
NTRANET, ALWEER. Kort na elkaar twee praatsessies voor
informatiewerkers. Eerst bij de NVB-LI een ‘Kennisses-

sie gevorderde toepassingen op Intranet’, in de Koninklij-
ke Bibliotheek. Daarna bij de Openbare Bibliotheek Eind-
hoven een ‘Seminar Intranet’, georganiseerd door NBLC
en Stichting GO.
Als we nou niet die gevorderde toepassingen eerst bij de
kop nemen, waar ging het dan in Eindhoven over? Zoals
de folder stelde was het een seminar ‘waar wordt ingegaan
op de beleidsmatige aspecten die bij de implementatie van
een intranet in uw organisatie een rol spelen’. Jammer

genoeg waren nou net de beleidsfunctionarissen wat
ondervertegenwoordigd in het publiek. Misschien is men
wat moe van alle verhalen.
De wervende kopjes op de folder waren toch wel span-
nend: ‘Wat kan mijn organisatie met een intranet?’; ‘Suc-
cesvolle introductie van een intranet’; ‘Is een landelijk
intranet van de gezamenlijke bibliotheken zinvol?’;
‘Voortgangsbespreking project Overheid een Open Boek’.
Dat landelijke intranet – bijna een contradictio in terminis
– intrigeerde me. We praten daar nu al zo lang over en
waarom schiet dat nou niet op? NBLC heeft voor plannen
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Intranet ter discussie

Als gespreksonderwerp is intranet in elk geval geslaagd: 

er zijn goed bezochte bijeenkomsten over te organiseren. 

Maar hoe is de realiteit? Een eerste verkenning.

op de korte termijn een werkgroep bibliotheek-intranet
opgezet, vertelden ze, die gaat praten over eisen en wie dit
kan leveren. Men spreekt over verschillende gelaagdheden
en domeinen. Uit de zaal komt de vraag of de resultaten
binnen twee maanden kunnen worden verwacht… Nou
nee, dat wordt wel de volgende eeuw.
De projectleider Kennisnet Ministerie van OCenW
breekt een lans voor het bij Kennisnet onderbrengen van
dat bibliotheek-intranet. Maar de zaal spreekt zich massaal
uit voor een ‘eigen’ intranet.

Belgische aanpak
Tja, misschien was iedereen door de
knieën gegaan door het verhaal over
het Belgische BibNET. Onder de titel
‘Het Intranet van de Openbare Bibli-
otheken in Vlaanderen’ gaven twee
dames van de leverancier (COI) in alle
bescheidenheid een opgewekt verslag
van de successen die onze zuiderburen
op dit gebied hebben geboekt. Bib-
NET is het Internetproject voor de
openbare bibliotheken waarbij alle
openbare bibliotheken in Vlaanderen
op het Internet werden aangesloten. In
opdracht van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Afdeling
Volksontwikkeling en Bibliotheken. 
Ook hier dreigt een spraakverwarring:
een Internetproject dat leidt tot een
intranet? In dit geval is dat niet zo
wonderlijk, BibNET heeft twee ingan-
gen. Het open deel (zie plaatje) leidt
iedereen naar de bibliotheken, het
besloten deel ‘is voor de bibliotheca-
rissen’. Het grote voordeel van deze
constructie, zei men, ligt in het feit dat

er maar één firewall nodig is. De hele zaak wordt centraal
onderhouden. Er zijn driehonderddertig bibliotheken aan-
gesloten (nu de laatste vier nog) en dat was een heel kar-
wei geweest. 
Maar de startpositie was gunstig volgens de dames, er was
wél geld en géén voorgeschiedenis: er was verder gelukkig
nog helemaal niets. En van meet af aan werden de dien-
sten en de techniek parallel en gelijktijdig ontwikkeld. De
grootste succesfactor lag in de bibliotheekwereld die zich
sterk betrokken toonde bij de ontwikkeling. 
Opwinding in de zaal over de beveiliging van deze con-
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structie. In België gaat men ervan uit dat dit via software
kan, waar Nederland zich voortdurend de tanden stukbijt
op de technische infrastructuur die zou moeten worden
aangelegd. Iets om over na te denken.

G r o o t s c h a l i g
Een volgend succesverhaal kwam van de kant van Unile-
ver. Vlaardingen is koploper in deze ontwikkelingen, die
een wereldwijd intranet omvatten via gehuurde eigen lij-
nen. Ze hebben zo zeventigduizend pc’s met elkaar ver-
bonden. Vier firewalls zorgen hier voor de veiligheid van
en naar de boze buitenwereld. Verschillende interessante
details, zoals agents die ’s nachts aan hand van door eind-
gebruikers vastgelegde profielen het intranet nalopen en
de oogst klaarzetten voor bij de ochtendkoffie.
In de Koninklijke Bibliotheek, bij die gevorderde toepas-
singen, waren de Rijksgebouwendienst en het ministerie
van Economische Zaken de succesnummers. Bij eerstge-
noemde werd zelfs al voorzichtig over kennismanagement
gesproken. Men probeert daar overigens een gulden mid-
denweg te vinden tussen iedereen de vrije hand laten en
‘losjes’ centraal besturen. Dat is een probleem waar iedere
organisatie vroeger of later tegenop loopt.
Het ministerie van Economische zaken werkt met Kennis-
kaarten en SkillsCards als het gaat om het in kaart bren-
gen van kennis en kunde binnen de organisatie. Hier is
het adagium: ‘Eerst beheer, dan ontwikkeling’. Dat lijkt
sterk op centraal besturen, maar nee, ‘beleg het beheer
decentraal’. Maar dan als laatste toch ‘regisseer centraal’.
In Den Haag maakte het publiek een zaak van de auteurs-

rechten, hoe los je dat op? De sprekers maakten elegante
omtrekkende bewegingen, maar erkenden dat dit een
onderwerp van studie vormt. In Eindhoven poneerde de
op dit gebied deskundige Babiche Westerbrink de uitda-
gende stelling: ‘De toepassing van auteursrecht op intra-
net en Internet is nog onvoldoende duidelijk. Dus het is
niet nodig daarmee rekening te houden!’ Helaas ontbrak
de tijd om alle stellingen stevig aan de tand te voelen.

B e s c h e i d e n
Het is opvallend dat de echte succesverhalen komen van
grote organisaties. Hoe gaat het bij het kleine bedrijf dat
toch ook de vruchten van een intranet zou kunnen pluk-
ken? De grote voorbeelden spreken over beheer en accep-
tatie en de wegen der geleidelijkheid. Goed zo, eerst den-
ken en dan doen. We hebben nu al zo vaak gezien dat de
technische jongens een prachtige infrastructuur opzetten
waar niemand meer mee speelt na de eerste opwinding.
De niet gepubliceerde horrorverhalen komen meestal uit
kringen waar de directeur de raad krijgt eerst maar eens te
gaan kijken of een van zijn programmeurs zijn bank of
verzekeringsmaatschappij ‘al op het Internet heeft gezet’
(zoals ik eens las in een boek over publiciteit in het cyber-
tijdperk). Nog erger zijn de publicaties waarbij de auteur
vol trots beschrijft hoe de firma Grootgrut nu toch ook
een eigen intranet heeft ontwikkeld, terwijl het in feite
neerkomt op een netwerkje om de printer te delen en
elkaar e-mailtjes te sturen. Het tenenkrommende gevoel
dat dit soort verhalen oplevert!

De realiteit
De waarheid ligt natuurlijk in het midden. In een artikel
(1) over recent onderzoek van het KPMG IT trends Insti-
tute (ITTI) constateren de auteurs: ‘Naast Internet is ook
intranet sterk van toepassing. Maar liefst vijfenveertig
procent van de Nederlandse organisaties heeft een intra-
net. Wat men daar nu precies mee moet is vaak nog
onduidelijk…’ En verder: ‘Over het algemeen kan men
concluderen dat de intranettechnologieën veel worden
ingezet maar dat het in veel gevallen beperkt blijft tot een
aantal primaire functies’. 
Wierts (2), ook marktonderzoeker, zegt nog krassere din-
gen: ‘Relatief veel intranetten hebben geen doel, worden
slecht onderhouden, hebben geen (eind-)verantwoordelij-
ke, zijn niet gebruikersgericht, onvoldoende georgani-
seerd en staan zelfs op het punt te mislukken.’
Van succesvol tot tenenkrommend. Dat is de realiteit.
Informatie Professional zal in een reeks van artikelen die
waarheid van verschillende kanten gaan belichten. In de
volgende eeuw, vanaf januari 2000.
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