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Kwaliteitsverhoging

it-dienstverlening

Eind 1999 is gestart met het standaar-
diseren van de methodefragmenten en
het borgen van die methodefragmen-
ten in een methodenbank. De metho-
defragmenten, veelal in de vorm van
een document, waren in de oorspron-
kelijke database gestructureerd door
middel van een eenvoudige taxonomie.
Dit betekent dat de methodefragmen-
ten per dienst en vervolgens per rol
waren gerangschikt. Aanvankelijk
werkte de methodenbank goed en
werden de doelstellingen van kwali-
teitsverbetering en kostenverlaging
gehaald. Maar door veranderingen en
uitbreidingen in het dienstenportfolio
expandeerde het aantal methodefrag-
menten. Hierdoor werden de beperkin-
gen van de oorspronkelijke structure-
ring in de methodenbank duidelijk

zichtbaar. Het samenstellen van een
projectmethode ging namelijk meer
tijd kosten dan het bedenken van een
nieuwe methode. Of medewerkers
maakten gebruik van verouderde
hulpmiddelen, die ze bijvoorbeeld in
het eigen archief hadden bewaard.
Uiteindelijk zou deze ontwikkeling de
standaardisatie van de dienstverlening
en dus de kwaliteit en schaalvoordelen
ondermijnen. Reden genoeg voor een
nieuwe injectie in kennismanagement.

Kennisinfrastructuur
Eind 2003 is in samenwerking met de
Universiteit Utrecht een project gestart
om het totale kennismanagementpro-
ces te analyseren. Het onderzoek richt
zich op de processen en systemen voor
het creëren, delen, toepassen en evalu-

In de innoverende wereld van ict is het
noodzakelijk dat de werkwijze voor het
leveren van de diensten dynamisch
wordt aangepast aan de eisen en wensen
van de klant. Vandaar dat bij Centric
Managed ICT Services de methodiek
opgedeeld is in zogenaamde methode-
fragmenten, kleine opzichzelfstaande
delen (hulpmiddelen c.q. documen-
ten). Deze methodefragmenten zijn
gestandaardiseerd en worden gebruikt
voor het samenstellen van een project-
methode voor een specifieke klant, een
zogenaamde situationele methode. Op deze
manier komen de voordelen van
standaardisatie aan het licht en is de
gewenste flexibiliteit haalbaar.

Eind 2003 is Centric Managed ICT Services een project

gestart om het totale kennismanagementproces te

analyseren. Een van de aandachtspunten was de

kennisinfrastructuur. De auteurs zetten uiteen hoe de

kennisinfrastructuur het fundament vormt voor een

integraal kwaliteitssysteem voor het ontsluiten van

bedrijfskritische kennis.

Job van Oosterum, Remko Helms, Frank de Nijs en Sjaak Brinkkemper
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Betere ontsluiting
bedrijfskritische 
kennis door slim

structureren van kennis

Centric Managed ICT Services is een
ict-dienstverlener met ruim 800 ict-
professionals. In een sterk concurre-
rende markt is het belangrijk dat de
dienstverlening continu van hoge
kwaliteit is en dat de kosten continu
worden verlaagd. Hierbij is het essen-
tieel dat de medewerkers projecterva-
ring onderling delen. Daarom is
besloten om de methoden voor het
leveren van de diensten te standaardi-
seren en te consolideren.
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Samenvatting

Voor het samenstellen van een projectmethode voor een specifieke klant gebruikt Centric Managed ICT

Services gestandaardiseerde methodefragmenten die geborgd zijn in een methodenbank. De

kennisinfrastructuur, die de structuur vastlegt waarmee methodefragmenten worden opgeslagen in de

methodenbank, vormt het fundament om bedrijfskritische informatie bedrijfsbreed te ontsluiten. Via

viewpoints kunnen medewerkers vanuit een bepaalde invalshoek de methodenbank benaderen.

informatie organisatiebreed te ontslui-
ten. De structuur beschrijft namelijk de
fundamentele componenten en hun
onderlinge relaties c.q. afhankelijkhe-
den. Voor de modellering is gekozen
voor de UML class diagram-notatie.
Het resultaat dient niet te worden
verward met een databasestructuur; het
betreft hier namelijk een model van de
metakennis (informatie over de ken-
nis). De rechthoeken in het diagram
geven de soorten methodefragmenten
weer en de lijnen tussen de rechthoe-
ken zijn de associaties. De tekst bij de
associatie voorziet in een toelichting op

worden methodefragmenten strikt
hiërarchisch geordend, terwijl met de
nieuwe techniek, een zogenaamde topic
map, een netwerk van gerelateerde
methodefragmenten ontstaat. Om toch
enige structuur aan te brengen in het
netwerk wordt van tevoren afgespro-
ken welke typen methodefragmenten
er zijn en welke typen associaties er
tussen deze methodefragmenten
mogen bestaan. De vernieuwde kennis-
infrastructuur is schematisch weerge-
geven in figuur 1.
De kennisinfrastructuur wordt gezien
als het fundament om bedrijfskritische

eren van productkennis binnen de
organisatie. Een van de aandachtspun-
ten tijdens het onderzoek betrof de
kennisinfrastructuur. De kennisinfra-
structuur legt vast volgens welke struc-
tuur de methodefragmenten worden
opgeslagen in de methodenbank.
Voor de ontwikkeling van de nieuwe
kennisinfrastructuur is het belangrijk
dat medewerkers intuïtiever kennis
kunnen raadplegen. Om dit te realise-
ren is afgestapt van de taxonomie en is
gekozen voor een techniek die werkt
op basis van associaties, net als het
menselijk brein. In een taxonomie

Kennisinfrastructuur 1



de associatie. Met de cijfers en letters,
bijvoorbeeld 1.n, worden de regels met
betrekking tot de associatie weergege-
ven. Een van de regels die uit het
model kan worden afgeleid, is dat een
proces (bijvoorbeeld productuitvoe-
ring) bestaat uit één of meer fasen
(bijvoorbeeld implementatievoorberei-
ding). De regels zijn vooral van toepas-
sing tijdens het onderhoud aan de
kennisdatabase wanneer nieuwe
methodefragmenten worden toege-
voegd of bestaande worden verwijderd.

Viewpoints
Tot slot zijn er viewpoints gedefinieerd.
Een viewpoint stelt een medewerker in
staat met een bepaalde invalshoek de
methodenbank te benaderen, zodat
deze een doorsnede kan maken van de
beschikbare kennis.
In de oorspronkelijke database hadden
de medewerkers maar één vertrekpunt
om het zoeken te starten, namelijk
boven in de hiërarchie, maar nu heb-
ben ze meerdere vertrekpunten. In
principe kunnen gebruikers op elke
plaats in de methodenbank beginnen
met zoeken naar productkennis. Echter,
om de gebruikers een houvast te geven,
zijn er vijf basisviewpoints (doorsne-
den) gedefinieerd, te weten:

• Product. Dit viewpoint biedt de
medewerkers de mogelijkheid metho-
defragmenten te filteren voor een van
de producten. Enkele voorbeelden van
producten zijn ict-beheer, helpdeskser-
vices, cost efficient workplace en
controlled migration framework.
Wanneer de medewerker bijvoorbeeld
het product ict-beheer selecteert,
worden alle methodefragmenten voor
het betreffende product weergegeven.

• Proces. Kiest een medewerker ervoor

50

in
fo

rm
at

ie
 /

ju
li

|
au

gu
st

u
s 

20
05

ductpresentatie, selecteert hij het
betreffende product en kiest vervolgens
het documenttype presentatie. Hij
krijgt dan een overzicht van alle
beschikbare presentaties specifiek voor
het geselecteerde product. Deze werk-
wijze kan eventueel ook worden omge-
draaid door eerst een selectie te maken
uit een documenttype (presentatie) en
vervolgens uit de productenlijst.
Als de medewerker een document,
bijvoorbeeld een productbeschrijving,
heeft gevonden, kan hij/zij ook zien
binnen welk proces dit methodefrag-
ment wordt toegepast en voor welke
rol het hulpmiddel is bestemd.
Kortom, medewerkers kunnen op
meerdere manieren in de informatie
duiken en vervolgens via relaties de
geassocieerde informatie vinden.

Naast het raadplegen van de methoden-
bank hebben de medewerkers nog een
aantal andere mogelijkheden om tot de
gewenste methodefragmenten te
komen. Deze zijn in figuur 2 weerge-
geven. Zo kan een medewerker ook een
collega raadplegen. In de oorspronke-
lijke situatie kon dit op twee manieren:
via e-mail/telefoon en bilateraal. Het
nadeel daarvan is echter dat andere
medewerkers de uitgewisselde infor-
matie niet kunnen raadplegen en dat er
geen controle is of de uitgewisselde
informatie juist is.
Om medewerkers toch toegang te
verlenen tot deze informatie-uitwisse-
ling en om de kwaliteit te waarborgen,
is ervoor gekozen een discussieforum
te implementeren. Daarnaast biedt het
forum ondersteuning bij het zoeken
naar een collega met een bepaalde
expertise. Een essentieel onderdeel van
een succesvol forum is de ‘moderator’,
de bewaker van het forum. Deze taak is
gewaarborgd binnen de afdeling
Solution Center. Het Solution Center is
het kenniscentrum dat onder andere
verantwoordelijk is voor het ontwikke-
len van de concepten en het ondersteu-
nen van het verkoopproces.

Kennismanagementproces
Voor het goed functioneren van de
kennisinfrastructuur is het noodzakelijk
dat de documenten up-to-date blijven.

om een kennisdoorsnede te maken uit
een van de (bedrijfs)processen, bij-
voorbeeld marketing, sales, product-
ontwikkeling of productuitvoering,
dan worden alle methodefragmenten
die aan het geselecteerde proces gekop-
peld zijn, weergegeven.

• Deliverable. Met dit viewpoint kun-
nen medewerkers eenvoudig alle
hulpmiddelen selecteren die voor een
‘op te leveren product’ beschikbaar
zijn. Als een projectleider bijvoorbeeld
een projectplan moet opstellen, kiest
hij/zij uit de deliverable-lijst een
projectplan. Vervolgens worden alle
documenten weergegeven die onder-
steuning bieden bij het opstellen van
een projectplan, bijvoorbeeld een
generieke sjabloon, een handleiding en
een voorbeeldprojectplan.

• Hulpmiddel. Dankzij dit viewpoint
kunnen de medewerkers direct een
specifiek type hulpmiddel raadplegen,
bijvoorbeeld presentaties, handleidin-
gen, flyers, whitepapers, templates of
draaiboeken. Na een selectie van het
gewenste documenttype worden uit-
sluitend documenten weergegeven die
voldoen aan het opgegeven kenmerk.

• Rol. Dit viewpoint biedt de mogelijk-
heid alle methodefragmenten te selec-
teren die voor een bepaalde rol bedoeld
zijn. Een medewerker kiest zijn/haar
rol, bijvoorbeeld accountmanager,
marketeer, technisch consultant, busi-
ness consultant of projectmanager.
Vervolgens worden alle documenten
weergegeven die gekoppeld zijn aan de
betreffende rol.

Ontsluitingsmogelijkheden
De kennis over de diensten/concepten
bevindt zich voornamelijk in elektroni-
sche bestanden. Voorbeelden hiervan
zijn procesbeschrijvingen, productfly-
ers, projectplannen en sjablonen. Deze
bestanden worden gestructureerd in de
database opgeslagen via de kennisin-
frastructuur. Dit betekent dat een
document aan een of meer methode-
fragmenten uit de kennisinfrastructuur
wordt gekoppeld. Hierdoor kunnen
medewerkers eenvoudiger zoeken naar
een bepaald bestand. 
Als een medewerker op zoek is naar
een document, bijvoorbeeld een pro-
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Dit wordt gewaarborgd door toepas-
sing van de kennismanagementcyclus
van Weggeman (1997). De cyclus
bestaat uit de processen kennis creëren,
delen, toepassen en evalueren. In
figuur 3 is weergegeven hoe dit con-
creet is ingevuld.
Het proces begint met de ontwikkeling
van methodefragmenten (kennis creëren).
Dit wordt geïnitieerd door het Solution
Center op basis van ontwikkelingen in
de markt of op basis van ervaringen
van medewerkers in het veld (1). Om
de kwaliteit van methodefragmenten te
garanderen is het Solution Center
eindverantwoordelijk voor elke toevoe-
ging aan of verandering in de metho-
denbank. Bij een mutatie wordt elk
document gescreend op bijvoorbeeld
de bruikbaarheid en correctheid. Na

whitepapers, checklists, project-
plannen, productpresentaties,
draaiboeken en diverse hulpmid-
delen. Op deze manier worden de
methodefragmenten gebruikt voor
het leveren (toepassen) van de pro-
ducten en/of diensten aan een
specifieke klant (5 en 6). Om
ervoor te zorgen dat de documen-
ten actueel zijn en blijven aanslui-
ten op de praktijk, is het noodzake-
lijk dat er regelmatig
terugkoppeling plaatsvindt richting
het Solution Center (evalueren). Het
Solution Center is immers verant-
woordelijk voor de ontwikkeling
en de borging van de methode-
fragmenten (7). 
Voor feedback hebben medewer-
kers onder andere de mogelijkheid
commentaar te geven op de
bestaande documenten via een
documentwaarderingsformulier.
Hierdoor wordt inzichtelijk hoe de
medewerkers een specifiek docu-
ment ervaren en wordt de
methodenbank continu verbeterd.
Hiermee is de kennismanagement-
cyclus compleet en is een situatie
ontstaan waarin kennis continu
wordt geëvalueerd en aan de
veranderende omstandigheden,
zowel intern als extern, wordt
aangepast.

Projectaanpak
De eerste stap om te komen tot de
nieuwe kennisinfrastructuur is een
vooronderzoek. Hierin wordt onder-
zocht of het zinvol is het project te
starten. Centrale aandachtspunten in
deze fasen zijn de business case en het
projectvoorstel (definitie, doelstellin-
gen, projectscope, enzovoort). Na
acceptatie door het management wordt
het project daadwerkelijk geïnitieerd,
waarmee het fundament voor de
projectuitvoering wordt gelegd. De
beoogde projectresultaten, de plannen
en de projectorganisatie (taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden)
worden beschreven en geaccordeerd.
Vervolgens wordt een uitgebreide
inventarisatie van de oorspronkelijke
omgeving uitgevoerd. Dit resulteert in
een beschrijving en analyse van zowel

goedkeuring worden de methodefrag-
menten via de methodenbank beschik-
baar gesteld aan de medewerkers (2).
Deze database wordt gebruikt ter
ondersteuning van het leveren van
diensten aan de klant. Een van de eerste
stappen die nodig is om een dienst te
kunnen leveren aan de klant, is het
karakteriseren van het project (3). Met
behulp van situatiefactoren en eventu-
ele prestatie-indicatoren wordt de
projectomgeving bepaald. Voorbeelden
van projectkarakteristieken zijn welke
dienst(en) de klant graag zou willen
afnemen of binnen welke termijn een
project gerealiseerd dient te worden.
Op basis van de projectkarakteristieken
worden de benodigde documenten
geselecteerd (delen) en geassembleerd
(4). Enkele voorbeelden hiervan zijn

Methodefragmenten raadplegen 2



de bedrijfsprocessen als de oorspronke-
lijk toegepaste techniek(systemen).
Vanuit deze analyse worden de eisen en
wensen voor de gewenste situatie
vastgelegd en verder uitgewerkt tot een
adviesrapport. Dit rapport beschrijft op
functioneel niveau de gewenste situatie
van het nieuwe kennissysteem en
bijbehorende processen. Daarna wordt
een gedetailleerde functionele en
technische specificatie opgesteld waar-
aan de uiteindelijke oplossing moet
voldoen. Voorts kan op basis van deze
specificatie een pakketselectie worden
gestart. Belangrijke aandachtspunten
hierbij zijn de ondersteuning voor de
viewpoints en het beheer van de meta-
informatie. Eventueel is het ook moge-
lijk een dergelijk systeem op maat te
laten ontwikkelen.

De juiste richting…
Het selecteren van een geschikt systeem
blijkt in de praktijk niet eenvoudig te
zijn. De viewpoints, gecombineerd met
een gedegen rechtenstructuur én het
centraal beheer van de meta-informa-
tie, worden door documentmanage-
mentsystemen niet altijd ondersteund.
En dat terwijl deze punten juist het
fundament vormen voor een integraal
kwaliteitssysteem om bedrijfskritische
kennis te ontsluiten. 
De vijf viewpoints voorkomen een
‘kennisoverload’ en maken het moge-
lijk de benodigde hulpmiddelen een-
voudig te selecteren. Hiermee wordt de
projectaanpak voor een groot deel
bepaald. Naast het eenvoudig raadple-
gen van de methodefragmenten is ook
het toepassen van de methodefragmen-
ten als essentieel ervaren. Om het
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gebruik ervan te stimuleren werkt het
Solution Center in de rol van project-
assurance nauw samen met de project-
teams. Enkele werkzaamheden hierbij
zijn het geven van productpresentaties,
het reviewen van documenten en het
bieden van ondersteuning tijdens
technische implementaties. Met als
belangrijk resultaat: een gewaarborgd
proces voor het up-to-date houden van
de methodefragmenten en de toepas-
sing ervan in de praktijk. Kennis wordt
continu geëvalueerd en op een
beheersbare wijze aangepast aan veran-
derende omstandigheden. Met als
voornaamste einddoel: een structurele
reducering van de productiekosten en
de continue verhoging van de kwaliteit
van de ict-dienstverlening.

Reviewer  Kees Verhoeven
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