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Sanja Lap en Miranda Keijzer

Collecties en collega’s als
informatiebron

Binnen enkele jaren in de bibliotheek

van Pink Elephant uitgegroeid tot de

afdeling Kennistransfer. Daar maakt men

naast collecties ook de kennis van colle-

ga’s informatiebron toegankelijk. Deze

vorm van kennismanagement past bin-

nen het beleid van het bedrijf, dat ook

met ISO-certificatie bezig is. De afdeling

Kennistransfer heeft recent een eigen

kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001-

norm opgezet. Hoe is dit alles aange-

pakt?

Kennis is een belangrijke productiefactor. Daarvan
is men zich bij Pink Elephant, een dienstverlenend

bedrijf op het terrein van de informatietechnologie, be-
wust. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan ken-
nismanagement. Men heeft een kennisorganisatie in het
leven geroepen. Dit is: ‘de (virtuele) organisatie die zich
richt op het verzamelen, ontwikkelen, beheren, gebrui-
ken en ordenen van kennis en die gevormd wordt door
individuele medewerkers, kennisgerelateerde onderde-
len en kennisondersteunende middelen’. Het zichtbare
deel van deze kennisorganisatie is de afdeling Research
& Development (R&D), die bestaat uit vakgroepen, ont-
wikkelprojecten en facilitaire diensten. Een van de faci-
litaire diensten van R&D in de afdeling Kennistransfer,
die sinds begin 1996 bestaat en ontstaan is uit een klas-
sieke bibliotheek en een afdeling die het Kennisloket
genoemd werd.

De klassieke bibliotheek

Pink Elephant is in 1980 opgericht. In de loop der tijd
ontstonden enkele problemen bij de informatievoorzie-

Mw. S.Th.M. Lap is sinds 1993 werkzaam als coördinator Kennis-
transfer bij Pink Elephant. Mw. M. Keijzer heeft het kwaliteitszorg-
project bij Pink Elephant Kennistransfer uitgevoerd als afstudeerproject
voor de opleiding BDI.

ning. De diensten die PE haar klanten aanbod, werden
steeds hoogwaardiger en vroegen meer kennis van de
medewerkers. Opleidingen en het gebruik van docu-
mentaire informatie werden steeds belangrijker. Ook
moesten de medewerkers van het bedrijf veelal zelf op
zoek naar informatie en dat kostte te veel tijd Verder
schafte ieder voor zich documenten aan. Daardoor ont-
stonden er veel kleine, elkaar overlappende collecties,
wat te veel kosten met zich meebracht.
Een bibliotheek zou een oplossing voor deze problemen
kunnen bieden. Daarnaast bestond ook behoefte aan
een centraal punt waar toegang zou zijn tot de kennis
van collega’s. Het management besloot in eerste instan-
tie een klassieke bibliotheek te laten opzetten, om in ie-
der geval aan de vraag naar documentaire informatie te
kunnen voldoen. Begin 1993 is de basiscollectie samen-
gevoegd uit alle reeds aanwezige boeken en tijdschriften,
die zijn ingewerkt als bibliotheekmaterial en op een cen-
traal punt zijn geplaatst. Er is een eigen thesaurus ge-
maakt voor de onderwerpsontsluiting.
De opbouw van de collectie wordt voor 99 procent be-
paald door aanschafverzoeken van medewerkers. Dit
heeft onvermijdelijk lacunes tot gevolg, maar het werk-
terrein van Pink Elephant is zo groot dat volledigheid in
collectieopbouw niet mogelijk is. Door de methde van
‘aanbod na de vraag’ als selectiecriterium te gebruiken,
is de collectie momenteel zeer goed afgestemd op de
informatiebehoefte van de medewerkers. De collectie
bestaat uit 3.500 banden en circa 1.000 tijdschriftabon-
nementen.
Naast vakliteratuur worden ook de rapporten en versla-
gen die door de medewerkers zelf zijn geschreven, ver-
zameld en ontsloten bij de bibliotheek. Deze rapporten
bevatten vrijwel altijd informatie over klanten en moe-
ten dus vertrouwelijk behandeld worden. Besloten is deze
informatie wel via de bibliotheek ter beschikking te stel-
len, maar alleen als daarvoor toestemming gegeven is
door een lid van het managementteam.
Ook wordt de bibliotheek door de medewerkers gebruikt
om documenten te lenen waarmee men de uitvoering
van de eigen werkzaamheden kan verbeteren, bestaan-
de kennis op technisch of organisatorisch gebied kan
uitbreiden of het volgen van cursussen kan ondersteu-
nen. Daarnaast zorgt de bibliothecaris voor het uitvoe-
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ren van literatuurrecherches voor de opzet en uitvoering
van projecten, verslagen of scripties.

Het Kennisloket

Na ongeveer een jaar was de opzet van de bibliotheek
voltooid en kon gekeken worden naar de volgende fase:
het ontsluiten van de kennis van collega’s. De vraag vanuit
het veld was duidelijk. Men wilde gemakkelijk gebruik
kunnen maken van de kennis van collega’s: men wilde
met acute problemen terecht kunnen bij collega’s die
dezelfde hard- en software gebruiken op andere projec-
ten en men wilde ook bij minder acute problemen kun-
nen overleggen met collega’s op soortgelijke projecten.
Eind 1994 is beslkoten tot de opzet van een nieuwe dienst
genaamd ‘het Kennisloket’, dat als intermediair moest
gaan fungeren tussen een vraagstellende en een ant-
woordgevende medewerker. De bron die aan het Ken-
nisloket ter beschikking staat is de ‘skills database’ waar-
in van alle medewerkers is vastgelegd welke vaardigheden
ze hebben.
Door het bestaan van twee diensten, de bibliotheek en
het Kennisloket, bleek het voor de veldmedewerkers vaak
onduidelijk waar men nu met welke vraag terecht kon.
Er bleef behoefte bestaan aan een goed functionerend
centraal informatiepunt. Aan de aanbodzijde was men
tot het besef gekomen dat beide soorten bronnen (docu-
mentaire en menselijke) beter gebruikt konden worden
door een geïntegreerde aanpak. Het was effectiever aan
de hand van de vraaganalyse te bepalen welke bronnen
het beste geraadpleegd konden worden ter beantwoor-
ding van de vraag. En niet, zoals eerder vaak het geval
was, door het eerste telefoonnummer te bellen dat de
medewerker toevallig onder ogen kreeg.

Kennistransfer

Begin 1996 zijn beide diensten tot één afdeling ‘Kennis-
transfer’ samengevoegd. Door de bibliotheek en het
Kennisloket in één ruimte samen te brengen ontstond
een centraal aanspreekpunt. Er is een nieuwe, overkoe-
pelende naam bedacht: Kennistransfer. Een projectme-
dewerker is aangetrokken om Kennistransfer ruime
bekendheid te geven door een eenmalige pr-campagne
binnen het bedrijf. De parttime medewerker bij het voor-
malige Kennisloket is vervangen door een fulltime me-
dewerker. Ook is er nog een medewerker bij gekomen,
waardoor het aantal fte’s op drie kwam. Twee van de
plaatsen worden ingevuld door projectmedewerkers voor
de periode van één jaar. De andere plek wordt bemand
door de bibliothecaris. Omdat medewerkers regelmatig
wisselen en er naar een gebruikersvriendelijke dienstver-
lening wordt gestreefd, moet veel tijd gestoken worden

Pink Elephant

Pink Elephant houdt zich sinds 1980 bezig
met het beheer van informatietechnologie
op locatie dat wil zeggen bij een klant in
huis. De missie luidt: ‘Pink Elephant wil kwa-
liteitsmarktleider zijn in de facilitaire IT-dienst-
verlening bij informatie-intensieve organisa-
ties en het beste bedrijf om voor te werken.’
De dienst verelening is vrij uitgebreid en be-
slaat een breed werkterrein bestaande uit:
technisch beheer van rekencentra; beheer
van netwerken en kantoorautomatisering;
consultancy, interim management en pro-
jectleiding; en opleiding en training op het
gebied van infomatietechnologie.
Het bedrijf heeft ruim 1.000 medewerkers.
Hiervan zijn er zo’n 800 – fulltime of partti-
me – gedetacheerd, de ‘veldmedewerkers’.
De circa 100 vaste kantoormedewerkers zijn
werkzaam op de afdelingen Human Resour-
ces, Public Relations, Research & Develop-
ment, de financiële administratie en het
(middle) management. Tot slot zijn er zo’n
100 consultants die het werk op kantoor en
in het veld afwisselen.
De afdeling Research & Development bestaat
uit vakgroepen, ontwikkelprojecten en faci-
litaire diensten. De vakgroepen houden zich
ieder op een van de werkterreinen van Pink
Elephant bezig met het vergaren, ontwikke-
len en verspreiden van kennis. Doel van deze
vakgroepen is het signaleren van en tijdig
inspelen op trends en ontwikkelingen in het
vakgebied. Ontwikkelprojecten zijn projec-
ten waarin medewerkers nieuwe diensten
ontwikkelen die het werk in het veld kunnen
verbeteren. Een van de facilitaire diensten
van de afdeling R&D is de afdeling Kennis-
transfer.
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in het inwerken van nieuwe medewerkers.
Naast de eigen collectie van boeken, tijdschriften en
rapporten wordt veel gebruikgemaakt van het interbi-
bliothecair leenverkeer, van diverse cd-roms, van Inter-
net en van de kennis van andere medewerkers. Kortom,
alle wegen om aan informatie te komen worden bewan-
deld.
Het is de gewoonte om met de vraagstellers die niet di-
rect geholpen kunnen worden, een eerste terugkoppel-
moment af te spreken. Ongeveer acht werkuren nadat
de vraag gesteld is, wordt besproken welke weg tot dan
toe bewandeld is en hoe Kennistransfer verder denkt te
gaan met zoeken. Ook worden vraagstellers altijd enkele
dagen na het verschaffen van een antwoord gebeld om
te informeren of het antwoord afdoende was. Zo ja, dan
wordt de vraag afgesloten. Zo niet, dan wordt verder
gezocht. In geval van verwijzing naar een collega in het
veld wordt altijd gevraagd of deze voldoende tijd heeft
om een vraag te beantwoorden.
Kennistransfer is een facilitaire dienst voor de medewer-
kers van het bedrijf en dus bestaat er een klant-leveran-
cierverhouding met die medewerkers. De diensten die
Kennistransfer levert staan beschreven in de serviceca-
talogus van de afdeling R&D, waarvan Kennistransfer
deel uitmaakt. Mettertijd zal R&D een ‘service level
agreement’ afsluiten met Pink Elephant. Dat is een over-
eenkomt met de gebruikers van de dienst waarin wordt
vastgelegd welke diensten onder welke voorwaarden
worden geleverd. De contractuele afspraken van Ken-
nistransfer worden in de overeenkomst van R&D opge-
nomen.

Naast informatievoorziening heeft de afdeling, door de
centrale positie in het bedrijf, een aantal oneigenlijke
taken, zols het voeren van de administratie voor onder-
zoeken die consultants uitvoeren. Bij Kennistransfer heeft
men bewust gekozen om deze taken te verrichten: de
centrale positie wordt hierdoor benadrukt.

Kwaliteitszorg

In de nieuwe afdeling Kennistransfer was weinig ge-
structureerd vastgelegd. Het inwerken van nieuwe me-
dewerkers werd hierdoor bemoeilijkt. Ook was de afde-
ling slecht inzichtelijk voor de organisatie. Er bestond
dan ook behoefte an een middel om deze problemen op
te lossen.
Tegelijkertijd was de holdingmaatschappij Pink Elep-
hant Nederland bezig met het plannen van een ISO-
certificatie voor eind 1996. Kennistransfer zag hierin
een bruikbare methode om de activiteiten gestructureerd
vast te leggen, namelijk door de opzet van een kwaliteits-
systeem. Door de ISO-norm te volgen kon een kwali-
teitssysteem opgezet worden dat qua structuur overeen-
komst met het kwaliteitssysteem van de
holdingmaatschappij. Daarnaast geeft het de mogelijk-
heid om aan de organisatie aan te tonen dat aan bepaal-
de kwaliteitseisen wordt voldaan. Voor de uitvoering
van het project is een tijdelijke medewerker aangetrok-
ken.

Het project

Bij kwaliteitszorg is het van belang dat er wordt uitge-
gaan van de eigen organisatie en de activiteiten die daar
plaatsvinden. De bestaande werkelijkheid moet worden
vastgelegd in het kwaliteitssysteem. Hierdoor kan wor-
den voorkomen dat er een systeem van de grond komt
dat er op papier prachtig uitziet, maar nauwelijks aan-
sluit bij de werkelijkheid. Dit is de uitgangspositie voor
verbetering van de dienstverlening.
Het project is in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase
bestond uit het vaststellen van de organisatorische struc-
tuur, het bepalen van het primaire proces (de core busi-
ness) en het maken van een inventarisatie van alle acti-
viteiten. Dit is gerealiseerd door de medewerkers van
Kennistransfer te interviewen.
Het primaire proces voor Kennistransfer is: informatie-
behoefte vaststellen, informatie bemiddelen en informa-
tiebemiddeling afsluiten. De activiteiten die behoren bij
dit primaire proces worden de kritieke activiteiten ge-
noemd. Deze zijn als eerste beschreven. Daarnaast vin-
den er een aantal andere activiteiten plaats; er is voor
gekozen deze ook te beschrijven, gezien de verschillende
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doelen van het kwaliteitssysteem. Dit geheel heeft uitein-
delijk gediend als basis voor de procedures. De procedu-
res zijn de documenten waarin de handelingen worden
vastgelegd in de volgorde waarin ze worden uitgevoerd.
In de tweede fase zijn de organisatorische factoren aan
de activiteiten gekoppeld. In het geval van Kennistrans-
fer is gekeken naar de taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden en naar het beleid. Deze gegevens zijn
gekoppeld aan de activiteiten, waardoor er in de uitein-
delijke procedures kaders en randvoorwaarden vastge-
legd kunnen worden waarbinnen ze kunnen en mogen
worden uitgevoerd.
De derde fase bestond uit het maken van het eigenlijke
kwaliteitssysteem. De procedures zijn gemaakt, er is
vastgelegd bij welke procedure welke documentatie wordt
gebruikt en de handboeken zijn opgezet.

Opbouw van het kwaliteitssysteem

De norm

Bij de keuze van de norm is uitgegaan van de ISO 9000-
serie. Het is van groot belang dat de uit de serie gekozen
norm goed aansluit bij de huidige situatie van de orga-
nisatie. Bij de opzet van het kwaliteitssysteem van Ken-
nistransfer sloot de NEN ISO 9001-norm het beste aan.
Zo bestaat er bij Kennistransfer de wens tot certifice-
ring. De ISO 9004-2 is slechts een richtlijn: die kan niet
uitmonden in een certificaat en valt dus af. De ISO 9003-
norm heeft alleen betrekking op de keuring en beproe-
ving van een product en heeft daarom geen toegevoegde

waarde voor een informatiebemiddelende instelling als
Kennistransfer. De NEN ISO 9001 en 9002-normen
onderscheiden zich van elkaar doordat onder het toe-
passingsgebied van de 9001-norm ook het ontwerpen en
ontwikkelen van nieuwe diensten valt, hetgeen bij de
9002-norm niet het geval is. Dit ontwerpen en ontwik-
kelen van nieuwe diensten vindt bij Kennistransfer even-
eens plaats. De organisatie groeit, de markt verandert en
het IDM-vakgebied is continu in ontwikkeling. Het is
voor Kennistransfer een must om nieuwe diensten te
ontwikkelen, zoals de intermediairfunctie tussen de vraag-
stellende en antwoordgevende medewerker. Daarom is
de NEN ISO 9001-norm de meest passende om te han-
teren bij Kennistransfer.

Het kwaliteitssysteem
Het project heeft geresulteerd in een kwaliteitssysteem,
vastgelegd in drie handboeken. In het kwaliteitshand-
boek wordt het organisatorische kader van het kwali-
teitssysteem beschreven en wordt aangegeven in hoe-
verre het kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen die de
ISO 9001-norm eraan stelt. Het procedurehandboek
bevat een inleiding op de procedures, overzichten van
de procedures en de procedures zelf. In het derde hand-
boek zijn alle te gebruiken formulieren en lijsten opge-
nomen, teneinde deze te kunnen beheersen. Om het
systeem te onderhouden en te actualiseren, heeft een
van de medewerkers het beheer van het kwaliteitssys-
teem er als taak bij gekregen.

Conclusie

In korte tijd is een profesionele dienst opgezet. Sinds de
bibliotheek en het Kennisloket zijn samengevoegd tot de
afdeling Kennistransfer is het aantal vragen verdubbeld.
Op dit moment komen er per maand 750 bezoekers en
250 telefoontjes binnen, waarvan het in circa 400 geval-
len om inhoudelijke vragen gaat. Dit varieert van vragen
die in luttele minuten worden opgelost tot vragen met
enkele dagen doorlooptijd waarvoor ter beantwoording
diverse bronnen worden geraadpleegd.
De medewerkers van Pink Elephant zijn enthousiast over
de dienstverlening, het spaart hun een hoop tijd. De
antwoordgevende medewerkers zijn vrijwel altijd bereid
mee te werken en hun kennis ter delen. De klanten zijn
ook de leveranciers. Verder is met het kwaliteitszorgpro-
ject een bewustwordingsproces op gang gekomen. De
medewerkers zijn op een bepaalde manier gedwongen
kritisch na te denken over de uitvoering van hun werk-
zaamheden. De samenhang tussen de verschillende ac-
tiviteiten is voor de eigen medewerkers duidelijker ge-
worden en tevens is de dienst inzichtelijker geworden
voor het hele bedrijf.


