel 
helpdesk.clarin@uu.nl 
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