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Bij de integratie van deze elektronische diensten hebben

we voor een helder concept gekozen. Het aantal bronnen

waaruit DSM-medewerkers hun informatie kunnen halen

is groot en zal de komende tijd alleen maar groeien. Uit-

gangspunt is dat de gebruikers van de elektronische dien-

sten soms wel weten welke bron ze voor de voor hen rele-

vante informatie willen raadplegen, maar dat zij het vaak

ook niet belangrijk vinden. Men kan daarom zowel in één

enkele bron als in meerdere bronnen tegelijk zoeken.

Verder zijn we ervan uitgegaan dat in deze tijd van infor-

matieoverflow pulltechnologie (zoekfunctionaliteit) alléén,

niet meer voldoende is. Pushtechnologie (attendering) op

basis van persoonlijke profielen is in onze visie onontbeer-

lijk om er voor te zorgen dat cruciale informatie niet

gemist wordt.

Tot slot geldt, dat het mogelijk is om treffers te archiveren

in verschillende typen archieven. Voor een archief rondom

een bepaald onderwerp geldt, dat door de selectiestap die

aan de opbouw van dat archief voorafgaat, kennis wordt

toegevoegd. Deze kennis wordt verhoogd door de moge-

lijkheid van annoteren. Het wordt daarmee een waardevol-

le bron die zelf ook weer onder de zoek- en attenderings-

functie gebracht wordt. Aan de site is een bestelfunctiona-

liteit verbonden die volledig geïntegreerd is in de logistie-

ke processen. In figuur 1 staat de functionaliteit van de site

schematische weergegeven. 

Momenteel is het aantal bronnen dat onder de applicatie

toegankelijk is beperkt, maar het hele systeem is zo opge-

zet dat er relatief eenvoudig nieuwe of alternatieve bron-

nen toegevoegd kunnen worden. Toegevoegd worden

onder andere de R&D-archieven, die in Delft en Limburg

al veel gebruikt worden, maar nog beter geraadpleegd kun-

Bij de fusie van DSM en Gist Brocades in 1998 werden veel corporate afdelingen van

beide bedrijven, inclusief de corporate libraries, samengevoegd. Doel daarvan was uiter-

aard het uitbuiten van synergievoordelen, die alleen optimaal te bereiken zijn wanneer de

werkwijzen van beide afdelingen gelijkgeschakeld worden. Integratie van twee corporate

libraries is op zich al een enerverend en soms emotioneel proces. Dat beide afdelingen 

in hun eigen tempo en vanuit hun eigen verleden al bezig waren met transformatie 

van klassieke bibliotheek naar modern informatiecentrum maakte en maakt dit proces

nog complexer. Joost Moonen, manager van DSM Information Services, beschrijft de 

achtergronden, hindernissen en perspectieven. 

DE CORPORATE LIBRARIES DIE ZIJN samengevoegd, het

voormalige Scientific Information Department (SID)

van Gist Brocades en het Centre for Information and

Documentation (CID) van DSM, waren afdelingen die in

het afgelopen decennium al een groot aantal organisatori-

sche veranderingen hadden meegemaakt. 

Het SID van Gist Brocades ontstond enkele jaren terug uit

een samenvoeging van de bibliotheek, het R&D-archief en

een afdeling literatuuronderzoek. De literatuuronderzoe-

kers namen een belangrijk deel van het literatuuronder-

zoek binnen de R&D-projecten en de businessresearch-

afdeling voor hun rekening. Door de samenvoeging ont-

stond een afdeling waarin de verschillende aspecten van

informatievoorziening bij elkaar gebracht werden. 

Het CID van DSM ontstond als afdeling na de samen-

voeging van de bibliotheken/informatiediensten van drie

functionele afdelingen: research, marketing en corporate

planning. Ook binnen DSM was daardoor de informatie-

voorziening in belangrijke mate binnen één afdeling 

georganiseerd. 

Efficiencyverhoging is de belangrijkste aanleiding geweest

voor deze samenvoegingen. Dit is voor veel mensen een

minder stimulerend motief, alhoewel efficiencyverhoging

op zichzelf tot boeiende projecten kan leiden. Door de ont-

wikkelingen binnen de ICT zijn de veranderingen binnen

de informatievoorziening echter zo stormachtig, dat alleen

een centrale informatieafdeling enigszins in staat is ze bij

te houden en op een effectieve wijze te implementeren

binnen een bedrijf. Dit wordt ook steeds duidelijker

erkend binnen DSM. Zowel SID als CID zijn in de jaren

voor de fusie bezig geweest met het implementeren van

efficiënte werkprocessen en nieuwe IT-instrumenten die

de ‘klanten’ in staat stellen hun informatiebehoefte effi-

ciënt en effectief in te vullen. Sinds begin 1999 zijn we

bezig deze werkwijze en IT-instrumenten in elkaar te

schuiven, om zo volledig mogelijk te kunnen profiteren

van de schaalgrootte die ontstaan is door de samenvoeging

van de twee afdelingen.

Logistieke diensten 
Ook binnen de moderne informatieafdeling van DSM 

blijven er een aantal logistieke diensten bestaan, zoals het

inkopen van boeken, het verstrekken van kopieën uit tijd-

schriften en het beheren en circuleren van abonnementen

en tijdschriften. Het blijft de verantwoordelijkheid van de

moderne informatieafdeling om deze processen zo effi-

ciënt mogelijk te regelen. Hierbij dient de kwaliteit gega-

randeerd te blijven. Deze efficiency wordt momenteel het

best bereikt door diensten zover als mogelijk is uit te

besteden. Hierbij is het van groot belang niet alleen naar

het proces van inkopen zelf te kijken. Ook de aansluiting

van de systemen van de externe partner(s) bij de interne

financieel-administratieve systemen dient optimaal te zijn.

Bij DSM is voor elk van de hiervoor beschreven diensten

één partner gekozen. Samen met deze partner wordt het

hele proces geoptimaliseerd. 

De nieuwe verwervingsprocessen zijn ontwikkeld door

eerst de bestaande processen in kaart te brengen zoals die

bij zowel Gist als DSM gehanteerd werden. Vervolgens

hebben de betrokken medewerkers een nieuw proces uit-

gewerkt, dat goed aansluit bij beide nog niet helemaal

gelijke financiële administratiesystemen. Deze aanpak

heeft uitstekend gewerkt omdat er door het in detail

beschrijven van de werkwijzen van beide afdelingen veel

begrip is ontstaan voor het hoe en waarom van deze pro-

cessen. Een nieuw proces ontwerpen kon daarom een

gezamenlijke activiteit worden, met een resultaat waar

iedereen zich in kon vinden. Door de schaalvergroting

werd bovendien inkooptechnisch nog een voordeel

behaald.  

De spil: de intranetsite
Zowel in Delft als Limburg spelen de computernetwerken

een steeds belangrijkere rol in de informatievoorziening.

Binnen DSM bestaat al een aantal jaren een intranet, 

dat steeds verder aan belang wint in de interne informatie-

uitwisseling. Op dit intranet had CID een van de meest

geraadpleegde sites, waarop het mogelijk was externe

bronnen zoals current contents te doorzoeken. Ook interne

databases zoals het R&D-archief waren op het niveau van

bibliografische gegevens ontsloten via de intranetsite.

Bovendien kon men de documenten die in de verschillende

bronnen gevonden werden eenvoudig bestellen. 

In Delft was er eveneens al enkele jaren een netwerkappli-

catie operationeel waarmee het mogelijk was te zoeken in

current contents. Met deze applicatie was het tevens

mogelijk profielen vast te zetten. De gevonden treffers

konden zowel gearchiveerd als besteld worden. Daarnaast

waren er nog andere databases met kennis rondom speci-

fieke onderwerpen toegankelijk. Hiervan wordt het beheer

binnen de afdeling gevoerd.

Met het realiseren van de nieuwe functionaliteit, integre-

ren we elementen van beide eerdere applicaties uit Delft

en Limburg. De basisfunctionaliteit (zoeken, attenderen,

archiveren en bestellen) is ontleend aan de Delftse applica-

tie. Het principe van ‘one-stop shopping’ en de toegang via

intranet zijn ontleend aan de Limburgse situatie.

Na de fusie van DSM en Gist Brocades

Twee corporate libraries geïntegreerd

Joost Moonen

Figuur 1. Schematische weergave van de sitefunctionaliteit (met dank aan Guus van Alen/Verity Benelux bv)
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nen worden. Ook over en weer zijn de archieven vaak inte-

ressant, de fusie kwam tenslotte voort uit het feit dat DSM

en Gist Brocades elkaar op het gebied van de life sciences
aanvulden.

Door te kiezen voor een web-enabled applicatie bestaat 

ook de mogelijkheid de functionaliteit wereldwijd aan te

bieden. De centrale informatieafdeling heeft een cruciale

rol bij het ontwikkelen van dit soort applicaties. De appli-

caties zijn door de webtechnologie makkelijk breed inzet-

baar te maken, daarom moet een bedrijf het niet willen

om ze decentraal te ontwikkelen. Bovendien geldt, dat het

onderhandelen over de informatiebronnen die men onder

de site beschikbaar wil stellen nog geleerd moet worden,

zowel door de afnemers als door de aanbieders van de

informatie. Als bedrijf wil je dit maar eenmaal doen. 

In het verlengde van bovenstaande zou men kunnen clai-

men, dat men zelf helemaal geen applicatie zou moeten

ontwikkelen, omdat er al allerlei informatieaanbieders zijn

die zelf een zoek- en attenderingsfunctionaliteit bieden. 

In principe is deze conclusie juist wanneer je voor lief wilt

nemen dat elke bron via zijn eigen interface benaderd

moet worden. Wij hebben daar niet voor gekozen. 

Waar het company-wide aanbieden van informatie door 

de webtechnologie eenvoudiger wordt, wordt het onder-

handelen over de kosten van deze informatie moeilijker.

Het elektronisch leveren van informatie vereenvoudigt 

het logistieke proces voor de uitgevers en de andere leve-

ranciers van informatie aanzienlijk. Daarmee werkt elek-

tronische levering kostenbesparend. Toch wordt vanuit 

de redenering dat de informatie breder toegankelijk is,

zonder probleem het dubbele of drievoudige voor die

informatie gevraagd. Daarmee wordt voorbijgegaan aan

het feit dat diegenen waarvoor de informatie cruciaal was

er ook in het verleden toegang toe verkregen, daarbij

gebruikmakend van de klassieke ontsluitingsmethoden.

Informatie professionals
Een goede logistieke dienstverlening en een optimaal

gebruik van de mogelijkheden die ICT biedt, zijn onont-

beerlijk voor een goede informatievoorziening. Ze zijn

echter niet voldoende. De beschikbare hoeveelheid infor-

matie groeit explosief en ook de methoden waarop deze

informatie beschikbaar komt blijven voortdurend verande-

ren. Het wordt bovendien steeds belangrijker deze informa-

tie effectief te gebruiken om succesvol te blijven opereren

als bedrijf. De groeiende aandacht voor zaken als business

en competitor intelligence is een duidelijke reflectie van

het toenemende belang van informatie. Systemen alleen

zijn daarom niet toereikend. In toenemende mate ontstaat

er behoefte aan ondersteuning door professionals, die een

gedegen kennis hebben over de beschikbare informatie-

bronnen en daarnaast de processen goed kennen van de

klanten die zij ondersteunen. 

De mate waarin deze behoefte al ontwikkeld is, verschilt

overigens aanzienlijk wanneer DSM en Gist Brocades 

vergeleken worden. Binnen DSM werden de strategie- en

businessresearchafdelingen traditioneel wel ondersteund

door het CID, echter voornamelijk op het gebied van data-

verzamelen en -selectie. Binnen research werd/wordt wel

ondersteuning geboden bij het doorzoeken van allerlei

databases, waarbij de kennis van de bronnen en de bijbe-

horende zoekfaciliteiten cruciaal is. Bij Gist Brocades ging

deze ondersteuning verder. Hier bestaat al veel langer de

rol van literatuuronderzoeker. Binnen projecten zijn deze

medewerkers niet alleen verantwoordelijk voor het verza-

melen en selecteren van de literatuur. Zij analyseren en

verwerken de literatuur ook en komen vaak met concrete

adviezen. In Limburg was men voor de fusie net begon-

nen met het verder invullen van deze functie. De rolinvul-

ling in Delft dient hierbij nu als voorbeeld.  

Hindernissen
Binnen de zeer dynamische informatiewereld, waarin de

positie van verschillende spelers steeds verandert, waren

beide organisaties al intensief bezig met vernieuwingen

die op deze veranderingen inspeelden. Het uitgangspunt

bij de integratie, dat voor alle werkzaamheden één ‘best-

practice’ werkproces geïmplementeerd zou worden om

maximaal te kunnen profiteren van de schaalvergroting,

stond er borg voor dat deze vernieuwingsplannen bijge-

steld moesten worden. Dit heeft een aantal ergernissen

opgeleverd. 

Pas afgeronde projecten opnieuw uitvoeren
In Delft was een aantal logistieke diensten al eerder uit-

besteed. Voordat een uitbestede dienst, bijvoorbeeld de

abonnementenadministratie, weer net zo soepel loopt als

vóór de uitbesteding is er veel corrigerend werk te verzet-

ten. Wanneer dat werk voor een groot deel opnieuw moet

gebeuren en wanneer dit weer even moeizaam verloopt

als de eerste keer, dan is dat uiterst frustrerend. Het theo-

retische besef dat het hebben van één werkwijze belang-

rijk is om elkaar bij capaciteitsproblemen te kunnen hel-

pen, compenseert dan niet meer het gevoel van frustratie

dat ontstaat door het vele extra werk, dat in principe niet

nodig was geweest zonder integratie. 

Van twee afzonderlijke projecten naar 
een gezamenlijk project 

Zoals eerder aangegeven is de nieuwe intranetapplicatie

ontstaan uit de vernieuwingsprojecten van beide indivi-

duele afdelingen. In Delft was men bezig met de vervan-

ging van een oude applicatie die functioneel al zeer rijk

maar technisch verouderd was. In Limburg was men

bezig met het uitbouwen en vernieuwen van een bestaan-

de intranetapplicatie. Door de integratie traden er aanzien-

lijke bijstellingen en daardoor ook vertragingen op. 

Een belangrijk probleem was en is ten dele nog dat

gebruikers deze diensten in hun primaire proces hebben

geïntegreerd. Als voorbeeld geldt de attenderingsdienst,

die bij Gist al in het geautomatiseerde systeem was geïnte-

greerd. In Limburg bestond deze dienst niet op die

manier. Daar waren ook enkele andere typen attenderingen.

Deze werden echter voor een groot deel op niet geautoma-

tiseerde wijze uitgevoerd door medewerkers van het CID.

Om volledig te profiteren van de nieuwe diensten moeten

deze ‘offline’ profielen zoveel mogelijk geïntegreerd wor-

den, iets wat de Limburgse projectleden altijd scherp voor

ogen hadden. Voor de Delftse projectleden was de vertra-

ging die door de integratie werd opgelopen van veel groter

belang, omdat zij hun klanten beloofd hadden dat hun oude

applicatie al veel eerder gemoderniseerd zou zijn. 

Hierbij moet men zich realiseren dat beide organisaties,

als ondersteunende afdelingen, sterk klantgericht zijn.

Beide afdelingen redeneren daarbij vanuit de eigen context

sterk gericht op de lokale klant en zijn werkprocessen. 

Het is niet makkelijk om je in de wereld van de anderen 

te verplaatsen. De enige manier om dit wel te doen, is vol-

doende tijd te nemen om de processen vanuit de optiek

van de klant te beschrijven en ervoor te zorgen dat men

deze processen over en weer goed begrijpt. Door de tijds-

druk die er op dit project stond, is dit minder nadrukkelijk

gebeurd dan bij de uitbestedingsprojecten. Daardoor ont-

stond tijdens het project soms het gevoel dat men alleen

het lokale belang behartigde, waardoor het onderlinge 

vertrouwen soms werd geschaad. 

Verschillende ICT-omgevingen
DSM en Gist hadden verschillende ICT-standaarden voor-

dat het fusieproces begon. Bij de integratie was DSM

bezig zo volledig mogelijk op Microsoft-software en intra-

net te standaardiseren, terwijl Gist voor Lotus Notes had

gekozen. Dit betekent een extra complicatie om een appli-

catie op beide platforms goed te laten functioneren. 

Het wordt helemaal complex wanneer men een bestaande

applicatie met andere wil integreren. Een corporate infor-

matieafdeling kan pas ten volle gebruikmaken van het 

virtuele karakter van zijn diensten, wanneer die binnen de

verschillende onderdelen van het bedrijf te gebruiken zijn.

Het hebben van een breed geaccepteerde standaard en een

company-wide gemanaged netwerk is een zegen bij het

opzetten van IT-applicaties. De keuze voor een web-based

technologie helpt bij het breed beschikbaar maken 

daarvan. Voor de integratie met andere applicaties zoals 

bijvoorbeeld intelligence applicaties is het echter niet 

voldoende.

Een corporate ICT-afdeling, die verantwoordelijk is voor

company standaarden op ICT-gebied en voor het Wide

Area Netwerk (WAN) van het bedrijf, is een belangrijke

strategische partner voor de corporatie informatieafdeling.

Het is van belang om in te kunnen spelen op nieuwe stan-

daarden en daar waar zinvol en mogelijk de keuze van die

standaarden te beïnvloeden. Daarnaast is de corporate

ICT-afdeling vaak verantwoordelijk voor het intranet. 

Met het groter worden van de hoeveelheid informatie op

het intranet is het van steeds groter belang om deze infor-

matie goed te ontsluiten. Hierin kan de corporate infor-

matieafdeling samen met de ICT-afdeling een rol spelen. 

Verschillen in besliscultuur
Gist was een veel kleinere organisatie met drie verschil-

lende businessgroepen. DSM daarentegen had veertien

businessgroepen (BG’s). In een organisatie met drie 

BG’s is het veel eenvoudiger beslissingen te nemen en

gedragen te krijgen. Het verschil in tempo van besluit-

vorming werd nog versterkt doordat er bij DSM veel 

meer een consensuscultuur heerst. Deze cultuur leidde

ertoe, dat er bijvoorbeeld over de technologische keuzes

voor de realisatie van de nieuwe intranetapplicatie veel-

vuldig afgestemd is met onder andere de corporate 

ICT-organisatie. Ook werden eerdere beslissingen wel 

bijgesteld onder invloed van dit en soortgelijk overleg. 

Dit leidde tot veel ergernis, met name in het Delftse deel

van de organisatie. 

Wat staat ons nog te doen?
Tot op heden heeft het accent sterk gelegen op het 

ontwikkelen van een intranetapplicatie en het standaar-

diseren van de verwervingsprocessen waarmee het schaal-

voordeel uitgebuit kan worden.

Met betrekking tot de intranetapplicatie geldt dat deze

binnen de organisatie nog uitgebreid geïntroduceerd zal

moeten worden. Om volledig te profiteren zullen oude

werkprocessen, ook bij de klanten, omgebogen moeten

worden tot nieuwe, die zoveel mogelijk aansluiten bij de

nieuwe intranetdiensten. De functionaliteit van de site is

verder zó uitgebreid dat training noodzakelijk is. 

De applicatie is niet alleen voor de researchafdelingen van

belang, maar ook voor andere kenniswerkers, afhankelijk

van de informatiebronnen die ermee toegankelijk

gemaakt zullen worden. De verwachting is daarom dat de

site op termijn ook breed gebruikt zal worden buiten

research. In het verlengde hiervan is de verwachting, 

dat met name de informatieanalysediensten steeds meer

gevraagd zullen worden. 

Daarnaast geldt, dat DSM Information Services al naar de

verschillende businessgroepen toe een duidelijke rol heeft

bij het verzamelen en selecteren van business informatie

die extern beschikbaar is. Hiertoe wordt bijvoorbeeld met

de intelligence-, strategie- en marketingafdelingen van de

verschillende BG’s samengewerkt. Bij verschillende BG’s

worden verschillende methoden van data verzamelen en

analyseren gebruikt, die door de focus op de eigen busi-

ness niet vanzelfsprekend met elkaar gedeeld worden.

Omdat DSM Information Services voor veel BG’s mee-

werkt aan het intelligence proces, is de afdeling bij 

uitstek gepositioneerd om voor kruisbestuiving en 

verspreiding van de verschillende methoden te zorgen.

Wanneer hierbij moderne ICT-tools aangekocht of 

ontwikkeld worden, kan de afdeling een prominente 

rol spelen in een standaardisatieproces, mede doordat 

de ontwikkelkosten dan over de BG’s verdeeld kunnen

worden. De potentie van deze activiteiten voor DSM is

nog onvoldoende ontgonnen. 

Joost Moonen is Manager DSM Information Services. 

DSM-gebouw in Sittard




