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IN 1992 NAM HET BESTUUR van de belastingmaatschap van

Ernst & Young (E&Y) het verstrekkende besluit dat er

voor kennis en informatie één centrale digitale voorziening

moest komen, met alle data op een eigen server. Alle fisca-

le wetgeving, jurisprudentie en analyses daarvan moesten,

samen met de eigen fiscale adviezen, via één zoekinterface

opvraagbaar worden. In totaal kunnen nu circa 1000 advi-

seurs van deze databank gebruik maken. 

E&Y spreekt over deze databank als een ‘kenniskubus’,

omdat de in de databank aanwezige informatie (soms ken-

nis) net als een Rubic-kubus virtueel draai- en plooibaar is.

De kenniskubus biedt verschillende toegangen aan tot veel-

al dezelfde informatie. Elke toegang wordt aangeboden via

een tabblad en is te beschouwen als een kant van de kubus.

Daarmee bereikt E&Y dat de belastingadviseurs kunnen

kiezen welke kubuskant op dat moment het best tegemoet

komt aan hun informatiebehoefte. Welke kant dat is, hangt

af van de vraag, de benodigde informatie en de gewenste

wijze om de gevonden informatie te bestuderen. De naam

van de kenniskubus is PortalOne.

Aanvoer externe content
Nieuwe contracten met uitgevers1 stelden de levering van

tijdschriften, losbladige uitgaven en boekwerken in elektro-

nisch formaat veilig. Per bron, tijdschrift of databank is

met de uitgeverij een prijs afgesproken op basis van de

omvang van de harde kern-gebruikers. De rest van de orga-

nisatie mag er ook gebruik van maken. De overeenkomst

omvat de digitale data plus een aantal papieren abonne-

menten én een reservekopie op cd’s.

Meestal is de html- of pdf-versie2 gelijktijdig met de

papieren versie voor E&Y beschikbaar, soms al vóór het

verschijnen van de papieren versie. Het aantal persoon-

lijke papieren abonnementen is drastisch teruggebracht.

In de bibliotheek is van alle elektronische uitgaven één

exemplaar op papier in te zien. De databank is aanvanke-

lijk in 1993 opgezet met de oude karakter-gebaseerde ver-

sie 3.1.5 van Topic. Nu is het een volledig webgebaseerde

PortalOne-applicatie die circa 3.000.000 documenten

bevat.

Bij de uitgeverijen blijken nog steeds de productieproces-

sen van papieren en elektronische versies niet volledig

geïntegreerd te verlopen. Hierdoor moet E&Y zowel de tij-

dige aanvoer van beide versies, als de aanlevering van

dezelfde inhoud blijven bewaken. Het spreekt voor zich,

dat een tijdschriftaflevering op papier of in html exact

dezelfde inhoud moet hebben. Toch blijkt de inhoud van de

elektronische versie niet altijd helemaal gelijk te zijn met

de papieren versie. Dat kan om auteursrechtelijke redenen

zijn, of vanwege de keuze van een uitgever. Papieren ver-

sies hebben vaak iets meer inhoud dan elektronische. Zo

ontbreekt in de elektronische versie soms een column of

het overzicht van wetsartikelen bij jurisprudentie. 

Van de html-versie is de opmaak meestal eenvoudiger dan

van de papieren versie. De pdf-versie ziet er precies hetzelf-

de uit als de papieren versie.

Het aankopen van (ruwe) data biedt twee belangrijke voor-

delen ten opzichte van het zich abonneren op diverse cd-

rom databanken. De bijwerkfrequentie is groter dan de

maandelijkse update van de cd-romdatabanken: die loopt
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komen. De redactie van een tijdschrift of losbladige uitgave

deelt de uitspraak op één plaats in, namelijk die van het

hoofdonderwerp. Alleen door te zoeken op de volledige tekst

zijn dergelijke teksten over subonderwerpen terug te vinden.

Dat kan niet met de papieren versies van de publicaties.

Punt blijft dat een belastingadviseur nog steeds een

behoorlijke portie bronnenkennis nodig heeft om zijn vak

te kunnen uitoefenen en om ‘goed’ te kunnen zoeken. De

kenniskubus vraagt van de gebruiker soms extra bronnen-

kennis. Bijvoorbeeld in welke bronnen je wel en in welke je

niet via het Auteursveld naar een auteur kunt zoeken.

Bureau Informatievoorziening besteedt dan ook veel tijd

aan nazorg en helpdesk. De ervaring is wel dat er tijdens

de universitaire opleiding van nieuwe medewerkers nog

steeds te weinig aandacht lijkt te zijn voor bronnenkennis

en zoekinstructie.

Toegankelijkheid en autorisatie
Naast de bronnen voor externe vakliteratuur bevat de ken-

niskubus uiteraard ook interne vakinformatie. Denk aan:

eigen bedrijfspublicaties, boeken en adviezen van mede-

werkers. De kennis die is vastgelegd in eigen adviezen is

verdeeld over afschermbare delen van de databank. In over-

leg met de betrokken adviesgroep wordt de toegankelijk-

heid geregeld. De autorisatie is altijd op bronniveau inge-

steld, niet op documentniveau.

Zo worden alle eigen adviezen van Holland Van Gijzen

advocaten en notarissen, een aan E&Y gelieerd kantoor dat

ook gebruik maakt van de kenniskubus, helemaal afgeslo-

ten voor alle belastingadviseurs. De verzameling externe

bestanden is voor alle medewerkers toegankelijk.

Content bewerken en herschikken
E&Y doet niet aan inhoudelijke verrijking van de content,

dat zien ze als een taak voor de redacties. Bovendien

moet, in geval van nood, de databank snel opnieuw op te

bouwen zijn. De beschrijvingen van de documenten (wel

of geen auteurtag, wel of geen trefwoorden) neemt men

daarom zoals de redacties ze aanleveren (zie verder onder

‘Zoeken’ op p. 26). E&Y voegt dus geen enkel veld toe

namelijk gelijk op met de papieren versies. Bovendien blij-

ven na opzegging van het contract de tot dan toe afgeno-

men data ter beschikking van E&Y. Wel biedt iedere cd-

romdatabank een specifieke interface met eigen

zoekfunctionaliteiten, bijvoorbeeld woordassistentie bij het

zoeken met de index. Voorzover er verrijking, bijvoorbeeld

in de vorm van trefwoorden van de redactie, beschikbaar is,

wordt deze in de html-versie aan E&Y meegeleverd, samen

met de identificerende metadata.

Aanvoer interne content
In de afgelopen elf jaar is het delen van kennis voor E&Y-

adviseurs steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel van

hun takenpakket geworden. Daar is een langdurig stimula-

tieproces aan voorafgegaan. Zowel het management als het

Bureau Informatievoorziening liet en laat geen gelegen-

heid voorbijgaan om te benadrukken dat het delen van ken-

nis goed is voor de dienstverlening én voor de individuele

adviseur. En dat delen zowel geven als ontvangen betekent. 

Het aanstellen van een kennisbeheerder per adviesgroep

heeft een belangrijke positieve bijdrage geleverd aan de

aanvoer naar de kenniskubus. Deze belastingadviseur of

jurist is verantwoordelijk voor de aanvoer vanuit zijn/haar

adviesgroep. Met elke adviesgroep zijn afspraken gemaakt

over de kwantiteit en kwaliteit van de aanvoer. Ook zal het

delen van kennis onderwerp gaan worden van functione-

ringsgesprekken. 

In vaktechnische vergaderingen (‘postleesvergaderingen’)

wordt beoordeeld welke stukken geschikt zijn voor opname

in Portal One. Het concreet aanleveren van interne content

organiseren de kennisbeheerders in samenwerking met

secretaresses.

Toegevoegde waarde
Groot voordeel van de kenniskubus is dat het de belasting-

adviseur één loket biedt vanaf een werkplek naar keuze.

Het bevat namelijk de complete inhoud van alle voor de

belastingadviespraktijk relevante bronnen. Bijzonder is dat

niet alleen periodieken en losbladigen, maar ook hele boe-

ken, zoals de Asser-serie, de Groene Kluwer-serie of boe-

ken geschreven door E&Y-medewerkers, geheel online toe-

gankelijk zijn. Een bezoek aan de bibliotheek is niet

noodzakelijk, al blijft dat mogelijk. Ook de bibliotheekcata-

logus wordt elke nacht overgezet naar de kenniskubus.

Vanuit de kenniskubus zijn boeken uit alle

vestigingsbibliotheken te reserveren voor uitlening.

Omwille van de herkenbaarheid en de leesbaarheid voor de

raadpleger houdt de kenniskubus zich zoveel mogelijk aan

de lay-out van de papieren versies. Daar komen de gemak-

ken van het online zijn van de informatie bovenop. 

In tegenstelling tot de traditionele bibliotheek maakt de

kenniskubus het vaak mogelijk om sneller iets te vinden.

Je weet vooraf immers niet in welke bron een uitspraak of

analyse is gepubliceerd en met de kenniskubus zijn alle

bronnen tegelijk te doorzoeken.

In een uitspraak of tijdschriftartikel kunnen verschillende

onderwerpen in de marge van het hoofdonderwerp aan bod

Tabblad Zoeken met Booleaanse zoekvraag, in linkervenster de uit-
geklapte boomstructuur op herkomst
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aan het dataformat. Wel herschikt of bewerkt E&Y delen

van de content. 

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

• het wijzigen van de aangeleverde documenteenheid in

een meer wenselijke documenteenheid voor het opzoeken

en presenteren;

• het vergroten van de toegankelijkheid van bronnen via

het automatisch aanleggen van extra verwijzingen waar de

gebruiker op kan klikken (hyperlinks).

Enkele voorbeelden:

• in html komen geen tijdschriftafleveringen als een geheel

binnen, in pdf juist wel. E&Y maakt automatisch een inte-

grale html-aflevering door de losse artikelen samen te voe-

gen, of maakt een gestripte aflevering met alleen de

samenvatting en aantekeningen. De pdf-afleveringen wor-

den door werkstudenten met de hand opgeknipt tot artike-

len; titel-, datum- en documentnummerveld worden daar-

bij met de hand ingevuld;

• E&Y legt voor vaktijdschriften automatisch hyperlinks

aan vanuit de virtueel gecreëerde inhoudsopgave naar de

betreffende artikelen; 

• ook de registers op digitale wettenverzamelingen worden

met behulp van scripts automatisch helemaal omgezet in

hyperlinks. Je komt met een hyperlink direct bij de tekst

van de paragraaf waar het betrokken registertrefwoord naar

verwijst; 

• het virtueel combineren van bronnen, bijvoorbeeld: 

- voor EU-regelgeving maakt E&Y een combinatie van de

teksten van EU-regelgeving die uitgeverij Ellis publications

uitgeeft met actuele downloads van de EU-website, zodat

de adviseurs maar op één plaats (in de boom op inhoud)

naar EU-regelgeving hoeven te zoeken;

- jurisprudentiedossiers (ook te raadplegen via de boom op

inhoud) waarin alle commentaren (samenvattingen, noten

van redacties en dergelijke) samen met één exemplaar van

de tekst van de uitspraak geplaatst worden (zie afbeelding op

p. 24). Vrij zoeken naar jurisprudentie levert immers soms

zeer veel doublures op;

• het actueel houden van wetteksten door ‘on-the-fly’ auto-

matisch de nieuwste wetsartikelen die dagelijks binnenko-

men via het abonnement op de Algemene Databank voor

Wet- en regelgeving (de ADW) te verwerken in één integra-

le editie per wettekst. Dus de elektronische wetteksten zijn

altijd helemaal bij, ongeacht welke papieren versie is uitge-

geven. Ze zijn zowel te vinden op het naslagtabblad als in

de boom op inhoud op het tabblad Zoeken.

Zoeken 
Het zoekformulier suggereert dat je door de gehele databank

kunt zoeken op de daar gepresenteerde velden, bijvoor-

beeld auteur. In werkelijkheid is de mogelijkheid om op

specifieke velden te zoeken vaak afhankelijk van de wijze

waarop uitgevers het materiaal aanleveren. Dus bij het zoe-

ken naar een auteur via het auteursveld doorzoek je onge-

merkt een veel kleinere verzameling dan via het vrije tekst-

zoeken. 

Het is begrijpelijk dat het Bureau Informatievoorziening

de aangeleverde data in principe niet inhoudelijk aanvult.

Het behoud van die verrijking zou immers een extra back-

up procedure vergen. Toch is het m.i. aan de gebruiker

moeilijk uit te leggen en blijft het verwarrend. Want op

titel of documentdatum doorzoek je wel alle bronnen. Bin-

nenkort zal in het overzicht van de bronnen wel per bron

op te zoeken zijn welke velden doorzoekbaar zijn. Het blijft

een heel gepuzzel voor de gebruiker.

Ook het veld rubriek wordt gevuld op basis van hetgeen de

uitgevers aan trefwoorden aanleveren. Kent een redactie

geen trefwoorden toe, dan blijft de full-text over als onder-

werpszoekingang, met alle nadelen van dien (de nabij-

heidsoperatoren zijn dan ook onmisbaar). Net als Marten

Hofstede in zijn bespreking van Picarta,3 moet ik constate-

ren dat de kenniskubus zich bezondigt aan de theorie dat

onderwerpsontsluitingssystemen per definitie gesloten sys-

temen zijn. Net als in Picarta worden in de kenniskubus

uiteenlopende ontsluitingssystemen in één database bij

elkaar gezet. En dat zijn dan niet eens uitgeverijgebonden

ontsluitingssystemen, maar vaak redactiegebonden ontslui-

tingssystemen. 

Een centraal onderwerpsontsluitingssysteem, dat tijdens

het indexeren van de aanvoer automatisch wordt opge-

bouwd, zou m.i. de dienstverlening aan de belastingadvi-

seurs aanzienlijk vergroten. Daarmee kan de raadpleger

door alle bronnen heen op één belastingtechnisch concept

filteren en die subverzameling grondig bestuderen. 

Lastig punt is wel dat niet alle documenten over een

rubrieksveld beschikken. De aangeleverde dataformats ver-

schillen van elkaar en worden nu niet door E&Y geünifor-

meerd.

In de vrije zoekregel zijn zeer complexe Booleaanse zoekvra-

gen samen te stellen (zie afbeelding op p. 25). Dat vraagt

echter nogal wat van de adviseurs: niet alleen belasting-

technische vakkennis, maar ook zoektechnische vaardighe-

den. Er is ondersteuning via vaktechnische ‘topics’ die alle

De velden van het zoekformulier doorzoeken niet altijd de gehele databank
Met doorzoek je
Zoektermen, de volledige tekst van de geïndexeerde html-, pdf- en Worddocumenten
de vrije zoekregel
Auteur de Auteur-tag van alle html-documenten, voorzover de uitgever hierin voorziet
Titel de Titel-tag van alle geïndexeerde documenten
Documentnummer de Documentnummer-tag van alle geïndexeerde documenten
Documentdatum de Documentdatum-tag van alle geïndexeerde documenten, voorzover dit veld aanwezig is (m.n. niet bij naslagwerken)
Wetsbepaling die documenten die door redacties een Wetsbepaling-tag meegekregen hebben
Vindplaats de Vindplaats-tag van alle documenten uit de bronnen voor EU-publicaties en Kamerstukken (resp. Ellis publications en 

Sdu-Opmaat)
Kamerstuk-nummer die documenten die door redacties een Kamerstuknummer-tag (m.n. Sdu-Opmaat) meegekregen hebben
Rubriek die documenten die door redacties van trefwoorden zijn voorzien
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fische informatie. De raadpleger kan dit zelf opvangen,

door expliciet één of enkele specifieke bronnen te doorzoe-

ken. 

Dat de kenniskubus een homogene doelgroep heeft, is een

groot voordeel. Belasting- en juridische adviseurs hebben

een vergelijkbare werkwijze. De handigheidjes die het

Bureau Informatievoorziening inbouwt, zijn dan ook pre-

cies op die taken gericht. Om de mogelijkheid open te hou-

den dat de gehele databank snel opnieuw is op te bouwen,

is het bureau echter streng bij de afweging ‘hoeveel voorko-

ken en hoeveel ruw laten?’. Ook is het streven om zo min

mogelijk ‘hard te coderen’. 

Wel ontwikkelt Bureau Informatievoorziening steeds meer

vraagspecifieke popup menu’s bij wijze van zoekgeleiding.

Deze zoekondersteuning is een mengvorm tussen blade-

ren en zoeken. Hiermee biedt Bureau Informatievoorzie-

ning diverse onderwerpspecifieke registers aan die het

mogelijk maken om binnen een breed onderwerp snel te

zoeken met een ‘voorgekookt’ keuzemenu. De meeste van

deze registers zijn actief binnen de Naslaghoek. Enkele

voorbeelden, voor het zoeken naar:

• subsidies wordt een lijstje met toepasselijke trefwoorden

schrijfvarianten van bijvoorbeeld de wet op de vennoot-

schapsbelasting bevatten. Maar door het ontbreken van

algemene zoekondersteuning op de achtergrond (bijvoor-

beeld een thesaurus, algemene en fiscaal-juridische woor-

denboeken of een semantisch netwerk) moet de gebruiker

nog vaak zelf aan alle spellingvarianten en dergelijke den-

ken. 

De fuzzy operatoren komen goed van pas als je niet weet

hoe de achternaam van een partij of auteur precies wordt

gespeld, maar zijn weer niet geschikt voor elke

onderwerpsterm. Terecht constateert Cor Baaij, ex-vennoot

belastingadviseur die de kenniskubus door en door kent:

‘Een ontwikkeling die wel relevant is, maar niet helemaal

gelijk aan je zoekvraag, die mis je gauw.’

Twee boomstructuren bieden de mogelijkheid om, in com-

binatie met het zoekformulier, te zoeken in alle of enkele

bronnen op respectievelijk inhoud en herkomst (naam

bron of type bron naar onderwerp). Het is niet mogelijk

om bronnen uit te sluiten. 

Bij het doorzoeken van alle bronnen kun je heel ongelijk-

soortige zoekresultaten krijgen, zowel juridische tijd-

schriftartikelen als wetgeving, jurisprudentie en bibliogra-



(kan een topic achter zitten), corporaties etcetera aangebo-

den;

• bilaterale verdragen is er een gemakkelijk zoekschermpje

gebouwd om de landnamen aan te klikken. Via een topic

wordt vervolgens in alle bronnen naar verdragen tussen de

opgegeven landen gezocht;

• interne memo’s is er invulhulp in de vorm van een keu-

zelijst met auteursnamen, om spellingfouten te voorko-

men.

Toekomstplannen
Bureau Informatievoorziening bestudeert de mogelijkhe-

den om in de doorlopende integrale tekst van wet- en regel-

geving op een slimme manier te kunnen aangeven wát er

is gewijzigd.

Uiteraard volgt Bureau Informatievoorziening haar klanten

nauwgezet om te kunnen inspelen op nieuwe informatie-

behoeften. Zo zal binnenkort op grote schaal geheel geau-

tomatiseerd elke verwijzing in een commentaar of andere

tekst naar een originele bron (bijvoorbeeld van een uit-

spraak) omgezet worden in een hyperlink. Daarmee kan de

adviseur direct de tekst van de genoemde bron raadplegen.

Het onderzoek dat voor het samenstellen van jurispruden-

tiedossiers is uitgevoerd om alle varianten van bronverwij-

zingen te inventariseren (zie ook onder ‘Content bewerken

en herschikken’ zie p. 25), komt hierbij goed van pas. 

Aan multimedia zal meer aandacht worden besteed. Zo

zullen er steeds vaker afbeeldingen (overzichten en sche-

ma’s) en audiodocumenten aan teksten gekoppeld worden.

Bijvoorbeeld een gesproken toelichting op een schema, of

interne (zoek)cursussen. 

Alle inhoudsopgaven van bibliotheekboeken zullen worden

gescand en geïndexeerd, waarna ze gekoppeld worden aan

de titelbeschrijvingen in de catalogus. Nu zijn inhoudsop-

gaven alleen als image-pdf te zien via nieuwspagina. Dat

moeten doorzoekbare tekst-pdf worden.

Ook wil Bureau Informatievoorziening veel meer ‘gehyper-

linkte’ registers gaan aanbieden en wordt overwogen om

beslisbomen te gaan ontwikkelen. Samenwerking tussen

ervaren fiscalisten en de ‘multimedia-jongens’ van Bureau

Informatievoorziening zal de dienstverlening aan de

gebruikers op een nog hoger kwaliteitsniveau brengen.

Aandachtspunten en valkuilen
Een valkuil die men absoluut wilt vermijden is dat een

belastingadviseur zijn advies baseert op niet-geldende

regelgeving. Anderzijds kan vervallen wetgeving van toe-

passing zijn op nog lopende zaken uit het verleden. In de

kenniskubus is het onderscheid tussen vervallen en geldige

wet- en regelgeving te zien in de titel (het woord ‘vervallen’

staat nu in circa 80.000 documenten). Bij het zoeken op

de volledige inhoud van de databank zijn teksten van ver-

vallen wetgeving meestal niet rechtstreeks te vinden. Indi-

rect wel, want teksten van oude versies kom je tegen als

contextinformatie bij de betreffende actuele regelgeving. 

Om de raadpleger altijd eerst de geldende regelgeving te

tonen, sorteert de applicatie het zoekresultaat standaard

aflopend op datum van het document. Daarmee kun je

geen actuele teksten missen – wat bij relevantierangorde

een risico is – en zelf bepalen hoe ver je terug wilt gaan in

de tijd. Voor het expliciet uitsluiten van vervallen regelge-

ving kan de belastingadviseur in het zoekformulier ‘NOT

vervallen’ typen in de zoekregel voor titel. 

Regelgeving die al is aangenomen, maar nog niet in wer-

king getreden, is overigens ook herkenbaar in de titel, via

de tekst ‘nog niet in werking’ of ‘per … (datum in de toe-

komst)’.

Het analyseren van de informatiebehoefte, altijd al de eer-

ste stap voor een informatiespecialist, is ook bij dit soort

projecten een logisch begin. Frans Rikhof beveelt aan om

in overleg met de toekomstige doelgroep(en) zo goed

mogelijk in te schatten wat zij willen en waar zij het meest

aan hebben. Wij zijn het erover eens dat het belangrijk is

om van het begin af aan duidelijke doelstellingen te formu-

leren en die te vertalen naar praktijkoplossingen. Als je bij-

voorbeeld interne en externe informatiebronnen wilt kun-

nen combineren, dan moet alle content op een eigen server

komen.

‘Maak duidelijke afspraken met de uitgeverij over het for-

mat waarin de data aangeleverd moeten worden. En blijf in

de gaten houden dat de geleverde content dezelfde inhoud

heeft als de papieren versie. In de praktijk is dat namelijk

niet altijd zo,’ aldus Frans Rikhof. 

Uit ervaring raadt hij aan om dit soort projecten eenvoudig

en beheersbaar te houden. Regel bijvoorbeeld aanvoer en

contract met steeds één uitgeverij per keer. ‘Laat je niet

opjagen door grote ambities voor de korte termijn. Begin

met de meest geraadpleegde bronnen om het gebruik te

stimuleren.’ 

Uiteraard gaan bij dit soort projecten de kosten voor de

baat uit. Vooraf opgestelde meetbare doelstellingen helpen

de informatiespecialisten om het project te verdedigen bij

het management. Bovendien, stelt Rikhof, maakt intensief

en variabel gebruik van ruwe data (denk aan de diverse

kanten van de kubus) dergelijke projecten steeds goedko-

per.

Rikhof benadrukt dat de techniek niet de boventoon mag

voeren. Maatwerk in de informatiedienstverlening is voor

de doelgroep belangrijker dan de techniek. En ook voor

kennismanagement is de techniek een minder grote risi-

cofactor dan de bedrijfscultuur.

Noten

1. Met name: Boom Juridische Uitgeverij, Ellis Publications, Elsevier,

IBFD, Kluwer en Sdu.

2. Uitgeverijen die niet in html-formaat kunnen leveren, leveren indexeer-

bare pdf-bestanden.

3. Zoeken in PiCarta: de proef op de som / Marten Hofstede. 
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