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Kennismanagement is tegenwoordig voor een organisatie van grote strategische waarde,

het is ‘everybody’s business’. In 1999 heeft Ernst & Young Consulting internationale

erkenning gekregen van KMWorld voor haar kennismanagementbeleid in de vorm van de

prijs ‘Most Admired Knowledge Enterprise 1999’. Tevens plaatste KMWorld de organisatie

op de lijst van ‘100 Enterprises that Matter’ voor kennismanagement. Ondertussen is

Ernst & Young Consulting per 1 juni 2000 samengegaan met Cap Gemini en Gemini Con-

sulting in Cap Gemini Ernst & Young. Er wordt nu hard gewerkt aan de combinatie van

de best practices op het gebied van kennismanagement binnen de drie organisaties.

KENNIS IS VOOR een adviesbureau als Cap Gemini Ernst

& Young van grote strategische waarde. De basis van

de organisatie bestaat immers uit de kennis en ervaring

die de adviseurs in de loop van de tijd hebben opgebouwd

en die zij gebruiken in de dienstverlening aan de klant.

Echter, zonder een goede organisatie en infrastructuur is

het delen van kennis weinig succesvol. Cap Gemini Ernst

& Young ziet kennismanagement als het geheel van verza-

melen, bewaren en (her-)gebruiken van kennis en erva-

ring, teneinde de adviseur in staat te stellen niet alleen

kwalitatief hoogwaardig advies te geven aan de klant, maar

ook steeds te leren van collega’s.

Dat kennis zo cruciaal is, maakt dat kennismanagement

‘everybody’s business’ is. Zo wordt iedere adviseur jaar-

lijks gevraagd naar zijn of haar bijdrage aan kennisma-

nagement. Hierbij wordt gekeken of de adviseur al dan

niet een actieve rol heeft gespeeld in vakontwikkeling en

innovatie en naar de door hem of haar gepubliceerde ken-

nisdocumenten. Bovendien heeft kennismanagement bij

het management van de organisatie hoge prioriteit, het-

geen onder meer tot uiting komt in het feit dat de directie

een portefeuillebeheerder kennismanagement heeft en de

discipline kennismanagement expliciet organisatorisch is

verankerd.

Zo is er onder andere binnen iedere adviesgroep een ken-

nismanager die verantwoordelijk is voor het uitdragen en

faciliteren van kennismanagement. Deze kennismanagers,

veelal adviseurs die deze rol voor een gedeelte van de tijd

vervullen, delen maandelijks in het KennismanagersPlat-

form de met kennismanagement opgedane ervaringen.

Center for Business Knowledge 
Dat kennismanagement er bij Cap Gemini Ernst & Young

niet van de ene op de andere dag was, moge duidelijk zijn.

Vanaf 1993, toen kennismanagement binnen de organisa-

tie nog alleen uit persoonlijke netwerken en papier in kas-

ten bestond, is kennismanagement gegroeid naar een

belangrijk strategisch speerpunt. Dit leidde tot de oprich-

ting van drie kennis gerelateerde organisaties. Ten eerste

het Center for Business Innovation waar productinnovatie

plaatsvindt en mede nieuwe kennis wordt ontwikkeld. Ten

tweede het Center for Business Transformation dat voor de

ontwikkeling van nieuwe tools en methoden ten behoeve

van het adviesvak zorgt. Ten derde het Center for Business
Knowledge. 

Het Center for Business Knowledge (CBK), de voormalige

bibliotheek van Ernst & Young, is uitgegroeid tot een

wereldwijde organisatie met meer dan twintig regionale

CBK’s en een aantal regionale hoofdkantoren. Het CBK

verleent momenteel op basis van Service Level Agree-

ments services aan zowel Cap Gemini Ernst & Young als

aan de accountants en belastingadviseurs van Ernst &

Young. Het CBK, waar voornamelijk informatiespecialis-

ten werken, ondersteunt met name projectteams met navi-

gatie, search en research en is verantwoordelijk voor de

ontwikkeling en het technisch beheer van de kennisma-

nagement-infrastructuur. Met name de informatiespecia-

listen worden steeds vaker ingezet bij projecten als Know-

ledgeWorker. 

Kenniswerker als volwaardige teamleden
Binnen het projectteam is veelal één persoon, de Knowled-

geWorker, verantwoordelijk voor het verzamelen, bewaren

en verspreiden van de kennis binnen het project. Know-

ledgeWorkers zijn soms junior adviseurs, maar vaker een

informatiespecialist van het CBK. Hiermee komt direct

een verschuiving in de rol van de informatiespecialist naar

voren: was voorheen de afstand tussen de ‘interne klant’

en de informatiespecialist groot, nu werkt de informatie-

specialist als volwaardig teamlid mee aan het leveren van

hoogwaardig advies aan de klant.

De informatiespecialisten of KnowledgeWorkers zijn ten

eerste verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de

kennisbehoefte van het projectteam en het verzamelen van

informatie en kennis. KnowledgeWorkers verzamelen best

practices en ervaringen die eerder zijn opgedaan bij verge-

lijkbare projecten. Daarnaast bepalen zij in samenwerking

met de projectleider de kennis- en informatiebehoefte van

het projectteam en vertalen dit door naar een Knowledge-

Map waarop onder andere de voor het project relevante

De informatiespecialist bij Cap Gemini Ernst & Young

Kennismanagement is 
‘everybody’s business’

Cassandra Seelemeijer en Han van Kessel

Het is donderdagmorgen wanneer ruim twintig nieuwe mede-
werkers met hun laptop onder de arm wat onwennig de cur-
susruimte binnen komen lopen. Zij volgen een introductiepro-
gramma, waar de cursus kennismanagement onderdeel van
uitmaakt. Niet alleen maken ze tijdens de cursus kennis met
alle bronnen op de platforms Lotus Notes en het intranet,
maar ook presenteert het Center for Business Knowledge zich
en wordt uitgelegd welke bijdrage zij geacht worden te leveren
aan kennismanagement. 
Het geven van trainingen is een van de taken die de informa-
tie professional bij Cap Gemini Ernst & Young er in de loop van
de tijd bij heeft gekregen. Adviseurs wegwijs maken in bronnen
is iets dat de informatieprofessionals van het CBK al langer
doen. Wat nieuw is, is dat er een veelheid aan interne kennis-
bronnen bij is gekomen. Bovendien speelt de informatie pro-
fessional een steeds belangrijker rol in de ontwikkeling van de
infrastructuur voor kennismanagement.

‘Samen bouwen aan een hoogwaardig product’

Albert Visscher, senior manager bij Financial Services van
Cap Gemini Ernst & Young, maakt ten behoeve van zijn

opdrachten veelvuldig gebruik van de diensten die de informa-
tiespecialisten van het CBK bieden. ‘Ze zijn in staat toege-
voegde waarde te leveren bij offerte-trajecten, in opdrachten en
onderzoeksprojecten,’ vertelt Albert. ‘Als bijvoorbeeld een
klant een algemene vraag stelt en je weet nog niet precies waar
je moet zoeken, dan zijn de researchers van het CBK de 
mensen waar je moet wezen. Ze gaan samen met je op weg, 
vragen door en helpen je daadwerkelijk de juiste kennis te 
vinden.’

Albert vindt het prettig dat het CBK meedenkt en de informa-
tiespecialisten niet wachten totdat men met een vraag komt,
maar pro-actief de juiste informatie geven. Albert is bijvoor-
beeld een grote fan van de ‘Tip van de Week’, het wekelijkse e-
mailbulletin van het CBK waarin verwijzingen naar goede in- en
externe informatiebronnen, handige search-tips en relevante
onderzoeksrapporten staan. Hij bewaart alle tips en ze komen
hem regelmatig van pas.

‘Het is goed dat informatiespecialisten erop zijn gericht je het
leven als adviseur zo gemakkelijk mogelijk te maken en om
samen met jou een kwalitatief hoogwaardig product aan de
klant te leveren,’ voegt Albert toe. ‘Dit is zeker niet vanzelf-
sprekend. We mogen best trots zijn op onze informatiespecia-
listen en al het werk dat ze doen!’
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interne en externe kennisbronnen, een who-knows-what,

korte nieuwsberichten over de klant en een overzicht van

concurrenten van de klant staan. De KnowledgeMap kun-

nen de teamleden zelf gebruiken. Soms ondersteunt de

KnowledgeWorker hen bij de navigatie in bronnen of met

research. Dit laatste vergt een aanzienlijke inhoudelijke

kennis, iets wat de KnowledgeWorker vaak ontbeert.

Ten tweede heeft de KnowledgeWorker binnen het pro-

jectteam een faciliterende rol met betrekking tot kennis-

management. Zo wordt er binnen het projectteam met

één digitaal projectdossier, de Engagement Team Databa-

se (ETD), gewerkt. Projectleden bewaren in deze interna-

tionaal gestandaardiseerde Lotus Notes-database trainings-

materiaal, rapporten, planningen, presentaties en versla-

gen. Het voordeel hiervan is dat alle kennis met betrek-

king tot een project op één plaats wordt bewaard, die

vanaf verschillende locaties door de adviseur geraadpleegd

kan worden. Binnen de gestandaardiseerde hoofdstruc-

tuur van de ETD is het mogelijk om een meer op maat

gemaakte indeling te ontwerpen. Informatiespecialisten

zijn expert in het structureren van kennis en informatie.

Zij ondersteunen dan ook het team in het verder opbou-

wen van de ETD.

Alleen ‘state of the art’ 
Wanneer een belangrijke mijlpaal binnen het project is

gehaald of als het project is afgerond, haalt het project-

team de beste kennisdocumenten uit de ETD en biedt ze

aan voor opname in één of meerdere, voor best practices

ontworpen databases, de PowerPacks. Alleen de ‘state of

the art’ documenten komen in de PowerPacks terecht.

Communities of Interest (COIN’s) bepalen namelijk aan

de hand van een aantal kwaliteitscriteria of een document

al dan niet thuishoort in de database. Zij zijn primair ver-

antwoordelijk voor de inhoud van de PowerPack.

Door gebruik te maken van het Mail Enabled Submission

Process (MESP) kunnen adviseurs de COIN’s via het mail-

systeem de kennisdocumenten aanbieden. 

Evenals de ETD’s, zijn de PowerPacks internationaal

gestandaardiseerde databases, waarbij het echter mogelijk

is om de structuur aan te passen aan de wensen van de

COIN. De informatiespecialisten van het CBK helpen de

COIN hierbij.

Voor alle kennisgebieden zijn er één of meer PowerPacks.

In tegenstelling tot de ETD’s, die alleen voor het project-

team toegankelijk zijn, zijn de PowerPacks voor alle advi-

seurs binnen de organisatie wereldwijd toegankelijk via

het intranet. 

KnowledgeWeb
PowerPacks zijn, evenals de Large Document Repository,

ondergebracht in het Knowledge Web (KWeb). Het KWeb

is een wereldwijde portal op het intranet die voor alle

medewerkers gelijk is. Het intranetsysteem is gebaseerd

op Lotus Notes en webtechnologie. Naast de interne ken-

nisbronnen is een groot aantal externe bronnen voor iede-

re adviseur beschikbaar. Alle bronnen kunnen met behulp

van de op Verity gebaseerde search-engine full-text door-

zocht worden. Daarnaast is door een aantal COIN’s op het

KWeb een Community Home Space (CHS) op hun vakge-

bied ontwikkeld. Wanneer iemand snel de juiste kennis en

informatie over dit vakgebied wil vinden, kan dat door

naar de CHS te gaan. Doordat er gebruik is gemaakt van

vooraf bepaalde zoekstrategieën is het mogelijk om

gestructureerd te zoeken en de informatie- en kennisover-

load zo beperkt mogelijk te houden.

Toegevoegde waarde
Concluderend kunnen we stellen dat de informatiespecia-

listen in de rol van KnowledgeWorker steeds dichter bij de

‘business’ zijn gaan werken. Hierdoor zijn ze zich steeds

meer gaan specialiseren op bepaalde vakgebieden of secto-

ren. Het is echter de vraag of verdere verdieping van de rol

mogelijk is. Vaak zien we dat een verdere opleiding in het

betreffende vakgebied noodzakelijk is om verder te kun-

nen groeien. 

Daarnaast spelen informatiespecialisten een steeds belang-

rijker wordende rol in het ontwikkelen van de infrastruc-

tuur voor kennismanagement. Als geen ander kunnen

informatiespecialisten kennis en informatie structureren.

Het is hierbij belangrijk om goed te weten wat de moge-

lijkheden van informatietechnologie zijn. Informatiespe-

cialisten hebben tevens duidelijk toegevoegde waarde

doordat zij in staat zijn om de vertaalslag te maken van de

informatiebehoefte naar de voorhanden zijnde kennis- en

informatiebronnen. 

Dat er altijd nog iets te verbeteren is, moge duidelijk zijn.

Nieuwe initiatieven richten zich op het nog beter laten

delen van kennis door adviseurs, waarbij aandacht moet

blijven voor de cultuur van de organisatie. Bovendien moe-

ten we er, ondanks het feit dat we alleen gefilterde kennis

en informatie op gestructureerde wijze bewaren, voor

waken dat een overload ontstaat. Wanneer een adviseur

wordt gevraagd kort aan te geven waar kennismanagement

voor staat, roept deze al snel ‘databases, databases, databa-

ses’. Terwijl het nog altijd de kennis is waar we voor gaan.

Cassandra Seelemeijer en Han van Kessel zijn beiden werkzaam als

Coördinator Kennismanagement bij Cap Gemini Ernst & Young te

Utrecht.

Powerpack

Best practices van de hand van adviseurs worden bewaard in
PowerPacks. Voor elke PowerPack is een Community of Inte-
rest inhoudelijk verantwoordelijk. Zij beoordeelt aan de hand
van een aantal kwaliteitscriteria of een kennisdocument
geschikt is voor opname in de PowerPack. Het feit dat een
document in een PowerPack is opgenomen is als het ware een
keurmerk. PowerPacks zijn Lotus Notes databases die een
gelimiteerde omvang hebben, waardoor het mogelijk is ze op
de laptop mee te nemen. PowerPacks zijn internationaal
gebruikte en gestandaardiseerde Lotus Notes-databases. Via
het intranet zijn de databases full-text te doorzoeken, waardoor
het mogelijk is overal ter wereld gebruik te maken van de ken-
nis die er in is opgeslagen. Documenten worden in de Power-
Packs en ETD’s volgens een vaste structuur opgeslagen, waar-
bij voor de inhoudelijke structuren een wereldwijde taxonomy
wordt gebruikt. Hierdoor wordt het terugvinden van documen-
ten sterk verbeterd. Slechts een selectie van kennisdocumen-
ten wordt gepubliceerd in de PowerPacks. De documenten die
wel bewaard moeten worden, maar niet PowerPack-waardig
zijn, komen in een Large Document Repository terecht.

Engagement Team Database

Adviseurs van Cap Gemini Ernst & Young werken het meren-
deel van de tijd in projectteams. Informatie en kennis binnen
het projectteam kunnen zij delen via de Engagement Team
Database (ETD). De ETD is eveneens een internationaal
gebruikte en gestandaardiseerde Lotus Notes database. Bij de
afronding van een project wordt een selectie best practices uit
de ETD aangeboden aan één of meer COIN’s voor mogelijke
opname in een PowerPack.

Community of Interest

Een Community of Interest (COIN) is een groep professionals
die vaktechnisch verantwoordelijk is voor een van de kennis-
gebieden die het spectrum van diensten en services die de
organisatie aanbiedt afdekken. Zo zijn er de COIN’s eCom-
merce, Financial Services en Cost Management. Een belang-
rijke rol binnen kennismanagement is voor de COIN’s wegge-
legd. De COIN’s onderhouden de PowerPack op hun kennis-
gebied. Doordat de COIN’s vakinhoudelijke het beste kunnen
inschatten wat waardevol is en wat niet in de PowerPack thuis-
hoort, zorgen zij ervoor dat er nieuwe kennisdocumenten in
de PowerPack komen en vervangen oude documenten.

Mail Enabled Submission Process

Adviseurs kunnen eenvoudig een kennisdocument aanbieden
aan één of meer COIN’s via het Mail Enabled Submission Pro-
cess (MESP). Zij vullen in e-mail een formulier in en voegen
het kennisdocument toe. Het Center for Business Knowledge
beoordeelt vervolgens of op het formulier alle velden zijn inge-
vuld en stuurt het document door naar de COIN van de Power-
Pack. Deze COIN beoordeelt vervolgens of het document al
dan niet opgenomen kan worden in de PowerPack. Wanneer
het document de kwaliteitstoets doorstaat, komt het tenslotte
automatisch in de PowerPack terecht.

‘We schuiven steeds vaker aan bij projectteams’

Ria van Assenbergh, informatiespecialist bij Cap Gemini
Ernst & Young, is al vijftien jaar werkzaam in het vak. 

Na haar studie Bibliothecaris-Documentalist aan de BDA in
Tilburg begon zij in 1986 op het documentatiecentrum bij
wat toen nog Moret & Limperg was. In het documentatie-
centrum waren alleen maar boeken, tijdschriften en losbladi-
gen te vinden. ‘Informatie over actuele onderwerpen in kran-
ten en tijdschriften bewaarden we in hangmappen,’ vertelt
Ria. ‘Met veel knip- en plakwerk maakten we een Current
Contents voor de medewerkers.’ Het was nog in de tijd dat
computers een zeldzaamheid waren. Er was slechts één com-
puterruimte. ‘We konden daar een computer per uur reserve-
ren om zo de bibliotheekadministratie bij te werken.’

Bij de adviestak van Moret & Limperg werkten in 1986 zo’n
zestig medewerkers. Nu zijn dat er al bijna duizend. Het
documentatiecentrum – toen nog met twee medewerkers –
is uitgegroeid tot een kenniscentrum, het Center for Business
Knowledge, waar zes mensen werken. Daarnaast is er ook 
op IT-gebied veel veranderd: geautomatiseerde bibliotheek-
systemen, Lotus Notes, elektronische Current Contents,
internet en intranet, het is allemaal heel gewoon tegenwoor-
dig. Steeds meer schriftelijke bronnen worden vervangen
door elektronische varianten. ‘Twee jaar geleden nog ontvin-
gen wij elke maand een grote doos met brochures en rap-
porten van het E&Y-hoofdkantoor in de Verenigde Staten.
Deze informatie is nu allemaal terug te vinden op ons
wereldwijde intranet, het KnowledgeWeb.’

Terugkijkend naar de beginperiode herinnert Ria zich dat de
organisatie klein en overzichtelijk was. ‘Iedereen kende
elkaar, ik herkende zelfs alle handschriften. Je wist toen pre-
cies wie waar mee bezig was, waardoor het eenvoudig was
om adviseurs te attenderen op relevante informatie. Dat ligt
nu heel anders. Als je weet waar een adviseur zich op dit
moment mee bezighoudt, dan sluit de informatie die je drie
maanden later vindt niet meer aan, of de adviseur heeft er
niets meer aan omdat hij alweer betrokken is bij een nieuw
project.’ 

Ria heeft de vragen van de adviseurs en de werkwijze van het
documentatiecentrum zien veranderen. ‘In het begin vroeg
de adviseur om een boek of een artikel, daarna – met de
komst van elektronische databanken – om een literatuurlijst.
En nu veel vaker om researchrapporten. Bovendien is nu op
het netwerk zo veel interne en externe kennis en informatie
te vinden dat de meeste adviseurs door de bomen het bos
niet meer zien. Wij maken de adviseurs daarom wegwijs op
het netwerk. We helpen ze navigeren, maken quick reference
cards en verzorgen trainingen en demonstraties. We stellen
ons pro-actief op door bijvoorbeeld de “Tip van de Week” te
maken. Met onze laptops schuiven we bovendien steeds
vaker aan bij projectteams en zorgen voor ondersteuning in
de vorm van content management, navigatie en research. We
leveren duidelijk toegevoegde waarde.’
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