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Zoeklicht werd prisma

Van information broker naar
kennismanager

Het bedrijf zelf transformeert continu en groeide de laatste zeven jaar

met vijftig procent - per jáár en autonoom. De informatiebehoefte en

daarmee de informatievoorziening wijzigt er al even continu. ‘Ik werk

hier nu bijna vijf jaar en mijn functie is elk half jaar nog veranderd’,

meldt de information broker. Een kijk in de informatiekeuken van

Bikker, zelfstandig communicatieadvies- en conceptontwikkelings-

bureau, met als standplaats de Rotterdamse Veerhaven.

LEENDERT BIKKER BEGINT in 1989 een pr-bureau dat zich
concentreert op journalistieke producties, brochures

en free publicity voor bedrijven in met name de IT-
branche. Binnen twee jaar zijn er bij zijn bureau acht
mensen werkzaam: adviseurs, traffic managers, secreta-
riaat. Als ontwerpbureau Stet Grafisch Ontwerp is inge-
lijfd en het volwaardig lidmaatschap van de Vereniging
voor Public Relations Adviesbureaus (VPRA) verworven,
is Bikker met acht personeelsleden een middelgroot bu-
reau. In 1994 verandert de naam in Bikker Communicatie
Groep bv en werken er al 24 mensen.

Stephanie Redeker: ‘In augustus 1994 ben ik hier - als num-
mer 25 - als information broker begonnen met het profes-
sioneel opzetten van de informatievoorziening. Voor die
tijd deed iedereen dat zelf, en echt niet slecht hoor. Advi-
seurs deden deskresearch op hun manier, hadden ook aan-
sluiting op een databank, er was een bibliotheekje dat re-
delijk onderhouden werd, en er werd aan collectievorming
gedaan. Internet was er toen nog niet; wel las men tijd-
schriften, ook voor elkaar, dus er werd al aan kennisdelen
gedaan.’
‘Onze focus lag op de dagbladen. Dat hield verband met
de klantenkring die in het begin grotendeels uit de IT-sec-
tor bestond. Ik hield het nieuws uit die sector bij: over-
heidsbeleid en IT, de jaarresultaten van bedrijven, reorga-
nisaties, enzovoort, en daar attenteerde ik de adviseurs op.
In die fase haalde ik veel uit de dagbladen. Nu nog wel,
maar we putten nu ook meer uit elektronische nieuwsbrie-
ven, de vakbladen op die thema’s, en websites. De commu-
nicatieadviseur moet een goede gesprekspartner zijn voor
de klanten en het is dus heel belangrijk dat hij op de hoog-
te is van het nieuws en van wat er speelt bij de klanten.
Toen ik hier startte en een rondje maakte langs de advi-
seurs, kwam ik er al snel achter dat dáár de informatiebe-
hoefte lag: men wil weten wat er speelt.’

Dat was de eerste fase. De tweede fase gaat in als het be-
drijf, inmiddels gegroeid naar 30 man personeel, overgaat
tot ‘celdeling’. Daniël Doornink, vanaf 1995 werkzaam bij
Bikker en sinds kort directeur business development en in
de staf vertegenwoordiger van de afdelingen kennis- en in-
formatiebeheer en IT: ‘De club werd te groot. Dus werd
er gesplitst. In Bikker Communicatie in Rotterdam en
Utrecht, en Bikker Creatie & Vormgeving. Daarna ontston-
den nog nieuwe cellen als Bikker Interactive Media, dat
nieuwe communicatiemiddelen als Internet en cd-roms
ontwikkelt, Bikker Transformatie, dat adviseert op het ge-
bied van communicatie en organisatieontwikkeling, en
Bikker Beleidscommunicatie in Den Haag. Het is een van
de kenmerken van dit bedrijf: er is altijd groei. Groei bete-
kent niet alleen dat er meer werk binnenkomt, maar ook
dat je op andere manieren om moet gaan met het werk: de
accounts worden anders, de klanten veranderen, het type
samenwerkingsverband wordt anders. Informatiebeheer
werd in die periode een stafafdeling, waarin wel hetzelfde
gedaan werd als voorheen, maar professioneler en bewus-
ter. Die afdeling groeide uit tot drie of vier man en
Stephanie werd projectleider.’

Kanteling
Twee jaar later - met 72 personeelsleden - gaat het roer
weer om.

Doornink: ‘We hadden ineens overal communicatiebu-
reaus. In Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Haarlem. Die
geografische spreiding bleek ook nadelen te hebben. Als
het ministerie van Economische Zaken als klant in Den
Haag een vraag over de euro had, gingen mensen in Den
Haag met die vraag aan de slag. Had de ABN Amro als
klant in Utrecht exact dezelfde vraag, dan gingen ook daar
mensen diezelfde vraag beantwoorden. Daarom hebben we
gezegd: stop alles maar bij elkaar, dan ben je één groot
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communicatiebedrijf: Bikker Communicatie. De creatieve
disciplines - ontwerp en interactieve media - hebben we
eruit gehaald en er ’n tweede bedrijf, Bikker Concepts, van
gemaakt.’
Bikker Communicatie wordt opgezet in een netwerkstruc-
tuur rond themateams en vakgroepen. Doornink: ‘Het
communicatievak is natuurlijk heel kennisintensief. De
toegevoegde waarde van een bedrijf als Bikker ligt niet in
het kunnen bedenken en inzetten van communicatiemid-
delen, of hoe je die inricht en welke vorm je daaraan geeft
- want dat kan iedereen wel. Het zit hem in de snelheid
waarmee je als adviseur weet wat er voor een specifieke
klant in zijn branche aan de hand is en waar hij op kan rea-
geren. De achtergrond van onze aanvankelijke klanten-
kring, IT-ondernemingen die natuurlijk alleen maar op
heel snelle markten acteren, heeft zich in dit bedrijf sterk
vertaald. Wij zijn dus erg op snelheid gericht en laten ons
voeden door informatie die als kennis weer direct te ge-
bruiken is bij klanten. Die kennis hebben we op een be-
paald moment gebundeld in compacte teams rond acht
maatschappelijke thema’s: financiën, mobiliteit, ruimtelijke
ontwikkeling, energie & milieu, vrije tijd, zorg & welzijn,
employability, en informatie, media en communicatie. Bij
de omschakeling naar die themateams hebben we eigenlijk
gezegd: informatie is ons verkoopgoed geworden. Het is
niet alleen voeding meer, maar we verkopen het ook. Dat
is één grote kennisslag geweest, want door die thema’s
neer te zetten hebben we heel bewust gekozen voor een
heel kennisintensieve benadering van klanten. Want het
communicatievak beheersen we, maar nu weten we ook
hoe die klant zelf in zijn markt zit, welke vragen hij krijgt,
of welke partijen in die markt acteren.’

Die kanteling in de organisatie zorgde ook voor een trans-
formatie op de afdeling kennis- en informatiebeheer. Re-
deker: ‘Eerst waren we een aparte groep en gingen aan de

slag naar aanleiding van verzoeken: u vraagt wij draaien.
Over het algemeen was dat vrij luchtig en vaak eenmalig:
een zoekactie voor dit, een korte analyse voor dat, een on-
derwerpmonitor voor een klant opzetten of een bepaalde
attendering extern. Heel ad hoc, nee, op afstand. Met die
overstap naar themateams hebben we gezegd: dan moeten
we het met de information brokers ook anders gaan doen.
Die gaan we ook direct op die thema’s inzetten.’
‘De information brokers zitten nu in de lijn en worden
aangestuurd door de themateam-aanvoerder. Onderling
steken de information brokers ook wel de koppen bij el-
kaar voor het verder ontwikkelen van bepaalde zaken of
om aan product- en dienstvernieuwing te doen. Vak-
inhoudelijk ben ik op dit moment coördinator, of coach
zeg maar, want iedereen kan redelijk zelfstandig zijn gang
gaan.’

Doornink: ‘In dit bedrijf heet dat het flexconcept. Die
teams zijn niet meer locatie-gebonden. In Den Haag zit
niet meer dit team en in Utrecht een ander. Die teams be-
wegen zich door het hele bedrijf heen. Door de infrastruc-
tuur van dit bedrijf kan dat ook. Je kunt overal je laptop in-
pluggen. De information brokers, die vroeger altíjd bij el-
kaar zaten, zitten nog wel bij elkaar, maar veel minder om-
dat ze ook meer het bedrijf in bewegen. Het zijn dus ook
flexwerkers geworden: aan de ene kant zijn ze meer naar
de adviseurs toegetreden en zitten ze in de lijn, in het
team, aan de andere kant hebben ze hun thuisplekje en
daar ontmoeten ze elkaar.’

Redeker: ‘Fysiek bestaat er nog wel een ruimte voor infor-
matiebeheer. Daar zit een algemeen beheerder, die aanvra-
gen doet, bestellingen noteert, noem maar op. En om een
soort algemene baliedienst voor de komende en gaande
man in stand te houden, zorgen wij dat er altijd een of
twee information brokers zitten, die voor de mensen die
hier rondlopen klaarstaan en in actie kunnen komen.’

Doornink: ‘Het is een beetje een matrixidee: je zit in een
commercieel team én je zit in een vakteam.’

Redeker: ‘Sinds die keuze gemaakt is, merken we dat de
aard van de vragen inhoudelijk interessanter en spannen-
der is. Eerst zaten we op afstand en kregen we vaak opper-
vlakkige zoekvragen. Nu zijn het uitvoerige analyses,
marktanalyses, alle soorten analyses. Dus niet meer van:
hier is het pakketje informatie, maar ook de stap erna, het
analysewerk. Het werk is daardoor interessanter gewor-
den.’

Intranet opengegooid
Door het locatie-onafhankelijk werken vanuit de Rotter-
damse thuishaven en haar ankerplaatsen, werd ook duide-
lijk dat het volume van het bedrijf (meer dan 100 man in-
middels) het onmogelijk maakte iedereen via korte lijnen
van informatie te blijven voorzien. Doornink: ‘Het was
niet meer logisch om even wat te roepen en dan wist ieder-
een het wel, of twee mensen aan te spreken en die ver-
spreiden dat wel. Het bedrijf werd te groot, het netwerk
werd te breed. We hebben daarom een intranet opgericht.
Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met het bedenken
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en ontwerpen. In de breedte van het bedrijf is het pas ef-
fectief geworden toen we hierheen verhuisd zijn. Dat gaf
een hele andere blik op de interne informatievoorziening.
We hebben gezegd: er is in het vervolg één centraal me-
dium. Dat is het intranet, waar je alles op kunt vinden en
dat altijd beschikbaar en actueel is. Als er berichten over
iets zijn dan is het dáár, en staat het er niet op dan bestáát
het ook niet. Een beetje extreem uitgangspunt.’

Redeker: ‘Bij de omslag hadden we drie information bro-
kers en een algemeen beheerder. Er is toen nog een func-
tie gecreëerd van contentbeheerder van het intranet. Maar
hoewel er voor het intranet veel informatie van de infor-
mation brokers komt, is iedereen binnen dit bedrijf in feite
contentbeheerder. Adviseurs communiceren niet via infor-
mation brokers als ze new business hebben: als ze een op-
dracht binnenhalen, staat dat op het intranet. Wat de in-
formation brokers wel communiceren is nieuws over klan-
ten als dat in de pers staat bijvoorbeeld. Maar het nieuws
over de klanten uit de wandelgangen en dergelijke komt bij
de adviseurs vandaan.’

Doornink: ‘De information brokers hebben wel een be-
heerfunctie in het controleren van de informatie - of het
volledig is, of er alles op staat. Zij signaleren en stimuleren
dus meer. Dat zit ook in hun denken. Al doet ook een aan-
tal adviseurs dat - die snappen dat zo’n intranet de voeding
is voor je eigen organisatie. En wat we aan iedereen uitdra-
gen is dat ieder in zijn eigen gebied zelf contentprovider
is.’

Redeker: ‘Toen we met het intranet begonnen, hebben we
het ook vrij los gelaten. We hebben nu een basis neergezet
en dat gaan we verder ontwikkelen. Maar tevoren hebben
we niet alles in procedures vastgelegd, helemaal niet. We
hanteerden daarin een open benadering naar elkaar, want
dat is sowieso al het idee waar we hier mee werken. En nu
langzaamaan komen we er achter dat we voor bepaalde af-
delingen iets verder moeten gaan - in motivatie -, en dat
we misschien ook iets moeten gaan vastleggen. Maar eerst
hebben we de boel gewoon opengegooid.’

Meer in beeld
Is er niemand geschrokken van al die veranderingen, vra-
gen we voorzichtig. ‘Nee’, is in eerste instantie het ant-
woord, ‘want we werken hier met een vrij jong team’.
Kunnen jonge mensen dan niet schrikken? Wat was je eer-
ste reactie op die themateams?

Redeker: ‘Ja nou, ik had eerst wel iets van: hé, kapers op de
kust. Ik heb het vier jaar geleden in mijn eentje bedacht en
opgebouwd en ben altijd heel vrij in mijn werk geweest.

Nu kreeg ik ineens een “aanvoerder”... Maar omdat je vak-
inhoudelijk nog steeds de professional bent, is het fijn om
een team te hebben en overal bij betrokken te zijn. Want
we hingen er toch altijd, nee, heel vaak naast. Je was geen
adviseur, je was ook geen secretariaat - je was een informa-
tion broker.’

Doornink: ‘Kennis- en informatiebeheer had vanuit de staf
een veilige positie en kon daar vanuit acteren. Dat raakte
men kwijt; men moest zich als expert gaan bewijzen. Ik
denk dat daar de grootste angst zat. Van: wat kun je als in-
formation broker nog toevoegen aan adviseurs, die niks
anders doen dan dagelijks bezig zijn met die klant? Weten
die niet meer dan de information broker bijvoorbeeld?’

Redeker: ‘Ja, die angst was er in het begin: hoe kunnen we
ze nog bijhouden? Maar nu je in het team deelneemt kun
je ze ook weer net een stapje voorblijven, doordat wij ons
de hele dag kunnen bezighouden met die informatie en het
doorontwikkelen. En adviseurs zijn natuurlijk ook veel op
pad en met klanten bezig. Dus het tegengestelde is ge-
beurd: het is een verdieping van je werk.’

Het is ook een opwaardering van je functie, opperen we.
‘Nou, dat weet ik niet hoor,’ reageert Daniël Doornink.
‘Als je wilt zeggen dat veel informatie professionals onder-
gewaardeerd in een organisatie zitten, dan klopt het. Maar
dat kun je van het hele communicatievak zeggen. De pr-
functionaris of de communicatieadviseur was vroeger ook
een beetje de gekke Henkie van het managementteam, als-
ie daar al inzat. Dat zie je sowieso al veranderen door de
aandacht rond kennismanagement en het gebruik van net-
werken. Maar de Bikker-denklijn is altijd geweest een zo
plat mogelijke organisatie te houden. Een kleine staf of
overhead, en die ook nog zoveel mogelijk front-end inzet-
ten. Daar verdien je het geld en dat geld bewijst dat je iets
doet wat zinnig is. Wat je wel zou kunnen zeggen is dat de
information broker kennismanager is geworden. Dat is
meer een verdieping dan een opwaardering. De informa-
tion broker verdient er niet meer mee. Hij staat er wel
meer mee in beeld. Dat zou je een opwaardering kunnen
noemen, het feit dat hij meer respect krijgt.’

Redeker: ‘Je maakt echt een onderdeel uit van het hele
proces. Je bent niet meer iets wat je eventueel wel of niet
kunt inschakelen. Je bent niet meer op afstand, en niet
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meer het “archief”. We zijn nu met vier information bro-
kers, verdeeld over acht themateams. We streven ernaar in
de toekomst in elk themateam een information broker te
hebben.’

Meer analytisch
Coördinator-coach Stephanie Redeker heeft een IDM
(voorheen BDI)-opleiding als achtergrond. Was dat vol-
doende om zich staande te kunnen houden? ‘Jawel,’ zegt
ze. ‘Dat voldoet wel. Al moet ik toegeven dat ik blij ben
dat we als team op technisch gebied gekoppeld zijn met
IT, de programmeurs. Voor het intranet hebben we een
team geformeerd waar de combinatie van IT en informa-
tion brokers goed in zit: ik als projectleider, een content-
beheerder voor het intranet, projectleiders, programmeurs.
En is die IDM-achtergrond genoeg? Voor het research-
werk, het attenderen, het initiëren en doorontwikkelen van
nieuwe dingen kan het allemaal wel, maar je moet gewoon
een heleboel van elkaar leren. En ik leer elke dag, met
name van mijn collega’s en wat zij weer horen bij klanten.’

Doornink: ‘Wat denk ik meer aandacht zou moeten krij-
gen tijdens de opleiding is de informatie-analytische kant.
Het vinden van informatie is toch heel wat anders dan het
snappen van informatieprocessen of het herkennen van in-
formatiekanalen en daarop anticiperen. Het komt steeds
meer aan op de snelheid waarmee een proces wordt door-
zien dan op het vinden van die informatie zelf. Dat veran-
dert dat vak behoorlijk.’

Redeker: ‘En wat je mist als IDM’er? We hebben een
nieuwe collega die zich gaat richten op de businessplannen
van de themateams. Dat is een bedrijfskundige, waarmee
we gaan samenwerken op het gebied van de informatie-
voorziening voor de strategie van Bikker. Denk aan bij-
voorbeeld concurrentieanalyses of marktanalyses voor de
verschillende themateams. Dus we missen wel wat, maar
dat vangen we op door samen te werken en te combineren.
Dat moet je gewoon niet eng vinden, niet raar. Het is juist
interessant - je kunt veel leren van het samenwerken met
mensen met een andere achtergrond.’

Kennissessies
Het fundament van de themateams is het delen van kennis.
Doornink: ‘Het leerprincipe zit diep verankerd in dit be-
drijf. Iedereen is altijd bezig met: wat heb ik er aan voor
mijn ontwikkeling, hoe kan ik anderen in een zaak helpen,
of hoe kan ik mijn kennis aan anderen overdragen. Dat
maakt dat er hier bijna assertief wordt omgegaan met in-
formatie. Er zal nooit iemand zeggen: dat is mijn gebied
en daar krijg je niks van te horen. Bestaat niet! Kom op,
vertellen, dan kunnen we verder.’

Redeker: ‘Bij het kennisdelen in die teams spelen de infor-
mation brokers een belangrijke rol. Wij hebben na de start
van die teams direct kennissessies neergezet. We ontwik-
kelen die sessies en bedenken de procedure en inhoud. Een
keer per maand zit zo’n team bij elkaar en maakt een paar
uur vrij om met het thema bezig te zijn en kennis te delen.
De ontwikkelingen rond een thema - die je af kunt leiden
uit allerlei bronnen, zoals interviews met sleutelfiguren in

de branche, een opmerkelijke uitspraak in een vakblad of
in de wandelgangen - leggen we tijdens die sessies op el-
kaar. Aan de hand daarvan gaan we de discussie aan en
krijgen we een visie op deelthema’s. Het is heel leuk om te
zien hoe dat gaat, wat voor discussies er loskomen en wat
je samen weet.’

Doornink: ‘Er wordt bewust veel tijd gestoken in het ken-
nisdelen, want dat is een directe voedingsbron. Wat wij bij
Bikker bijvoorbeeld ook doen is het ontwikkelen van intra-
net binnen organisaties. We begeleiden de hele interne
implementatie van het veranderingsproces rond een intra-
net dat geïntroduceerd wordt als communicatiemedium.
Dat is niet alleen een project met een technische opleve-
ring, maar een heel verhaal over groepen die iets anders
gaan doen of een andere functie of rol krijgen. Met name
over die vraagstukken waar op dit moment de meeste
transformatieprocessen plaatsvinden - meer dan driekwart
wordt veroorzaakt door IT-veranderingsprocessen - bezit-
ten we kennis en ervaring. We weten hoe we met die groe-
pen om kunnen gaan, en ze nieuwe rollen kunnen toebe-
denken.’
‘Ik ben er niet zo voor om alles wat BiDoc is zomaar er-
gens commercieel neer te zetten, maar wel om nieuwe
taakstellingen te formuleren. Veelal worden dergelijke ver-
anderingen als bedreiging gezien, want er verdwijnt iets. In
eerste instantie reageert men dan vaak van: ik moet behou-
den wat ik tien jaar deed, en straks zit ik in de situatie
waarin ik geen zekerheid meer heb. Wij richten ons met
name op die groepen die vanuit angst acteren en kijken of
we er binnen de organisatie een kansrijker principe van
kunnen maken. Je kunt ook creëren tenslotte. Je kunt zo’n
omslag ook zien als een mooi moment om er iets nieuws
van te maken, of iets beters. Want misschien was het ei-
genlijk nooit zo goed of fijn, maar was het wel herkenbaar.
Wij kijken naar kansen die de verandering biedt. Dat kan
verdieping van de functie geven, of een nieuwe rol. Een
sleutelrol in een intranetproces bijvoorbeeld, als content-
beheerder of aanstuurder, en als mensen die ineens wél op
de kaart staan, terwijl ze er nooit op stonden. Dat zijn din-
gen die we bij Bikker Transformatie daadwerkelijk uitvoe-
ren. Daarmee is de cirkel rond, want daarin passen we
onze eigen ervaring, onze eigen kennis ook weer toe.’

W. Verbei is hoofdredacteur van Informatie Professional.
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