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IINTERNET-, INTRANET- EN EXTRANETSITES, samengevat onder

de noemer IIE-voorzieningen, nemen in belang toe voor

organisaties. Of het nu sites zijn die uitsluitend door de

organisatie zelf worden geëxploiteerd, of sites die door een

samenwerkingsverband worden georganiseerd (inclusief

‘portals’), het is allang niet meer ‘iets leuks voor erbij’. De

IIE-voorzieningen zijn een wezenlijk onderdeel van de

organisatie-infrastructuur geworden. Wij concentreren ons

hier vooral op de documentaire informatie op zulke sites,

en minder op het transactieverkeer dat door dergelijke

sites mogelijk wordt gemaakt.

Dat transactieverkeer moet overigens niet worden onder-

schat. Internetsites van bedrijven worden reeds veelvuldig

gebruikt voor het aangaan en afhandelen van transacties.

Een bedrijf als Cisco kent zelfs geen ander communicatie-

kanaal meer. Dergelijk transactieverkeer vereist een hechte,

liefst geautomatiseerde, koppeling met de productiedata

van een organisatie, zodat de catalogus van producten en

diensten altijd up-to-date is.

Ook via intranetsites worden steeds meer transacties afge-

handeld. Bijvoorbeeld op het gebied van personeelszaken,

zoals vrije dagen administreren of interne vacaturebank,

maar ook zogenaamde employeebenefits: klassieke dien-

sten en producten als verzekeringen, cursussen en oplei-

dingen, spaarvormen en dergelijke, en nieuwe diensten 

als de kapper, de stomerij en de supermarkt op kantoor.

Dit laatste verloopt vaak via doorklikmogelijkheden van 

de betreffende dienstverleners.

Dit betekent dat de content op IIE-sites en de wijze waarop

deze in de bedrijfsprocessen wordt ingezet, een integraal

onderdeel van de bedrijfsvoering worden. Het onderhou-

den van content is vanzelfsprekend in eerste aanleg de ver-

antwoordelijkheid van de organisatie-eenheid die de con-

tent heeft geproduceerd, de contentleverancier. De wijze

waarop IIE-voorzieningen en de content daarop worden

ingezet, is echter onderhevig aan gezamenlijk afgesproken

doelstellingen en bijbehorende spelregels (beleid), waarop

toezicht gehouden dient te worden. Hiervoor dient dus

een contentbeheerder te worden aangesteld. Daarbij valt

een parallel te trekken met de automatiseringsafdeling die

toezicht houdt op de netwerkvoorzieningen en de stan-

daardapplicatiesoftware, zonder zich inhoudelijk te

bemoeien met hetgeen de collega’s daarmee doen.

Nu is uitsluitend toezicht houden een activiteit met weinig

toegevoegde waarde. Door hierin een ‘spin in het web’

functie te vervullen, kan de contentbeheerder meerwaarde

leveren. Toezicht, dienstverlening, plus beleidsondersteu-

ning duiden we hier aan met contentmanagement.

Randvoorwaarden 
De volgende randvoorwaarden kunnen veelal aan content-

management worden gesteld.

Kwaliteit: de site dient toegang te bieden tot gegarandeerd

goede informatie en relevante expertise.

Snelheid: een dergelijke site biedt mogelijkheden om zeer

snel op nieuwe ontwikkelingen te kunnen reageren, maar

ook vragen van klanten en medewerkers dienen terstond

te worden opgepakt.

Actualiteit: informatie dient minstens zo snel beschikbaar

te zijn als via andere media.

Samenhang: de site dient geen verzameling losse onder-

delen te zijn, maar een bundeling van relevante zaken.

Exposure: de site dient bekend te worden bij relevante par-

tijen in de markt dan wel binnen de organisatie, zodat zij

graag van dit vehikel ten behoeve van hun doelgroep

gebruik maken.

Zo’n website in combinatie met de relevantie van een der-

gelijke activiteit voor veel organisaties, maakt contentma-

nagement geen nevenactiviteit, maar een kernactiviteit.

Het beheer van de site dient dan ook adequaat te worden

ingericht en de verantwoordelijkheid te zijn van een direc-

tielid. Het zou bijvoorbeeld in het takenpakket van de CIO

(Chief Information Officer) kunnen vallen. Het waarma-

ken van bovengenoemde randvoorwaarden vergt namelijk

vaak het nodige van de organisatie. Voor alle duidelijkheid:

we hebben het niet over technisch beheer, dat zelfs is uit

te besteden, maar over het beheer van de opbouw en de

inhoud van de website.

Bij de opbouw van de website en de achterliggende organi-

satie dient een fundamentele keuze te worden gemaakt

voor een werkwijze. Is de website een verlengstuk van de

huidige manier van werken, of biedt het de mogelijkheid

voor een radicaal nieuwe start? De keuze op dit vlak heeft

consequenties voor organisatie en inhoud van de website.

Taakverdeling
In het algemeen kunnen we onderstaande actoren aantref-

fen rondom IIE-voorzieningen:

• de directie c.q. het bestuur (inclusief de CIO): met taken

op het terrein van beleidsvaststelling (wat willen we), het

ter beschikking stellen van resources (mensen en midde-

len) en de bewaking op de uitvoering;

• de lijnorganisatie: organisatie-eenheden die van de IIE-

voorzieningen gebruik maken als onderdeel van hun

bedrijfsprocessen. Zij hebben taken op het terrein van het

publiceren en actualiseren van content, alsmede het leve-

ren van een bijdrage aan het formuleren van gezamenlijke

afspraken hoe om te gaan met de IIE-voorzieningen;

• de technisch beheerorganisatie: vaak de automatiserings-

afdeling of een partner aan wie dit is uitbesteed. Taken

zijn er op het terrein van het realiseren en beheren van de

benodigde technische infrastructuur, inclusief het onder-

houd van het beheergereedschap waarmee contentleveran-

ciers en -beheerorganisatie hun werk moeten doen;

• de contentbeheerorganisatie: is belast met taken op een

drietal niveaus (zie figuur 1), te weten sitebeheer, site-

management en stimulering en beleid. 

Chris Frowein en Ingeborg Kan

Contentmanagement, 
een nieuwe uitdaging voor bibliotheken

Een nieuwe vorm van dienstverlening door bibliotheken die opgeld doet, is contentmanage-

ment. Dat betekent het faciliteren en monitoren van contentbeheer op intranet-, extranet- en

internetsites van organisaties of netwerken van organisaties. De bibliotheek kan hierbij een

competitief voordeel hebben, maar is niet de enige partij die deze dienstverlening kan en wil

leveren. Chris Frowein en Ingeborg Kan geven inzicht in deze vorm van contentmanagement

en illustreren dit met een case van de Openbare Bibliotheek Rotterdam.

wijderen of aan te tonen dat de betreffende content nog

steeds actueel is. Wordt de betreffende content niet tijdig

geactualiseerd, verwijderd of gerechtvaardigd, dan wordt

de toegang tot deze content geblokkeerd en worden de ver-

wijzingen uit de navigatiestructuur en het zoekmechanis-

me verwijderd;

• het conceptueel beheer van de (menu-)structuur en aan-

geboden wijzen van navigeren, zowel in het algemeen als

voor wat betreft het aanpassen aan nieuwe, gewijzigde of

verwijderde content. Het technisch beheer hiervan

geschiedt door de technisch beheerorganisatie;

• het conceptueel beheer van het zoekmechanisme, zowel

in het algemeen als voor wat betreft het aanpassen aan

nieuwe, gewijzigde of verwijderde content. Het technisch

beheer hiervan geschiedt door de technisch beheerorgani-

satie;

• het verzorgen van een nieuwsdienst (indien van toepas-

sing), hetgeen bestaat uit het kanaliseren van berichten uit

de interne en externe nieuwsdiensten naar geïnteresseerde

gebruikers of nieuwsbronnen;

• het afhandelen en doorverwijzen van reacties via de

‘reactieknop’, ofwel de helpdeskfunctie;

• het actualiseren van de vanuit contentbeheer zelf gepro-

duceerde content;

• het gereed maken voor publicatie van aangeleverde con-

tent, zowel in de zin van advisering hierover, het opleiden

van contentpublicisten, dan wel het in opdracht verzorgen

hiervan;

• het adviseren van en participeren in ontwikkelingsprojec-

ten van organisatieonderdelen of partners.

De laatste twee taken zullen in het algemeen niet vanuit

een generiek budget worden uitgevoerd, maar tegen een

bepaalde vergoeding of volgens het verrekeningsmechanis-

me dat in de organisatie gebruikelijk is.

Onder sitemanagement vallen taken die samenhangen

met de uitvoering van het beleid rondom de IIE-voorzie-

ningen en het rapporteren over het functioneren van de

contentbeheerorganisatie en de IIE-voorziening. De vol-

gende taken vormen het sitemanagement:

• het beheer van de richtlijnen voor het publiceren op de

IIE-voorziening. Dit betreft in principe de invulling van de

secretariaatsfunctie van de Redactieraad (zie verderop);

• het genereren van managementrapportages ten behoeve

van de directie en de lijnorganisatie omtrent diverse facet-

ten van de IIE-voorziening die met content te maken 

hebben, zoals het gebruik van pagina’s, gebruik navigatie-

structuur, gebruik zoekmechanisme, gebruik reactieknop

en de waardering van deze facetten. Bij gebruik gaat het

zowel om de omvang van de gebruikerspopulatie als om

de intensiteit van gebruik (hoeveel mensen, hoe vaak);

• het beheer van de afspraken met publicerende instanties;

• het adviseren van de directie inzake huidige en nieuwe

ontwikkelingen, veelal in afstemming met een stafafdeling

Informatiebeleid;

• het uitvoeren van innovatieprojecten voor wat betreft

content op IIE-voorzieningen. Kleine experimenten 

kunnen zelfstandig worden uitgevoerd; in grotere pro-

jecten wordt geparticipeerd. Voor deze laatste kunnen 

voorstellen worden gedaan door de contentbeheerorga-

nisatie;

Onder sitebeheer vallen taken die te maken hebben met

het operationele beheer van de website en er voor zorgdra-

gen dat de site voldoet aan eisen van kwaliteit, actualiteit

en samenhang. De volgende taken vallen hieronder:

- het signaleren van nieuwe content, hetgeen veelal geauto-

matiseerd gebeurt;

- het beoordelen – op zijn minst steekproefsgewijs – of

nieuwe content aan de vastgestelde richtlijnen voldoet. Zo

niet, dan wordt de publicerende instantie de gelegenheid

gegeven om binnen een gestelde termijn de content vol-

gens de richtlijnen aan te passen;

- het controleren van de actualiteit van bestaande content,

het liefst grotendeels geautomatiseerd. Publicerende

instanties wordt de mogelijkheid geboden om binnen een

gestelde termijn bestaande content te actualiseren, te ver-

Figuur 1. Typen taken contentbeheerorganisatie
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• het voeren van afstemmend overleg met de technisch

beheerorganisatie en de stafafdeling Informatiebeleid.

Onder stimulering & beleid verstaan we met name het orga-

niseren en faciliteren van contact tussen de beleidsmakers

voor IIE-voorzieningen, de contentleveranciers binnen de

publicerende instanties en de redacteuren; alsmede het

organiseren en faciliteren van gebruikerscommunicatie, bij-

voorbeeld door enkele ‘leuke’ toepassingen te leveren.

Besturing van contentmanagement
Zoals hiervoor al gesteld, is het voor contentmanagement

van groot belang dat in een organisatie de beleidsverant-

woordelijkheid hiervoor op een zo hoog mogelijk niveau, en

dus veelal door de directie, wordt genomen. In de praktijk is

dit vaak niet het geval. Ook hier is een parallel te trekken

met de automatisering c.q. de ICT-functie. In veel organisa-

ties laat de directie belangrijke keuzes op dit gebied, alsme-

de het toezicht op de uitvoering van beleid, volledig over aan

de ICT-afdeling, soms aangevuld met enkele ICT-enthou-

siasten elders uit de organisatie. Daar waar ICT een cruciaal

onderdeel van de bedrijfsvoering is, of in ieder geval wordt,

is dit een houding die om problemen vraagt.

Bij contentmanagement komt deze problematiek nog

pregnanter naar voren, omdat er (nog) geen natuurlijk

naar boven komend organisatieonderdeel is dat hiermee

belast kan worden. Voor internetsites springt vaak de afde-

ling voorlichting of communicatie als leider op; voor extra-

netsites die afdeling die belang heeft bij dergelijke transac-

ties en voor intranetsites is meestal helemaal niets gere-

geld (een ‘free for all’). Daar waar deze voorzieningen

steeds meer in elkaar overlopen is er dus helemaal geen

duidelijke verantwoordelijke. 

Zowel dit facet als het toenemend belang, maken dat de

top van de organisatie verantwoordelijk dient te zijn voor

beleidsvaststelling, beschikbaarstelling van budgetten en

voortgangsbewaking van de uitvoering. Er dient echter wel

een opdrachtnemer binnen de organisatie te worden

gevonden, die (mede) verantwoordelijk is voor de uitvoe-

ring. Bijgaand schema (figuur 2) geeft een voorbeeld van

de verdeling van verantwoordelijkheden in veel organisa-

ties, afgebeeld in een model dat we binnen M&I/PART-

NERS bv daarvoor vaak gebruiken.

Het model maakt in de rijen onderscheid tussen de busi-

ness-, de applicatie- en de infrastructuurlaag en in de

kolommen een onderscheid in de levenscyclus van produc-

ten en processen. Links de beleids- en planningsaspecten;

rechts de gebruik- en beheeraspecten en in het midden de

veranderings- en innovatieaspecten, veelal in de vorm van

projecten. De directie heeft een overall verantwoordelijk-

heid voor de businesslaag en voor de beleids- en plan-

ningsaspecten. Afdelingen hebben verantwoordelijkheid

over hun eigen bedrijfsprocessen en de inzet van IIE-voor-

zieningen daarin. Iets als een stafafdeling informatiebeleid

ondersteunt de directie bij het formuleren van beleid en is

meestal de trekker van grote innovatietrajecten. Beheer op

het applicatieniveau en een deel van de uitvoering van ver-

anderingen is de verantwoordelijkheid van de contentbe-

heerorganisatie; op het infrastructuurniveau is dat de tech-

nisch beheerorganisatie (vaak de ICT-afdeling).

Een instrument dat goed in organisaties kan worden inge-

zet voor het nader uitwerken van richtlijnen voor publice-

ren via IIE-voorzieningen is een zogenaamde redactieraad.

De leiding van de organisatie delegeert het opstellen van

spelregels op publicatiegebied (waaronder de inrichting

van het publicatieproces) aan een dergelijk forum, waarin

mensen vanuit de meeste organisatieonderdelen zijn ver-

tegenwoordigd (managementniveau of direct daaronder).

De uiteindelijke richtlijnen, spelregels en eventuele redac-

tiestatuten worden wel door de leiding van de organisatie

vastgesteld. De secretarisrol wordt vervuld door het hoofd

van de contentbeheerorganisatie; voor de voorzittersrol is

het verstandig iemand niet direct uit de top of de beleids-

staf te nemen, maar vanuit een ander organisatieonder-

deel. Wel iemand die enthousiast is voor de mogelijkhe-

den van IIE-voorzieningen.

Vanwege het duidelijk andere accent in het takenpakket

van de contentbeheerorganisatie ten opzichte van de tech-

nisch beheerorganisatie, namelijk veel meer inhoudelijk

dan technisch gericht, ligt het voor de hand hier een ander

bedrijfsonderdeel verantwoordelijk voor te maken. Een

mogelijke kandidaat voor deze functie is de interne infor-

matie-afdeling, oftewel de bibliotheek.

Competitief voordeel 
Wat zijn de voordelen voor een organisatie om de eigen

bibliotheek als contentbeheerorganisatie in te richten? 

De belangrijkste argumenten zijn:

• de meeste bibliotheken, zeker in de publieke sector, zijn

gewend te werken voor zowel interne als externe klanten

en hebben daarmee een goede feeling voor informatie-

behoeften binnen vele doelgroepen;

• medewerkers van de bibliotheek hebben kennis van

informatieverzorging, zoals informatieverwerving (selectie

van externe bronnen), informatiepresentatie en ontslui-

ting, indexering en zoekmechanismen, en dergelijke. 

Dergelijke kennis is bij andere organisatieonderdelen 

zelden voorhanden;

• de bibliotheken staan voor hun eigen bedrijfsprocessen

in de frontlinie van de nuttige inzet van IIE-voorzienin-

gen. De grootste veranderingen vinden daar plaats. Zeker

in organisaties waar taken rond voorlichting en documen-

tatie dicht bij de bibliotheek zijn georganiseerd;

• bibliotheken maken zelf de stap naar kennismanagement

en weten zodoende hoe IIE-voorzieningen daarin te inte-

greren.

Naast deze heldere argumenten zijn er echter, in het alge-

meen gesproken, vaak ook duidelijke knelpunten waar-

neembaar, die maken dat het succesvol oppakken van deze

nieuwe vorm van dienstverlening niet bij voorbaat een

succes wordt. Durf onder ogen te zien dat:

• bibliotheken niet gewend zijn kort op de primaire pro-

cessen van organisaties te werken, met de daarbij horende

responstijden;

• bibliotheken zodoende wel eens de nodige slagvaardig-

heid missen;

• bibliotheken binnen organisaties niet altijd in hoog aan-

zien staan en soms een ‘credibility’ barrière in de organi-

satie moeten overwinnen;

• bibliotheken in de organisatiestructuur vaak diep wegge-

stopt zitten. Als IIE-voorzieningen daadwerkelijk van groot

belang worden voor een organisatie, dienen de daarvoor

verantwoordelijke organisatieonderdelen meer in het zicht

te geraken en positie gelijkwaardig aan de lijnorganisatie-

onderdelen in te nemen.

Wanneer de bibliotheek verblijd wordt met de opdracht

een contentbeheerorganisatie te gaan opzetten voor IIE-

voorzieningen, is het verstandig een duidelijke sterkte-

zwakteanalyse te maken en kritisch te zijn op de samen-

stelling van het team dat de kar moet gaan trekken. ‘U

krijgt maar één kans een goede eerste indruk te maken’.

Een beetje ‘overkill’ in de beginperiode kan daarom geen

kwaad. Een vroegtijdige bemoeienis in de projectorganisa-

tie die de IIE-voorziening realiseert is daartoe essentieel,

evenals een gedegen testperiode.
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Figuur 2. Functiemodel verantwoordelijkheden IIE-voorzieningen

ABC I•RIS 

De OB Rotterdam als contentbeheerorganisatie voor de gemeente

Met contentbeheer voor de overkoepelende intranetsite deed de Openbare Bibliotheek Rotterdam het afgelopen jaar 
ervaring op binnen de gemeente Rotterdam. Een korte beschrijving van dit project, alsmede enkele nuttige tips.

In 1998 en 1999 heeft de Gemeente Rotterdam een com-

municatie-infrastructuur geïmplementeerd die voor alle

diensten van de gemeente bruikbaar diende te zijn. Daar-

voor was het zo dat elk gemeentelijk organisatieonderdeel

(in totaal meer dan veertig diensten en deelgemeenten,

verspreid over zo’n honderd locaties) een eigen netwerk

(LAN) had, met eigen netwerkverbindingen naar buiten

(internet, GemNet). Een gezamenlijke voorziening maakte

onderlinge datacommunicatie mogelijk en was kosteneffi-

ciënt voor verbindingen naar buiten. 

Na de technische realisatie van Intranet•Rotterdam is men

in 1999 gestart met het realiseren van een breed en

gestructureerd informatieaanbod over dit netwerk voor alle

ambtenaren en bestuurders van de gemeente. Hiertoe is

de projectorganisatie I•RIS (Intranet•Rotterdam Inhoud en

Structuur) in het leven geroepen. Deze organisatie heeft,

onder leiding van het Bureau Informatiebeleid van de

Bestuursdienst, een instrument doen ontwikkelen waarmee

informatie via het intranet kon worden ontsloten en be-

schikbaar worden gesteld aan alle ambtenaren en bestuur-

ders van de gemeente Rotterdam. Dit instrument is I•RIS

genoemd. De bouwbegeleiding gebeurde door de project-

organisatie; de bouw is uitbesteed aan een ICT-leverancier. 

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van I•RIS is dat 

iedere ambtenaar de mogelijkheid heeft om zelf recht-

streeks te publiceren op het intranet. Daarmee is het mo-

del van een centrale webredactie losgelaten. Een van de

redenen daarvoor is dat er rond de 8.000 van de 20.000

Rotterdamse ambtenaren toegang hebben tot het intranet

en dat het deels produceren, redigeren, plaatsen en behe-

ren van informatie voor een groep met een dergelijke om-

vang een te grote beheerorganisatie zou vergen. Derhalve

is gekozen voor een intranet met decentrale publiceermo-

gelijkheden en tegelijk het opzetten van een centrale

beheerorganisatie met als belangrijkste taken: stimulering

van het gebruik, kwaliteitsbewaking, het ondersteunen van
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contentleveranciers binnen de diverse organisatieonderde-

len en het beheer van de I•RIS-applicatie. 

Opbouwfase
Tijdens de eerste fase van het project heeft men zich

gericht op het tegelijkertijd opzetten van een zogenaamde

ApplicatieBeheerorganisatie voor Content voor I•RIS (ABC

I•RIS genaamd). Hiervoor is de Openbare Bibliotheek Rot-

terdam als partner aangezocht. Daarbij is gekeken naar

wat de onderliggende principes zijn van de taakverdeling

tussen de diverse betrokkenen bij de totstandkoming en

het beheer van content. Tevens is onderzocht welke taken,

bevoegdheden en verantwoordelijkheden er zouden kun-

nen liggen bij de beheerorganisatie. Daarnaast is gekeken

welk type functionarissen nodig zijn voor effectief en effi-

ciënt applicatiebeheer voor content en langs welke stappen

ABC I•RIS tot stand zou kunnen komen.

Mede op basis van de in figuren 1 en 2 gepresenteerde

modellen heeft het managementteam van de Openbare

Bibliotheek Rotterdam het besluit genomen een beheer-

organisatie op te gaan zetten. Dit mede met het oog op 

het in de toekomst ook kunnen vervullen van die rol voor

soortgelijke initiatieven, zoals de website van de gemeente

Rotterdam, de al in gebruik zijnde Cultuurzone, en derge-

lijke. Het doel was dat op 1 januari 2001 een volledig inge-

richte en operationele beheerorganisatie gerealiseerd zou

zijn, vanaf 2001 meedraaiend in de normale gemeentelijke

budgetcyclus.

De Bibliotheek is vroegtijdig in het I•RIS-project betrok-

ken. Het voordeel daarvan was dat enkele medewerkers

van de OB konden meedraaien in het project om daar rele-

vante kennis en vaardigheden op te doen. De overdracht

van de werkzaamheden van de projectorganisatie naar de

Openbare Bibliotheek verliep daardoor redelijk soepel. 

De inrichting van een nieuwe afdeling met nieuwe taken

binnen de bibliotheek bracht met zich mee dat de biblio-

theek zich moest bezighouden met het vaststellen van

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de

nieuwe beheerorganisatie (ABC I•RIS). Ook diende men

de benodigde procedures en richtlijnen rondom content-

en applicatiebeheer en informatieleverantie op te stellen,

uit te testen en vast te stellen. Er moesten medewerkers

voor ABC I•RIS worden geworven en ingewerkt en er

dienden organisatorische en technische hulpmiddelen

voor content- en applicatiebeheer te worden aangeschaft

dan wel ontwikkeld en ingericht.

Daarnaast moest de bibliotheek afspraken maken en vast-

leggen met andere besturende en beherende partijen bij

Intranet•Rotterdam, waaronder het gemeentebestuur, het

Bureau Informatiebeleid, de I•RIS-projectorganisatie, de

exploitatieorganisatie van het Intranet•Rotterdam en het

managementteam van de Bibliotheek. Deze afspraken had-

den betrekking op het creëren van randvoorwaarden (het

instellen van een Redactieraad, budgetten), de afbakening

van bevoegdheden, en het inrichten van overlegstructuren.

Bovendien werd duidelijk dat de beheerorganisatie ook

zelf content publiceert, zoals algemeen nieuws over de

gemeente en het bewerken van informatie uit de Persdata-

bank. Bovenstaande punten werden voortvarend opgepakt. 

Nieuwe taken, andere eisen
Bij de inrichting van de ABC I•RIS werd onderscheid

gemaakt tussen taken met betrekking tot stimulering en

beleid, sitemanagement en sitebeheer.

Op het vlak van stimulering en beleid van het intranet

werd I•RIS in een aantal symposia gepresenteerd aan lei-

dinggevenden en medewerkers van alle diensten. Commu-

nicatiemedewerkers binnen de diensten werden gevraagd

als aanspreekpunt te fungeren voor de informatie op I•RIS

van de eigen dienst. Daarnaast is I•RIS met een groot

communicatieoffensief in de Rotterdamse gemeente neer-

gezet. Alle diensten zijn bezocht om hen te stimuleren

informatie op I•RIS te zetten. 

I•RIS zelf heeft, naast samenhangende informatieve

rubrieken, enkele rubrieken die het gebruik van het medi-

um dienen te stimuleren. I•RIS is uitgebreid met de eerste

elektronische naam- en adressengids waarin alle ambtena-

ren van de Rotterdamse gemeente zijn opgenomen. Daar-

naast is er een rubriek met al het actuele nieuws van en

over Rotterdam, is er een mogelijkheid om discussies te

beginnen en is een rubriek ingesteld waarbij ambtenaren

de mogelijkheid hebben om spullen aan te bieden of af te

nemen (één van de aangeraden ‘leuke’ toepassingen). Ver-

der is er een mogelijkheid om een vakgenootschap op te

richten, speciaal bedoeld om communicatie tussen vakge-

noten van de verschillende diensten te stimuleren. 

Op het terrein van sitemanagement wordt een Redactie-

raad ingesteld. Deze Redactieraad krijgt als taak richtlijnen

te ontwikkelen voor het publiceren op I•RIS. Ook is er een

enquête gehouden over de waardering van de structuur

van het medium. ABC I•RIS voert regelmatig overleg met

het Bureau Informatiebeleid en de technisch beheerorga-

nisatie van de infrastructuur. De beheerorganisatie is het

eerste aanspreekpunt richting de bouwer van de applicatie,

meldt storingen en bewaakt de voortgang ervan. Om het

gebruik van I•RIS te stimuleren worden actieve contentle-

veranciers binnen diensten (bijvoorbeeld medewerkers van

dienstoverstijgende projecten zoals de speciale collegepro-

gramma’s) gestimuleerd en intensief begeleid bij het ge-

bruik van I•RIS als communicatie- en informatiemedium. 

Bij de inrichting van de ABC I•RIS-organisatie is onder-

scheid gemaakt tussen de functie van informatiemanager

en die van ‘technisch’ sitebeheerder. Sitebeheerders hou-

den zich bezig met taken als het onderhoud van de appli-

catie, het toekennen van de juiste rechten aan mensen die

willen publiceren, het aanmaken van de juiste menustruc-

turen, het beheren van de database en het ondersteunen

van de helpdesk. De informatiemanagers leggen zich toe

op de informatievoorziening op het intranet, het adviseren

van mederwerkers over het structureren van informatie,

het beoordelen van de inhoud aan de hand van de richtlij-

nen, het verzorgen de nieuwsvoorziening en de naam- en

adressengids, het geven van scholing aan mensen die wil-

len publiceren, het verzorgen van de communicatie naar

de publicisten, het bemannen van de helpdesk. Daarnaast

verzorgt een communicatiemedewerker de communicatie

over het intranet naar de diverse doelgroepen. De coördi-

nator houdt zich bezig met het aansturen van het team en

met het accountmanagement binnen de gemeente. De

organisatie is binnen de bibliotheek gepositioneerd onder

het hoofd Communicatie en Nieuwe Media (lid van het

managementteam).

De inrichting van de beheerorganisatie binnen de biblio-

theek verliep, zoals ieder leerproces, met vallen en

opstaan. Het inwerken in de nieuwe materie en het

opdoen van vaardigheden namen meer tijd in beslag dan

oorspronkelijk gepland. Dit kwam mede doordat de

beheerorganisatie in eerste instantie krap was ingericht

met uitsluitend deeltijdfuncties, waarbij weinig tijd gere-

serveerd was voor kennisoverdracht. Bovendien kostte het

behoorlijk veel tijd om voor bepaalde functies geschikte

kandidaten te werven. De rol van coördinator werd daar-

door tijdelijk extern ingevuld. 

De eisen, gesteld aan het team, verschilden van de eisen

die aan de leden werden gesteld als medewerker van de

bibliotheek. Zo werd binnen het team meer projectmatig

gewerkt, waarbij een pro-actieve, slagvaardige houding

werd verwacht. Men diende een aantal processen strak te

leren bewaken en zelf in te grijpen op het moment dat er

van het afgesproken pad werd afgeweken. Het zich eigen

maken van de nieuwe tools kostte eveneens tijd. Ondanks

deze nieuwe eisen heeft het team met veel enthousiasme

gewerkt aan het neerzetten van de beheerorganisatie.

Uitbouw
Ervaring leert dat I•RIS veel toegevoegde waarde heeft bij

dienstoverstijgende projecten of producten. Voorts is het

vakgenootschap, waardoor voor het eerst virtuele dwarsver-

banden tussen de diensten ontstaan, een succes. Ook van

de naam- en adressengids wordt flink gebruik gemaakt.

De eerste tweedehands auto's werden al snel via de adver-

tentierubriek verkocht. De bekendheid van I•RIS is sinds

maart 2000 toegenomen, maar de positionering van het

medium blijft een aandachtspunt. 

Belangrijk blijft de verankering van de beheerorganisatie

binnen de gemeentelijke organisatie en de financiering

ervan. Redelijk wat tijd is gaan zitten in laten verhelpen

van kinderziekten uit de applicatie (door de bouwer).

Bovendien kostte het (en dat is nog steeds een belangrijk

aandachtspunt) behoorlijk wat overredingskracht om dien-

sten te stimuleren informatie aan te bieden via het gemeen-

tebrede intranet, zeker omdat sommige diensten zelf reeds

een eigen intranet hadden of bezig waren dit te realiseren. 

Aangezien de bibliotheek heeft laten zien dat zij in staat

was in enkele maanden een beheerorganisatie neer te zet-

ten voor het gemeentebrede intranet, is haar gevraagd

tevens het applicatie- en contentbeheer te verzorgen voor 

de internetsite van de gemeente Rotterdam. Deze inter-

netsite bouwt voort op de technologie en structuur van

I•RIS en sluit daardoor uitstekend aan bij de taken van

ABC I•RIS. 

Tips
Wat valt er voor bibliotheken die contentmanagement voor

derden overwegen nu te leren uit de casus van OB Rotter-

dam? Een aantal tips als geheugensteuntje.

• Zet bij de opzet van een beheerorganisatie de formatie in

het begin ruim in. Nadat men zich taken heeft eigen

gemaakt, kan de formatie altijd worden bijgesteld. De

inwerktijd wordt hierdoor aanzienlijk verkort.

• Zorg bij de opzet van een beheerorganisatie voor IIE-

voorzieningen dat medewerkers kunnen meedraaien in

het ontwikkelingsproject om zo kennis en vaardigheden

op te doen.

• Leg de verantwoordelijkheid voor een beheerorganisatie

zo hoog mogelijk in de organisatie. 

• Stel het managementteam regelmatig op de hoogte van

de ontwikkelingen van de nieuwe functie van de biblio-

theek en zorg voor voldoende draagvlak.

• Zorg ervoor dat de opdrachtgever (de top van de organi-

satie) betrokken is en blijft. Laat hen resultaten formule-

ren over wat zij met de IIE-voorzieningen willen bereiken

en zorg ervoor dat ze deze blijven monitoren.

• Begeleid medewerkers in hun nieuwe rol. Stel in eerste

instantie een team samen zonder veel deeltijdwerkers en

neem hierin ook ‘vers bloed’ op in de vorm van resultaat-

gerichte teamleden die anderen op sleeptouw kunnen

nemen.

• Ontwikkel goede procedures en stem deze af met alle

betrokken partijen. Stel taken, verantwoordelijkheden en

bevoegdheden per functie op.

• Zorg voor duidelijke afspraken bij de overdracht van de

projectorganisatie naar de beheerorganisatie en bespreek

dat met alle betrokken partijen.

• Bekijk samen met de doelgroepen wat het medium voor

hen kan betekenen. Benader organisatieonderdelen op ver-

schillende niveaus. Het incorporeren van een nieuw medi-

um neemt behoorlijk wat tijd in beslag.

• Zorg voor een attractief medium. Haal zoveel mogelijk

fouten uit de applicatie tijdens de projectfase in de test-

omgeving. Fouten die er na de lancering in blijven zitten,

doen het enthousiasme van contentleveranciers snel afne-

men. Behandel ze dus allemaal als zeer belangrijke klan-

ten. Investeer in hechte relaties met voorlopers.

Contentmanagement van IIE-voorzieningen biedt op deze

wijze een interessant nieuw taakveld voor bibliotheken. De

juiste competenties zijn misschien niet volledig aanwezig,

maar voor de organisatorische ophanging van dergelijke

beheerorganisaties is de bibliotheek een natuurlijke loca-

tie. Een goede teamsamenstelling en steun van het verant-

woordelijk management van zowel organisatie als geheel

(opdrachtgever) als van de bibliotheek (opdrachtnemer)

zijn belangrijke randvoorwaarden om deze nieuwe tak van

dienstverlening succesvol te kunnen implementeren. 
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