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Hanneke Smulders

Intranet ter discussie (3)

VNG intranet in doorstart
Parallel aan de ontwikkeling van het intranet heeft de

VNG zich gereorganiseerd mede met het oog op

verbetering van de dienstverlening. Door de

lessen die geleerd zijn én de invoering van

een nieuwe manier van werken is het

intranet nu toe aan een 

‘doorstart’.
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oor de vng (zie kader) stond van meet af aan vast

dat de internettechnologie bij uitstek geschikt is voor

een verbetering van de dienstverlening aan, en de com-

municatie met, haar leden. Bovendien zag men de poten-

tie van een intranet tot verbetering van de interne com-

municatie. Als gevolg van haar missie is de vng immers

gericht op het doelmatig verkrijgen, bewerken, opslaan en

distribueren van informatie.

Vooral de medewerkers van het Informatiecentrum heb-

ben de behoefte aan een intranet en een extranet aange-

wakkerd. In de contacten met leden (20.000 vragen per

jaar, van 538 gemeenten) bleek steeds vaker de behoefte

aan de volledige tekst van modelverordeningen of van

ledenbrieven in elektronische vorm.

De eerste stappen voor het ontwerpen van een intranet

werden door medewerkers van het Informatiecentrum en

de afdeling IBA (Informatiebeleid en Automatisering)

gezet. In 1997 kwam er een voorstel voor een projectorga-

nisatie onder aanvoering van de Stuurgroep ICT. Een full-

time projectleider heeft met ongeveer zeventien deelpro-

jectleiders gedurende een jaar alles uit de kast gehaald

om in december 1998 het (eerste) intranet op te leveren.

We richten hier de schijnwerper vooral op de ervaringen

met dit intranet. Voor de vng vormt dat een onderdeel

van een kwartet van (technische) faciliteiten, dat men aan-

duidt met ‘IIE’ (zie kader). Voor de nabije toekomst heeft

daarin vooral de opbouw van een extranet hoge prioriteit.

Victor
Het intranet is victor (Vng ICT ORganisatie) gedoopt,

en zag in december 1998 het licht. Sinds Windows 98 is

geïnstalleerd komt iedere medewerker die zijn pc opstart,

automatisch in het intranet terecht. Daar vindt hij of zij

naslagwerken, actuele informatie, project-georiënteerde

informatie en vele verwijzingen naar relevante externe

(web)bronnen.

Maar toen kwam de reorganisatie. Per 1 oktober 1999

zijn de bestaande acht beleidsafdelingen omgezet in vier

beleidssectoren met elk een eigen front- en back-office.

De informatiespecialisten zijn toegevoegd aan de beleids-

sectoren. De overige medewerkers vervullen hun taken

binnen het Facilitair bedrijf of het Bedrijfsbureau van de

concernstaf. Per 1 juli 2000 zal het Informatiecentrum in

de oude vorm dan ook niet meer bestaan.

Organisatorisch is het intranet nu zo ingebed, dat het

hoofd Communicatie eindverantwoordelijk is voor de con-

tentorganisatie en het hoofd Facilitair bedrijf voor de

infrastructuur. Riek Lem, hoofd Afdeling Communicatie:

‘IIE heeft alles te maken met corporate identity en corpo-

rate image, vandaar dat de inhoudelijke sturing bij mij is

gelegd.’ De informatiespecialisten bij de beleidssectoren

hebben een stimulerende en coördinerende rol voor IIE,

maar geen verantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijk-

heid voor de inhoud ligt namelijk bij de sectordirecteuren.

Aanvankelijk bestond de beheersorganisatie uit één tech-

nisch georiënteerde webmaster en twee databankcoördi-

natoren van het Informatiecentrum. Op verzoek van de

webmaster is op elke afdeling een intranetcoördinator als

contactpersoon aangewezen. Sinds in het voorjaar van

1999 de nieuwsscroller* verwijst naar volledige documen-

ten in victor en beleidsmedewerkers actief worden ge-

attendeerd op interessante zaken, is er een redactieraad

actief. 

Sinds kort is Soraya Kluft aangesteld als coördinator web-

sites, in plaats van de webmaster. ‘Het is nu voor de vng
heel belangrijk dat er duidelijkheid komt, is en blijft over

alles wat met IIE te maken heeft.’ Zij werkt mede het IIE-

beleid uit, voert de regie, stippelt een taakverdeling uit,

stelt richtlijnen vast en werkt mee aan het continue verbe-

tertraject. Zij is ook het vaste centrale aanspreekpunt voor

gebruikers en sitebeheerders. 

Van meet af aan was duidelijk dat alle via het intranet

gepubliceerde informatie integraal doorzoekbaar zou

moeten zijn. Medewerkers hoeven geen kennis te hebben

van de interfaces van de afzonderlijke databases, en moe-

ten met eenvoudige trefwoorden een redelijk zoekresul-

taat kunnen krijgen. Zij hoeven dankzij de zoekschil (zie

figuur zoekscherm) slechts één interface te leren kennen.

Na een uitgebreid onderzoek naar bruikbare search engi-

nes, uitgevoerd door de auteur van dit artikel, heeft de

vng gekozen voor Excalibur RetrievalWare. ‘Excalibur

werkt zelf met een algemeen Nederlands semantisch net-

werk. Op verzoek van de vng is daar onze eigen the-

saurus aan toegevoegd, zodat het bestuurlijk-juridisch

jargon nu ook gecombineerd is met het semantisch net-

werk,’ vertelt Ellen van der Sar, hoofd Informatiecentrum.

‘Een mooie functionaliteit van de zoekschil is de keuze-

mogelijkheid om één, meer of alle bronnen tegelijk te

doorzoeken.’

V

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is in Den
Haag gevestigd in één hoofdgebouw, met enkele in de directe
nabijheid gelegen nevenpanden. Daar zijn zo’n vijfhonderd
medewerkers gehuisvest, waaronder circa tweehonderd
beleidsmedewerkers. Al sinds 1989 beschikt de VNG over een
intern computernetwerk voor alle panden. In 1996 kwam er een
publieke website met openbare informatie voor al die geïnte-
resseerde instellingen en organisaties die geen abonnement
hebben op GemNet (het gemeenschappelijk netwerk van VNG
en de n.v. Bank Nederlandse Gemeenten / BNG).
Parallel aan de ontwikkeling van een intranet heeft de VNG zich
gereorganiseerd onder meer met het oog op verbetering van de
dienstverlening. Door de lessen die geleerd zijn én de nieuwe
manier van werken, die sinds oktober 1999 geleidelijk is door-
gevoerd, is het intranet nu toe aan een ‘doorstart’. Het belang-
rijkste doel van het intranet is het bevorderen van de interne
kennisuitwisseling. Het bevorderen van kennisuitwisseling is
in een stroomversnelling gekomen door het oprichten van
front-offices. De medewerkers daarvan kunnen immers niet
zonder actuele informatie en kennis. En hoe beter zij op de
hoogte zijn van de specialismen en activiteiten van de collega’s
in de back-offices, des te gerichter kan een vraag worden door-
gespeeld. Kennisdeling is met name van groot belang als het
gaat om sectoroverschrijdende onderwerpen, bijvoorbeeld
‘huisvesting van asielzoekers’. Of een wethouder nu de ene of
de andere betrokken front-office belt, het antwoord moet iden-
tiek zijn én dus compleet.
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Als belangrijke voordelen van het intranet voor vng-

beleidsmedewerkers zijn te noemen:

• de mogelijkheid om met één zoekinterface alle beschik-

bare bronnen te kunnen doorzoeken, ongeacht met

welke applicatie een bron wordt opgebouwd;

• het feit dat zoveel mogelijk van de ontsluitbare informa-

tie nu op één plaats te vinden is. Er zitten uiteraard (nog)

hiaten in, denk aan (concept)stukken waarvan de beleids-

medewerker beoordeelt dat ze niet interessant genoeg

zijn voor anderen, of conceptstukken die een beleidsme-

dewerker meeneemt van een departement;

• waardevolle vng-documenten kunnen in een vroeg stadi-

um full-text beschikbaar zijn.

Inhoud intranet
victor zelf biedt in veertien beleidsterrein-rubrieken de

aangeleverde volledige documenten aan in html-formaat.

Binnen een rubriek is de informatie gesorteerd op sub-

beleidsterrein, daarbinnen op type document en dan op

datum. Ook is voor enkele lopende projecten een verzame-

ling documenten bij elkaar geplaatst. Standaarddocumen-

ten, zoals ledenbrieven en nieuwsbrieven (gemiddelde

omvang één A4), kunnen door de Centrale Tekstverwer-

kersafdeling (CTV) met een template snel worden omge-

zet naar html. Voor omvangrijkere documenten moet in

overleg een inhoudsopgave met hyperlinks worden

bedacht.

Het intranet omvat sites met onder meer het rechtspositie-

reglement, het menu van de kantine en de volledige tekst

van de leden- en nieuwsbrieven. Als eerste externe bron

zijn de databanken van het NIWI binnen victor door-

zoekbaar. Aanvankelijk waren er veel meer externe bron-

nen gepland, maar cd-romdatabanken blijken in de prak-

tijk moeilijk te indexeren door de eigen search engine.

Verder kan elke vng-medewerker zoeken in:

• het interne telefoonboek, met pasfoto’s van iedereen, kan

uitgroeien tot een curriculumdatabase;

• alle nieuwsberichten uit de nieuwsscroller;

• de bibliografische databank LOCI;

• het postregistratiesysteem Walvis Post voor Windows

(beschrijvingen van alle in- en uitgaande correspondentie

van de vng sinds 1990, met een link naar de gescande

documenten);

• de databank Sevilla (het vraag- en antwoordregistratiesys-

teem van de vng, dat in eerste instantie uitsluitend werd

gebruikt door de medewerkers van het Informatiecentrum,

maar nu voor de front-offices van groot belang is);

• de zogenaamde Q-publiekschijf (de plaats op het netwerk

waar medewerkers van een afdeling hun eigen stukken

beschikbaar kunnen stellen voor collega’s). De beveiliging

van WP/Worddocumenten is zo geregeld, dat onbevoeg-

den de documenten alleen in een ReadOnly-viewer kun-

nen openen. Bevoegden kunnen desgewenst wel een stuk

opnieuw bewerken.

Veel vng-documenten zijn in de huidige opzet op verschil-

lende plaatsen in het intranet te vinden:

• op de afdelingsschijf: de voorlaatste en de definitieve ver-

sie als WP/Worddocument;

• in het postregistratiesysteem: aan de registratie van de

uitgaande post is een image van het WP/Worddocument

met stempels en handtekening gekoppeld;

• op de Q-publiekschijf de definitieve versie als WP/Word-

document;

• op de intranetsite zelf onder de betreffende rubriek: de

html-versie van het definitieve document;

• in de nieuwsscroller van victor: een verwijzing naar het

document, als dit actueel is.

Geleerde lessen 
De directie van de vng was snel overtuigd van de bruik-

baarheid van internettechnologie. Het commitment van de

directie is bijzonder groot en dat wordt door alle betrokken

medewerkers als een belangrijke stimulans ervaren.

Dankzij een grote inspanning is het vng-intranet uiteinde-

lijk van de grond gekomen. Ook al lukte het niet om de

centrale search engine al bij de lancering van het intranet,

begin december 1998, erbij te hebben. Het hele opbouw-

proces verliep uiteraard met vallen en opstaan. En niet elk

deelproject is uiteindelijk voldoende uit de verf gekomen.

De eigen automatiseringsafdeling was en is onderbemand.

Ook liet het vertrek van medewerkers, zoals diverse appli-

catiebeheerders en de webmaster, ernstige sporen na. Na

hun vertrek bleek dat er met zoveel verschillende tools was

gewerkt en dat er onder druk van de omstandigheden zo

weinig documentatie was nagelaten over de structuur van

de websites en de daarbij behorende tools, dat het onmo-

gelijk was om zonder meer door te werken met deze ‘erfe-

nis’.

De mensen die werkten aan de deelprojecten opereerden

lange tijd nagenoeg uitsluitend voor zichzelf, zonder goed

te weten hoe ver de andere deelprojectgroepen waren en

zonder voldoende te communiceren richting de rest van

de organisatie. Dat had een onverwacht gevolg: binnen de

organisatie bleek er in het algemeen voor een intranet

onvoldoende draagvlak te bestaan. Dit werd extra voelbaar,

omdat de meeste voor het intranet enthousiaste medewer-

kers er toch al via één of meer deelprojecten bij betrokken

waren. Dit had tot gevolg dat er aanvankelijk zeer weinig

raadplegingen plaatsvonden, en dat het publiceren op het

intranet moeizaam op gang kwam. Het was ook niet

IIE: Internet, intranet en extranet

De VNG wil documenten en kennis delen met de leden. De
actieve uitwisseling van kennis en informatie is verdeeld over
vier gremia. De corresponderende websites op het internet,
intranet en extranet (IIE) hebben de volgende karakteristieken:
De publieke website biedt openbare informatie. Dit is de klein-
ste aangeboden eenheid van het informatie- of communicatie-
systeem.
Het intranet vormt de grootste eenheid, alleen beschikbaar
voor alle VNG-medewerkers. Dit omvat zowel alle openbare
als alle besloten informatie, al dan niet reeds gecommuni-
ceerd richting leden.
Het algemene extranet wordt toegankelijk voor alle leden. Hier
is méér kennis en informatie te vinden dan de openbare infor-
matie, maar ook weer niet àlle besloten informatie. 
De communities vormen een bijzonder gremium: de ‘doel-
groepen binnen de doelgroep’. De leden van een dergelijke
community kunnen beschikken over alle besloten informatie
voor die specifieke groep of commissie.
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bevorderlijk voor het gebruik van het intranet dat vng-

medewerkers zelf victor op hun pc moesten installeren

én dat de centrale search engine pas in de loop van maart

1999 goed geïmplementeerd raakte. Nu iedereen bij het

opstarten automatisch eerst op het intranet terecht komt

en steeds meer medewerkers de cursus Sevilla/Search
engine hebben gevolgd, neemt de bekendheid van de intra-

netbronnen toe. 

Nota bene: vóór de komst van het intranet werden de cen-

trale bronnen, zoals LOCI, ook al niet veel geraadpleegd

door de beleidsmedewerkers zelf. Voor velen van hen

blijkt dus niet alleen het fenomeen intranet nieuw te zijn,

maar ook hetgeen daarop wordt aangeboden.

Documentmanagement verdient meer aandacht dan het

tot nu toe heeft gekregen. Een teveel aan verschillende ver-

sies van documenten op het intranet biedt geen goede uit-

gangspositie voor diensten aan de leden. Momenteel

bepaalt de plaats waar een stuk is opgeslagen de status

ervan. Wat dat betreft is er duidelijk behoefte aan meer

structuur. In de toekomst moet dat soort meta-informatie,

samen met auteurs- en ‘houdbaarheidsgegevens’ aan het

document zelf hangen. Op basis van die meta-informatie

kan dan ook de autorisatie- en indexeerstrategie worden

uitgestippeld. Voor het vaststellen van werkbare bewaarter-

mijnen van elektronische documenten is een herijking van

het archiveringsbeleid nodig.

Communicatie
De kosten gaan een hele tijd voor de baat uit. Pas als de

interactiviteit op gang komt, gaat het intranet zijn belang-

rijkste functie vervullen. Van het opzetten van het intranet

heeft de vng geleerd dat er meer en duidelijker gecommu-

niceerd moet worden, wil de hele organisatie daadwerke-

lijk meewerken. Het aanleveren van de volledige teksten

van alle documenten loopt nog niet naar wens. Een afge-

handelde notitie zou door de auteur op de Q-publiekschijf

moeten worden geplaatst; dat gebeurt nog lang niet in alle

gevallen. Veel medewerkers weten niet wat ze moeten

doen of wat er van ze verwacht wordt. ‘Communiceren

blijkt dus heel belangrijk te zijn. Daarmee voorkom je ook

dat er binnen de organisatie de indruk ontstaat dat het

intranet maar van een paar mensen is, in plaats van van

iedereen,’ zegt Sylvia ten Holder die zich als organisatie-

adviseur sterk gemaakt heeft voor de beheersorganisatie.

‘Het continu onder de aandacht houden van de ontwikke-

lingen rond het intranet en het extranet is nu een verbeter-

punt voor de vng.’

De contentorganisatie moet op orde zijn, dat blijkt het

allerbelangrijkste. Kees Duijvelaar, ICT-beleidscoördinator:

‘De procedures voor wie wat aanlevert en de aanleverdisci-

pline zijn bepalend voor het uiteindelijke succes van het

intranet.’ Ook Riek Lem benadrukt dat het van groot

belang is om de interne beheersorganisatie voor elkaar te

hebben. En dit is complexer naarmate er meer mensen bij

moeten worden betrokken. Toch vindt zij het heel belang-

rijk om zowel in de opbouwfase als in de operationele fase

hierover te blijven communiceren. 

‘Het intranet staat of valt met de aantrekkelijkheid, actuali-

teit en compleetheid ervan,’ aldus Ellen van der Sar. ‘De

informatiespecialisten, alias applicatiebeheerders, zijn voor

een belangrijk deel verantwoordelijk voor het waarborgen

van de kwaliteit, de structuur en de actualiteit van diverse

bronnen. Maar voor de compleetheid van volledige teksten

en het in een zo vroeg mogelijk stadium delen van kennis

hebben we alle beleidsmedewerkers nodig.’

Overigens heeft ook de vng te maken met de natuurlijke

aversie van kenniswerkers om hun kennis met elkaar te

delen, en er staat geen premie op het aanleveren van ken-

nis en documenten.

Promotieplan
Iedereen is het er over eens dat het voor auteurs zo

gemakkelijk mogelijk moet worden gemaakt om kennis en

informatie elektronisch te publiceren. De benodigde richt-

lijnen en handleidingen zijn nog niet klaar. Er wordt

gewerkt aan een Handboek VNGnet voor alle webprocedu-

res, met een toelichting en de nodige templates. Er komt

in ieder geval ook een promotieplan voor alle potentiële

auteurs en sitebeheerders van IIE. Sitebeheerders moeten

een html-editorscursus kunnen volgen, maar ook een cur-

sus ‘Webschrijven’. Een interessante notitie op papier is

immers op het beeldscherm meestal onleesbaar. ‘Het

nabootsen van de papieren stromen in het intranet is niet

voldoende,’ zegt Ellen van der Sar. ‘De elektronische infor-

matiestromen moeten breder zijn. Niet alleen komen offi-

ciële publicaties nu eerder centraal beschikbaar dan dat de

titelbeschrijving met abstract in LOCI te vinden is, ook

conceptversies van documenten moeten beperkt centraal

beschikbaar komen en daarover is de discussie nu in volle

gang.’

Tot nu toe is een belangrijke kennisstroom nog niet goed

genoeg gekanaliseerd richting victor. Het betreft die noti-

ties van beleidsmedewerkers die geen oªciële publicatie

(ledenbrief, nieuwsbrief of persbericht) worden.

Uiteraard is de vormgeving ook belangrijk, maar dan voor-

al in die zin dat de structuur van de site ondubbelzinnig

duidelijk moet zijn voor iedereen. De hoofdstructuur van

de eerste versie van het intranet bleek niet duidelijk door

ambigue benamingen en een te diepe hiërarchie. De struc-

tuur van de intranetsite zal compleet worden herzien.

Zoekscherm intranet VNG
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Prioriteit ligt op het moment van het schrijven van dit arti-

kel echter bij het herzien van de structuur en het opnieuw

vormgeven van de publieke website, immers het eerste

visitekaartje van de vng. De ervaringen opgedaan bij de

publieke website en bij victor zullen worden ingezet bij

het ontwerpen van de nieuwe structuur voor victor.

De structuur van een vaste intranet-contactpersoon op elke

afdeling is deels komen te vervallen door de reorganisatie

en deels verwaterd door een gebrek aan communicatie. De

vng gaat het idee van vaste aanspreekpunten nieuw leven

inblazen. Deze mensen kunnen anderen, die misschien

minder vertrouwd zijn met E-media, ondersteunen en ook

de centrale coördinator websites helpen bij de procesbewa-

king, bijvoorbeeld door te signaleren dat verouderde infor-

matie nog niet is weggehaald. 

In de verdere toekomst zullen zoveel mogelijk kantoorge-

reedschappen, zoals tekstverwerker, postbakje en agenda,

met het intranet worden geïntegreerd. ‘Ook zullen functies

worden aangeboden die direct ingrijpen in administratieve

en logistieke processen,’ voorspelt Kees Duijvelaar, ‘zoals

het bestellen van een publicatie, het inschrijven voor een

congres of het verrichten van een betaling.’

Extranet en vervolgplannen
De publieke website wordt opnieuw vormgegeven en

geherstructureerd. Medio januari 2000 komt de vernieuw-

de website in de lucht (zie figuur website). Deze nieuwe

vormgeving zal, om de herkenbaarheid te bevorderen, ook

worden toegepast in het extranet en in het intranet. ‘Zake-

lijk, functioneel, eigentijds en fris,’ somt Riek Lem op. En

de structuur moet de informatie zo direct mogelijk toegan-

kelijk maken.

De informatiebronnen van het intranet zullen, voorzover

van toepassing, via het extranet aan de leden beschikbaar

worden gesteld. Ook de leden zullen met de centrale

search engine naar wens één, meer of alle bronnen kun-

nen doorzoeken. Tussen informatie-eenheden of webpagi-

na’s die met elkaar te maken hebben kunnen speciaal voor

het extranet directe links worden aangelegd. De infrastruc-

tuur voor de communicatie met de leden is er al in de

vorm van GemNet. Er wordt ruimte gemaakt voor besloten

groepen of commissies. 

Kees Duijvelaar erkent dat er hier nog een lange weg te

gaan is. ‘In de toekomst zullen er vele soorten communi-

ties bestaan met de vng als moderator. De moderator

moet stellingen op de site van de community plaatsen en

reageren op de grote lijnen van de discussie. Binnen de

community moeten de deelnemers vrij hun mening kun-

nen ventileren. Uiteindelijk kan de moderator uitkomsten

van deze discussies gebruiken als input voor beleidsvor-

ming. De vng streeft hiermee nadrukkelijk naar meer

interactiviteit met de achterban.’ Het spannendste nog uit

te werken aspect van het extranet is de autorisatie. ‘Wie

gaan we toelaten? En hoe houdt de vng greep op de auto-

risatie van zo’n 80.000 raadsleden en gemeentelijke

beleidsambtenaren?’ vraagt Kees Duijvelaar zich hardop

af.

Verder zal de aanlevering van content beter gefaciliteerd

worden. Maar niet alleen faciliteiten zijn hierbij belangrijk.

Ook de privacy tijdens de meningsvorming speelt een

grote rol. Het is heel belangrijk dat tijdens het denkproces

anderen, die niet deelnemen aan dit denkproces, níet aan

de haal kunnen gaan met onrijpe ideeën. 

De aanvankelijke planning om begin 2000 het extranet

operationeel te hebben is gewijzigd. De vng zal in de loop

van 2000 een aantal (verdere) pilots uitvoeren die het

extranet geleidelijk meer vorm en inhoud geven. 

Kortom
Het hoofddoel van het intranet is het verbeteren van de

interne communicatie en het aanbieden van actuele infor-

matie aan de medewerkers. Het intranet is binnen de vng
doelgericht ingezet, aan het verbeteren van de inzichtelijk-

heid wordt hard gewerkt en de organisatie er omheen is

helemaal op de schop gegaan. Het belang van een goede

beheersorganisatie is bij de vng heel duidelijk geworden.

Een bijzondere bijkomende factor in het opbouwproces

van het intranet vormt de wens om, met het introduceren

van het intranet, ook een interne cultuuromslag en meer

interne en externe kennisuitwisseling te bewerkstelligen. 

Bij de introductie van het intranet is men tegen het feit

aangelopen dat noch het centraal elektronisch publiceren,

noch het zelf zoeken in centraal beschikbare bronnen één-

twee-drie bij de beleidsmedewerkers is ingeburgerd.

Uiteindelijk zal de communicatie binnen de vng niet

alleen veranderen door de komst van het intranet, maar

ook door de communities én door de behoefte van de

front-office-medewerkers aan zoveel mogelijk kennis en

informatie, zo snel mogelijk.

Noot

* De nieuwsscroller is een soort lopende krantenkolom op de homepage

van het intranet. Via deze nieuwsscroller kan iedereen snel op korte

berichten worden geattendeerd. Ook vindt men hier belangrijke nieuwe

beleidsnotities aangekondigd, met een hyperlink naar het originele

WP/Worddocument. Oudere nieuwsberichten worden een tijdlang

bewaard in een MS-Access-database die ook via de centrale search engine

te doorzoeken is.

J.A.M. Smulders is consultant bij Infomare (infomare@wxs.nl).
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