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Waar is de bibliotheek?
Een transformatie naar Kenniscentrum

Kenneth Vos

Regelmatig wordt het Kenniscentrum
van Cap Gemini de vraag gesteld: waar
is de bibliotheek? Of: waar zijn hier de
boeken? De voormalige bibliotheek en
vraagbaak van Cap Gemini zijn echter
in enkele jaren uitgegroeid tot Kennis-
centrum. Een dienstverlenende afdeling
als voorbeeld om het kennisdelen te
bevorderen. Hoe heeft de transformatie
van bibliotheek naar Kenniscentrum
plaatsgevonden? En welke rol speelt
het Kenniscentrum in het huidige
kennisproces van Cap Gemini?

De komst van nieuwe media, waaronder het intra
net, en het belang dat organisaties hechten aan

kennismanagement, hebben een verschuiving van ken-
nis tot gevolg gehad. Niet langer staat kennis in de
bibliotheek centraal, maar kennis in de organisatie.
De noodzaak om een traditionele bibliotheek te vullen
met vele boekwerken en vakbladen verdween. De na-
druk kwam te liggen op elektronisch opgeslagen infor-
matie, die veelal terug te vinden is op cd-roms, in
elektronische databanken of via het Internet. Deze ex-
terne kennisbronnen waren voorheen alleen toeganke-
lijk via het Kenniscentrum. Het intranet biedt de moge-
lijkheid deze toegankelijk te maken voor de hele
organisatie. Daarom heeft onze informatieafdeling zich
opnieuw moeten bezinnen op de vraag welke diensten
zij met een toegevoegde waarde voor het kennisgebeuren
van de organisatie kan aanleveren.

Kennisbank

Kennis is gevat in een continu proces en doorloopt
binnen een organisatie vaak niet de volledige cyclus (zie
figuur 1). Ervaringen worden veelal niet gedeeld, zodat
het wiel opnieuw moet worden uitgevonden; of mede-
werkers die vertrekken nemen een belangrijk deel van
hun kennis mee.
Met name bibliotheken en documentatiecentra kunnen
een belangrijke rol spelen door aan kenniswerkers in de
organisatie support te verlenen bij het doorlopen van de
kenniscyclus. Tussen praktisch kennismanagement en

hetgeen bibliotheken al jaren doen, kennis toegankelijk
maken, zijn immers vele raakvlakken te bedenken. In de
traditionele bibliotheek zijn soortgelijke processen te
vertalen naar collectievorming (het inventariseren van
bestaande en het vaststellen van benodigde kennis) en
ontsluiting (het vastleggen en beheren van kennis). Thans
wordt van iedere medewerker participatie in de kennis-
cyclus verwacht.
Eind 1994 begon men bij Cap Gemini met de bouw van
een centrale kennisbank met als voornaamste doel her-
bruikbare kennis vast te leggen. In feite was het oude
bibliotheeksysteem de voorloper van deze kennisbank.
Het vakgebied informatietechnologie werd in kennis-
domeinen verdeeld, waarbij - naast de medewerkers van
het Kenniscentrum - uit alle divisies domeinbeheerders
werden aangesteld. Hun voornaamste taak is ten be-
hoeve van het eigen kennisdomein herbruikbare kennis
actief te verzamelen en vast te leggen.
De bibliotheekmedewerkers hadden de nodige ervaring
met retrieval-systemen en werden dan ook regelmatig
geconsulteerd. Eerst ten behoeve van het functioneel
ontwerp van de Kennisbank, later voor het vastleggen
van kennis in deze applicatie. Dit waren de eerste
tekenen dat de rol als informatieprofessional zich aan
het verbreden was.
Tijdens de bouw van de kennisbank kondigde zich
alweer een nieuwe trend aan, namelijk het intranet.
Binnen Cap Gemini werd het intranet gedoopt als
CapCom. Aanvankelijk was de doelstelling het in-
dammen van de groeiende stroom interne post door een
groot deel van de berichten via een website aan te
bieden. Het werd nu aan de medewerkers overgelaten
om deze informatie tot zich te nemen.
Behalve als communicatiemiddel heeft het intranet zich
in korte tijd ontwikkeld tot een uitstekend middel om
aan kennismanagement te doen. Naast html-pagina’s
worden nu ook websites over interne bijeenkomsten

Figuur 1. Kenniscyclus



27Informatie Professional 1998 [2] 6

aangeboden met expertise, referenties, het kwaliteits-
systeem en allerlei andere vakmatige kennis.
De filosofie achter de Kennisbank en CapCom is dat nu
door de gehele organisatie de volledige kenniscyclus
moet worden doorlopen. Een cultuuromslag die niet
van de ene op de andere dag realiseerbaar is, maar
voldoende tijd gegeven moet worden.

Kennisinfrastructuur

Door de komst van de kennisbank en het intranet werd
de kennis- en communicatie-infrastructuur duidelijker
in kaart gebracht. Binnen een jaar ontstonden er in de
organisatie allerlei andere kennisrollen naast die van
informatie-intermediair op het Kenniscentrum.
Zo kwamen er:
• domeinbeheerders voor het (actief) verzamelen en vastleg-

gen van herbruikbare kennis in de kennisbank;
• webpage- en contentbeheerders voor de opmaak en inhoud

van html-pagina’s;
• nieuwsgroep-moderatoren voor het berichten over allerlei

ontwikkelingen op IT-gebied;
• kennis- en communicatiemanagers voor de beleidsmatige

zaken per divisie.

Om sturing te geven aan alle nieuwe kennisrollen, werd
algauw na de start van het intranet een Platform kennis-

management in het leven geroepen: een stuurgroep waarin
alle beleidsmatige zaken betreffende kennis en commu-
nicatie worden besproken. Het platform beslist over
zaken die een divisie-overschrijdend karakter hebben,
onder andere het functioneel beheer van kennis.
Door zitting te nemen in dit Platform blijft het Kennis-
centrum op de hoogte van allerlei interne kennis-
ontwikkelingen. Ook raakt het betrokken bij interne
kennisprojecten om het zoeken en het ordenen van
kennis te verbeteren, met als uiteindelijk doel het kennis-
delen te stimuleren en te bevorderen.
Besluiten genomen tijdens het Platform-overleg, wor-
den door de kennismanager gecommuniceerd met de
achterban. Samen met business support-afdelingen en
secretariaten zijn de kennismanagers verantwoordelijk
voor het contentbeheer van de eigen divisie. Genoemde
afdelingen zorgen als webpage- en contentbeheerders
onder meer voor de vormgeving en de inhoud van html-
pagina’s.
Genomen besluiten tijdens het Platform-overleg wor-
den verder gerapporteerd aan de kennischampion van Cap
Gemini. De kennischampion is hoofdverantwoordelijke
voor het internationale, interne en strategische kennis-
managementbeleid. Namens Cap Gemini neemt hij
bijvoorbeeld deel aan internationale en interne bijeen-
komsten over kennismanagement. Op zijn beurt rap-
porteert de kennischampion weer aan het General
Managers Overleg (GMO). Zij beslissen uiteindelijk
over het beschikbare budget voor het interne kennis-
management.

Naast de kennischampion is er ook een communicatiecham-

pion. Hij draagt zorg voor de interne en externe com-
municatiestromen. Uitvoerend orgaan daarvoor is de
afdeling Communicatie & PR. Deze afdeling heeft bij-
voorbeeld de supervisie over de meest bezochte site van
CapCom, namelijk de Newsdesk, een pagina die wekelijks
wordt voorzien van het algemene bedrijfsnieuws.
De Corporate Information Manager (CIM) zorgt samen met
een team van technische medewerkers voor het
applicatie- en technisch beheer van de geschetste kennis-
infrastructuur (figuur 2).

De Knowledge Area

Een ander voorbeeld van support van het Kennis-
centrum is het beheer van de Knowledge Area (figuur 3),
een visueel bewijs van verdere integratie van het Kennis-
centrum in de kennisinfrastructuur van de organisatie.
Behalve op het Internet wordt nu ook op het intranet de
noodkreet naar overzichtelijkheid in de enorme brij aan
informatie gehoord. Op CapCom is er een plek gereser-
veerd, de Knowledge Area, met als voornaamste doel de
speurtocht naar kennis te verkorten. Nieuwe of reeds
aanwezige informatie en/of kennis wordt middels over-
koepelende html-pagina’s op het intranet geclusterd.
Voor de huidige Knowledge Area is een atomenstructuur
bedacht. De kleur van de atomen geeft de samenhang
tussen atomen weer. Hoe belangrijk een atoom is, uit
zich in de grootte. Door het aanklikken van een atoom
opent zich weer een onderliggende atomenstructuur
met sub-atomen.
In willekeurige volgorde maken elf atomen onderdeel
uit van de Knowledge Area. Hi There! is een introductie-
pagina waarop men uitleg krijgt wat de Knowledge Area
is. About Knowledge Management bevat een sub-atoom met
een overzicht van kennismanagers, een sub-atoom met

Figuur 2. Kennis-infrastructuur Cap Gemini Nederland
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Figuur 3. Hoofdpagina van de Knowledge Area als voorbeeld van

informatie- en kennisclustering

de visie van Cap Gemini over kennismanagement, en
een sub-atoom met een overzicht van lopende kennis-
projecten.
What is Where? bevat voornamelijk matrices. Aan de
hand van voorbeeldvragen worden medewerkers naar
die kennisbronnen geleid die relevant zijn bij een be-
paalde zoekopdracht. Tevens bevat dit atoom een Guided
Tour waarbij alle hoofdatomen worden toegelicht.
Middels het atoom Search and Find on CapCom kunnen
medewerkers overal zoeken in de interne kennis van
Cap Gemini. Kennis die terug te vinden is middels html-
pagina’s en nieuwsberichten op CapCom. Ook is er een
link naar de Kennisbank waarop men rechtstreeks in
deze applicatie kan zoeken naar te hergebruiken kennis.
The Best of CapCom bevat twee sub-atomen. Zo is er een
geclusterde pagina van alle pagina’s waar kennisgroepen
zich met hun expertise profileren. En een soortgelijk
sub-atoom met informatie over accountmanagers en
hun klanten. Your Knowledge Input is een pagina waarop
medewerkers de mogelijkheid wordt geboden hun ken-
nis te delen met collega’s.
In twee jaar tijd zijn de Kennisbank en het intranet vele
kennisdomeinen en nieuwsgroepen rijker geworden.
Een overzicht hiervan is terug te vinden via het atoom
Domains of Knowledge. Daarin kan men gelijk doorklikken
naar het gewenste domein. Organizational Knowledge geeft
een overzicht van alle informatie over Cap Gemini,
bijvoorbeeld de geschiedenis van het bedrijf.
Sources of Knowledge heeft de meest uitgebreide sub-atomen-
structuur. Alle in- en externe kennisbronnen zijn hierin
met een directe link vermeld. Ondersteuning en aanvul-
ling op de eigen interne kennis is zodoende te vertalen in
de koppeling van externe elektronische kennisbronnen
(extranetten) aan het intranet. Het Kenniscentrum is het
(inhoudelijk) aanspreekpunt. Bij iedere kennisbron wordt,

indien nodig, uitleg gegeven over het aanloggen en
zoeken.
The Best of the Web wordt samengesteld door de medewer-
kers zelf. Niet alle medewerkers hebben toegang tot het
Internet. Via een elektronisch formulier kan men rele-
vante Internetsites opgeven. Toegang tot het Internet
wordt zo toch mogelijk gemaakt.
Ten slotte heeft ook het Kenniscentrum haar eigen plek
in de Knowledge Area. Alle diensten van het Kennis-
centrum worden in een sub-atomenstructuur weergege-
ven. Zo is er bijvoorbeeld een sub-atoom Facts & Figures

met onder andere cijfers over aantallen gestelde vragen
per divisie.

De rol van het Kenniscentrum

Van de nieuwe kennisrollen worden er enkele ook door
de medewerkers van het Kenniscentrum uitgeoefend.
Zo beheert zij in de kennisbank een eigen domein
waarin een selectie boeken en naslagwerken wordt ont-
sloten. Het Kenniscentrum heeft ook haar eigen nieuws-
groep. Hierin worden naast nieuwtjes ook levendige
discussies gevoerd en vragen gesteld waar experts ant-
woorden op geven. Het Kenniscentrum is tevens web-
page- en contentbeheerder van haar eigen sites.
De rol van traditionele documentalist/bibliothecaris,
die zich voornamelijk bezighield met het toegankelijk
maken van informatie, is langzaam veranderd in een
consulterende informatie-intermediair. Dit uit zich on-
der andere in ondersteuning aan medewerkers die hun
weg op het intranet nog moeten vinden. Onlangs heeft
het Kenniscentrum haar expertise verleend aan het
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ontwikkelen van een cursus CapCom. Nieuwe mede-
werkers wordt hiermee de mogelijkheid geboden weg-
wijs te geraken op het intranet. Hoofddoel van de
informatieprofessional blijft het toegankelijk maken van
kennis.
Samenvattend biedt het Kenniscentrum de volgende
diensten aan:
• Het beantwoorden van vragen op ICT- en materie-

gebied.
• Het opsporen, signaleren en inhoudelijk beheren van

(nieuwe) elektronische en papieren kennis en kennis-
bronnen als aanvulling op interne kennis.

• Het ontsluiten van en attenderen op relevante infor-
matie en/of kennis op ICT-gebied, bedrijfskunde en
andere aanverwante materiegebieden met behulp van
intranet en kennisbank.

• Het aanbieden van readers over trendgevoelige ICT-
onderwerpen.

• Ondersteuning aan medewerkers bij hun zoektocht
naar specifieke informatie en kennis traceerbaar via
intranet en kennisbank.

Kennis is Kracht!

Door het belang van kennismanagement wordt nu niet
alleen van informatieprofessionals, maar van alle mede-
werkers actief kennisdelen verwacht. Waar medewer-
kers zich jarenlang met hun expertise onderscheidden
van andere collega’s, blijkt het delen van die expertise nu
belangrijk te zijn. Aan het motto ‘Kennis is Macht’
wordt opeens minder waarde gehecht.
Drukbezette medewerkers moeten hun werkdag dusda-
nig indelen, dat er tijd overblijft om kennis tot zich te
nemen of kennis toe te voegen. Dit kan in de vorm van
een zelfgemaakt document voor de Kennisbank, of in de
vorm van een reactie in een nieuwsgroep. Bedrijfs-
processen moeten worden aangepast, zodat een project
pas wordt afgesloten met de elektronische oplevering
van een projectreferentie.
De bereidheid van medewerkers hun kennis te delen is
een van de kritische succesfactoren voor het welslagen
van kennismanagement. Er dient een cultuuromslag
plaats te vinden, waarbij het ondernemingsbelang het
wint van het eigenbelang. Deze omslag kan door de
informatieprofessional zo veel als mogelijk worden ge-
stimuleerd door de eerdergenoemde diensten. Hopelijk
worden anderen daardoor geprikkeld tot kennisdelen.
Maar dit is al evenmin voldoende als de gedachte: wij
doen aan kennismanagement door het aanbieden van
een centrale kennisbank en een intranet. Er zullen meer
condities moeten worden geschapen voor het welslagen
van kennismanagement. Kennismanagement kost nu
eenmaal tijd, beheer, mensen en geld!

Door het management moet voor kennismanagement
een duidelijke plaats op de balans worden gereserveerd,
zodat er geld beschikbaar is om onder andere:
• kennis up-to-date te houden (het contentbeheer);
• kennissystemen te verbeteren of te vernieuwen (het

functioneel beheer);
• als kenniswerker tijd vrij te maken om aan kennis-

beheer te doen (kennismanagers, domeinbeheerders,
nieuwsgroepeigenaren);

• door middel van een kennismanagementplan het stra-
tegisch kennisbeleid vorm te geven (kennischampion
en -managers);

• het applicatie- en technisch beheer uit te voeren, bij-
voorbeeld door het in de lucht houden van allerlei
servers.

Bovengenoemde werkzaamheden kunnen in een paar
jaar tijd tot het reguliere management behoren. In het
prille stadium van het huidige interne kennismanage-
ment, krijgen ze vaak een te lage prioriteit toegewezen.
Behalve onder medewerkers zal ook in het management
een cultuuromslag moeten plaatsvinden, om het volle-
dig doorlopen van de kenniscyclus (figuur 1) te garande-
ren. Langzaam maar zeker moet men bewust worden
van een nieuw motto, namelijk ‘Kennis is Kracht!’.

Lessons Learned

De wijze waarop men binnen een organisatie aan kennis-
management doet, is afhankelijk van de aard, de bedrijfs-
cultuur en de (financiële) mogelijkheden die er binnen
die organisatie aanwezig zijn.
Zolang kennis onzichtbaar blijft op de balans, zal niet
aan optimaal kennismanagement worden gedaan. Niet
alleen commitment van medewerkers maar ook die van
het management is een belangrijke voorwaarde om
uiteindelijk aan optimaal kennismanagement te kunnen
doen.
Het toegankelijk maken van informatie/kennis blijft een
van de belangrijkste taken van informatieprofessionals.
Slechts de wijze waarop men dat doet, zal door techno-
logische ontwikkelingen en keuzes veranderen.
Als Kenniscentrum moet men bewust zijn van de eigen
rol binnen de organisatie en tevens een duidelijke plaats
in de kennis-infrastructuur van een organisatie inne-
men. Om die rol en plaats af te dwingen, zal men
initiatieven moeten (blijven) nemen tot verbreding of
aanpassing van de eigen rol, afhankelijk van organisato-
rische en/of technische ontwikkelingen.
Als Kenniscentrum moet men duidelijke keuzes maken
in het totale aanbod van diensten, afhankelijk van
bemensing en budget.
Als Kenniscentrum moet men ondersteuning bieden ter
stimulering van het gebruik van kennismanagement-
systemen, zoals kennisbanken en intranetten door mid-
del van on-the-job support en introductiecursussen.
En men zal moeten participeren in de verdere ontwikke-
ling van het interne kennismanagementproces door
deelname aan platforms, workshops en projectgroepen.
In verband met de te veranderen bedrijfscultuur tot meer
kennisdelen, vormen met name de ‘Young Professio-
nals’ (de nieuwe medewerkers) een belangrijke doel-
groep.

Kenneth Vos is bij Cap Gemini werkzaam als coördinator en

informatie-intermediair van het Kenniscentrum.




