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KPMG accountants en consultants be-
schikt over een eigen Intranet waarin
veel van het gangbare bibliotheek- en
documentatiewerk is opgenomen.
Maar ook in de nieuwe situatie is een
grote rol voor de informatieprofessional
weggelegd.

Nieuwe technologische mogelijkheden stellen be-
drijven in staat hun activiteiten anders in te richten

en uit te voeren. Daarbij aansluitend worden nieuwe,
aangepaste organisatievormen geïntroduceerd ter on-
dersteuning van het werk binnenshuis en buiten de deur:
flexibele werkplekken, thuiswerk, just-in-time, work-flow
management en virtuele organisaties zijn enkele van
deze nieuwe begrippen. Toegepast op de bibliotheek- en
documentatieafdeling kan de nieuwe technologie ook
deze werkprocessen deels of geheel integreren in de
interne bedrijfsapplicaties. In de meeste ondernemin-
gen neemt de bedrijfsbibliotheek en haar applicaties
vanouds een eigen plaats in, met een aparte infrastruc-
tuur en specifieke software programma’s, niet gekop-
peld met andere bedrijfsapplicaties of met toeleveranciers
(zie figuur 1).
Gebruikers moeten voor het opzoeken van personeels-
gegevens een andere applicatie starten dan voor het
raadplegen van de catalogus. Contact met toeleveranciers
als boekhandels en tijdschriftagenten vindt meestal tele-
fonisch of schriftelijk plaats. Toch is integratie binnen
één systeem goed mogelijk. Hetzelfde geldt voor de
toegang tot externe databases, die oorspronkelijk was
voorbehouden aan bibliotheek- en documentatie-
medewerkers. Internet en Intranet maken het mogelijk
dat nu ook gebruikers deze databases rechtstreeks bena-
deren.

Intranet als geïntegreerd
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Extranet

Op dit moment is Internet te beschouwen als een alge-
meen toegankelijk informatie- en communicatiesysteem.
In feite gaat het om de technische ondersteuning van een
serie toepassingen en werkzaamheden in het bedrijf:
- berichten verzenden, al dan niet met bijlagen (e-mail);
- informatie beschikbaar stellen: publiceren (persbe-

richten, jaarverslagen, artikelen, beursberichten), com-
municeren;

- discussieforum: discussiegroepen rondom één of meer-
dere thema’s;

- e-commerce: een veelheid van activiteiten die betrek-
king hebben op het doen uitvoeren van transacties
(zoals het doen van betalingen via virtuele banken, het
afsluiten van verzekeringen via virtuele verzekerings-
kantoren, het bestellen van een hotelkamer tot een bos
bloemen, een boekbestelling bij een virtuele boekhan-
del. Elektronisch contact tussen afnemer en opdracht-
gever kan ook worden gerangschikt onder e-commerce
activiteiten. In dit kader zal ook EDI worden geïnte-
greerd tot de functie binnen het Net).

Bij toepassingen op het openbare net spreken wij van
(het) Internet; toepassingen binnen een bedrijf noemen
wij (een) Intranet. De koppeling tussen een gesloten
gebruikersnetwerk en een Intranet noemen wij Extra-
net. Technisch gezien is er geen verschil tussen Internet,
Intranet en Extranet, want alle gebruiken de DNA-
structuur van het Internet. In twee opzichten onder-
scheidt een Intranet zich dus van Internet: Het is (1) een
deels of geheel gesloten systeem binnen een organisatie,
dat gebruikmaakt van de software en de communicatie-
protocollen van het Internet en (2) de inhoud ervan is
bedoeld voor een of meer vooraf vastgestelde doelgroe-
pen in de eigen organisatie.
Vele ondernemingen zijn inmiddels druk doende een
eigen Intranet op te bouwen. Op de markt voor de
Intranetsoftware die nodig is om de verschillende bedrijfs-
applicaties aaneen te smeden, treft men vrijwel steeds
dezelfde leveranciers aan: Microsoft (Exchange), Net-
scape (Communicator), IBM (Lotus/Domino) en Corel
(Suite), al dan niet in combinatie met Verity, Excalibur,
TRIP, PLS en Oracle.

Daan Boom
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Figuur 2: Bedrijfsprocessen gekoppeld

Figuur 1: Bedrijfsprocessen niet gekoppeld

Bron: KPMG

Bron: KPMG

Eigen rol

Medewerkers van de bibliotheek- en documentatie-
afdeling kunnen bij het ontwikkelen van een Intranet
een belangrijke rol spelen. Zij bezitten de kwaliteiten om
de voor de onderneming relevante bronnen te selecte-
ren en een bijdrage te leveren aan de structurering en
vormgeving van het informatieaanbod voor de eind-
gebruiker. De ervaring bij KPMG leert dat men niet
hoeft te vrezen voor uitholling van de eigen taken op
informatiegebied. De praktijk wijst uit dat taken en
functies zich juist ten goede kunnen ontwikkelen, mits
men voldoende oog heeft voor nieuwe toepassingen,
mogelijkheden en beperkingen. Zo kan men meewerken
aan het creëren van een nieuwe situatie waarin ook de
bedrijfsbibliotheek onderdeel wordt van een transpa-
rant intern en extern informatienetwerk (zie figuur 2).
Wat betekent dit in de praktijk? Catalogus-, personeels-,
accounting- en klantendatabasesystemen kunnen wor-
den geïntegreerd tot één systeem. Zo kan de gebruiker
met een enkele browser (Netscape of Explorer) alle
bestanden benaderen, dat wil zeggen: voorzover hij
daartoe gerechtigd is. Extra functionaliteiten kunnen

worden toegevoegd, zoals een Internettoegang via de
zogenaamde ‘firewall’, een beveiligingsmuur die inko-
mend en uitgaand berichtenverkeer toetst op virussen.
De applicatiebeheerder bepaalt welke informatie per
categorie eindgebruiker(s) wordt vrijgegeven.
Voor een bibliotheek, beheerder van het bibliotheek-
beheerssysteem, betekent de nieuwe situatie dat de cata-
logus wordt geëxporteerd naar de Internetsoftware,
zodat deze voor iedereen toegankelijk is. De bestel-
administratie kan op het Intranet desgewenst alleen
voor het bibliotheekpersoneel worden opengesteld, maar
het is goed denkbaar dat deze ook voor bepaalde eind-
gebruikers relevant is. Via de bestelapplicatie is boven-
dien interactie mogelijk met boekhandels en tijdschrift-
agenten. Zowel Swets als EBSCO biedt reeds additionele
diensten aan om de tijdschriftenadministratie deels via
Internet af te handelen. In dit geval berusten de gege-
vens bij de leverancier en worden mutaties door
geautoriseerde bibliotheekmedewerkers uitgevoerd.
Hetzelfde principe is van toepassing op externe informa-
tiebestanden: door een koppeling van veel gevraagde of
geraadpleegde informatiebestanden aan het Internet/
Intranet ontstaat een transparant informatieaanbod.
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Casus KPMG’s Intranet DOKOS

KPMG is een wereldwijde organisatie van accountants
en consultants met het hoofdkantoor in Amstelveen.
Informatie is voor KPMG van vitaal belang; het bedrijf
kan niet functioneren zonder een continue instroom van
informatie over ontwikkelingen in het bedrijfsleven (‘bu-
siness topics’) en veranderingen in wetgeving, regelge-
ving en financiële markten. KPMG is bovendien zelf een
kennisintensieve organisatie, waar veel knowhow ligt
opgesloten in dossiers, in rapporten, en niet te vergeten
in haar medewerkers. Ter ondersteuning van de werk-
processen kent KPMG afzonderlijke documentatie-
afdelingen voor fiscaliteiten, voor consultancy en voor
de accountants. Dit is geen overbodige luxe, want
(vak)technische informatie en marktinformatie vormen
een basisvoorwaarde voor het functioneren van accoun-
tants en consultants. Maar deze opzet had zijn beperkin-
gen. Wat te doen als de documentatieafdeling dicht is,
bepaalde naslagwerken niet beschikbaar zijn of wan-
neer je thuis zit te werken om een rapport af te krijgen?
Er was nog een bijkomend, maar wel steeds knellender
probleem dat men wenste op te lossen: het arbeidsinten-
sieve onderhoud van losbladige naslagwerken. Zo be-
gon KPMG enkele jaren geleden ideeën te ontwikkelen
over de informatievoorziening in de toekomst, resulte-
rend in DOKOS, het DOcument en KennisOntsluiting
Systeem.
In 1993 begon in de KPMG-kantoren te Den Haag en
Amsterdam een proefproject waarbij enkele naslagwer-
ken in elektronische vorm beschikbaar werden gesteld.
Medewerking daarbij verleenden Het Financieele Dag-
blad en Wolters Kluwer. Een indexeringssysteem maakte
het mogelijk alle informatie te doorzoeken. De proef
verliep succesvol, maar de beschikbaarheid van alleen
vaktechnische werken bleek niet voldoende. Er was ook
behoefte aan andere bronnen, bijvoorbeeld dagbladen,
branche- en vaktijdschriften, en aan interne informatie,
zoals afdelingsmededelingen en KPMG-handboeken.
Dus vond er een inventarisatie van de minimaal beno-
digde informatie plaats, waarna - met steun vanuit de
afdeling Organisatie & Informatie - grootschalige invoe-
ring werd voorbereid. In 1994 besloot KPMG daarvoor
de Internettechnologie toe te passen. KPMG onderhan-
delde met uitgevers om de beschikking te krijgen over de
distributierechten van informatie binnen het bedrijf; het
ging daarbij niet alleen om de vergoedingen, ook de
conversie van grafische tekstbestanden naar het HTML-
formaat moest worden geregeld. In mei 1995 vond de
landelijke introductie van DOKOS plaats. In feite was
DOKOS het eerste Nederlandse Intranet, zij het dat
niemand het toen zo noemde.
Het KPMG-Intranet omvat sindsdien informatie over
fiscale en juridische onderwerpen, KPMG-handboeken,
dag- en branchevakbladen, profielen van Nederlandse
ondernemingen en informatie over marktontwikkelin-
gen. In de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Cana-

da maakte KPMG een vergelijkbare ontwikkeling door,
zodat in de loop van 1996 een onderlinge Intranet-
koppeling volgde. De toevoeging van waardevolle bui-
tenlandse bronnen die daarvan het gevolg was gaf het
Intranet in termen van ‘economy of scale’ een belang-
rijke impuls.

DOKOS II

Het duurde niet lang of KPMG ging na hoe zij het
nieuwe medium verder zou kunnen ontwikkelen met
nieuwe functionaliteit, nieuwe bronnen en koppeling
van het interne informatiesysteem DOKOS met Inter-
net. Veel van deze wensen zijn gerealiseerd in DOKOS
II, per 1 oktober 1996: DOKOS is behalve een informa-
tiezoeksysteem een communicatiesysteem van en voor
KPMG geworden, en een krachtig informatiemedium
over de organisatie. Daarvoor zijn nieuwe functionali-
teiten toegevoegd, zoals ‘decentraal publiceren’ en
‘KPMG in de pers’ voor het verspreiden van lezingen en
voordrachten van KPMG-medewerkers. Bevoegdheid
daartoe is verleend aan een aantal afdelingen en busi-
ness units. Een redactie bewaakt de kwaliteit van de
informatie en fungeert als ‘newshound’ voor actuele
berichtgeving. De grafische opmaak van DOKOS is
ook verbeterd. Verder heeft KPMG abonnementen
genomen op de elektronische knipseldiensten Newsedge
en First! die een groot aantal internationale bronnen
bestrijken waaruit zij (per e-mail) informatie leveren op
basis van individuele gebruikersprofielen. Gelijktijdig
met de introductie in 1996 is de firewall tussen het
Intranet en Internet gerealiseerd, zodat men via DOKOS
contact kan leggen met sites op het Internet en Internet-
informatie niet langer binnen DOKOS zelf behoeft te
worden opgeslagen. Verwijzingen naar relevante Inter-
netadressen zijn zoveel mogelijk in de menu’s van
DOKOS opgenomen.
Naast DOKOS krijgen KPMG-medewerkers nog in-
terne stukken aangereikt via een postmap. Het accent is
sinds DOKOS echter verlegd van ‘informatie ontvan-
gen’ naar ‘informatie halen’. Medewerkers moeten zelf
in DOKOS nagaan welk nieuws er is. Zogenaamde
push-technologie en search agents die daarbij assistentie
bieden zijn daarom nu onderwerp van onderzoek.

Ervaringen met DOKOS

Veel voordelen van DOKOS voor het bibliotheek- en
documentatiewerk zijn hierboven reeds genoemd. Kort
samengevat zijn de belangrijkste positieve punten:
- Het systeem is zeven dagen in de week, 24 uur per dag

beschikbaar. Door gebruik te maken van dial-up ver-
bindingen kan men vanaf iedere werkplek (ook bij een
cliënt of thuis) gebruikmaken van in DOKOS opgeno-
men informatie.

- DOKOS kent een eenvoudig zoekscherm om alle
informatie via uniforme zoekmethoden te doorzoe-
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De rol van de informatieprofessional: checklist

6. Opstellen van procedures
Stel heldere procedures op en maak met externe en interne
leveranciers van informatie duidelijke afspraken over het
aanleveren (en verwijderen) van data.
7. Onderhandelen over aanleveren van informatie
Van uitgevers ontvangt men in de regel ‘platte tekst’; zij
kunnen desgevraagd ook teksten in bepaalde formaten
aanleveren. Onderhandelingen over de voor het Intranet
meest passende formattering, indexering enzovoort kunnen
eigen werk besparen.
8. Vormgeving en structurering
Zorg voor passende zoekmogelijkheden en structuur van het
data-aanbod.
9. Gebruikersonderzoek
Toetsen van gewenste bronnen en kijken of er verbeterin-
gen zijn aan te brengen. Ook kan zo’n onderzoek informatie
opleveren over welke bronnen worden gemist.
10. Helpfunctie
Biedt de gebruikers een eenvoudige en snelle mogelijkheid
om commentaar te leveren. Geef antwoord en laat blijken of
er iets met een reactie gedaan wordt.

1. Bronnenkeuze
Bepaal relevante bronnen voor de organisatie. Het aanbod
van elkaar min of meer overlappende bronnen is groot. Op
basis van zijn expertise kan de informatieprofessional kwa-
litatief goede en voor de organisatie relevante informatie-
bestanden selecteren.
2. Draagvlak en afstemming
Zet je in om binnen de organisatie een breed draagvlak te
verkrijgen. Zorg voor interne afstemming, bijvoorbeeld wat
de budgetten betreft. Regel coördinatie met IT-afdeling
(vereiste computercapaciteit, firewall) en Redactieraad.
3. Betrek interne bronnen bij Intranet
Selecteer naast externe bronnen ook interne: denk aan het
personeelsblad of het Handboek van de Ondernemings-
raad.
4. Training en begeleiding
Veel gebruikers ontdekken de mogelijkheden van Intranet
niet vanzelf. Biedt gerichte training aan. Maak duidelijk dat
verandering van gewoontes (transformatie papier naar elek-
tronisch) nodig is en dat men dit kan leren.
5. Kwaliteit van de informatie
Zorg dat de informatie op Intranet altijd actueel en betrouw-
baar is. Dit is een uitermate belangrijk punt. Een gebruiker
laat Intranet links liggen als hij daar meestal verouderde
informatie aantreft.

ken. Gebruikers zien voor de verschillende bestanden
steeds hetzelfde scherm. Men raakt er snel mee ver-
trouwd.

- De methode om informatie op het Intranet op te
zoeken is sterk verbeterd. Men hoeft niet langer alles
zelf te bewaren, maar kan het later eenvoudig nazoeken.

- Actuele informatie is steeds voor iedereen beschik-
baar. Wijzigingen in regelgeving kunnen vrijwel direct
in DOKOS worden aangebracht. De actualiteits-
waarde van voorheen traditionele boekuitgaven is
sterk verbeterd.

- Het onderhoud van losbladige uitgaven is sterk terug-
gebracht.

De rol van de informatie-
professional

De informatiespecialisten van KPMG hebben een be-
langrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het Intra-
net. Met hun specifieke kennis van bronnen bepaalden
zij welke bestanden het Intranet minimaal moest aan-
bieden. Zo zijn ook de belangrijke Internetbestanden
geselecteerd die vanuit de DOKOS-applicatie te bena-
deren zijn. De gebruiker hoeft voor al deze informatie
niet meer naar de bibliotheek, het opzoeken van histo-
rische koersinformatie of CBS-indexcijfers is een kwes-
tie van een paar klikken van de muis. Informatie-
professionals voeren nieuwe inhoudelijke taken uit, zoals
het selecteren van economisch nieuws uit de ochtend-
bladen, ter publicatie ’s morgens via het Intranet.
Met toeleveranciers bestaan afspraken om werkprocessen

beter of efficiënter te kunnen uitvoeren: de tijdschriften-
administratie wordt afgehandeld via Swetsnet. Met de
Staatsuitgeverij is een koppeling van Opmaat met het
Intranet geregeld, zodat vele KPMG-specialisten perio-
diek per e-mail actuele berichtgeving ontvangen op de
door hen aangegeven aandachtsgebieden, een taak die
voorheen de documentatieafdeling verzorgde. En zo
zijn er nog veel meer voorbeelden te geven van gewij-
zigde taken. Tegelijkertijd zorgde het Intranet voor vele
nieuwe activiteiten.

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of er in de
toekomst voor de bedrijfsbibliotheek nog een rol is
weggelegd als gebruikers in toenemende mate zelf tegen
geringe kosten informatie van het Internet kunnen ha-
len. Verdere ontwikkelingen in deze richting staan voor
de deur: Microsoft kondigt dit najaar de nieuwe
desktopversie (4.0) van Explorer aan, die via het Net
rechtstreeks toegang geeft tot een groot aantal Neder-
landse en internationale informatiebestanden (Neder-
landse deelnemers zijn onder andere Het Financieele
Dagblad, Wolters Kluwer en VNU); Wegener-Arcade
start dit najaar met een elektronische krant via City
Online, met daarin vele regionale dagbladen.
En dit is nog maar het begin van diensten waarmee de
uitgevers zich richten op professionele eindgebruiker -
eindgebruikers die ook onze klant zijn.
Of er een taak zal zijn weggelegd voor de bedrijfs-
bibliotheek is dus moeilijker te beantwoorden dan de
vraag of er een rol blijft bestaan voor de informatie-
professional. Van dat laatste ben ik overtuigd.


