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de eerste versie van een nieuw KM-systeem van start gegaan.
Dat nieuwe systeem is de uitkomst van een in 2003 uitge-
voerde strategic review van kennismanagement binnen Fresh-
fields. ‘Het is een KM-technologieprogramma gericht op de
ontwikkeling van één unified technologieplatform voor de
hele internationale organisatie’, zegt Julia Randall-Kahn,
director of Knowledge Management Development. 

De eerste fase van het project behelsde een herdefiniëring van
de business processen die Freshfields binnen KM wilde
gebruiken en een technologie-evaluatie. Voor de herdefinië-
ring werd een klein team ingesteld, dat bij verschillende
advocaten van verschillende kantoren de wensen inventari-
seerde over werkwijze, functionaliteit en dergelijke. De tech-
nologie-evaluatie omvatte onder meer een marktonderzoek
naar producten die zo veel mogelijk voldeden aan de eisen die
Freshfields stelde aan een KM-systeem. ‘Maar we vonden
niets’, zegt Niven. Daarom koos Freshfields voor de toolkit
benadering, wat vervolgens een shortlist opleverde van twee
leveranciers: de marktleiders Autonomy en Verity. De keuze
viel op de laatste. Randall-Kahn: ‘We hebben heel goed geke-
ken naar de functionaliteit voor classificatie en het bouwen
en onderhouden van taxonomieën. Het snel en fijnmazig
zoeken in informatie – en dus van een goede classificatie – is
voor een organisatie als de onze essentieel. Onze relaties
komen naar ons toe, in het vertrouwen dat wij over de juiste
kennis beschikken. Maar die kennis kan zich heel goed bij
een van onze experts aan de andere kant van de wereld bevin-
den. Daarom is het niet alleen belangrijk dat we onze kennis
kunnen classificeren, maar ook onze expertise, dus dat we
weten wie wat weet.’

Beter en slimmer
Freshfields’ nieuwe KM-systeem wordt gefaseerd ingevoerd.
Hart van het systeem is de Verity search engine K2 Enterprise
met een index van het document management systeem waar-

Internationaal advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus
Deringer implementeert gefaseerd een wereldwijd
kennismanagementsysteem. Hart van het systeem is
zoek- en classificatiesoftware van Verity.
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Freshfields Bruckhaus Deringer (Freshfields) is een
internationaal advocatenkantoor met 2.400 advocaten
in 27 kantoren, verspreid over Europa, Azië en de VS.

Het kantoor geeft juridisch advies aan nationale en multina-
tionale organisaties, financiële instellingen en overheden. In
Europa heeft Freshfields gedetailleerde juridische kennis ver-
zameld over alle lidstaten van de EU en over landen in
Centraal- en Oost-Europa. Dat maakt het bedrijf onder meer
aantrekkelijk voor cliënten die te maken hebben met grens-
overschrijdende transacties. In Azië heeft Freshfields vestigin-
gen in Hongkong, Beijing, Sjanghai, Japan en Singapore.
Van daaruit bedient de organisatie ook landen als India,
Korea, Maleisië, de Filippijnen en Indonesië. Cliënten uit
Latijns-Amerika worden door Freshfields’ kantoren in de VS
geadviseerd. De advocaten van Freshfields zijn wereldwijd
ondergebracht in negen zogenaamde practice groups: ACT
(antitrust, competition, trade), Corporate, Dispute resolu-
tion, Employment, Pensions & Benefits, Environmental,
Planning & Regulatory, Finance, IP/IT (intellectual proper-
ty, information technology), Real estate, en Tax.

KM release #1
Voor een advocaat van Freshfields, waar ook ter wereld, is de
mogelijkheid kennis uit te wisselen en te delen met andere
advocaten in een practice group essentieel. Net zo belangrijk
is gemakkelijke toegang tót en snel kunnen zoeken ín de
informatie waarover de organisatie beschikt. Een geavanceerd
kennismanagementsysteem  is daartoe een onmisbaar instru-
ment. Tot voor kort was de situatie echter verre van ideaal: de
kennis van Freshfields was opgeslagen in een aantal legacy
databases en er waren verschillende technologieplatforms.
‘We draaiden bijvoorbeeld in Duitsland onder Lotus Notes,
in Londen hadden we een zelf ontwikkeld systeem met 12
jaar oude technologie, en in Parijs draait nu nog een webge-
baseerd systeem’, vertelt lead programme manager Simon
Niven. Onder zijn technische leiding is rond 1 mei dit jaar
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Begonnen is met invoering in de VK, de VS, en Nederland.
Randall-Kahn: ‘Het kantoor in Amsterdam was ook al onder-
deel van de pilot, die acht weken in beslag nam. Het is een
soort microkosmos van de gehele organisatie, en de 85
Nederlandse advocaten hebben een zeer positieve houding
tegenover nieuwe technologie.’ De volgende versie wordt
eind dit jaar geïmplementeerd, en dan zullen in Europa ook
landen als Duitsland en Frankrijk er op worden aangesloten.
Deze nieuwe versie zal ook meer functionaliteit bieden, bij-
voorbeeld verschillende opties voor het vinden van content,

in alle content is opgeslagen en indexen van andere kennisda-
tabases. Voor het bouwen en onderhouden van de taxono-
mieën wordt gebruik gemaakt van Verity Collaborative
Classifier. Het document management systeem is gevuld met
circa 2 miljoen gescande (papieren) pagina’s. ‘Achttien ton
papier’, zegt Simon Niven trots. ‘Daarvoor hebben vorig jaar
al onze kantoren hun documenten – met uitzondering van
documenten waarvoor copyright geldt of die (klant)vertrou-
welijk zijn – naar Londen verscheept. Daar zijn ze door een
extern bureau gescand.’

Programme manager Simon Niven en Julia Randall-Khan, director of Knowledge Management Development.
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uitgebreide workflow functies voor het beoordelen en onder-
houden van content, en een zogenaamde guided approach
search, een browsing interface. ‘In principe kun je in de twee-
de release hetzelfde doen als in de eerste, maar beter en slim-
mer’, vult Niven aan. ‘Zo hebben we nu één invoerprogram-
ma voor alle soorten content. Wie nu een nieuwsitem wil
invoeren, doet dat op dezelfde manier als bij een modelcon-
tract. Daarin wordt nog geen onderscheid gemaakt. In de
volgende release maken we dat onderscheid wel, en daardoor
wordt de invoer eenvoudiger.’
Het systeem is in principe voor elke Freshfields-advocaat (via
internet) toegankelijk. Lokale teams kunnen echter de toe-
gang tot bepaalde informatie voor anderen afsluiten, bijvoor-
beeld omdat de lokale wetgeving dat verbiedt. Om die
wereldwijde toegankelijkheid mogelijk te maken, is het
taxonomiesysteem meertalig; aan niet-Engelse teksten zijn
Engelse trefwoorden toegevoegd. Randall-Kahn: ‘Je kunt die
trefwoorden beschouwen als pointers. Wie de onderliggende
tekst niet kan lezen weet tóch dat de kennis aanwezig is, en
kan contact zoeken met het betreffende kantoor.’

Gedeelde verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor invoer en kwaliteit van de
informatie in het KM-systeem is vooral een lokale aangele-
genheid. Maar niet helemaal. Randall-Kahn: ‘Er is een klein,
centraal team – waarvan ik deel uitmaak – dat verantwoorde-
lijk is voor de ontwikkeling van standaards, richtlijnen en
procedures op het gebied van kennismanagement. Dat geldt
ook met betrekking tot invoer en kwaliteit van de informatie.
Eigenaar van de content is echter de lokale practice group.
Freshfields heeft immers een decentrale organisatie met loka-
le kantoren en lokale expertise. Maar omdat het voor ons heel
natuurlijk is databases te delen, hebben we er ook geen enke-
le moeite mee internationale bedrijfsstandaards in acht te
nemen.’ 
Op elk kantoor is een KM manager verantwoordelijk voor
gebruik en onderhoud van de databases. Dat kan zowel voor
één als voor alle practice groups op zijn kantoor gelden. Zo is
het Freshfields-kantoor in Amsterdam actief op het gebied
van zeven practice groups, maar heeft één partner de verant-
woordelijkheid voor kennismanagement voor het gehele kan-
toor. Wel is er per practice group iemand die aan hem rap-
porteert en verantwoordelijk is voor het day-to-day manage-
ment.

Omdat elke practice group op internationaal niveau opereert,
is er dus over het geheel gezien óók een gedeelde verantwoor-
delijkheid. Andere KM managers zijn immers op hun eigen
kantoor ook weer verantwoordelijk voor hun eigen databases.
Het management en de kwaliteitscontrole van de informatie
zijn daarom zowel zaak van de KM community als van elke
afzonderlijke kennismanager die verantwoordelijk is voor de
content van de practice group op zijn kantoor. 

Change management
Er is alles aan gedaan het systeem zo gebruiksvriendelijk
mogelijk te maken. Moeilijke en ingewikkelde procedures
zouden het gebruik immers alleen maar in de weg staan.
Goed kennismanagement is gebaat bij ease of use: je moet er
niet te veel bij hoeven nadenken. De gebruikersinterface is
daarom browsergebaseerd en volledig intuïtief. Training van
de gebruikers kan dan ook tot een minimum beperkt wor-
den. ‘We hebben een unieke benadering van change manage-
ment’, vertelt Randall-Kahn. ‘We gebruiken advocaten uit
practice groups om het systeem te demonstreren in een real
life scenario. Zo werkten we in Amsterdam met een team
advocaten uit verschillende practice groups aan een korte pre-
sentatie voor een teamvergadering. Zij demonstreerden het
systeem in een échte case. Wie het systeem op die manier –
in de praktijk – leert, doet dat sneller dan via een traditione-
le training.’

Of de eerste release van het systeem aan de verwachtingen
voldoet, moet worden afgewacht. Het systeem is nog maar
net operationeel, dus ervaringsgegevens zijn er nog niet.
Maar eind van het jaar komen we er graag op terug.  

Henk Verbooy

– henkverbooy@essentials-media.nl –

Zoeken met Verity
Verity K2 Enterprise (VK2) is een zoekmachine waarmee snel
en op allerlei manieren gezocht kan worden in de informa-
tiebronnen van een onderneming: e-mails, documenten,
databases, contentmanagement systemen, afbeeldingen en
sinds kort ook internet. Gecombineerd met Verity Collabo-

rative Classifier heeft de gebruiker de beschikking over een
zeer geavanceerd systeem voor zoeken, classificeren, en
(gedistribueerd) taxonomie-management. Uitgebreide
informatie is te vinden op www.verity.com
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