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Rudy Dokter

Intranet ter discussie (2)

Is PICNIC hot or not?
‘Relatief veel intranetten hebben geen doel, worden slecht onderhouden, hebben geen

(eind-)verantwoordelijke, zijn niet gebruikersgericht, onvoldoende georganiseeerd en

staan zelfs op het punt te mislukken.’ Een citaat uit het inleidende artikel bij de 

verkenningstocht van Informatie Professional naar de stand van zaken rondom intra-

net. De vraag aan Rudy Dokter was om ook PICNIC, PNO’s Interne ComputerNetwerk

voor Informatie en Communicatie, eens kritisch tegen het licht te houden. 

Is PICNIC top of flop, ‘hot or not’? Een tussenbalans.

Pno Consultants is een ken-

nisorganisatie op het gebied

van subsidie- en manage-

mentconsultancy met vesti-

gingen in Amsterdam,

Breda, Groningen, Hengelo

en Maastricht. De organisatie

telt ruim 160 medewerkers

verdeeld over elf business units

die elk bepaalde product-/marktcombinaties bestrijken.

Kennismanagement, het sturen van een organisatie op

kennis, wordt binnen PNO als strategische factor in de

bedrijfsvoering gezien. Stroomlijnen en versnellen van

de informatievoorziening, anticiperen op de voortdurend

wijzigende behoefte aan informatie, intensivering van

het opleidingsbeleid, permanent leren, kennisuitwisse-

ling bevorderen: het zijn allemaal zaken die in onze ken-

niseconomie van groot belang zijn. Hoewel de bijbeho-

rende faciliteiten zich de laatste jaren sterk richtten op

technologie, is en blijft het gevecht om de concurrentie-

positie mensenwerk. De medewerkers van PNO zijn

bepalend voor het echte succes. 

Ideaal klimaat
Intranet, en de organisatie daaromheen, is echter wel

een belangrijk míddel bij kennismanagement.

En dit artikel is, om meteen maar de top- of

flop-vraag te beantwoorden, geen horror-

verhaal waar IP-redacteur Hans van der

Laan zo dol op is. Hier geen relaas

over oeverloze hoeveelheden non-bits

en bytes, data-kerkhoven, het gemid-

delde chatniveau of overbelaste prin-

ters. Daarvoor was (en is) het klimaat

om PNO te ‘ver-intranetten’ te ideaal.

Een platte, flexibele organisatie met

hoogopgeleide werknemers. Commit-

ment vanuit de organisatie. ‘Web-

enabled’ management. Korte lij-

nen. Financiële ruimte om, waar

nodig, werkzaamheden uit

te besteden. Een tech-

nisch team ‘op maat’. 

Schrijver dezes werd

fulltime vrijgemaakt om de

PICNIC-trein in beweging te zet-

ten en vooral ook om deze in beweging te houden. E-

mail was al goed ingeburgerd. Notities over kennisma-

nagement lagen voor het oprapen. Een strategische noti-

tie over informatievoorziening binnen PNO had inmid-

dels het licht gezien. Voor wat betreft de inhoud van

PICNIC was begin 1997 in werkgroepverband al gespro-

ken over onderwerpen als ‘standaardisatie’, ‘communica-

tie’, ‘informatie’ en ‘beheer’. In de bijbehorende werk-

groepverslagen waren de belangrijkste elementen die een

PNO-consultant bij zijn of haar werk tegenkomt vastge-

legd en was geprobeerd deze elementen scherp te defi-

niëren en af te bakenen. Op de file-servers was een goed

doordachte bestandsstructuur opgezet. 

Wát er allemaal op PICNIC 1.0 moest komen te staan,

lag voor een groot deel al vast. Er hoefde alleen nog

gezocht te worden naar een raamwerk waarbinnen

alle ingrediënten inpasbaar waren. Naar een

logische structuur. Geredeneerd vanuit de

gebruiker. Over dit raamwerk en over de

plaatsing van de verschillende items

binnen dit raamwerk, is uitgebreid

vooroverleg geweest met de adviseurs

van de Informatiedienst (ID). Het

management had de eindregie.

Bewust ‘top down’.

Rol van het management
Van meet af aan is onze ambitie geweest

om van PICNIC een strategisch instru-
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ment in de bedrijfsvoering te maken. Een instrument,

dat naadloos aansluit bij de richting die PNO gaat. Dit

vooronderstelt de nodige keuzen door het management.

Enkele voorbeelden:  

• De webbrowser wordt gezien als gebruikersvriendelijke

toegangspoort voor alle informatie en als belangrijk com-

municatiekanaal. Betere technische beheersbaarheid,

‘openheid’ van systemen en verbeterde informatieont-

sluiting zijn debet aan deze keuze. PNO’ers moeten zo

min mogelijk hoeven te tappen uit allerhande afzonder-

lijke informatievaatjes om in hun informatiebehoefte te

voorzien. Bestaande cliënt/server-applicaties worden

omgezet naar een browser-interface en alle toekomstige

applicaties dienen web-enabled te zijn. Inmiddels is PIC-

NIC verrijkt met een ‘personeelsevaluatieprogramma’, is

ons subsidieregelingensysteem voorzien van een html-

interface en wordt de retrieval-functie van ons klantenin-

formatiesysteem stapsgewijs overgeheveld naar PICNIC.

• Op het moment dat PICNIC organisatiebreed toeganke-

lijk was, zijn per direct alle papieren PNO-uitgaven waar-

van een digitale versie op intranet aanwezig was gesa-

neerd. OR-notulen, verslagen van het directieoverleg,

memo’s, bedrijfsmededelingen, handboek PNO. Iedere

PNO’er heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid om

hier kennis van te nemen. In het begin hebben we een

enkele kantoortijger annex dossiervreter nog wel ‘ik wil

een handbóek!’ horen roepen, maar dat is niet uitgelo-

pen op een bedrijfsovername. Dezelfde strategie wordt

toegepast bij de zogenaamde ‘80%-vragen’. Steeds terug-

kerende vragen waarvan het antwoord keurig te vinden is

op PICNIC. Ze worden beantwoord met een wedervraag.

‘Al eens op PICNIC gekeken?’ Er wordt natuurlijk wel

van alles aan gedaan om PNO’ers te informeren over wat

waar te vinden is. Alle wetenswaardigheden passeren op

Intern Nieuws de revue. De interface is intuïtief. Er is

een WegWijzer en een ‘rondje PICNIC’ is een vast

onderdeel van het introductieprogramma. 

• De lijn waarlangs PICNIC zich dient te ontwikkelen.

Prioriteit één lag (en ligt) op het op transparante en

intuïtieve wijze toegankelijk maken van reeds aanwezige

‘need to know’-informatie. En vooral met de nadruk op

het onderhoud van deze informatie. Handboeken, proce-

dures, memo’s, notulen, handleidingen, nieuwsbrieven.

Uitgangspunt hierbij is, dat de ‘informatieleverancier’

verantwoordelijk is en blijft voor inhoud én onderhoud.

Hij of zij kan hier ook op aangesproken worden. Zo is

Personeel en Organisatie onder andere verantwoordelijk

voor het Handboek PNO en de Opleidingensite, de direc-

tiesecretaresse voor de Secretariële Procedures, onze

financiële man voor de Financial-site, Miss PR voor de

Public Relations-site, de Informatiedienst voor alle subsi-

diegerelateerde informatie, etcetera. De web-ontwikkelaar

speelt alleen een rol bij ‘het op de rails zetten’ en is er

verantwoordelijk voor dat de onderhoudswerkzaamheden

op eenvoudige wijze decentraal uitgevoerd kunnen wor-

den. Naast bovengenoemde, relatief statische informatie-

bronnen heeft ook het ontsluiten van onze Oracle-databa-

se topprioriteit. Binnen PICNIC moet er ‘gespeeld’ kun-

nen worden met de gegevens uit dit bedrijfskritische

informatievat. En natuurlijk staan er op de file-servers

honderden, min of meer ongestructureerde documenten

te smachten om geïndexeerd te worden en hun bijdrage

te leveren aan de informatievoorziening. De nieuwe

zoekmachine wordt in de eerste maand van het nieuwe

millennium op ze losgelaten. 

Volgende prioriteit in de ontwikkellijn ligt op het hono-

reren van de verzoeken vanuit de business units, bran-

chegroepen en overlegorganen om zich te presenteren op

PICNIC. Een proces dat ‘getrapt’ verloopt en door de

Informatiedienst enigszins wordt ‘geregisseerd’. ID-advi-

seurs participeren in deze bottom-up projecten. Zij zijn

getraind om het informatieaanbod te bekijken door de
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bril van de eindgebruiker, hebben een goed totaalover-

zicht op het informatieaanbod en weten wat er elders in

de organisatie aan informatievoorzienende initiatieven

spelen. Centrale afstemming vindt plaats in het ‘advi-

seurs-overleg’ en in ‘lunchbesprekingen’, waarover ver-

derop meer, tussen Informatiedienst en ‘Team PICNIC’.

• ‘Intranet is pas intranet als je nieuwsgroepen hebt!’

luidt de slogan in menig ‘leerboek intranet’. Ook ik ver-

keerde in de veronderstelling dat een dergelijke faciliteit

een absolute must was. Interactie, virtual communities,

een laagdrempelige tool voor uitwisseling van

kennis en ervaringen... De praktijk, in

ieder geval bij PNO, is anders. Ken-

nisuitwisseling heeft niet zo veel

te maken met het louter aanbie-

den van een ‘free format’. Zelfs

niet als je hier fulltime een lijst-

pusher of lijst-moderator op

zou zetten. Wegens ‘overweldi-

gend succes’ is, in overleg met

het management, het onderdeel

‘Forum’, en hiermee het feno-

meen nieuwsgroepen, van PIC-

NIC verdwenen. E-mail voldoet

voorlopig uitstekend als digitaal

communicatiemedium. En er zijn

geëigender methoden in het groeipad

naar ‘persoonlijk meesterschap’, zoals een

intensief opleidingenbeleid, vakinhoudelijke

workshops en het stimuleren van informele contacten

‘in real life’. 

• Via het echec van de nieuwsgroepen pikken we de prio-

riteitstelling rondom de PICNIC-ontwikkeling weer op.

Kennismanagement. U had van de kennisorganisatie

PNO wellicht verwacht dat kennismanagement heel

expliciet zou worden genoemd en in de hoogste regionen

van ons prioriteitenlijstje zou staan. Dat is niet het geval.

PICNIC is, ik gaf dit al eerder aan, slechts een van de

instrumenten die PNO inzet om elkaar te ‘vinden’ en

van elkaar te leren. Bovendien zitten er de nodige ver-

scholen ‘kennisvermeerderaars’ in de eerdergenoemde

prioriteiten. ‘Spelen’ met Oracle betekent het via gewens-

te zoekingangen op het beeldscherm kunnen toveren van

klantgegevens, netwerkgegevens, omzetgegevens. Het

betekent een dynamisch gegenereerd en doorzoekbaar

‘Wie is Wie’ met doorklikmogelijkheid naar een ‘per-

soonlijke introductie’, naar de klantgegevens van de

betreffende consultant en naar zijn of haar netwerkgege-

vens. En naar toegepaste regelingen. En de database is

inmiddels ingericht op het herbergen van c.v.’s. Het sub-

sidieregelingensysteem is meer dan een database met

regelingen. Het is een expertsysteem met thematische en

geografische ingangen en het biedt de mogelijkheid om

een gevonden regeling op te waarderen met tips en erva-

ringen. Aan een expertisegids wordt gewerkt. Definiëren

we kennis als informatie die mensen in staat stelt om te

handelen, dan valt ook VakNieuws in deze categorie. Een

kwalitatief hoogwaardige, vakinhoudelijke, dagelijkse

nieuwsrubriek. Geschreven door de ID-adviseurs. Essen-

tial reading voor iedere subsidieconsultant.

Rol van de Informatiedienst
Dat brengt mij meteen op de belangrijke rol van de

Informatiedienst bij de doorontwikkeling van PICNIC.

In een medium dat sterk gedomineerd wordt door ‘pull-

communicatie’ is een heldere structuur essentieel. Zelfs

geblinddoekt moet de eindgebruiker zich nog een weg

naar de gewenste informatie kunnen klikken. En dat

klikken mag geen dagen duren. PICNIC groeit. Steeds

meer nieuwe bouwstenen worden er aan het

bouwwerk toegevoegd. Verdienen ze een

hyperlink in de bestaande structuur, of

hoeven ze slechts bereikbaar te zijn

via de zoekmachine? Waar worden

ze geplaatst? Moeten er tekst-

aanpassingen plaatsvinden?

Moet de informatie printbaar

zijn of worden geoptimali-

seerd voor het beeldscherm?

Al dit soort zaken wordt

besproken in wekelijkse ‘lun-

chbesprekingen’ van een mul-

tidisciplinair team. ID-advi-

seurs, web-ontwikkelaars en

hoofd Informatiedienst. Informatie,

communicatie, techniek en beslissings-

bevoegdheid.

Nu, terugkijkend op anderhalf jaar PICNIC,

denk ik dat we met ons intranet op de goede weg zit-

ten. PICNIC is inmiddels een wezenlijk onderdeel van

de interne informatievoorziening en evolueert langza-

merhand richting een transactienetwerk waarbinnen

allerlei zaken daadwerkelijk te regelen zijn. Een volwaar-

dige 2.0 versie. Natuurlijk heeft dit project, net als elk

ander, tegenslagen en opstartproblemen gekend, het

blijft tenslotte mensenwerk. Op technisch gebied stuit je

soms op de meest exotische problemen. Hemelsbrede

verschillen in voorgestelde technische oplossingsrichtin-

gen kunnen de voortgang behoorlijk frustreren. Niet

iedere informatie professional kan de omslag naar het

nieuwe medium even snel maken. Niet ieder PNO’er is

‘in intranet’. Maar we leren. En we blijven leren. 

Dat deze tussenbalans positief heeft uitgepakt is mijns

inziens met name te danken aan het voorwaardenschep-

pende en stimulerende beleid van het management en

aan de regiefunctie van de Informatiedienst. Spin in het

web.

R. Dokter is ‘webregisseur’ bij PNO Consultants.

Deel I van ‘Intranet ter discussie’ verscheen in Informatie
Professional nr. 12, december 1999.




