
19Informatie Professional 1998 [2] 12

Wim Verbei

De bril van corporate publishing

Informatie als kapitaal

Kennismanagement binnen bedrijven en (overheids-)instanties kan geld besparen,
doordat decentraal aanwezige kennis en informatie centraal bewaard en voor eenieder
binnen de organisatie ontsloten en toegankelijk wordt. Met een onderzoek en een
symposium over ‘corporate publishing’ zet het GEA nog een stap verder: door gerichte
exploitatie van de centraal verzamelde kennis en informatie, kan kapitaal vergaard
worden - ook door bibliotheken.

Op zich waren het redelijk interessante vraagstuk-
      ken die mij, als e(mail)-panellid van het GEA, een

adviesbureau voor de informatie-industrie, de afgelo-
pen maanden werden voorgelegd. Ik mocht, gegradueerd
liefst, mijn adhesie of afkeuring laten blijken met de
stelling: ‘De exponentiële groei in het aanbod van infor-
matie zal leiden tot een afnemende bereidheid om
ervoor te betalen’. Ook mocht ik het waarheidsgehalte
bepalen van de jammerklacht van menig postmoderne
informatiewerker, te weten: ‘Waardevolle informatie
wordt steeds schaarser’. En nadat het GEA de bal
nadrukkelijk voor het doel legde met: ‘Effectieve kennis-
managementsystemen zijn ontworpen vanuit het per-
spectief van de uitgever’, mocht ik hem erin schieten
door mooi gecoördineerd, en
in koor, ‘nee’ te roepen.
Maar al in september liep
onverhoeds de volgende ‘de-
finitie’ van corporate publish-
ing mijn mail-box binnen,
en toen was het thema van
het aangekondigde (en 5
november j.l. gehouden)
GEA-symposium Informatie

als kapitaal helemaal duide-
lijk: ‘Corporate publishing
is het onder verantwoorde-
lijkheid van een corporate
organisatie op een profes-
sionele manier (bewust en
gecoördineerd), tegen beta-
ling toegevoegde waarde
creëren voor wezenlijke
doelgroepen van de organi-

satie, waarbij in de organisatie aanwezige kennis en
informatie een substantieel onderdeel vormt van de
gecreëerde toegevoegde waarde, in de vorm van een op
zichzelf staand product.’
Heeft dat e-panel nog een relevante bijgedrage geleverd
aan dit onderzoeksresultaat, vraag ik de GEA-onder-
zoekers drs.ing. S.C. van Goor en drs. P. Swart? Dat
blijkt beperkt te zijn: de doelstelling van honderd e-
mailende respondenten bleek niet gehaald te kunnen
worden, bleef zelfs steken op 35 gemiddeld. Over de
toegevoegde waarde van corporate publishing leerden
de onderzoekers dientengevolge meer door middel van
hun dertig diepte-interviews en drie rondetafelgesprekken
met communicatiemanagers, uitgevers en facilitaire

bedrijven.

De uitgeefbril

En wat is het opmerkelijkste
dat de GEA-onderzoekers
leerden? ‘Dat veel bedrij-
ven en instellingen reage-
ren met: “Corporate pub-
lishing? O, dat is niks voor
mij.” Pas als je zegt: jullie
zitten op een berg infor-
matie en doen er niks mee,
gaan er bellen rinkelen.
Het begrip corporate pu-
blishing zegt ze niet zo veel;
noem je het “uitgeven”,
dan krijgt iedereen er wel
beelden bij.’
Voor zo’n probleem lijkt
een eenvoudige oplossing
voor de hand te liggen:
nóem het dan uitgeven. Of
omschrijf het desnoods als:
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een vorm van kennismanagement die resulteert in een
commercieel aan derden te verhandelen product. Maar
zo simpel ligt het natuurlijk weer niet.
Patrick Swart: ‘Corporate publishing moet organisaties
vanuit het oogpunt van een uitgever een visie geven op
de manier waarop ze met kennis en informatie omgaan.
Dat wordt vooralsnog veel te weinig gedaan en de
activiteiten die men wel ontwikkeld heeft, worden niet
gezien als corporate publishing zoals wij dat bedoelen.
Corporate organisaties als dienstverleners, adviesorga-
nen, overheden en bedrijven zijn dus niet nadrukkelijk
bezig om de kennis en informatie die in de organisatie zit
te combineren en eventueel naar de markt te brengen.’
En een simpel klusje voor de informatiewerker binnen
zo’n organisatie is corporate publishing ook al niet.
Stefan van Goor: ‘In een corporate organisatie vind je
informatie en kennis, en mensen die met informatie en
kennis bezig zijn, op heel veel verschillende plekken. Je
hebt een marketingmanager, een bibliothecaris, een
informatiemanager, een automatiseringsmanager; men-
sen in verschillende afdelingen en verschillende functies
verzamelen die informatie en kennis ten behoeve van
primaire processen, om te communiceren met externe
doelgroepen, of om intern te gebruiken. Bij corporate
publishing, dat wil zeggen het “uitgeven” van informatie
en kennis, vallen al die informatieproducten en al die
verschillende units en afdelingen daar onder. Uit ons
onderzoek blijkt dat er weinig, nee eigenlijk géén orga-

nisaties zijn die dat alles integraal bezien vanuit het
standpunt van uitgeven. Wat we met het onderzoek
Informatie als kapitaal beogen is dan ook organisaties erop
te wijzen dat ze meer met hun kennis en informatie
kunnen doen als ze er op een andere manier naar gaan
kijken. Corporate publishing is daarbij de bril die ze
kunnen opzetten: een uitgeef-bril.’
Op zich is die bril geen nieuw fenomeen, erkennen de
GEA-onderzoekers: ook nu al zetten corporate organi-
saties op verschillende plaatsen informatieproducten in
om bepaalde doelstellingen - met name op marketing- of
communicatiegebied - te realiseren. Wat wel nieuw is
aan de corporate publishing zoals Van Goor en Swart
die zien, is dat de corporate organisatie bewúst tot
corporate publishing overgaat, en wel:
• vanuit het inzicht dat de daardoor gecommuniceerde
kennis en informatie een meerwaarde heeft voor ver-
schillende in- of externe doelgroepen;
• vanuit de wens de inzet van informatieproducten
gecoördineerd en afgestemd te laten plaatsvinden;
• vanuit het besef dat corporate publishing de core
business kan ondersteunen;
• en vanuit het inzicht dat de in dit kader uitgegeven
informatie- en kennisproducten tot op zichzelf staande
core business kunnen uitgroeien.

Van Goor: ‘Uit alle discussies die we hebben gehad, is
een tweeledige omschrijving van het begrip corporate
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publishing voortgekomen. Enerzijds zijn er in een orga-
nisatie bestaande functies of afdelingen die nu al “uitge-
ven”. Met de uitgeefbril op kun je daar nog eens naar
kijken, en ze bijvoorbeeld optimaliseren: maken we dat
wel op een slimme manier, is er een doelgroep voor, wat
is eigenlijk de informatiebehoefte van die doelgroep, en
speel ik daar op een goede manier op in. Anderzijds kun
je besluiten iets nieuws te beginnen op basis van de
kennis en informatie binnen de organisatie, of op grond
van een grote informatiebehoefte die je bij een belang-
rijke doelgroep ontdekt. En dan ga je uitgeven. Dat doet
bijvoorbeeld ANWB-media, of een ENCI. Maar een
opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is, dat bedrij-
ven nooit met corporate publishing beginnen vanuit de
gedachte dat er geld mee te verdienen valt - het zijn altijd
andere doelstellingen die daar achter liggen. Bij de
ENCI is dat bijvoorbeeld het verspreiden van kennis
over de goede manier van gebruik van cement, voorlich-
ting dus, maar anderzijds is de Stichting BetonPrisma
een uitgeverij die voor eigen rekening en risico
informatieproducten op de markt brengt.’

Talloze variaties

De indruk zou nu kunnen ontstaan dat corporate pub-
lishing slechts is voorbehouden aan grote organisaties en
bedrijven, maar daar willen de onderzoekers niet van
weten: elk clubje, elke instantie of organisatie die kennis-
of informatie-intensief is, kan zich de manier van kijken
die corporate publishing heet aanmeten.
Patrick Swart: ‘De enige voorwaarde is eigenlijk dat er
een bepaalde basis aan kennis en informatie aanwezig is,
en die moet ook voor een langere periode voorradig zijn.
Want of je nu met corporate publishing bezig bent via
Internet of met behulp van een papieren product, je kunt
er niet na drie keer mee stoppen. Maar als kleine
organisatie kun je natuurlijk altijd een samenwerkings-
verband aangaan, bijvoorbeeld met een uitgever.’
Stefan van Goor: ‘Dat is inderdaad de volgende stap. Als
een bedrijf de overtuiging heeft dat het maken van een
informatieproduct iets toevoegt aan de core business, of
denkt dat er geld aan verdiend kan worden omdat het
past binnen het palet van producten en diensten, dan
kan zo’n bedrijf er natuurlijk altijd mee beginnen - of het
nu groot is of klein. Met zo’n productvoorstel kan men
naar een uitgever stappen en zeggen: ik denk dat daar
een heel belangrijke doelgroep zit die deze informatie en
kennis nodig heeft, en wij kunnen een belangrijke auteur
of bron voor je zijn om die doelgroep te pakken te
krijgen.’

Als voorbeeld worden de twee bladen genoemd die
ENCI via de Stichting BetonPrisma uitgeeft en die als dé
vakbladen voor de bouwbranche gelden. Maar er zijn
talloze variaties en mogelijkheden denkbaar, ook bij
organisaties of instellingen intern: er moet slechts met
een uitgeefbril naar de interne communicatie en het

gebruik van het kennissysteem gekeken worden om tot
corporate publishing te komen. Als voorbeeld geldt hier
onder meer de ABN Amro met zijn dagelijkse krant
Goeiemorgen.
Stefan van Goor: ‘Maar de meeste organisaties kijken
toch door een communicatiebril naar hun uitgaven: ze
willen iets vertellen en dat resulteert in een uitgave. Een
organisatie die dat anders heeft aangepakt is Albert
Heijn met Allerhande, want dat is een uitgeefproduct pur
sang en ook nog een succesvol product dat in partner-
ship met uitgeverij Media Partners - en hun input en
expertise - wordt gemaakt. Bij de universiteiten zie je
langzaam ook een koerswijziging in die richting ont-
staan: in plaats van de content nog langer gratis aan
uitgeverijen te leveren en weer duur terug te kopen,
wordt er nu gedacht aan auteursrechtregelingen of
partnerships met uitgeverijen. Dus: óf men professiona-
liseert het uitgeefproces, óf men neigt naar het steeds
meer exploiteren van kennis en informatie.’
En op kleinere schaal - want de voorbeelden zijn weer
niet bepaald kleinschalig?
Stefan van Goor: ‘Ook een bibliotheek of informatie-
dienst binnen een instelling kan de uitgeefbril van de
corporate publishing hanteren. Informatiediensten staan
vaak ook nog onder druk, zodra de vraag aan de orde is
welke afdeling kan worden omgeturnd van een kosten-
centrum tot een profit-centrum. En corporate publish-
ing kan daarbij een instrument zijn.’
Patrick Swart: ‘Binnen de ontwikkeling van kennis-
managementsystemen wordt het ontsluiten en redige-
ren van informatie veelal vanuit technisch oogpunt,
vanuit ICT, bezien. Zodra je die systemen en de infor-
matie daarin nadrukkelijker door een uitgeefbril bekijkt,
neemt de kans dat informatie hergebruikt kan worden
toe.’
Stefan van Goor: ‘Kleinschaliger: iedere informatie-
professional kan proberen met de uitgeefbril op naar
zijn eigen informatie- en kennisproducten te kijken. Dat
is een andere bril dan hij gewend is, en ook niet de bril
die hij tijdens zijn opleiding opgezet kreeg - maar mis-
schien ontdekt hij dingen die anders en beter gedaan
kunnen worden dan nu. Binnen je eigen terrein kun je je
afvragen of de informatie die je hebt, die je gebruikt, of
waar je toegang toe hebt, wellicht relevant is voor
anderen en wat er de waarde van zou kunnen zijn. Blijk
je op waardevolle informatie voor een bepaalde doel-
groep te zitten: doe je daar ook iets mee, is die kennis en
informatie toegankelijk of ontsloten? Ik denk dat heel
wat functionarissen dan tot de ontdekking komen dat er
veel kennis en informatie maar ligt te liggen.
Kijk daar eens naar vanuit het oogpunt van corporate
publishing! Zie je mogelijkheden, dan kan elke informatie-
specialist binnen een corporate organisatie natuurlijk
het initiatief nemen om samen met andere functionaris-
sen die binnen de onderneming informatie beheren of
sturen, tot een overall-visie voor corporate publishing te
komen.’


