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Voorwoord
In het kader van de laatste fase van mijn opleiding informatiedienstverlening en –management aan
de Hanzehogeschool te Groningen ben ik op zoek gegaan naar een interessante én uitdagende
afstudeeropdracht. Al snel kwam ik bij de Gemeente Groningen terecht waar er diverse
onderzoeksmogelijkheden waren. Na een gesprek met mevrouw Ina Bakker van de afdeling
Concerncommunicatie, heb ik ervoor gekozen om een onderzoek te verrichten naar de
mogelijkheden van een gemeentelijke intranet met social media. Omdat social media een steeds
belangrijkere rol gaat spelen binnen organisaties in het algemeen ben ik erg geïnteresseerd in deze
ontwikkeling.
Voor u ligt het eindresultaat van mijn vijf maanden durende onderzoek naar de mogelijkheden van
het intern inzetten van social media op het gemeentelijke intranet. In dit adviesrapport wordt
uitgebreid het proces beschreven wat ik heb doorlopen om deze afstudeeropdracht tot een goed
einde te brengen.
Ik wil graag een woord van dank richten aan de mensen die mij hebben begeleid en onvoorwaardelijk
hebben gesteund gedurende de laatste fase van mijn studie.
Allereerst wil ik al mijn collega’s van de afdeling Concerncommunicatie bedanken voor hun
behulpzaamheid, de gezelligheid, de prettige werksfeer en vooral de leerzame tijd die ik hier heb
mogen doorbrengen. In het bijzonder wil ik mijn collega’s Ina Bakker en Henk van der Leest
bedanken voor de begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van mijn onderzoek.
Verder gaat mijn dank uit naar de heer Sjaak Schipper voor zijn begeleiding en aansturing vanuit de
Hanzehogeschool.
Graag wil ik de scriptie opdragen aan mijn gezin en familie. Voor jullie ben ik tot het uiterste gegaan,
zoals een vader, zoon en broer behoort te zijn. Jullie hebben mij gesteund en interesse getoond.
Daarnaast hebben jullie enthousiast en positief uitgelaten over mijn onderzoek. Dit gaf mij de kracht
om boven mijzelf uit te stijgen en het allerbeste uit mezelf te halen. Hierbij wil ik vooral mijn
vriendin, moeder en zus bedanken, die mij niet alleen tijdens mijn onderzoek, maar ook gedurende
mijn studie, in alle opzichten hebben gesteund.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die direct of indirect een bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkoming van mijn adviesrapport voor de gemeente Groningen.
Ik wens u veel leesplezier toe bij het doornemen van mijn afstudeeronderzoek en ik hoop dat het zal
voldoen aan uw verwachtingen.
Paul Goedhart
Groningen, januari 2012

Managementsamenvatting
Opdrachtomschrijving
Dit adviesrapport is in opdracht van de gemeente Groningen geschreven. De vraag naar advies
vloeide voort uit het feit dat gemeente Groningen al geruime tijd nadenkt over het uitvoeren van een
complete metamorfose van het gemeentelijke intranet. De redenen hiervoor lopen sterk uit een: het
intranet is uitsluitend eenrichtingsverkeer, de structuur is dienst-georiënteerd en het intranet
ondervind stabiliteitsproblemen. Daarnaast spelen er nog nieuwe ontwikkelingen die in verband
staan met het intranet, zijnde: het gebruik van social media ‘Yammer’ binnen de organisatie en ‘De
Nieuwe Digitale Werkplek’. Deze aspecten waren de aanleiding voor de gemeente Groningen om
over te gaan tot hervorming. Hervorming in de vorm van onder andere een onderzoek naar de
(door)ontwikkeling van het intranet in combinatie met social media, beter bekend als sociaal
intranet.
De gemeente Groningen is vooral nieuwsgierig naar hetgeen er leeft onder de medewerkers ten
aanzien van sociaal intranet en de wijze waarop andere (vergelijkbare) organisaties een sociaal
intranet hebben gerealiseerd.
In het kader van de hierboven omschreven situatie is er een centrale hoofdvraag, doelstelling en
twee onderzoeksvragen voor het onderzoek geformuleerd.
Centrale hoofdvraag
Hoe kan de gemeente Groningen op zowel korte als lange termijn invulling geven aan het
gemeentelijk intranet met inachtneming van social media oplossingen?
Doelstelling
Het geven van een strategisch advies bestaande uit zowel een korte als lange termijn benadering,
waarbij de nadruk ligt op het integreren en toepassen van social media oplossingen binnen het
nieuwe gemeentelijk intranet.
Onderzoeksvragen
Welke social media oplossing(en) kan de gemeente Groningen op korte termijn inzetten op het
nieuwe gemeentelijke intranet om de gebruikersbehoeften te dekken?
Welke mogelijke strategische opties staan de gemeente Groningen ter beschikking om een nieuw
gemeentelijk intranet (met social media integratie) succesvol te laten verlopen?
Organisatie ontwikkeling
Een belangrijke ontwikkeling binnen de organisatie is ‘Het Nieuwe Werken’. Om ‘Het Nieuwe
Werken’ te kunnen ondersteunen en waarborgen binnen de gemeente Groningen worden in het
technologische domein van de organisatie grote veranderingen doorgevoerd. De huidige digitale
werkplekken (desktop en bijhorende besturingssysteem en softwarepakketen) worden vanaf 2012
gefaseerd vervangen door een nieuwe digitale werkplek. Om dit te kunnen realiseren zullen zowel
hardware als software matige veranderingen worden door gevoerd in de communicatie- en
informatievoorzieningen van de organisatie. Eén van deze veranderingen is dat er gebruik wordt
gemaakt van een samenwerkingssoftware.
Onderzoeksopzet
Op basis van de hoofdvraag en onderzoeksvragen kent de onderzoeksmethode enerzijds een
kwalitatieve benadering en anderzijds een literatuurstudie. Bij de kwalitatieve benadering zijn
verschillende diepte interviews uitgevoerd. Er zijn acht medewerkers geïnterviewd van verschillende
disciplines om ten aanzien van een (sociaal) intranet te achterhalen wat de meningen en motivaties

zijn. En vast te stellen wat de huidige stand van zaken is. Daarnaast zijn er vier experts geïnterviewd
welke allen gespecialiseerd zijn op het gebied van sociaal intranet.
Literatuurstudie is gehouden om een helder beeld te verkrijgen naar de ontwikkelingen, trends en
praktijkvoorbeelden van (sociaal) intranet. Tevens werden de succes- en risicofactoren,
randvoorwaarden en mogelijke valkuilen belicht.
Theoretisch kader
In het theoretisch kader zijn er verschillende theorieën wat betreft social media en intranet
uitgelicht.
Social media definitie
Social media is een paraplubegrip voor alle online platformen en internettoepassingen en faciliteert
conversaties, interactie en uitwisseling van informatie tussen gebruikers, waarbij het
(her)produceren en consumeren van content centraal staat.
Intranet definitie
Een intranet is een intern bedrijfsnetwerk of –omgeving voor medewerkers van een organisatie,
gebaseerd op internettechnologie en als doel heeft het faciliteren van informatie uitwisseling,
communicatie en samenwerking.

Onderzoeksresultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat het intranet bij voorkeur een onderdeel moet gaan vormen van ‘De
Nieuwe Digitale Werkplek. Echter is er onduidelijkheid ten aan zien van in welke hoedanigheid dit
gestalte moet gaan krijgen. Het intranet kan namelijk een onderdeel zijn van het onderliggende
systeem (samenwerkingssoftware) van ‘De Nieuwe Digitale Werkplek’ of losstaand ervan worden
geïntegreerd.
Uit het onderzoek is gebleken dat er reeds een bestaande social media oplossing wordt gebruikt,
genaamd Enterprise Social Network ‘Yammer’. Deze oplossing is vrijblijvend en wordt
proefondervindelijk ingezet binnen de organisatie. Yammer ondervind een gestage positieve groei
qua aantal accounts. Ongeveer één op de vijf medewerkers heeft een account.
Uit het onderzoek is gebleken dat de gebruikersbehoeften bestaat uit de volgende aspecten:
 Een beheersbare nieuwsvoorziening door middel van het kunnen filteren en sorteren van
nieuwsberichten op basis van eigen voorkeuren. Daarnaast een betere ontsluiting van de
informatie door de nieuwsitems in de vorm van headlines en links aan te bieden en in een
driedelige structuur weergegeven;
 Een meer omvattender ‘zoek-personen-functionaliteit’ die meer inzicht geeft in wie welke
kennis en expertise heeft en de doorzoekbaarheid vergroot. Daarnaast dienen de
medewerkersprofielen eenvoudig te kunnen worden geactualiseerd;
 Een gepersonaliseerde intranetomgeving in de vorm van een persoonlijke startpagina
(persoonlijk dashboard) waarbij de volgende aspecten zijn gewaarborgd: de gewenste
inrichting en functionaliteiten, geen inlogprocedures en de mogelijkheid om te schakelen
tussen verschillende omgevingen.
Uit het onderzoek zijn verschillende strategische opties naar voren gekomen die aan de basis staan
voor zowel de korte als lange termijn benadering van een (sociaal) intranet. Deze strategische opties
luiden als volgt:
 Voorwaarde:
o Het formuleren van een intranetvisie en specifiek doelstelling;
o Het opstellen van een beleidsplan (intranet governance);
o Het intranet gefaseerd uitrollen;
o Het opzetten van een projectteam bestaande uit verschillende disciplines.




Fundament:
o Een platform kiezen dat toekomstgericht- en bestendig is;
o Het realiseren van één centrale werkomgeving op het intranet;
Succesfactoren:
o Het creëren van medewerkersbetrokkenheid;
o Het aanstellen van ambassadeurs;
o Het verzorgen van community management;
o Het creëren van open communicatie;
o Het verzorgen van workshops en trainingen.

Eindconclusie
De vraag is moet het gemeentelijke intranet een integraal onderdeel worden van de
samenwerkingssoftware of dient het als losstaand geheel gekoppeld te worden met de
samenwerkingssoftware. In beide situaties zal het gemeentelijke intranet in verbinding komen te
staan met de samenwerkingssoftware. Hierdoor ontstaat er een nieuwe situatie, waarin een nieuwe
afweging van mogelijkheden ontstaan. De samenwerkingssoftware biedt betere en uitgebreidere
mogelijkheden en functionaliteiten dan het huidige gemeentelijke intranet. Hierdoor ontstaan er
mogelijkheden om huidige intranetfunctionaliteiten te vervangen en te waarborgen in de
samenwerkingssoftware. Daarnaast is bekeken welke meerwaarde social media kan bieden in de
samenwerkingssoftware en zal onderzoek worden verricht naar hoe bestaande social media
oplossingen geïntegreerd kunnen worden in de samenwerkingssoftware. Hierdoor ontstaat er de
vraag: In hoeverre zal social media onderdeel uit gaan maken van de samenwerkingssoftware, welke
social media oplossingen zullen dit worden en wordt hiermee niet de grondslag afgekalfd voor het
inzetten van mogelijke social media oplossingen op een gemeentelijk intranet?
Doordat er (te) veel onduidelijkheid en onzekerheid bestaat over wat nu concreet de bedoeling is van
de nieuwe digitale werkplek in combinatie met het gemeentelijk intranet kan er geen concreet
antwoord worden gegeven over welke invulling het gemeentelijke intranet zowel op korte als lange
termijn zal moeten ondergaan.
Voor de korte termijn biedt de social media oplossing Enterprise Social Network ‘Yammer’ uitkomst.
Het is de oplossing die het meest voor de hand ligt, omdat het reeds binnen de organisatie wordt
gebruikt. Yammer laat een progressie zien in het aantal groeiende accounts , dus voorziet Yammer
logischerwijs in bepaalde behoefte.
Er kan voor de korte termijn invulling worden gegeven aan het gemeentelijke intranet door de
volgende twee intranetfunctionaliteiten te verbeteren en/of uit te breiden, namelijk de
nieuwsvoorziening en de ‘zoek-personen-functionaliteit’. Tevens kan voor de lange termijn invulling
worden gegeven door een nieuwe voorziening ‘Persoonlijke Startpagina’ op het intranet te
realiseren
Er kan zowel op lange als korte termijn invulling gegeven worden aan het gemeentelijke intranet
door de strategische opties (onderverdeeld in strategische pijlers) te hanteren. Deze strategische
opties staan aan de basis van een intranet (met social media integratie).
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1.0 Inleiding
Al geruime tijd is de gemeente Groningen aan het nadenken over het uitvoeren van een complete
metamorfose van het gemeentelijk intranet.
De reden hiervoor is dat het huidige intranet volgens de organisatie niet meer voldoet aan de eisen
die er aan een intranetvoorziening gesteld worden. Het huidige intranet is namelijk vrijwel
uitsluitend eenrichtingsverkeer waardoor er geen ruimte is voor interactie. Daarnaast is de structuur
van het intranet dienst-georiënteerd, waardoor deze niet aansluit op hetgeen de organisatie in de
(nabije) toekomst wil uitdragen, te weten de “één gemeente-gedachte”. Tevens vertoont het
intranet stabiliteitsproblemen doordat het onderliggende systeem sterk is verouderd. Met name
deze aspecten van het huidige intranet hebben aanleiding gegeven om over te gaan tot hervorming.
Daarbij krijgt de organisatie een extra zetje hiertoe omdat op dit moment er nieuwe ontwikkelingen
gaande zijn die in verband kunnen worden gebracht met het intranet.
Eén van die ontwikkelingen betreft het interne gebruik van social media. Binnen de gemeente
Groningen word er sinds een tijd gebruik gemaakt van de social media-oplossing Yammer die door
medewerkers wordt ingezet om organisatiebreed te communiceren en kennis te delen.
Daarnaast speelt er nog de ontwikkeling ‘De Nieuwe Digitale Werkplek’ een rol hierin. ‘De Nieuwe
Digitale Werkplek’ staat nauw in verband met ‘Het Nieuwe Werken’. Deze ontwikkeling heeft te
maken met de technologische infrastructuur binnen de gemeente Groningen; hetgeen zijn weerslag
zal hebben op het intranet.
Op grond van vorenstaande denkt de gemeente Groningen na over een (door)ontwikkeling van het
intranet in combinatie met social media, op zowel korte als lange termijn. Hiertoe wilt de gemeente
graag onderzocht zien welk behoeftes, wensen en verwachtingen er leven binnen de organisatie ten
aanzien van een (sociaal) intranet. Daarnaast is de gemeente zeer benieuwd naar de wijze waarop
andere (vergelijkbare) organisaties een intranet hebben gerealiseerd met optimale benutting van de
mogelijkheden van social media.
Tijdens de bespreking van deze afstudeeropdracht zijn bovenstaande onderzoekswensen door de
gemeente Groningen geuit en is het afstudeeronderzoek ten aanzien hiervan opgestart. In
samenspraak met praktijkbegeleider mevrouw Ina Bakker (Concernmanager Communicatie) die
namens de gemeente Groningen de opdracht tot het verrichten van dit onderzoek heeft gegeven, is
een hoofdvraag en een doelstelling geformuleerd voor het onderzoek.
De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:
“Hoe kan de gemeente Groningen op zowel korte als lange termijn invulling geven aan het
gemeentelijk intranet met inachtneming van social media oplossingen?”
De hierbij horende doelstelling van het onderzoek luidt:
Het geven van een strategisch advies bestaande uit zowel een korte als lange termijn benadering,
waarbij de nadruk ligt op het integreren en toepassen van social media oplossingen binnen het
nieuwe gemeentelijk intranet.
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Hierbij zijn de volgende subdoelen als volgt verwoordt:
 Een duidelijk beeld schetsen van de gebruikersbehoeften;
 Een richting geven aan een social media oplossing(en) die aansluit bij de
gebruikersbehoeften;
 Het verkrijgen van een verhoogd inzicht in de social media oplossingen uit de praktijk die een
strategische en operationele meerwaarde kunnen hebben voor het gemeentelijk intranet.
 Het creëren van een passend actieplan in de vorm van scenario’s waarin de koers van het
gemeentelijke intranet voor de toekomst uiteen wordt gezet.

1.1 Onderzoeksvragen en deelvragen
Op basis van de centrale hoofdvraag en doelstelling zijn de volgende onderzoeksvragen en
deelvragen geformuleerd.
De eerste onderzoeksvraag is:
Welke social media oplossing(en) kan de gemeente Groningen op korte termijn inzetten op het
nieuwe gemeentelijke intranet om de gebruikersbehoeften te dekken?
De tweede onderzoeksvraag is:
Welke mogelijke strategische opties staan de gemeente Groningen ter beschikking om een nieuw
gemeentelijk intranet (met social media integratie) succesvol te laten verlopen?
Deelvragen:
 Welke ontwikkelingen en trends vinden er plaats op het gebied van intranet met social media
integratie (in het bijzonder de social media technieken en intranet strategieën)?
 Welke relevante praktijkvoorbeelden zijn er op het gebied van intranet met social media
integratie en geven een zicht op de randvoorwaarden en mogelijke valkuilen?
 Wat zijn de gebruikersbehoeften, zowel vanuit het perspectief van de organisatie als vanuit
het perspectief van individuele medewerkers?
 Welke randvoorwaarden en factoren vanuit de organisatie zijn van invloed op de social media
oplossing(en) en voor de langere termijn oplossing?
 Wat zijn de succes- en risicofactoren bij het inrichten van een intranet met social media
integratie?

1.2 Leeswijzer
Dit adviesrapport is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Hierop volgend worden de zes hoofdstukken
korte besproken.







In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van het onderzoek beschreven met de bijbehorende
centrale hoofdvraag, doelstelling en subdoelen, onderzoeksvragen en deelvragen.
In hoofdstuk 2 wordt ingezoomd op de organisatie waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd.
Hierbij gaat het om de missie/visie van de organisatie, organisatiestructuur en
organisatieontwikkelingen.
In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet beschreven en onderbouwd.
In hoofdstuk 4 worden de belangrijkste theorieën omtrent social media en (sociaal) intranet
weergegeven.
In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten van de gehouden interviews weergegeven
en geanalyseerd.
In hoofdstuk 6 worden de conclusie en aanbevelingen gepresenteerd.
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2.0 Organisatie en context
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de organisatie waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd. In
paragraaf (2.1) worden het beleid en visie, organisatiestructuur en de organisatieontwikkeling; zijnde
centralisering van de gemeente Groningen beschreven. Paragraaf (2.2) geeft een omschrijving van de
huidige situatie van de communicatie- en informatievoorzieningen binnen de gemeente Groningen.
Tot slot geeft paragraaf (2.3) een omschrijving van het toekomstbeeld van gemeente Groningen ten
aanzien van de communicatie- en informatievoorzieningen binnen de organisatie.

2.1 Gemeente Groningen
De gemeente Groningen is het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de besturing van de
stad Groningen. De stad Groningen telt circa 190.000 inwoners. (Gronometer, 2011)

2.1.1 Beleid en visie van de Gemeente Groningen
De gemeente Groningen heeft geen aparte missie geformuleerd. In het collegeprogramma
‘Groningen progressief met energie stad voor iedereen’ voor de periode van 2010-2014, van de
partijen PvdA, GroenLinks, SP en D66, staat het beleid voor de komende vier jaar beschreven. Dit
collegeprogramma is leidend voor de organisatie. Hieronder volgt een citaat uit dit
collegeprogramma:
“Een stad voor iedereen, ook in de zin dat iedereen erbij hoort. Een stad waar we om elkaar geven en

om elkaar denken en waar we extra aandacht schenken aan mensen die dat nodig hebben. Een stad
voor iedereen is ook een stad ván iedereen. Dat wil zeggen een stad waarin iedereen actief wordt
uitgenodigd mee te denken, mee te praten en mee te doen; een stad waarin alle meningen tellen en
met een open en transparant bestuur.” (Gemeente Groningen, z.d.)
De gemeente Groningen heeft wel een duidelijke visie omschreven ten aanzien van de wijze waarop
de publieke dienstverlening eruit moet zien in 2014. In het document ‘Visie publieke dienstverlening
2014 naar de Groningse Maat’ worden drie uitgangspunten genoemd die de pijlers vormen van de
gemeentelijke organisatie. Deze uitgangspunten luiden als volgt:
1. ‘Dienstverlening vanuit het perspectief van de burger.’
2. ‘Vereenvoudiging en digitalisering biedt ruimte voor maatwerk.’
3. ‘Groningen levert kwaliteit: de Groningse maat.’ (Gemeente Groningen, 2009)

2.1.2 Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van de gemeente Groningen kan als volgt worden omschreven:
Het gemeentebestuur bestaat uit drie bestuursorganen, te weten: de gemeenteraad, het college van
burgemeester en wethouders (‘B&W’) en de burgemeester. De gemeenteraad is het hoogste
bestuursorgaan en bestaat uit volksvertegenwoordigers gekozen door de inwoners van de gemeente
Groningen. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentelijk beleid en houdt toezicht op de
uitvoering van het beleid. Feitelijk vormt de gemeenteraad het algemeen bestuur van de gemeente
Groningen.
De gemeenteraad wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een stafbureau: de Griffie.
De Griffie zorgt voor de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de gemeenteraad.
Daarnaast is de Griffie verantwoordelijk voor de organisatie van hoorzittingen, de voorlichting over
de gemeenteraad en het bieden van ondersteuning aan raadsleden bij het doen van onderzoeken.
De Griffie valt onder de verantwoording van de gemeenteraad en maakt geen deel uit van de
ambtelijke organisatie. (Dijkgraaf, 1998)(Gemeente Groningen, 2004)
Het college van B&W bestaat uit vijf wethouders en een burgemeester. Het college is
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de door gemeenteraad vastgestelde
beleid. Algemeen gesteld vormt het college het dagelijks bestuur van de gemeente en wordt hierbij
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ondersteund door de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie.
De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en houdt zich voornamelijk
bezig met coördinerende en beleidsadviserende taken. De gemeentesecretaris vormt de
belangrijkste schakel tussen het college en de ambtelijke organisatie. (Gemeente Groningen, 2004)
Bij de ambtelijke organisatie van de gemeente Groningen werken ongeveer 3.800 mensen, verdeeld
over acht gemeentelijke diensten. De gemeentelijke diensten hebben elk een aparte bedrijfsvoering
(takenpakket, verantwoordelijkheden en doelstellingen) en afzonderlijk van elkaar diverse
stafafdelingen. Onder de stafafdelingen vallen o.a. communicatie, personeel & organisatie, financiën
en facilitaire dienstverlening. De stafafdelingen dienen ter ondersteuning van de feitelijke
kernactiviteiten van de desbetreffende gemeentelijke dienst. (Gemeente Groningen, 2011)
De acht gemeentelijke diensten van gemeente Groningen zijn:
 Bestuursdienst (BSD)
 Dienst Informatie en Administratie (DIA)
 Ruimtelijk Ordening en Economische Zaken (RO/EZ)
 Iederz
 Dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE);
 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn (OCSW)
 Hulpverleningsdienst (HVD);
 Milieudienst (MD).
In bijlage I is een volledige omschrijving gegeven over de verschillende diensten.

2.1.3 Organisatieontwikkeling: Centralisering
De gemeente Groningen heeft voor de komende vier jaren een nieuwe doelstelling geformuleerd. Dit
betreft de zogeheten één gemeente-gedachte, inhoudende: “Eén Groningen, één organisatie en één
werkgever, met als vertrekpunt een optimale dienstverlening.”
De één gemeente-gedachte is een bepalend uitgangspunt bij de verandering van de bedrijfsvoering
en heeft als bijkomend motto: “Centraal wat kan en decentraal wat moet.”
De bedrijfsvoering van de gemeente Groningen zal in de komende jaren grote veranderingen en
transformaties ondergaan. Deze zullen gaan plaatsvinden in het kader van de bezuinigen die bij veel
gemeentes moeten plaatsvinden, als ook de interne behoefte bij de gemeente Groningen om haar
dienstverlening te optimaliseren. (Gemeente Groningen, 2011a) (Gemeente Groningen, 2011b)
Eén van de veranderingen die de gemeente Groningen zal gaan doorvoeren betreft de centralisatie
van de interne ondersteunende taken, de zogeheten PIJOFACH-taken. Deze functies worden ook wel
beschouwd als de interne dienstverlening van een organisatie. Onder de PIJOFACH-taken worden de
volgende gebieden onderscheiden: Personeel, Informatievoorziening, Juridische zaken, Organisatie,
Financiën en Inkoop, Automatisering, Communicatie en Huisvesting.
In de huidige situatie zijn de PIJOFACH-taken binnen de gemeente Groningen versnipperd verdeeld
over de acht verschillende diensten. In de nieuwe situatie zullen de PIJFOACH-taken centraal worden
ondergebracht in een nieuw zelfstandig organisatieonderdeel, genaamd Shared Service Center (SSC).
Door alle PIJOFACH-taken centraal onder te brengen in een SSC, kan de gemeente Groningen
de servicekwaliteit van de interne dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd kosten besparen.
Een bijkomend effect van de centralisering is dat de dienstengrenzen zullen veranderen en vervagen.
Dit is een zeer gunstig effect dat aansluit op de één gemeente-gedachte. (de Jonge, 2011)(Duursma,
2011)(Gemeente Groningen, 2011a)(Goijarts, 2010)(Ruys, 2011)

2.2 De huidige situatie
Naar aanleiding van de deskresearch en documentatie-analyse die in het kader van het
vooronderzoek en plan van aanpak voor deze afstudeeropdracht zijn uitgevoerd, wordt er in het
hiernavolgende inzicht gegeven in de huidige situatie van de communicatie- en
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informatievoorzieningen binnen de gemeente Groningen. Deze situatie dient als vertrekpunt voor
veranderingen op dit gebied.

2.2.1 Het gemeentelijk intranet
Eén van de communicatie- en informatievoorzieningen van de gemeente Groningen is het
gemeentelijke intranet. In maart 2002 werd het eerste gemeentelijke intranet gelanceerd en
gepositioneerd als een gemeentebreed platform. Echter al snel bleek dat het intranet erg veel
technische gebreken vertoonde en niet werkte zoals de gemeente in eerste instantie voor ogen had.
Men kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van één gemeentelijke intranet omgeving, maar
acht aparte dienstomgevingen. Door deze situatie kon het beheer en de publicatie van informatie op
het intranet niet centraal worden uitgevoerd. Dit alles had tot gevolg dat elke afzonderlijke dienst
een eigen invulling ging geven aan haar intranet omgeving waardoor het collectieve doel ‘een
gemeentebreed platform’ niet werd gerealiseerd. (van der Leest & Kragten, z.d.)
In de hierop volgende jaren lag de focus vooral op het oplossen van technische gebreken en het
migreren van de acht verschillende intranet omgevingen naar één werkende intranet omgeving. Eind
2004 waren de technische gebreken opgelost en was de migratie voltooid.
De focus richtte zich vervolgens op de volgende aspecten: het re-designen van de vormgeving en
structuur en het inhoudelijke en technische beheer van het intranet. Dit heeft ertoe geleid dat in
december 2005 een vernieuwd intranet, genaamd Gé-Net, werd gelanceerd. In Gé-Net is een nieuwe
structuur en vormgeving toegepast en daarnaast is er een functionele beheerorganisatie opgezet
voor het inhoudelijke en technische beheer. Gé-Net is nog steeds in gebruik binnen de gemeente en
biedt de eindgebruiker informatie aan op drie verschillende niveaus binnen één interface, namelijk:
concernbrede (de gemeente), dienstspecifieke en gepersonaliseerde informatie. (de Boer, 2006)(van
der Leest & Kragten, z.d.)
Tot op de dag van vandaag vormt Gé-Net voor de ambtenaren van de gemeente een belangrijk
onderdeel van de ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden. Hierbij is echter wel een
kanttekening op zijn plaats, want het systeem achter het intranet is sterk verouderd (qua
functionaliteiten en gebruiksgemak) en aan vervanging toe. Recentelijk heeft het intranet ook nog te
kampen gehad met een flink aantal ‘downtimes’.
Afbeelding 1. Webartikel Gé-NET

Bron: Gé-Net Nieuwsredactie 05 juli 2011
De ‘downtimes’ bewezen nogmaals hoe belangrijk het is dat een intranet goed functioneert en
continu beschikbaar is. Inmiddels is het ‘point of no return’ bereikt voor de gemeente Groningen; er
moet een nieuw intranet komen!

2.2.2 Yammer
Sinds november 2010 wordt intern bij de gemeente Groningen de gratis versie van de Enterprise
Social Network Yammer gebruikt. Wat Yammer is en welke de functionaliteiten het biedt is terug te
vinden in bijlage III. Het principe van de Enterprise Social Network wordt uitgelegd in het hierna
volgende hoofdstuk 4 onder paragraaf 4.2.1.5. Inmiddels hebben ongeveer 710 van de 3600
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medewerkers zich aangemeld op Yammer, zijn er circa 55 groepen gecreëerd en zijn er meer dan
6000 berichten geplaatst. Deze cijfers zijn vastgesteld begin januari 2012. Bij aanvang van dit
onderzoek lag het aantal aanmeldingen op 600.
Inhoudelijk wordt Yammer door de medewerkers gebruikt om ervaringen, informatie, nieuwtjes en
berichten te delen. In vergelijking met Gé-Net biedt Yammer de gebruiker veel meer
interactiemogelijkheden. Gé-Net wordt voornamelijk gebruikt als zendkanaal met beperkte
interactie, terwijl Yammer eerder wordt gebruikt om interactie en kennisdeling binnen de gemeente
te stimuleren. De twee platformen vullen elkaar in die zin aan; het ene om gericht informatie aan te
bieden en het andere om de interactie en kennisdeling te verzorgen. (Sewnandan, 2011)

2.3 De toekomst
De gemeente Groningen staat aan de vooravond van een aantal grote organisatorische
veranderingen. Deze veranderingen zullen gefaseerd worden doorgevoerd, maar zullen bijvoorbeeld
al op korte termijn een grote impact hebben op de communicatie- en informatievoorzieningen. In
het hiernavolgende zal uiteen worden gezet welke veranderingen dit zijn en op welke trends hiermee
wordt ingespeeld door de gemeente Groningen.

2.3.1 Een nieuw gemeentelijke intranet
De komende veranderingen in de organisatiestructuur en een niet toereikend intranet (zoals eerder
beschreven is in paragraaf 2.1.3 en 2.2.3) vormen de belangrijkste katalysator voor de gemeente
Groningen om over te gaan tot het ontwerpen van een nieuw intranet.
Voor de gemeente Groningen is dit de uitgelezen kans om twee vliegen in één klap te slaan: enerzijds
kan een nieuw intranet(architectuur) worden ontwikkeld om aan de toekomstige en hedendaagse
eisen te voldoen en anderzijds kan de één-gemeente-gedachte worden vergoten in de nieuwe
structuur en vormgeving van het intranet.
De structuur van het nieuwe intranet zal een afspiegeling worden van de toekomstige
organisatiestructuur. Het intranet zal een gemeentebreed platform gaan vormen, waarin geen dienst
delen worden opgenomen.
Het nieuwe intranet zal de volgende kernfunctionaliteiten omvatten:
 Nieuws en mededelingen (concernbreed);
 Persoonsinformatie (personen-zoek-functionaliteit);
 Locatie gebonden ‘need to know’ nieuws (bijvoorbeeld, huishoudelijke nieuwtjes);
 Belangrijke dossiers (bijvoorbeeld personeelszaken en organisatieontwikkeling);
 Interactie mogelijkheden.(Bakker, 2011)

2.3.2 De Nieuwe Digitale Werkplek
Sinds een aantal jaren is 'Het Nieuwe Werken´ (HNW) in opkomst, met name bij grote
kennisintensieve organisaties. Organisaties gaan over tot HNW om kosten te besparen, voorbereid te
zijn op de toekomst, de dienstverlening te optimaliseren, duurzaamheid, hogere
medewerkerstevredenheid, etc. Vele lokale overheden zoals gemeenten zijn thans ook bezig om
HNW in te voeren.
HNW is een verzamelbegrip, waar geen eenduidige definitie voor is te geven. Iedereen heeft zijn
eigen beelden en ideeën bij HNW. De één benadert het vanuit de ICT-kant, de ander vindt dat de
huisvesting centraal moet staan en een derde stelt de mens centraal.
De zelfbenoemde ambassadeur van HNW; Dik Bijl omschrijft het als: “Een visie om werken
effectiever, efficiënter en plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker.”
Volgens Bijl (2009) kan HNW gerealiseerd worden door: “de medewerker centraal te stellen en hem,
de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt,
waarmee hij werkt en met wie hij werkt.” (Bijl, 2009)(Markanta, z.d.)
HNW bestaat uit een aantal pijlers, te weten:
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Verantwoordelijkheid ligt bij de medewerkers;
Balans tussen werk en privé;
Mobiliteit;
Sturen op resultaat en niet op aanwezigheid;
Nieuwe inrichting van kantoor, ICT-infrastructuur en processen;
Technologische ondersteuning. (Buijs, 2010)

In het kader van HNW is de gemeente Groningen voornemens om de huidige standaard werkplek die
dateert uit 2003 de komende tijd te gaan vervangen. De gemeente Groningen heeft hiervoor een
project opgezet. Met dit project is een werkplekstrategie ontwikkeld met een daar bijhorende
nieuwe desktopomgeving. Gedurende het project heeft er een uitgebreid voortraject
plaatsgevonden, waarbij in samenwerking met het informatiemanagement de wensen en eisen zijn
opgesteld ten aanzien van de nieuwe digitale werkplek. Daarnaast zijn er diverse referentiebezoeken
geweest om ervaringen op te doen. Vervolgens is er een ontwerp gerealiseerd. Het belangrijkste
uitgangspunt voor de gemeente Groningen is dat de nieuwe digitale werkplek HNW ondersteunt.
Deze nieuwe werkwijze vraagt om een nieuwe werkplek met uitgebreide mogelijkheden zodat
medewerkers samen kunnen werken en informatie met elkaar kunnen delen. Daarnaast dient de
nieuwe werkplek (bijna) op elke plaats en tijd beschikbaar te zijn. Concreet betekent dit dat de
werkplek ‘virtueel’ in een computercentrum zal gaan draaien en niet meer op de eigen werkplek van
de medewerker.
Om deze nieuwe werkplek (met bijbehorende eisen) te kunnen realiseren zal de gemeente
Groningen onder andere migreren naar Windows 7 en Office 2010.
Begin 2012 zal de daadwerkelijke bouw van de nieuwe digitale werkplek van start gaan en eind 2012
zal de eerste dienst worden voorzien van de nieuwe werkplekken. (Klix, 2011)
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3.0 Methodologie (Onderzoeksopzet)
In dit hoofdstuk wordt beschreven wie en wat precies is onderzocht tijdens deze afstudeeropdracht.
In aanvang van deze afstudeeropdracht is een uitgebreide onderzoekstrategie opgesteld. Deze
onderzoeksstrategie maakt het mogelijk om op een efficiënte manier gedetailleerde informatie te
verzamelen, hetgeen essentieel is voor een correcte beantwoording van de hoofdvraag en
bijbehorende onderzoeksvragen van deze afstudeeropdracht. In het hiernavolgende worden de
onderdelen van deze onderzoekstrategie omschreven.

3.1 Onderzoeksmodel
Voor de onderzoekstrategie is een onderzoeksmodel ontwikkeld die de stappen en fasen van het
gehele afstudeertraject schematisch weergeeft. Het onderzoeksmodel draagt bij aan het verkrijgen
van inzicht in de totstandkoming van het adviesrapport en de beheersbaarheid van de gehele
afstudeeropdracht. Het adviesrapport betreft de laatste fase van de afstudeeropdracht, beter
gezegd; fase D. Het bevat de aanbevelingen die kunnen worden opgesteld aan de hand van de
onderzoeksresultaten uit de eerdere drie onderzoeksfasen.
In het onderstaande schema wordt op schematische wijze verbeeld uit welke fasen de
afstudeeropdracht bestaat:

Dit onderzoeksmodel kan als volgt worden verwoord:
(A) Een onderzoek voor de gemeente Groningen ten aanzien van het gemeentelijk intranet in
samenhang met social media oplossingen, gebaseerd op interviews met deskundigen
(vooronderzoek) en oriëntatie van wetenschappelijke literatuur en deskresearch ten aanzien van de
beschikbare theorie over de organisatie, social media en intranet, levert de onderzoeksoptiek
waarmee (B) gebruikersbehoeften, externe ervaringskennis en strategische/organisatorische
(rand)voorwaarden kunnen worden onderzocht. (C) In dit gedeelte van het onderzoek worden de
gegevens uit fase A met fase B vergeleken en geanalyseerd. Deze bevindingen worden verwerkt in
concrete conclusies die de basis gaan vormen voor de laatste fase van het onderzoek (D) het doen
van aanbevelingen. De aanbevelingen worden gedaan in de vorm van een adviesrapport.
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3.2 Onderzoeksmethoden
Voor dit onderzoek zijn twee onderzoeksmethoden toegepast, namelijk een kwalitatief onderzoek en
een literatuurstudie. De twee onderzoeksmethoden worden in de volgende subparagrafen
afzonderlijk besproken.

3.2.1 Kwalitatief onderzoek
In het onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode. Volgens Baarda,
psycholoog en methodoloog, wordt onder een kwalitatief onderzoek het volgende verstaan:
“Onderzoek waarbij je overwegend gebruik maakt van gegevens van kwalitatieve aard en dat als doel
heeft onderzoeksproblemen in of van situaties, gebeurtenissen en personen te beschrijven en te
interpreteren. De kwalitatieve gegevens zoals in de definitie beschreven, hebben vooral betrekking op
de aard, de waarde en de eigenschappen van de te onderzoeken eigenschap.”(Baarde, et al. 2010)
Tijdens het onderzoek zijn acht medewerkers van de gemeente Groningen en vier experts op het
gebied van (sociaal) intranet ondervraagd door middel van diepte interviews. (paragraaf 3.2.1.1 &
3.2.1.2)
Een diepte interview is een direct en persoonlijk gesprek met een respondent dat wordt gevoerd aan
de hand van een (gestructureerde) topiclijst.
Door de benadering van medewerkers is informatie achterhaald over de huidige gang van zaken en
zijn de meningen en motivaties van de medewerkers vastgesteld.
Door benadering van de experts is belangrijke ervaringskennis uit de praktijk uitgelicht. Hiermee is
onder andere inzichtelijk gemaakt op welke wijze een (sociaal) intranet wordt opgezet en welke
randvoorwaarden en factoren hierbij een rol spelen.
3.2.1.1 Toelichting experts
Er zijn een viertal experts benaderd, allen gespecialiseerd op het gebied van sociaal intranet.
Onderling zijn deze experts te onderscheiden naar de ervaring die zij hebben opgedaan met sociaal
intranet. Namelijk twee experts hebben ervaring opgedaan met het uitvoeren van adviestrajecten
met betrekking tot het (door)ontwikkelen van een (sociaal) intranet bij verschillende organisaties. En
de twee zogeheten ‘best-practice’ experts zijn betrokken geweest bij het opzetten van sociaal
intranet binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn en in hun dagelijkse werkzaamheden nog
steeds de verantwoordelijkheid hebben voor de inrichting en beheer van het sociaal intranet.
Tabel 1. Overzicht experts .

Naam
Samuel Driessen
Floor van Riet

Adviesbureaus
Entopic
Sabel Online

Functie
Senior consultant
Creative directeur/Eigenaar

Organisatie
Gemeente Haarlem
Rijkswaterstaat

Functie
Senior projectmanager
Online specialist

Tabel 2. Overzicht ‘best practice’ experts.

Naam
Dirk Jan van der Wal
Diederik Lambeek

De experts hebben in een persoonlijk gesprek met de onderzoeker interviewvragen beantwoord.
De interviewvragen zijn opgesteld naar aanleiding van het literatuuronderzoek en in samenwerking
met diverse medewerkers van de afdeling Concerncommunicatie van de gemeente Groningen. Deze
interviewvragen zijn voortijdig opgestuurd naar de desbetreffende experts zodat zij zich konden
voorbereiden op het gesprek. De interviews zijn vervolgens verwerkt in een gespreksverslag voorzien
van afbeeldingen en screenshots. De gespreksverslagen zijn ter controle teruggekoppeld naar de
desbetreffende experts ter voorkoming van misverstanden en/of verkeerde interpretaties.
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De verslagen zijn terug te vinden in de bijlagen( XVI – XVII – XVIII – XIX) en de resultaten van deze
interviews worden besproken in hoofdstuk 5.
3.2.1.2 Toelichting medewerkers
In samenspraak met de praktijkbegeleider zijn een achttal medewerkers benaderd.
Om de gebruikersbehoefte vast te stellen is ervoor gekozen om vijf werknemers te interviewen die
verspreid en binnen verschillende lagen van de organisatie werkzaam zijn. Hierbij is geen rekening
gehouden met de opdeling van de organisatie in diensten, aangezien het onderzoek zich richt op de
(nabije) toekomst waarin de “één gemeente-gedachte” leidend is.
Om de visie van de organisatie ten aanzien van de gebruikersbehoeften in beeld te krijgen, hebben er
interviews plaatsgevonden met een senior communicatie adviseur die nauw betrokken is bij het
gemeentelijk intranet en een beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor het concernbrede HRbeleid.
Om meer informatie te bemachtigen omtrent de ontwikkeling van ‘De Nieuwe Digitale Werkplek’, is
een hierbij betrokken Informatie-architect geïnterviewd.

3.2.2 Literatuur onderzoek
Een deel van het onderzoek heeft bestaan uit een literatuurstudie. Volgens Verschuren en
Doorewaard (2009) is een literatuurstudie:
“een onderzoek waarbij bestaande literatuur in kaart wordt gebracht.”
Binnen het literatuuronderzoek is zowel in schriftelijke bronnen (boeken, interne ‘beleids’
documentatie, vakbladen etc.) als in digitale bronnen (websites, databanken en portals) naar
informatie gezocht waarmee de deelvragen konden worden beantwoord.
Het literatuuronderzoek heeft plaatsgevonden in de mediatheek van de Hanzehogeschool, de
Openbare Bibliotheek Groningen, de Gemeente Groningen en vanuit huis. Binnen deze
literatuurstudie is er vooral gekeken naar de ontwikkelingen, trends en praktijkvoorbeelden van
(sociaal) intranet en welke succes- en risicofactoren, randvoorwaarden en mogelijke valkuilen er zijn.
Er is bewust gekozen om dit onderzoek te beginnen met deze onderzoeksmethode, aangezien deze
wijze het mogelijk maakt om de theoretische stand van zaken op een bepaald terrein of thema in
kaart te brengen en deze te gebruiken als basis van de rest van het onderzoek. Tijdens de
literatuurstudie zijn vooral de digitale bronnen (wetenschappelijke artikelen, blogartikelen,
rapportages en scripties) geraadpleegd. Binnen de Openbare Bibliotheek Groningen is namelijk in
beperkte mate literatuur te vinden over dit onderwerp.
Daarentegen biedt het internet het voordeel dat er een grote hoeveelheid informatie beschikbaar is
uit verschillende bronnen. Er verschijnen dagelijks nieuwe artikelen en andere gegevens.
Tegelijkertijd vormt dit ook een nadeel, aangezien die grote hoeveelheid informatie door
verschillende (onbekende) auteurs wordt gepubliceerd en de vraag is in hoeverre deze informatie
betrouwbaar is. Om dit risico te vermijden is in dit onderzoek met name gezocht naar informatie van
onderzoeks- en adviesbureaus, deskundigen en erkende websites. Tevens bleek gaande het
literatuuronderzoek dat de hoeveelheid informatie ten aanzien van sociaal intranet moeilijk te
behappen is doordat elke zelfbenoemde expert zich uitlaat over dit vrij jonge fenomeen dat zich nog
in de kinderschoenen bevind. Hierdoor moest de literatuur hierover nauwlettend worden
geselecteerd. Bij deze selectie vormden twee eerdere bezoeken aan vakgerelateerde congressen
(Intranetcongres 2010 en 2011) een leidraad voor de herkenning van erkende experts op dit gebied.
Gezien de grote stroom aan onderzoeken op dit gebied, is het onvermijdelijk dat in de aanloop naar
de afronding van dit onderzoek alweer diverse nieuwe onderzoeken beschikbaar zijn gekomen over
dit onderwerp. Dit is helaas niet bij te benen. Zie de literatuurlijst op pagina 56 voor een uitgebreid
literatuuroverzicht.
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4.0 Theoretisch kader
Om een beeld te kunnen vormen over intranet en social media is het van belang om kennis te
vergaren over het fenomeen waar het allemaal mee is begonnen, te weten Internet. Heden ten dage
maakt social media namelijk een groot deel uit van het internet en de ontwikkelingen op het gebied
van internet zullen daarbij altijd hun weerslag hebben op Intranet. In paragraaf 4.1 wordt daarom
internet en de hierbij behorende aspecten omschreven. Hierna zal in paragraaf 4.2 social media
worden gedefinieerd en de bijbehorende social media oplossingen worden omschreven. Tot slot
wordt in paragraaf 4.3 intranet gedefinieerd en komen de ontwikkelingen en trends op dit gebied
aan bod. Tevens worden hierin de kritische succes- en risicofactoren, randvoorwaarden en mogelijke
valkuilen van een (sociaal) intranet opgesomd.

4.1 Het Internet
De Van Dale omschrijft het Internet als: “Het wereldwijd computernetwerk dat het mogelijk maakt
informatie te verspreiden of te zoeken en te e-mailen” Het is het beter om te spreken over het
internet als ‘internationaal netwerk van netwerken’ of ‘het wereldwijd netwerk van aan elkaar
gekoppelde computers’. (Van Dale, 2011)(Laudon, 2010)(Groot, et al. 2005)
Naast een technische dimensie, de netwerken die mondiaal aan elkaar zijn gekoppeld, kent het
Internet een dimensie van communicatiediensten en –hulpmiddelen, waaronder het World Wide
Web (WWW) en E-mail (Elektronische postverkeer).
Tenslotte kent het Internet ook een sociale dimensie: er bestaan tal van ‘sociale’ gemeenschappen
en maatschappelijke groeperingen, overheden en bedrijven die volop gebruiken maken van het
Internet.
Het Internet is in de kern een grootschalig en complex mondiaal interactief communicatieplatform of
–medium, en wordt beschouwt als een onuitputtelijke bron van informatie. (Cannon, 2001)(Castells,
2001)(Ministerie van Binnenlandse, 2007)(Kortekaas, 2005)(Gerritsen, 2011)

4.1.1 Ontstaansgeschiedenis van het internet
Eind jarenzestig vind het internet zijn oorsprong, in die tijd werd door het Amerikaanse Ministerie
van Defensie een computernetwerk opgezet, genaamd Advanced Research Projects Agencynet,
afgekort ARPAnet.
Het doel van het ARPAnet was het met elkaar verbinden van diverse computerfaciliteiten van
overheden en universiteiten in het gehele land. (Gerritsen, 2011)(van de Ven, 1984)(Kuijk,2007)
Hoewel het internet als fysieke constructie eind jaren zestig als afgesloten netwerk werd gebruikt,
heeft het al met al meer dan twintig jaar geduurd voordat het enig maatschappelijke betekenis
kreeg. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw begon het Internet (beter bekend als
World Wide Web) aan zijn echte opmars. Deze opmars was onder andere te danken aan de
uitvinding en introductie van de zogeheten ‘klikbare’ pagina’s (HyperText Markup Language in 1991)
en de introductie van de eerste internetbrowser, genaamd Mosaic (1993) later bekend als Netscape.
(Bruijnes , 2009)(Olthof, 2009)(Fauteux, 2007)(Rubers, 2003)(Stegeman, 2010) (Kuijk, 2007)

4.1.2 Het ‘oude’ Internet (Web 1.0)
In de loop van de jaren negentig vindt er een schaalvergroting plaats van het internet. Het ‘oude’
internet kreeg steeds meer bekendheid bij de thuisgebruikers (particulieren) en werd hoofdzakelijk
gebruikt door organisaties en personen om informatie te verzenden naar mogelijke internet
gebruikers. Er was sprake van een informatiezuil vanaf organisaties en personen richting de
internetgebruikers.
Het ‘oude’ internet bestond voornamelijk uit een verzameling websites die weinig dynamisch,
veranderlijk of interactief waren. De aanbieder (zender) van de websites stond centraal, dit
betekende dat de organisatie of persoon achter de websites totale controle hadden over de inhoud.
In tegenstelling tot de lezers (ontvanger) van de websites die hadden geen of weinig invloed op de
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inhoud. Tussen de zender en ontvanger was geen wisselwerking van boodschappen of sociale
interactie er werd daarom ook wel van eenzijdige communicatie of eenrichtingsverkeer gesproken.
Deze statische benadering van het internet situeert zich in de periode tussen 1994-2004. Deze fase
van het internet wordt ook wel Web 1.0 genoemd.
Cormode & Krishnamurthy (2008) omschrijven web 1.0 als het internet waarbij de internetgebruikers
zich voordoen als ‘passieve’ consumenten van de web-inhoud (content).
(Bruijnes , 2009)(Lauwers & Casteren, 2008) (Hengeveld, 2009)(Gier, 2011)(Gerritsen, 2011)
Zoals hiervoor omschreven is, nam het Internet in de eerste helft van de jaren negentig een vlucht.
Door de toenemende populariteit van het Internet ontstond het besef bij bedrijven dat het internet
ongekende commerciële mogelijkheden had. Dit zette bedrijven ertoe aan om zich massaal te
concentreren op het nieuwe fenomeen ‘e-commerce’. De gedachte aan een gigantische en
eenvoudig bereikbaar klantenbestand en de daaruit voortvloeiende winsten leidde tot een
euforische stemming waardoor internetbedrijven, de zogeheten dot-com (.com) bedrijven, als
paddenstoelen uit de grond schoten.
Vanaf 1995 tot 2000 was er sprake van een economische euforie en een sterk geloof in de vele
mogelijkheden van het Internet. De verwachtingen waren hoog gespannen en de vraag was groot.
Hierdoor ontstond er een zogeheten ‘zeepbel’. Een zeepbel ontstaat omdat er een verschil is tussen
de realiteit en de verwachtingen. De zeepbel die vanaf 1995 is gaan groeien wordt ook wel “dot-com
bubble” of ‘internetzeepbel’ genoemd.
Op 10 maart 2000 spatte de internetzeepbel uiteen en de Amerikaanse beurs NASDAQ ging onderuit.
(IBBT, 2009)(Sattler, 2006)(de Cleene & Sinjan, 2009)(Gnugten, 2008)(Simon, 2008)

4.1.3 Het Internet 2.0 (Web 2.0)
Het uiteen spatten van de internetzeepbel in 2000 betekende
Tim O’Reilly
volgens internetexperts het einde van web 1.0. Enkele
Tim O’Reilly is de oprichter en
internetbedrijven die de ‘dotcom-bubble’ crash overleefden hadden
eigenaar van de O’Reilly Media.
volgens de internetgoeroe Tim O’Reilly enkele karakteristieke
O’Reilly Media is een toonaangevend
overeenkomsten. Deze internetbedrijven die overeind bleven hadden uitgeverij van computer boeken.
Daarnaast publiceert O’Reilly Media
namelijk niet alleen de ‘dotcom-bubble crash’ overleeft, maar
ook web artikelen op de eigen
behaalden ook onverwachte winststijgingen en marketingsuccessen.
website oreillynet.com.
Volgens O’Reilly (2005) was dit geen toeval, maar het resultaat van
Bron: http://www.oreillynet.com/pub/au/27
een nieuw en beter op het digitale tijdperk afgestemd type
bedrijfsvoering.
Dit wordt door O’Reilly beschouwt als het keerpunt ‘turning point’ in de geschiedenis van het
Internet en spreekt daar waar mogelijk van een ware revolutie. Er is hierbij een duidelijke trend
waarneembaar in de ontwikkeling van het internet. Er ontstond zowaar interactie tussen de
gebruiker van de website met de website zelf. Een website was dus niet meer alleen bedoeld om
informatie te lezen (‘read only’), maar werd steeds vaker ingezet om zelf informatie op te publiceren
(‘read-write’). Deze doorontwikkeling van het internet wordt ook wel web 2.0 genoemd. Het begrip
web 2.0 is vooral bedoeld als een label, een metafoor, en typeert de verandering van een Internet
bestaande uit statische websites tot meer dynamische websites. Deze dynamische websites stellen
gebruikers in staat om met elkaar in contact te komen, real-time te kunnen updaten en zelfs te
bepalen welke type informatie op welke wijze op het computerscherm verschijnt. (O’Reilly & Battele,
2005)(Hendriks, 2011)(Bij, 2007)(Laudon, 2010)
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Tim O’Reilly definieert in 2006 het begrip Web 2.0 als (vrij vertaald):
"Web 2.0 is de zakelijke revolutie in de computerindustrie, veroorzaakt door de verschuiving naar een
internet als platform en een poging om de randvoorwaarden voor succes op dat nieuwe platform te
begrijpen. De belangrijkste randvoorwaarde bestaat uit de bouw van applicaties die netwerkeffecten
aanwenden teneinde meer gebruikers te trekken." (O’Reilly, 2006)
Volgens deze definitie heeft er een omslag plaatsgevonden in de computerindustrie ten aanzien van
softwareontwikkeling. Voorheen was de ontwikkeling van software sterk afhankelijk van mainframes
en computers, tegenwoordig dient het internet als basis voor softwareontwikkeling. Een belangrijk
fundament van de zogeheten Web 2.0-software is dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van
netwerkeffecten: hoe meer gebruikers, hoe efficiënter en effectiever de applicatie.
Tim O’Reilly heeft in verschillende web artikelen uitgebreid omschreven wat hij verstaat onder web
2.0. Naast deze omschrijvingen heeft Tim O’Reilly ook zeven basisprincipes beschreven die volgens
hem ten grondslag liggen aan web 2.0. Deze principes vormen de zogeheten ‘Web 2.0-kern’. De
basisprincipes die O’Reilly onderscheidt zijn: The Web as Platform, Harnessing collective intelligence,
Data is the next ‘Intel inside’, End of the software release cycle, Lightweight programming models,
Software above the level of single device, en Rich user Experiences.
De omschrijving van de basisprincipes zijn terug te vinden in de bijlage II.

4.2 Social Media
De term social media is nog een vrij jong begrip. Dit is af te leiden uit resultaten van ‘Google Insights
for Search’. Deze resultaten zijn opgenomen in een grafiek die aantoont hoe vaak erop een
zoekwoord is gezocht in Google en hoe vaak een term terugkomt in de zoekresultaten van Google.
Afbeelding 2. Google Insights for Search uitkomst term ‘social media’

Bron: Google Insights for Search (December 2011)

Er zijn vele opvattingen en definities over de term social media in de omloop die de kaders als ook de
visie op dit onderwerp verwoorden. Een complicerende factor hierbij is dat van een communis opinio
geen sprake is.
Doordat social media nog zo’n jong begrip is worden de opvattingen en definities hieromtrent niet
breed gedragen in de literatuur. Er lijkt vooral verwarring te zijn over of en in hoeverre de hiervoor
genoemde door Tim O’Reilly vastgestelde web 2.0 basisprincipes hebben geleid tot de vorming van
social media.
In het tabel (3) op de volgende pagina staat een overzicht van de op het internet aangetroffen
definities van social media.
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Tabel 3. Overzicht definities social media

Definities:
“Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de
gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele
redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog
tussen de gebruikers onderling.”

Bron:
Wikipedia, 2011

“Social media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee
het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een
gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in
de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en
beeld (fotografie, video) worden gedeeld via social media websites.”

Nederlandse
Kennisplatform, z.d.

Vrij vertaald:
“Een online omgeving waar content wordt gecreëerd, geconsumeerd,
gepromoot, gedistribueerd, ontdekt of gedeeld voor doeleinden, die
hoofdzakelijk gerelateerd zijn aan gemeenschappen ‘communities’ en
sociale activiteiten, i.p.v. van functionele, taakgerichte doelstellingen.”

Gartner, 2011

Vrij vertaald:
“Social media is een groep internetapplicaties die gebaseerd zijn op
ideologische en technologische aspecten van web 2.0, waarmee User
Generated Content gecreëerd en uitgewisseld kan worden.”

Kaplan & Haelein,
2010

Uit bovenstaande definities kunnen een aantal karakteristieken van social media worden
gedestilleerd:
 Social media is een paraplubegrip waar meerdere soorten online platformen en internet
toepassingen onder vallen;
 Social media faciliteert conversaties, interactie en uitwisseling tussen gebruikers;
 Social media draait om het (her)produceren en consumeren van content.
Op basis van bovenstaande karakteristieken zal social media in dit adviesrapport worden
gedefinieerd als:
“Social media is een paraplubegrip voor alle online platformen en internettoepassingen en faciliteert
conversaties, interactie en uitwisseling van informatie tussen gebruikers, waarbij het (her)produceren
en consumeren van content centraal staat.”

4.2.1 Social media oplossingen
Social Media komt in alle soorten en maten voor, echter niet elke vorm van social media is geschikt
om in te zetten op of rondom een intranet. In deze paragraaf worden de relevante social media
oplossingen beschreven die geschikt zijn voor intranet einddoelen.
4.2.1.1 Discussieforum
Het discussieforum is waarschijnlijk de oudste vorm van social media. Een discussieforum is een
platform waar online discussies gevoerd kan worden over specifieke onderwerpen of interesses. Een
discussieforum bestaat uit een hoofdpagina met daarop verwijzingen (links) naar verschillende
onderliggende discussiepagina’s. Een gebruiker kan op een discussieforum nieuwe onderwerpen
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aandragen en reageren op onderwerpen van andere gebruikers. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld
vragen stellen, beantwoorden, en meningen uitwisselen. De nieuwste reactie staat doorgaans
onderaan de desbetreffende discussiepagina.
Discussieforums worden op zakelijk niveau nauwelijks meer toegepast. Social mediavormen zoals
‘sociale netwerk sites’ en ‘microblogging’ zijn daarvoor in de plaats gekomen. (de Laat, 2010)(van
Berk, 2010)(de Zitter, et al., 2008)
4.2.1.2 Wiki
De term ‘Wiki’ is afgeleid van het Hawaïaanse woord ‘Wiki Wiki’, dat ‘snel, vlug en beweeglijk’
betekent. (Wikipedia, 2011)
Wiki’s zijn in feite webpagina’s, waarop gebruikers eenvoudig de inhoud (tekst en afbeeldingen)
kunnen toevoegen of bewerken, zonder dat er enige kennis van web ontwikkeling of
programmeertechnieken nodig is. (Laudon, 2010)
Wiki’s worden ingezet om met meerdere gebruikers te komen tot een collectieve intelligentie.
Veruit de bekendste verzameling wiki’s is ‘Wikipedia’, de grootste samengestelde internetencyclopedie ter wereld, waaraan iedereen kan bijdragen. (van Ommeren, 2011)
Het intern inzetten van wiki’s
Laudon (2010) geeft aan dat wiki’s uitstekende middelen zijn voor het
opslaan en delen van bedrijfskennis en –inzichten. In dit kader zijn
wiki’s hoofdzakelijk bedoeld als een belangrijke databank voor
ongestructureerde bedrijfskennis. Een wiki is het meest geschikt voor
informatie die veel gereviseerd moet worden, maar tijdens
wijzigingen voortdurend beschikbaar moet blijven.
Volgens de Laat (2010) kunnen de volgende onderwerpen op een
wiki worden behandeld, te weten: agenda’s, notulen, woorden- en
actielijsten, regels en afspraken, (onderzoeks)rapporten, plannen,
werkinstructies, documenten voor declaraties en verlofaanvraag, etc.

Intel Coperation

In 2006 heeft het personeel van
Intel Corperation een eigen intern
wiki gebouwd. Dit wiki systeem is
zo’n 100 duizend maal bewerkt en
meer dan 27 miljoen keer bekeken.
(Laudon, 2010)

4.2.1.3 (Micro)blog
Een blog, de populaire term voor weblog, is een speciaal type website waarop de aangeboden
informatie in omgekeerde chronologische volgorde (op datum) staat vermeld, dat wil zeggen dat het
nieuwste bericht bovenaan staat en oudere berichten daaronder. Als iemand een blog bezoekt dan
treft hij of zij op de voorpagina de meest recente bijdrage(n) aan.
De bijdragen die op de blogs worden gepubliceerd variëren van persoonlijke verhalen tot het uiten
van meningen rondom een bepaald thema of onderwerp. Blogs worden meestal beheerd door
slechts één persoon, maar bieden de mogelijkheid tot interactie met de bezoekers, door middel van
het toevoegen van commentaar. (Kaplan & Haenlein, 2010)
Blogs verschijnen tegenwoordig behalve als tekstvorm ook in audiovisuele vorm, er zijn bijvoorbeeld
videoblogs ‘vlog /vodcast’ en audioblogs ‘podcast’. (Wemmenhove, 2011)(van Ommeren, 2011)
Het intern inzetten van blogs
Volgens de Laat (2010) kunnen binnen organisaties weblogs een uitkomst bieden als het gaat om het
vergroten van het interne netwerk, het delen van beleidsinformatie, het bespreekbaar maken van
lastige onderwerpen en/of thema’s, het uitleggen van beslissingen en het testen en vergaren van
ideeën. Organisaties als bijvoorbeeld Microsoft en General Motors, passen zogeheten corporate blog
toe om medewerkers op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de organisatie.
(Wemmenhoeve, 2011)
Uit een onderzoek dat in 2010 is uitgevoerd door professor Anindya Ghose blijkt dat in een
organisatie waarbinnen medewerkers de mogelijkheid krijgen om onbeperkt te bloggen, de
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medewerkers dichter bij elkaar worden gebracht en zelfs de productiviteit na verloop van tijd is
verhoogd. Echter deze voordelen van onbeperkt bloggen werden pas na zeven weken zichtbaar.
Een andere conclusie uit hetzelfde onderzoek is dat bloggen de persoonlijke relaties op het werk
bevordert. ‘Het online lezen over iemands hobby betekent bijvoorbeeld dat je de persoon kunt
aanspreken in de wandelgangen om erover door te praten.’ (Adams, 2011)
McKinsey & Company

Indien een organisatie een succes wil maken van een interne blog of een wiki, moet het volgens McKinsey
& Company opzoek gaan naar een klein percentage medewerkers die regelmatig, zogeheten ‘quailtity
content’ ter beschikking willen stellen aan hun collega’s. (Bughin, 2007)

Microblogs
Microblogs is een versimpelde variant van de blogs, waarbij gebruikers korte berichten (vergelijkbaar
met een SMS) publiceren van maximaal 140 tekens. Böhringer en Richter (2009) omschrijven
microblogs als de verkleinde versie van weblogs verrijkt met functies voor social netwerk sites en
met een sterke focus op mobiliteit. Microblogs stellen de gebruikers in staat om eenvoudig en realtime, vanuit meerdere kanalen, zoals websites of mobiele communicatieapparaten, beknopte
informatieberichten te delen met vrienden en connecties. (Sharifi, 2011)(Kroezen, 2011)(Hazenberg,
2011)
Het gebruik van microblogs, is onder andere dankzij de komst van de microblog dienst Twitter (zie
bijlage III voor de omschrijving hiervan) drastisch gegroeid. Mede door de korte lengte van de
berichten, worden microblogs in vergelijking met de ‘traditionele’ blogs veel vaker bijgewerkt.
Tegenwoordig zit het aantal microblog berichten dat via Twitter worden verstuurd op meer dan 250
miljoen per dag.(Tsostis, 2011)(Böhringer & Richter, 2009)(Sharifi, 2011)
Het intern inzetten van microblogs
Microblogs kunnen worden beschouwd als dé social media oplossing die uitstekend geschikt is voor
zakelijke omgevingen. Microblogging zorgt onder andere voor meer transparantie en samenwerking,
en voorziet in een eenvoudige manier in het stellen van vragen en het beantwoorden daarvan.
Het gebruik van microblogs binnen de organisatie is in tegenstelling tot traditionele communicatie,
zoals e-mail, veel minder storend en zorgt er voor dat informatie meer gedeeld wordt en
toegankelijker is voor derden. Bovendien geven microblogs de gebruiker de vrijheid om zelf te
bepalen wanneer ze een nieuw bericht lezen, wie zij volgen en welke informatie relevant voor ze is.
Volgens Zhoa en Rosson (2009) is zelfs een belangrijk intern effect dat door microblogging
medewerkers zich meer verbonden voelen met andere collega’s. (Böhringer & Richter, 2009)(Eskola,
2010)(Zhoa & Rosson, 2009)
4.2.1.4 Sociale Netwerk Sites
Een Sociale Netwerk Site (SNS) of anders gezegd een ‘publiek sociaal platform’, is een site waar
individuen zich kunnen aanmelden en een openbaar of een semi-openbaar profiel kunnen aanmaken
met persoonlijke informatie. Deze profielen kunnen vervolgens worden gekoppeld aan profielen van
andere personen. Een SNS stelt een individu in staat om zichzelf te profileren en nieuwe contacten te
leggen en bestaande contacten te onderhouden met anderen. Dit kan zowel privé als zakelijk van
aard zijn. (Boyd & Ellison, 2007)(Reijsen, Muller & Dooveweerd, 2009)
Een belangrijke aanvulling hierop is dat social netwerk sites de sites zijn waar andere vormen van
social media het meest in terugkomen. Zo kan je bijvoorbeeld op verschillende social netwerk sites
foto’s, video’s en blogs plaatsen, en gebruik maken van de zogeheten status-update functie (een
variant op de microblog functie van Twitter). Bovendien kan je berichten van Twitter direct
doorplaatsen naar Facebook en berichten van Facebook naar LinkedIn.
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Kortom: op social netwerk sites vervagen de grenzen tussen verschillende vormen van social media
en veel, zo niet alles, is aan elkaar te koppelen. (Slegers, 2011)
Voorbeelden van publieke sociale platformen zijn: Facebook en LinkedIn. Zie voor een uitgebreide
omschrijving van deze sociale platformen bijlage III .
Het intern inzetten van een publiek sociaal platform.
Volgens Wemmenhove (2010) kunnen organisaties social netwerk sites gebruiken als een interne
smoelenboek. Het smoelenboek op LinkedIn is een goed voorbeeld van hoe collega’s via een social
netwerk site van elkaar kunnen profiteren. Door referenties, specialiteiten, interesses aan te geven,
is het eenvoudiger om de juiste collega’s op een opdracht of project te zetten. Tevens worden
hierdoor de communicatielijnen om iemand om advies te vragen korter. Een collega kan sneller
gevonden worden via het interne netwerk.
4.2.1.5 Enterprise Social Network
Een Enterprise Social Network (ESN), ook wel ‘Enterprise Social Software’ genoemd, is een platform
(systeem) dat gebruik maakt van web-gebaseerde technologieën, om snelle en flexibele
samenwerking, informatiedeling, groei en integratiemogelijkheden te bieden in de breedste zin van
de organisatie. (Frappaolo & Kledsen, 2008)
Leigh (2010) omschrijft ESN als dé plek waar mensen naar toe gaan om dingen te doen, ongeacht de
tijd of plaats, en met iedereen.
Volgens Martin (2010) draait het bij een ESN om het aanbieden van hulpmiddelen om grote
bedrijven en hun medewerkers te verbinden, binnen de muren van het bedrijf. Om hier succesvol in
te zijn is het belangrijk om dezelfde componenten aan te bieden als waaruit Facebook is opgebouwd.
Martin (2010) spreekt in dit verband van een zogeheten ‘intra-company Facebook’. Hierbij staat het
vermogen centraal om selectief te verbinden, informatie te delen, hierop te reageren en de
mogelijkheid voor integratie met andere bedrijfsgegevens en –systemen. Een bouwsteen hierbij is
het concept van groepen bestaande uit de mogelijkheid om sub-groepen te kunnen aanmaken
binnen groepen en groepen die andere groepen bij elkaar brengen. Tenslotte dient het
achterliggende systeem schaalbaar en veilig te zijn, aldus Martin (2010).
Een ESN bestaat hoofdzakelijk uit een aantal standaard onderdelen, te weten: blogs, microblogs,
discussie forums, wiki’s, pod- vodcast, social bookmarking, content communities en RSS. Daarnaast
zijn er nog de functionaliteiten ‘Agent’ en ‘Voting’:
 Een Agent systeem is een zoek/query functionaliteit die 24/7 op de achtergrond draait en
waarmee (nieuwe) relevante informatie aan de gebruiker kan worden aangeleverd door
middel van het filteren van informatie op basis van voorkeuren van de gebruiker.
 Een Voting systeem wordt beschouwt als de simpelste manier van sociale interactie op
informatie systemen. Bij Voting gaat het om het gebruik maken van aspecten, zoals ‘Thumbs
Up / Down’ à la Facebook en ‘Like / Dislike’ of visuele feedback of andere indicatoren.
(AIIM, z.d.) (Frappaolo & Kledsen, 2008)(Miles, 2009)(Hughes, 2010)
4.2.1.6 Content communities
Volgens Mayfield (2008) zijn content communities, communities waar het organiseren en delen van
bepaalde soorten content centraal staat. Echter deze opvatting van content communities is zeer
breed geformuleerd. Beter gezegd zijn content communities sites waar de gebruikers verschillende
soorten media typen kunnen uploaden, delen en op kunnen reageren. Het belangrijkste doel van de
content communicaties wordt ook wel beschouwd als het delen van media content tussen
gebruikers. Er bestaat een grote variatie aan media typen die gedeeld kunnen worden. Namelijk;
foto’s, video’s en PowerPoint presentaties. De meest bekende content communities zijn Flickr voor
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het delen van foto’s, Youtube voor het delen van video’s en Slideshare voor het delen van
presentaties. (Mayfield, 2008)(Wemmenhove, 2011)(Kroezen, 2011)
Volgens Wemmenhoeve (2010) wordt bij content communities informatie centraal opgeslagen.
Intern kan dit worden ingezet door bijvoorbeeld foto's van een bedrijfsuitje centraal op te slaan,
waardoor het e-mail verkeer binnen de organisatie kan worden teruggedrongen. Door het intern
inzetten van content communities wordt de informatie op een centrale plek op het intranet
aangeboden in plaats van op de harde schijf van de computer van een medewerker. Daarnaast is er
de mogelijkheid om templates en taakinformatie centraal te benaderen en aan te passen.
4.2.1.7 RSS
RSS is een afkorting van ‘Really Simple Syndication’ en is een methode om informatie te distribueren
en te ontvangen in een gestandaardiseerde indeling. Het voornaamste doel van RSS is de
vereenvoudiging van het uitwisselen van tekst en links tussen pc’s en gebruikers. Met RSS is het
namelijk mogelijk om de inhoud uit meerdere bronnen (sites) op één locatie verzameld of
samengevat te krijgen. Tegenwoordig publiceren veel websites één of meerdere RSS-bestanden (ook
wel RSS-feeds genoemd) waarin wordt aangegeven welke berichten nieuw zijn op een bepaalde site.
Een computer kan dit RSS-bestand opvragen (d.m.v. een RSS-lezer), interpreteren en op een
bepaalde manier aan een gebruiker presenteren. (Sebastian, 2008)(Technalia, z.d.)(Bibliotheekbest,
z.d.)
Volgens Holtz (2008) is RSS een productief hulpmiddel en zou elke web- en intranetpagina een RSS
feed moeten hebben. Een medewerker kan zich dan abonneren op RSS-feeds van intranetpagina’s
van verschillende afdelingen en/of locaties en hierdoor artikelen ontvangen die voor hem of haar
relevant zijn, in plaats van dat een medewerker het intranet moet afstruinen op zoek relevante
artikelen.
4.2.1.8 Social bookmarking
Social bookmarking is het online markeren en bewaren van interessante websites en webpagina’s.
Het gaat hier om zogeheten ‘Bookmarks’ dat in het Nederlands ook wel ‘Favorieten’ genoemd wordt.
De opgeslagen bookmarks kunnen tevens worden voorzien van trefwoorden en korte
omschrijvingen. Het sociale aspect van social bookmarking zit hem in feit dat de gebruiker niet alleen
zijn eigen bookmarks kan inzien, maar ook die van zijn of haar medegebruikers.
Volgens WinkWaves (2006) is social bookmarking vooral geschikt als platform voor kennisdeling rond
documenten en webpagina’s. Organisaties zouden bijvoorbeeld op het intranet een social
bookmarking tool kunnen realiseren waarmee medewerkers alle webpagina’s, intranetpagina’s en
documenten die ze gebruiken kunnen markeren en voorzien van trefwoorden en/of korte
samenvatting. Indien meerdere medewerkers dit doen ontstaat er een interessant ‘netwerk effect’
dat er automatisch voor zorgt dat er een beschrijvend semantisch netwerk ontstaat van alle
onderwerpen waar medewerkers mee bezig zijn.
Een aantal voordelen van het intern inzetten van social bookmarking:
 Social bookmarking stimuleert kennisdeling;
 Social bookmarking is dynamisch en verschaft een geactualiseerd beeld over van relevante
onderwerpen en wat er qua informatie over te vinden is;
 Social bookmarking maakt inzichtelijk ‘wie’ er actief is op bepaalde gebieden. Een bijkomend
effect is dat de trefwoordenwolk die door de desbetreffende medewerker wordt opgebouwd
een betrouwbare beschrijving kan vormen van zijn of haar actuele interesses en expertise
gebied. Hiermee kan bijvoorbeeld een automatisch gegenereerd en actuele uitgebreide
smoelenboek functie ontstaan.
(Lennon, 2009)(Managementsite, z.d.)(WinkWaves, 2006)
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4.2.1.9. Pod- Vodcasting
Podcasting is de combinatie van een audiopresentatie in MP3-formaat en broadcasting (Engels voor
uitzenden). Een zogeheten Podcast kan via het internet worden beluisterd of worden gedownload.
Vodcasting is de samentrekking van ‘Video On Demand’ en broadcasting. Vodcasting is afgeleid van
Podcasting, echter het wezenlijke verschil is dat het bij Vodcasting om videobeelden gaat in plaats
van audiobestanden. Videocasting kan voor ontzettend veel doeleinden op het intranet worden
gebruikt, bijvoorbeeld voor trainingsvideo’s, instructievideo’s, interviews met medewerkers, interne
lezingen, cursussen en workshops, video’s van vergaderingen, paneldiscussies en/of samenvattingen
van bijeenkomsten, managers die in een uitzending een visie verwoorden, enzovoort.
(de Laat, 2010)(Branderburg & Oorschot, 2009)
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4.3 Intranet
Intranet is een zeer breed en veelomvattend begrip. In de literatuur is er geen ‘eenduidige’ intranet
definitie te vinden. In de literatuur worden verscheidende definities gegeven door verschillende
auteurs over het begrip ‘intranet’. De definities worden zowel benaderd vanuit een technisch als een
functioneel perspectief. In het onderstaande tabel staat een overzicht van definities van intranetten
uit de literatuur.
Tabel 4. Overzicht definities literatuur

Definities:

Bron:

“Een intern netwerk gebaseerd op internet- en www-technologie en –
standaarden.”

Laudon, 2010

“Intranet is een intern netwerk voor medewerkers van een organisatie, dat
gebruik maakt van dezelfde technologie als internet. Net zoals bij internet
kun je via één simpel computerprogramma informatie uit allerlei bronnen
halen en met allerlei mensen communiceren: een weg naar kennis, expertise
en informatie. […] Eigenlijk is intranet niet een nieuw medium, maar een
geheel nieuwe communicatie-omgeving, waarbinnen alle bestaande vormen
van informatievoorziening en communicatie mogelijk zijn en volledig nieuwe
ontwikkelingen zich de komende jaren zullen aandienen.”

Koeleman et al., 2002

“Intranet is een afgeschermde werk omgeving. Het maakt mogelijk dat
mensen uit alle delen van de organisatie met elkaar communiceren en
samenwerken ( de zogeheten any-to-any-connectivity). […]
Kenmerken is dat het initiatief om intranet te raadplegen bij de
medewerkers ligt. Het is daarmee een typisch pull-medium.”

Reijnders, 2006

“Intranet verbindt alle pc’s binnen een organisatie met elkaar, waarbij
gebruikt wordt gemaakt van internettechniek en programmering. Het net
kan dienen om online-communicatie tussen verschillende vestigingen van
een organisatie – desnoods over de hele wereld – of met vaste doelgroepen
zoals dealers mogelijk te maken. Via een dergelijk intern netwerk kunnen
medewerkers berichten en informatie uitwisselen. Ook kunnen applicaties,
databases en overige informatie bronnen worden gedeeld.”

Bos, 2011

Uitgaande van bovenstaande definities kunnen een aantal karakteristieken van een intranet worden
gedestilleerd:
 Intranet is een intern bedrijfsnetwerk of –omgeving;
 Intranet is gebaseerd op internettechnologie;
 Intranet is voor medewerkers van een organisatie;
 Intranet heeft als doel het faciliteren van informatie uitwisseling, communicatie en
samenwerking.
Op basis van bovenstaande karakteristieken zal intranet in dit adviesrapport worden gedefinieerd als:
“Een intranet is een intern bedrijfsnetwerk of –omgeving voor medewerkers van een organisatie,
gebaseerd op internettechnologie en als doel heeft het faciliteren van informatie uitwisseling,
communicatie en samenwerking.”
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4.3.1 Ontwikkelingen
Een specifiek moment waarop het fenomeen intranet is ontstaan, is niet aan te wijzen. De
ontwikkeling van het intranet vond niet plots plaats, maar komt voort uit de al bestaande internet
technologieën uit de jaren negentig zoals omschreven in paragraaf 4.3. Oftewel het intranet is een
afgeleide vorm van het Internet. Halverwege de jaren negentig waren de eerste intranetten actief, ze
werden hoofdzakelijk ingezet als informatieopslag en prikbordsysteem. (Mäentausta, 2009)
Het intranet is in de loop van de tijd geëvolueerd en inmiddels spreekt men van twee generaties, te
weten Intranet 1.0 en Intranet 2.0.
Intranet 1.0
Bij de eerste generatie intranetten gaat het vooral om het top-down brengen van bedrijfsinformatie
in een gecentraliseerd systeem. In eerste aanleg gaat het daarbij met name om algemene
bedrijfsinformatie, zoals informatie over organisatie ontwikkeling, bedrijfsprocessen, projecten,
arbeidsvoorwaarden, handboeken, telefoonlijsten, enzovoort. Het intranet dient voor de
medewerkers vooral als nuttige en noodzakelijke informatiebron. Voor stafafdelingen, directie en het
managementteam fungeert het als spreekbuis.
Eerste generatie intranetten zijn onder andere uitgerust met een basisfunctionaliteit zoeken,
medewerkers directory (smoelenboek) ,bepaalde multimedia-functies, self-service functies, zoals
tijdregistratie, verlofadministratie en in beperkte mate de mogelijkheid tot personalisatie.
Intranet 1.0 kan het beste omschreven
Afbeelding 3. De evolutie van het enterprise intranet.
worden met kernwoorden als
eenrichtingsverkeer (push) informeren en
statisch. (Bavinck, 2009)(Ward,
2010)(Heny, 2011)(Sinnema, 2010)(de
Waal, 2011)
Volgens Hinchcliffe (2010) verlaten we het
1.0-tijdperk van intranetten, en maken we
de overgang naar de 2.0 tijdperk. Het is het
tijdperk van social netwerken, autonomie
en plattere organisaties. Intranetten die
communicatie tussen medewerkers
bevorderen zodat deze vrij en open met
elkaar in contact kunnen komen.
Intranet 2.0 (Sociaal intranet)
Bij de tweede generatie intranet is niet
meer het informatieaanbod leidend, maar
de informatiebehoefte. De gebruiker staat
centraal en heeft invloed op het uiterlijk en
de inhoud van het intranet. In deze nieuwe Bron: http://www.zdnet.com/blog/hinchcliffe/social-intranetsenterprises-grapple-with-internal-change/1410
generatie intranetten staat het faciliteren
en stimuleren van deelname door middel van social media centraal. Met social media worden niet
alleen de technische mogelijkheden bedoeld, maar vooral de onderliggende doelen om te komen tot
onder andere interactie, samenwerking en kennisdeling tussen gebruikers.
Ook kenmerkt de tweede generatie intranetten zich door de personalisatie-mogelijkheden.
De gebruiker krijgt de controle om de indeling van de intranetomgeving af te stemmen aan zijn of
haar (informatie)behoefte. Daarnaast kan aan de hand van door de gebruiker expliciet opgegeven
voorkeuren bepaalde interne en externe content worden getoond. De gebruiker stelt dus zelf een
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persoonlijke startpagina en informatievoorziening samen die past bij zijn of haar rol, interesses en de
context waarin de gebruiker actief is. Elke gebruiker maakt als ware zijn eigen intranet hierdoor.
Kortom: de tweede generatie intranet fungeert als een interactieve en dynamische omgeving
waarbinnen medewerkers content, services, tools en applicaties kunnen vinden die ze nodig hebben
om hun werkzaamheden uit te voeren. (Rancuret, 2008)(Heydendael, 2011)(Schoeren, 2010)(de
Waal, 2011)
De tweede generatie intranet staat beter bekend als sociaal intranet. Ward (2010) definieert een
sociaal intranet als volgt:
"An intranet that features multiple social media tools for most or all employees to use as
collaboration vehicles for sharing knowledge with other employees. A social intranet may feature
blogs, wikis, discussion forums, social networking, or a combination of these or any other Web 2.0
(intranet 2.0) tool with at least some or limited exposure (optional) from the main intranet or portal
home page." (Ward, 2010)

4.3.2 Trends
Teneinde een goed inzicht te krijgen in de trends op het gebied van intranet zijn een drietal
onderzoeken (Global Intranettrends 2011/2012, Commonline Communicatie onderzoek 2011 en
Social Intranetstudy 2011) bestudeerd. Een samenvatting van deze studies is verwerkt in de bijlagen
IV. In de volgende opsommingen zijn de belangrijkste trends uiteengezet:
Global intranettrends 2011/2012:
 “The workplace web” ;dit houdt in dat het intranet heeft te gelden als het vertrekpunt van
ofwel ingang naar de verzameling content, service tools en applicaties die een medewerker
gebruikt tijdens de uitoefening van zijn functie (dat deze trend zich ook heeft ontwikkeld in
Nederland is vastgesteld in het onderzoek Commonline Communicatie onderzoek 2011);
 Het versterken van de teamvorming; intranet draagt hieraan bij door het faciliteren en
ondersteunen van werkprocessen door middel van het aanbieden van samenwerkingstools
en werkomgevingen;
 Mensgerichtheid; intranet wordt steeds meer de plek waar mensen kunnen reageren op de
geplaatste content om onderlinge verbanden te leggen en verbindingen aan te gaan en
netwerken en communicities te bouwen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van social mediaoplossingen (voornamelijk Wiki’s en blogs);
 Het gebruik van realtime-communicatie, zijnde Twitter en Yammer;
 Plaatsonafhankelijkheid van intranet; het intranet wordt vanuit huis en via het mobiele
netwerk ;
Social Intranetstudy 2011:
 De meest populaire social media oplossingen die ingezet worden op een intranet zijn: blogs,
discussieforums, social networksites en microblogging;
 Microsoft Share Point wordt bij meer dan de helft van de onderzochte organisaties gebruikt
om een sociaal intranet te realiseren.
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4.3.3 Succes- en risicofactoren
In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de succes- en risicofactoren. In het onderstaande
tabel staan de succesfactoren opgesomd die zijn gedestilleerd uit de theorie zoals opgenomen in de
bijlage VI & VII .
Tabel 5. Overzicht succesfactoren.

Succesfactoren:
Intranet visie

Toelichting:
Een intranet visie is de bindende basis voor een intranet. Het geeft een
gemeenschappelijke richting en/of gezamenlijk streefbeeld, beschrijft de intentie
en maakt het eindresultaat duidelijk. Een intranetvisie wekt vertrouwen, creëert
geloof en motiveert de medewerkers.
Daarnaast wanneer een intranetvisie ontwikkeld wordt in samenspraak met het
topmanagement zorgt het voor commitment en bestuurlijke mandaat in de
hogere regione van de organisatie. Dit alle komt ten gunste voor de
(door)ontwikkeling van het intranet.

Intranet
governance

Intranet governance is een uitgewerkt beleidsplan waarin ten aanzien van het
intranet is vastgesteld wat de rollen, taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn van de eigenaren, managers, stakeholders en medewerkers .
Het plan staat aan de basis van de wijze waarop besluitvorming en de daaruit
voortvloeiende processen inzake het managen, onderhouden en verbeteren van
het intranet is georganiseerd en plaatsvindt.
Intranet governance zorgt voor een duidelijk gedefinieerde eigenaarschap en
management structuur, waarmee het langdurig succes van het intranet kan
worden gewaarborgd.

Community
management

Een sociaal intranet bestaat uit een gemeenschap van gebruikers. Deze gebruikers
hebben ondersteuning en begeleiding nodig. Om dit te kunnen faciliteren moet er
sprake zijn van community management. Bij community management staat
centraal het bevorderen van de acceptatie en gebruik van het systeem, mensen
met elkaar verbinden en mensen leren omgaan met de (ongeschreven) regels. Om
community management ten uitvoer te kunnen brengen zijn één of meerdere
community managers nodig. Zij treden richting de gebruikers op als factilitator en
stimulator. Tenslotte kan een community manager ook in de vorm van een online
persona ‘fictief personage’. Meerdere personen kunnen de rol van community
manager vervullen, hierdoor is er voor de gebruikers altijd een aanspreekpunt en
kan de continuïteit gewaarborgd worden.

Draagvlak creëren
d.m.v. kennissessies
en ambassadeurs.

Voor verspreiding en verankering van een sociaal intranet is draagvlak nodig
binnen de organisatie. Men kan draagvlak creëren door bijvoorbeeld het
organiseren van kennissessies, waarin voorbeelden en praktijkcasussen van de
eigen organisatie worden getoond. Daarnaast kunnen enthousiaste medewerkers
worden ingezet als ambassadeurs. Deze ambassadeurs kunnen collega’s
enthousiasmeren en overhalen om deel te nemen. Een ambassadeur zal vooral
actief bijdragen en zorgen voor de nodige mond-tot-mondreclame.

De bovenstaande succesfactoren kunnen daarnaast omslaan naar risicofactoren indien deze
succesfactoren niet worden benuttigd binnen een organisatie.
23

4.3.4 Praktijkvoorbeelden: randvoorwaarden & mogelijke valkuilen
In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de randvoorwaarden en mogelijke valkuilen die
gedestilleerd zijn uit de twee praktijkvoorbeelden van KPN en Hutspot, die zijn beschreven in de
bijlage VI & VII.
Tabel 6. Overzicht van de randvoorwaarden & mogelijke valkuilen.

Onderwerp
Doelstelling

Opmerking
Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat er eerst duidelijke doelstellingen zijn
geformuleerd.
Er is sprake van doelstellingen die fungeren als referentiekader, en vormen
logischerwijs de richtingaanwijzers en uitgangspunten van de organisatie ten
aanzien waaraan de oplossing getoetst zal worden en aan moet voldoen.

Toekomstgericht en –
bestending platform

Uit de praktijkvoorbeelden komt naar voren dat er gekozen is voor één platform
(bestaande uit diverse toepassingen) waarbij flexibiliteit gewaarborgd blijft en
eenvoudig kan worden aangepast aan de specifieke eisen en wensen van de
gebruikers.
Er is sprake van toekomstgericht en –bestendig platform dat dat mee kan
groeien met de organisatie (en de daarbij horende behoeften van de
gebruikers).

Aansluiting

Uit de praktijkvoorbeelden komt naar voren dat er functionaliteiten
aangeboden worden die aansluiten bij hetgeen wat de gebruiker reeds kende of
al dan niet gebruikte in zijn of haar werkzaamheden.
Er is sprake van het aanbieden van functionaliteiten die aansluiten bij de
voorkeuren, behoeftes, werkwijzen en interesses van de gebruikers.

Toegankelijkheid en
laagdrempeligheid

Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat de medewerker zonder meerdere of
ingewikkelde inlogprocedures de intranetoplossing kunnen gebruiken.
Bovendien zijn alle intranetfunctionaliteiten via één centrale omgeving
bereikbaar voor de medewerker.
Er is sprake van een toegankelijke en laagdrempelige oplossing.

Betrokkenheid

Uit de praktijkvoorbeelden kan worden opgemaakt dat de gebruikers betrokken
werden of blijven bij de ontwikkeling, inrichting of fine-tuning van de
intranetoplossing.
Bij KPN kunnen de gebruikers gebruik maken voor een feedbackknop om
verbeteringen of suggesties door te geven. En bij Hutspot zijn de medewerkers
betrokken geweest bij de bouw van de oplossing.
Er is sprake van hoge betrokkenheid van de medewerkers bij de
(door)ontwikkeling van de intranetoplossing.

Continue
ontwikkelingsproces

Uit de praktijkvoorbeelden komt naar voren dat de intranetoplossingen
uitgebreid worden met steeds nieuwe toepassingen en applicaties.
Hutspot heeft bijvoorbeeld recentelijk een samenwerkingsomgeving
gerealiseerd voor de klant en KPN heeft een mobiele versie gelanceerd.
Er is sprake van een continue ontwikkelingsproces van nieuwe functionaliteiten.
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Draagvlak en
draagkracht

De praktijkvoorbeeld van KPN schetst de situatie dat het management van de
organisatie een belangrijk rol heeft gespeeld bij de aanleiding en besluitvorming
tot uitvoering, en formulering van de doelstelling ten aanzien van de
intranetoplossing.
Er is sprake van draagvlak en draagkracht op management niveau.

Ambassadeurs

Uit de praktijkvoorbeeld van KPN blijkt dat het inzetten van eigen enthousiaste
medewerkers ‘ambassadeurs’ als een succes wordt beschouwd. De
ambassadeurs droegen niet alleen actief bij (systeem testen, profielen invullen
en blogs aanmaken), maar zorgde er ook voor dat andere collega’s werden
overtuigd om er gebruik van te maken.
Er is sprake van support en stimulatie door het inzetten van ambassadeurs.

Huisregelementen

De praktijkvoorbeeld van KPN toont aan dat er vooraf geen aparte regels
(richtlijnen en do’s and dont’s) zijn opgesteld hoe medewerkers moeten
omgaan met de desbetreffende intranetoplossing. Medewerkers dienen zich te
houden aan de zogeheten ‘huisregelementen’ die zowel online als offline
gelden.
Er is sprake van oplossing voor en door de medewerkers, waarbij zelfregulering
en zelfsturing met inachtneming van de huisregelementen van de organisatie
centraal staat.
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5.0 Interviews
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten van de interviews weergegeven en geanalyseerd.

5.1 Conclusie interview met Informatie-architect van de gemeente
Groningen
Zoals in het voorgaand onder (paragraaf 2.3.1) is omschreven is er een ontwikkeling gaande binnen
de gemeente Groningen die is gericht op ‘Het Nieuwe Werken’. Hierin speelt de nieuwe digitale
werkplek een belangrijke rol. Geïnterviewde X is hierbij betrokken als informatiearchitect bij het
creëren van deze nieuwe digitale werkplek.
De nieuwe digitale werkplek
Uit het interview blijkt dat ‘Het Nieuwe Werken’ grote consequenties heeft voor de huidige ICT
voorzieningen van de gemeente Groningen. Onder deze ICT voorzieningen valt onder andere de
standaard digitale werkplek. De standaard digitale werkplek is voorzien van een desktop computer
en een standaard inrichting qua besturingssysteem (Windows XP) en softwarepakketten. Deze
standaard digitale werkplek is circa zeven jaar in gebruik bij de gemeente Groningen en zal de
komende jaren worden vervangen door een nieuwe digitale werkplek. Eén van de belangrijkste
randvoorwaarden die gesteld wordt aan de nieuwe digitale werkplek is dat deze de nieuwe manier
van werken ondersteunt en faciliteert.
Om aan deze randvoorwaarde te voldoen zal de nieuwe digitale werkplek en diverse andere ICT
voorzieningen worden voorzien van de nieuwste technologieën (zowel hardware- als softwarematig).
(Bijlage XV)
Samenwerkingssoftware
Volgens de geïnterviewde is de zogeheten samenwerkingssoftware een zeer belangrijk onderdeel
van de nieuwe digitale werkplek. De samenwerkingssoftware is een geïntegreerde oplossing die
zowel traditionele als moderne samenwerking en communicatie in een online omgeving ondersteunt
en faciliteert en met elkaar verbindt.
Het gaat bijvoorbeeld om bellen en mailen, maar ook om moderne functionaliteiten zoals
videobellen, vergaderen op afstand en gezamenlijk (gemeenschappelijk) werken aan documenten. In
een ‘Programma van Eisen’ is aangegeven op welke wijze bestaande social media platforms van
toegevoegde waarde kunnen zijn in deze samenwerkingssoftware. Bijvoorbeeld meerwaarde van het
integreren van informatie uit LinkedIn profielen in de samenwerkingssoftware.
Uit het interview blijkt dat dit aspect nog in ontwikkeling is en dat in samenwerking met de
leverancier nog onderzocht zal worden hoe social media het beste in de samenwerkingssoftware
geïntegreerd kunnen worden. (Bijlage XV)
Informeren (vertrouwen en draagvlak)
Om de medewerkers voor te bereiden op de nieuwe digitale werkplek zijn o.a. artikelen geplaatst in
nieuwsbrieven en op het huidige intranet. Daarnaast is er documentatie beschikbaar gesteld en
vinden er presentaties plaats over de nieuwe digitale werkplek. De geïnterviewde benadrukt dat het
verstandig is om zoveel mogelijk aandacht te schenken aan het informeren van de medewerkers,
teneinde het vertrouwen en het draagvlak te vergroten. Dit is voornamelijk van belang voor de
cultuuromslag die moet worden gemaakt, aangezien online samenwerking nu nog niet de standaard
is binnen de gemeente Groningen. (Bijlage XV)
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Gebruikersbehoeften
Uit het interview is gebleken dat bij het ontwerpen van de nieuwe digitale werkplek er geen
aandacht is besteed aan het inzichtelijk maken van de daadwerkelijke behoeften van de
medewerkers. In plaats hiervan heeft men in kaart gebracht wat voor medewerkers
(leeftijd/functie/etc.) er werken binnen de gemeente Groningen en welke mogelijke behoeftes zij
zouden kunnen hebben.
Naar aanleiding hiervan zijn er diverse persona’s opgesteld. Een persona is een typische doorsnee
eindgebruiker die gebruik zal gaan maken van een desbetreffende ICT product en/of dienst.
Deze persona’s zijn vervolgens langs een bepaald scenario gelegd om inzichtelijk te maken welke
stappen de persona zal moeten ondernemen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren door
middel van het gebruik van de samenwerkingssoftware. (Bijlage XV)
Social media binnen de muren van de organisatie
Uit het interview is naar voren gekomen dat de geïnterviewde er van overtuigd is dat social media
intern zal worden gebruikt. Hierbij is het volgens de geïnterviewde echter de vraag of dit al op korte
termijn zal plaatsvinden en of hiervoor voldoende draagvlak is binnen de organisatie.
Van belang is hierbij dat de ICT infrastructuur van de gemeente Groningen gereed wordt gemaakt
voor interne social media initiatieven die er nog moeten komen. (Bijlage XV)
Het gemeentelijke intranet en de samenwerkingssoftware (de nieuwe digitale werkplek)
Uit het interview is af te leiden dat het nog niet duidelijk is of het intranet een onderdeel moet
worden van de samenwerkingssoftware of dat er sprake moet zijn van een losstaand intranet
(standalone) dat geïntegreerd wordt met de samenwerkingssoftware.
Volgens de geïnterviewde biedt de samenwerkingssoftware veel meer mogelijkheden en betere
functionaliteiten dan het huidige intranet. Zo kan bijvoorbeeld het adressenboek (zoek-personenfunctionaliteit) dat nu gewaarborgd is op het huidige intranet, vervangen en operationeel worden
gemaakt in het samenwerkingsplatform onder het mom van ‘algemeen relatiebeheer’. Hierop
aanvullend geeft de geïnterviewde aan dat nog niet alle vervangingsmogelijkheden van de huidige
functionaliteiten van het intranet vanuit de samenwerkingssoftware verkend zijn.
Echter de geïnterviewde is van mening dat het intranet hoe dan ook een onderdeel van of in
samenhang moet komen te staan met de nieuwe digitale werkplek. Hierbij is het belangrijk dat er
één werkomgeving wordt gerealiseerd (à la iGoogle principe) die de medewerker naar eigen inzicht
kan inrichten. (Bijlage XV)
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5.2 Conclusie interviews met gebruikersbehoefte vanuit medewerkers
perspectief
Uit het diepte-interview met de medewerkers zijn de volgende conclusies gekomen. Er is per topic
een conclusie getrokken om zo een beter beeld te krijgen over de gebruikersbehoeften.
Social media
Uit de interviews blijkt dat het gebruik en de wijze waarop social media wordt ingezet per
geïnterviewde erg verschilt. Het verschil zit hem onder andere in het wel of niet gebruiken van
(bepaalde) social media. Wanneer social media wel gebruikt wordt is er een verschil waarneembaar
in de wijze waarop het wordt ingezet, namelijk voor privé aangelegenheden of zakelijk doeleinden.
(Bijlage VIII - IX – X – XI – XII)
Het gemeentelijke intranet
Eén van de geïnterviewde beschouwd het intranet als het ontsluitingsmiddel voor documentatie.
(Bijlage XI)
Drie andere geinterviewden gaven afzonderlijk een identiek antwoord: zij beschouwen het intranet
als de informatie- en nieuwsvoorziening van de organisatie. (Bijlage VIII – X – XII)
De geïnterviewden gebruiken het intranet hoofdzakelijk voor het lezen van nieuwsberichten
(concern- en dienstberichten) en het zoeken van personen en telefoonnummers (in de personenzoek-functionaliteit). (Bijlage VIII - IX – X – XI – XII)
Daarnaast gebruiken twee geïnterviewden het intranet ook voor het zoeken en raadplegen van
naslagwerken. (Bijlage IX – XII)
De frequentie waarmee het intranet wordt bezocht verschilt per geïnterviewde; twee
geïnterviewden geven aan dat ze het intranet meerdere malen per dag raadplegen. (Bijlage VIII – X)
In tegenstelling tot een andere geïnterviewde die alleen ’s ochtends het intranet bekijkt en
vervolgens het weg klikt en er verder niks meer mee doet. (Bijlage IX)
Eisen en wensen
Uit de interviews zijn een aantal punten gedestilleerd die de eisen en wensen van de medewerkers
reflecteren ten aanzien van het huidige intranet. De eisen en wensen zijn geanalyseerd en verwerkt
tot aandachtspunten die hieronder worden beschreven.
 Nieuwsvoorziening;
De kernwoorden personalisatie, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk staan centraal bij de
nieuwsvoorziening. Het moet mogelijk zijn om nieuwsberichten te kunnen filteren en te
sorteren op basis van eigen interesse, nieuwsgierigheid en werkzaamheden. Om de
nieuwsvoorziening overzichtelijker en gebruikersvriendelijk te maken kunnen de
nieuwsberichten bijvoorbeeld in de vorm van headlines (met een link naar het volledige
bericht)worden weergegeven en in een driedelige structuur worden aangeboden bestaande
uit: alle concerninformatie, gepersonaliseerde informatie en alle nieuwsberichten.
(Bijlage VIII –IX – X)
 Personen-zoek-functionaliteit (smoelenboek);
De functionaliteit moet o.a. inzichtelijk maken welke kennis en expertise binnen de
organisatie voor handen is. Er moet de mogelijkheid komen om te kunnen zoeken op (fout
gespelde) naam, functie, werkzaamheden, kennis, expertise, thema’s en projecten (en welke
personen betrokken zijn bij de desbetreffende projecten). Daarnaast dienen de
medewerkersprofielen in de functionaliteit eenvoudig up-to-date kunnen worden gehouden.
(Bijlage VIII –IX – X)
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Overige punten.
De overige punten die uit de interviews zijn afgeleid variëren sterk: de mogelijkheid om
discussies te kunnen voeren met collega’s, eenvoudiger en sneller kunnen schakelen tussen
het intranet en andere informatiesystemen (vb: gemeentelijke website), het intranet kunnen
benaderen via de Smartphone, kunnen zoeken op specifieke informatie van bepaalde
diensten en tenslotte meer duidelijkheid omtrent wie per dienst de informatie bijhoudt op
het intranet. (Bijlage IX–X – XII)

Eisen en wensen
Uit de interviews zijn een aantal criteria naar voren gekomen die de eisen en wensen van de
medewerkers reflecteren aangaande een toekomstig intranet.
 Een oplossing die stabiel is, waarbij de gebruikersgemak centraal staat. Geen meerdere of
verschillende inlogprocedures;
 Een persoonlijke startpagina (dashboard) die de medewerker naar eigen wens kan inrichten;
 Eén omgeving, waarin alle gevraagde en gewenste functionaliteiten zijn gewaarborgd.
 Een functionaliteit voor het zoeken van personen die een bepaalde expertise hebben of bezig
zijn met een bepaald onderwerp, opdracht of project.
(Bijlage VIII – IX – X – XII)
Kansen en mogelijkheden (toekomstig intranet)
De voornaamste mogelijkheden en kansen die door de geïnterviewden gezien worden omtrent een
toekomstig intranet is het ontsluiten van netwerken (met elkaar in contact treden), het faciliteren
van interactie, informatie-uitwisseling en kennisdeling tussen medewerkers, kunnen communiceren
en samenwerken met externe partijen en personen. Een belangrijk uitgangspunt is vooral het
voorkomen dat het wiel opnieuw moet worden uitgevonden en er dubbel werk wordt verricht.
(Bijlage VIII - IX – X – XI – XII)
Daarnaast kan het intranet een belangrijk verlengstuk worden voor het doorbreken van de huidige
organisatiecultuur en –structuren en kan het aansluiten bij Het Nieuwe Werken en de nieuwe digitale
werkplek. (Bijlage XI – XII)
Yammer
Uit de interviews blijkt dat het gebruik van Yammer op dit moment zeer beperkt genoemd kan
worden. Het merendeel van de geïnterviewden heeft een account op Yammer, maar gebruikt het
niet of nauwelijks. De redenen hiervoor lopen sterk uiteen, van geen tijd, het is niet van toegevoegde
waarde of er zit maar een selectief groepje medewerkers op. (Bijlage IX – X –XII)
Eén geïnterviewde blijkt helemaal geen account te hebben op Yammer, omdat deze persoon niet
precies weet wat het is en waarvoor het dient. (Bijlage VIII)
Onder de geïnterviewde is er één persoon die Yammer veelvuldig gebruikt en het hoofdzakelijk inzet
om organisatie breed kennis uit te wisselen, vragen te stellen of antwoorden te geven. Volgens deze
geïnterviewde wordt er binnen de organisatie zeer sceptisch gekeken naar Yammer en wordt het
vooral beschouwd als iets dat bewerkelijk is. Deze geïnterviewde heeft een aantal aanbevelingen ten
aanzien van Yammer, namelijk:
 Yammer een verplicht medium maken in plaats van een vrijblijvend iets;
 Het management actief mee laten doen op Yammer (voorbeeldgedrag);
 De mogelijkheid om samen te werken met externe partijen en personen op Yammer.
 Nieuwsberichten die op het intranet geplaatst worden, tegelijkertijd op Yammer publiceren.
(Bijlage XI)
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Projecten systeem
Binnen de organisatie wordt gebruik gemaakt van een projectensysteem. In dit systeem wordt
informatie over projecten van verschillende diensten verzameld en toegankelijk gemaakt. Uit de
interviews blijkt echter dat het systeem niet laagdrempelig en gebruiksvriendelijk is, omdat:
 De informatie in het systeem niet up-to-date is;
 De zoekmogelijkheden van het systeem zijn beperkt: Enig inzicht en ervaring met het
systeem een pré is.
 Het aanleveren van informatie over projecten wordt beschouwd als een tijdrovend karwei:
Het zou efficiënter en minder tijdrovend kunnen zijn wanneer er een mogelijkheid is om
korte berichtjes (microblogs) te plaatsen in het systeem, met daarin informatie over het
project of waar iemand op dat moment mee bezig is.
(Bijlage IX - X)
Community site
Op het intranet is er de mogelijkheid om samen te werken met verschillende (externe) partijen in
een aparte online omgeving, genaamd community site. Uit de interviews blijkt echter dat de
community site niet tot nauwelijks wordt gebruikt. De redenen hiervoor zijn:
 Het wordt niet beschouwd als een belangrijke hulpmiddel voor samenwerking en informatieuitwisseling;
 Het kan niet ingezet worden om bijvoorbeeld ideeën uit te wisselen;
 Het sluit niet aan bij de functionele behoeften van de gebruikers;
 De gebruikers moeten steeds opnieuw inloggen.
(Bijlage X - XII)
Intranet: weblog / reactiemogelijkheden.
Op het intranet kunnen medewerkers door middel van een reactiefunctionaliteit reageren op de
weblogs die worden geplaatst op het intranet. Uit de interviews kan worden opgemaakt dat de
weblogs gelezen worden, maar het plaatsen van een reactie op een weblog is een stap te ver.
De ene geïnterviewde wil wel een reactie plaatsen maar vraagt zich of het van toegevoegde waarde
is en of er iets mee wordt gedaan. Een andere geïnterviewde zou graag een reactie willen plaatsen,
maar geeft aan dit nooit eerder te hebben gedaan en bovendien de voorkeur geeft aan het
persoonlijk benaderen van iemand om een gesprek of discussie te starten. (Bijlage VIII - IX)
Overigens geeft één van de geïnterviewde aan dat het schrijven van een weblog veel tijd kost en dat
het eenvoudiger is om een microblog te plaatsen. Volgens deze geïnterviewde zorgt een microblog
zelfs voor meer reacties, dan een weblog. (Bijlage XI)
Organisatiecultuur
Van de vijf geïnterviewden hebben twee geïnterviewden aangegeven dat de organisatiecultuur
verschilt tussen de diverse diensten van de gemeenten Groningen. (Bijlage VIII - X)
Volgens een andere geïnterviewde kenmerkt de organisatie zich door stroperigheid en
eilandjescultuur. (Bijlage IX)
Door een andere geïnterviewde wordt verder nog een scherpe bijdrage geleverd over de
organisatiecultuur ten aanzien van de invoering van de één gemeente gedachte. Volgens de
geïnterviewde is de één gemeente gedachte niet iets wat ‘vanzelf’ gaat, omdat de huisvesting van de
organisatie verspreid is en elke dienst op een andere manier is georganiseerd. (Bijlage XII)
Tenslotte zijn twee geïnterviewden van mening dat door de toenemende werklast en werkdruk
(verwachtingen/verantwoording) medewerkers minder snel geneigd zijn om buiten hun functie om
andere activiteiten op te pakken. (Bijlage IX - XII)

30

5.3 Conclusie interviews gebruikersbehoefte vanuit organisatie
perspectief
Uit het diepte-interview met een senior communicatieadviseur en beleidsmedewerkers zijn de
volgende conclusies gekomen. Er is per topic een conclusie getrokken om zo een duidelijk beeld te
krijgen van het organisatieperspectief.
Het gemeentelijke intranet
Uit de interviews is af te leiden dat het huidige intranet wordt bestempeld als ´eenrichtingsverkeer´.
Het intranet wordt door de organisatie gebruikt als zendkanaal om informatie breed uit te dragen.
Hierop aanvullend blijkt dat het intranet niet evenredig is mee gegroeid met de tijd en nieuwe
technologische ontwikkelingen. (Bijlage XIII - XIV)
Social media
Uit de interviews is naar voren gekomen dat er binnen de organisatie ambivalent en sceptisch wordt
gedacht over social media. In het kader van het inzetten van social media neemt de organisatie een
ondergeschikte positie in ten opzichte van andere organisaties. (Bijlage XIII)
Echter, de mogelijkheden van het intern inzetten van social media worden wel onderkent, zoals:
social media intern inzetten voor communicatie tussen medewerkers, voor het verspreiden van
informatie en voor het verzamelen van ideeën, feedback en knelpunten omtrent
organisatieontwikkelingen. Daarnaast wordt ook de noodzaak van social media erkent vanwege het
feit dat er een nieuwe generatie medewerkers komt die andere behoeften hebben qua
communicatiemiddelen, een belangrijk aspect waar de organisatie op moet inspelen. (Bijlage XIV)
Tenslotte is er de vraag in hoeverre de organisatie regels moet opstellen omtrent het intern gebruik
van social media. Regels betreffende het gebruik van social media kan de ontwikkeling afremmen,
het succes stagneren en een negatief ongewenst effect opleveren. (Bijlage XIII - XIV)
Sociaal intranet
Een sociaal intranet wordt beschouwd als een interne en afgeschermde omgeving aangevuld met
social media technologieën.
Een sociaal intranet moet worden ingezet als aanvulling op de huidige manier van werken en niet als
vervanging ervan. Face-to-face contact en bijeenkomsten blijven nog steeds belangrijk.
De organisatie zal vooral de medewerker moeten faciliteren bij wat hij of zij nodig heeft.
Tenslotte kan een sociaal intranet een bijdrage leveren aan de dienstverlenende rol van de gemeente
Groningen. Door onder andere informatie samen te brengen, uit te wisselen en de mogelijkheid om
een netwerk van collega’s te raadplegen kan dit er voor zorgen dat de dienstverlening efficiënter en
sneller verloopt. (Bijlage XIII - XIV)
Intranet visie
Het huidige intranetvisie en de daaruit voortvloeiende doelstelling worden als relevant beschouwd.
De intranetvisie staat in sterke samenhang met de huidige werkwijze en cultuur van de organisatie.
Daarnaast is de intranetvisie niet gespecificeerd naar concrete acties en doelstellingen die de
organisatie voor ogen heeft. (Bijlage XIII - XIV)
Een nieuw intranetvisie moet onder andere de visie en doel van de organisatie met betrekking tot
het intranet duidelijk omschrijven. (Bijlage XIII)
Randvoorwaarden & succesfactoren.
Uit de interviews kunnen een groot aantal punten worden gedestilleerd waar rekening mee moet
worden gehouden en die als benodigd moeten worden beschouwd voor de (door)ontwikkeling van
het (sociaal)intranet.
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De samenwerking verbeteren tussen de afdeling ICT en concerncommunicatie door het
inzetten van een tussenpersoon. Deze tussenpersoon fungeert als bruggenbouwer tussen de
twee afdelingen.
Een basis intranetsysteem implementeren en vervolgens de medewerkers betrekken bij de
doorontwikkeling en uitbouw van het intranet. Een belangrijke aanvulling hierop is dat de
medewerkers de mogelijkheid moeten krijgen om ideeën en input te leveren. Op deze
ideeën en input moet een terugkoppeling komen, zodat de medewerkers daadwerkelijk zien
wat er mee gebeurt. (Bijlage XIII)
Het intranet dient laagdrempelig en plaats- en tijdsonafhankelijk te zijn. Op dit moment
liggen de technologische drempels binnen de organisatie te hoog. Een bijkomende factor is
dat laagdrempeligheid en plaats- en tijdsonafhankelijk een belangrijk deel uit maakt van ‘Het
Nieuwe Werken’. (Bijlage XIII - XIV)
De medewerkers moeten in staat worden gesteld om het maximale uit zichzelf te halen met
de onderliggende instrumenten. Hierbij is het van belang dat er sprake is vertrouwen tussen
de leidinggevenden en hun medewerkers. Vertrouwen in de medewerkers dat zij op een
verantwoordelijke en bekwame manier omgaan met de desbetreffende instrumenten.
De verantwoordelijkheid omtrent het intranet dient niet te worden gedelegeerd door één of
meerdere afdelingen of een projectteam bestaande uit verschillende disciplines. De
verantwoordelijkheid dient te behoren bij zogeheten betrokkenheidsfunctionarissen. Deze
functionarissen observeren hetgeen de medewerkers doen en hoe de betrokkenheid bij het
werk vanuit verschillende invalshoeken kan worden gewaarborgd. (Bijlage XIV)
De interactie op het intranet dient te worden verbeterd. De menselijke interactie moet
groeien en niet worden gedwongen. Een belangrijk aspect hierbij is dat de norm is om
interactief bezig te zijn. Dit kan onder andere worden gerealiseerd wanneer leidinggevende
zichtbaarder worden voor de medewerkers: niet alleen blogs plaatsen op het intranet, maar
ook de discussie aangaan met de medewerkers. Daarnaast moet het topmanagement
duidelijk maken dat zij naar de medewerkers luisteren, de input van de medewerkers
gebruiken en dat het veilig is om interactief bezig te zijn.
Een sociaal intranet moet de kans krijgen om organisch te gaan groeien. Het dient niet
opgelegd of gereguleerd te worden door de organisatie.
Er moet sprake zijn van een cultuur waarbij discussiëren en informatie/kennis uit wisselen op
het intranet als gebruikelijk wordt gezien. Een belangrijke factor hierbij is het belonen van
kennisdeling en open staan voor het feit dat er fouten gemaakt kunnen worden.
(Bijlage XIII - XIV)
Een intranetoplossing realiseren waarbij de flexibiliteit gewaarborgd is voor het uitbreiden of
aanvullen van nieuwe functionaliteiten. Hierdoor kan logischerwijs beter ingespeeld worden
op de (veranderende) behoeften van de medewerkers.
De afdeling concerncommunicatie hoeft niet alleen een uitvoerende rol te hebben, maar kan
tevens een adviserende rol innemen. De afdeling kan bijvoorbeeld de kaders aangeven en de
richting in de gaten houden. Voor de uitvoering kunnen medewerkers (‘Early Adopters /
Voorlopers’) met bepaalde kennis worden ingezet. Zij kunnen fungeren als ambassadeurs.
Digitaal samenwerken binnen de organisatie is nog in een beginstadium. Medewerkers willen
graag deze nieuwe methode van samenwerken beoefenen alleen de juiste voorzieningen
hiervoor zijn nog niet beschikbaar. Het is belangrijk om het digitaal samenwerken te
faciliteren.
Het intranet een onderdeel laten worden van de werkplek: integreren met bestaande
(bedrijfs)applicaties die op de computer staan. Daarnaast vanuit het intranet kunnen
schakelen naar meerdere omgevingen.
Een belangrijk factor voor het intranet is het ontsluiten van netwerken, want het vastleggen
van kennis kan namelijk niet worden bijgehouden.
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Het intranet moet in verhouding staan tot andere media (passen in de middelen mix);
Reacties die op het intranet worden geplaatst kunnen van toegevoegde waarde zijn. Het is
van belang dat deze personen die iets hebben geplaatst waar een reactie opkomt, deze de
reactie in de gaten houdt en een terugkoppeling doet van wat er precies is gebeurt met de
reactie. (Bijlage XIII)
Het intranet moet de functionaliteiten faciliteren die echt genoodzaakt zijn. In plaats van
bijvoorbeeld een intranet bestaande uit 1000 pagina’s, een intranet met maar 50 pagina’s
die echt nodig zijn. (Bijlage XIV )

Korte en lange termijn
Uit de interviews zijn een aantal punten naar voren gekomen ten aanzien van het intranet welke op
korte en lange termijn gerealiseerd moeten worden.
Korte termijn:
 Het achterliggende systeem van het intranet stabieler en betrouwbaarder maken;
 Personeelsformatie in de personeel-zoek-functionaliteit van het intranet actualiseren;
 Concernbrede informatie verspreiden in plaats van dienst gerelateerde informatie;
Interactie gaan faciliteren door een plek te creëren op het intranet waar vragen gesteld
kunnen worden en gediscussieerd kan worden over bepaalde zaken. (Bijlage XIII - XIV)
Lange termijn:
 Persoonlijke dashboard;
Het realiseren van een persoonlijke dashboard op het intranet die medewerkers naar eigen
inzicht kunnen inrichten met applicaties die bij zijn of haar werkzaamheden en behoeften
aansluiten.
 Informatievoorziening;
De huidige informatievoorziening op het intranet dient te geïntegreerd worden in een
persoonlijke dashboard. Hierdoor kan de organisatie ‘push’ informatie blijven zenden.
Echter moet er wel de mogelijkheid zijn voor de medewerkers om zelf te kunnen bepalen
welke informatie hij of zij tot zich wil nemen. (Bijlage XIII - XIV)
De nieuwe digitale werkplek
Uit de interviews blijkt dat de geinterviewden in zeker zin niet concreet weten wat er verstaan moet
worden onder de inhoud en omvang van de nieuwe nieuwe digitale werkplek. Dit blijkt uit het feit
dat de geinterviewden slechts een algemene opvatting hebben betreffende de nieuwe digitale
werkplek. Er wordt summier gesproken over de hardware matige (apparaat-onafhankelijk) en
softwarematige kant (benodigde tools, met flexibiliteit tot uitbreiding) van de nieuwe digitale
werkplek. (Bijlage XIII - XIV)
Yammer
Uit de interviews blijkt dat Yammer vrijblijvend wordt ingezet. Yammer wordt beschouwd als een
medium waarmee geëxperimenteerd kan worden. Yammer moet worden ingezet om kennis mee te
ontsluiten ten behoeve van de gebruikers en niet voor onnodige vermeldingen. (Bijlage XIII - XIV)
Wanneer medewerkers met een concreet probleem of vraag zitten kunnen ze in plaats van een
kennisbank ‘die vaak niet up-to-date is’ raadplegen of het probleem plaatsen op Yammer, waar
vervolgens sneller op gereageerd zal worden.
Echter is er een kanttekening de structuur en opzet van Yammer kan als chaotisch worden ervaren.
Sommige medewerkers kunnen hiermee probleemloos mee omgaan, terwijl andere medewerkers
meer structuur nodig hebben.
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Een belangrijk factor voor Yammer is dat het vooral informeel moet worden gehouden. Het
informele zorgt ervoor dat het gebruik van persoonlijker aard is, waardoor het functioneler wordt.
Yammer zou als formeel kanaal niet bruikbaar zijn, omdat het onder andere moeilijk is om er
bepaalde dingen op terug te vinden. (Bijlage XIII)
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5.4 Conclusie interviews met experts
Om meer inzicht te krijgen in belangrijke ervaringskennis uit de praktijk zijn de heer Samuel Driessen
van Entopic en Floor van Riet van Sabel Online geïnterviewd. In het hiernavolgende zal per topic een
overzicht hiervan worden gegeven.
Social media
Uit de interviews blijkt dat er verschillende invullingen worden gegeven aan het begrip social media.
Eén expert beweert dat social media tools zijn die sociale interactie ondersteunen en faciliteren.
Vervolgens omschrijft een andere expert social media aan de hand van zogeheten pilaren:
 Een platform waar gebouwd kan worden en interactie wordt gefaciliteerd;
 Netwerkeffecten: het opzetten, koppelen en gebruiken van netwerken en relaties tussen
content en mensen;
 Collectieve intelligentie: het (her)produceren en met elkaar delen van kennis;
 Laagdrempeligheid: eenvoudiger mogelijkheden voor zelfpresentatie of het publiceren van
content;
 Gratis: het is aanzienlijk goedkoper dan bestaande oplossingen;
 Sociale informatie: de vorm en inhoud van informatie heeft een menselijke context
gekregen. (Bijlage XVI – XVII)
Intranet
Uit de interviews is gebleken dat er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het domein van
intranetten. Tegenwoordig is een intranet een online werkomgeving geworden, waar niet alleen de
informatievoorziening gewaarborgd is, maar ook steeds meer bedrijfsproces-gerelateerde
activiteiten en applicaties worden ontsloten. (Bijlage XVI – XVII)
Daarbij is dat een intranet zowel centraal als decentraal georganiseerd kan zijn.
Dit betekent dat alle applicaties niet perse een geïntegreerd of geassimileerd onderdeel hoeven te
zijn van het intranet. De desbetreffende applicaties kunnen standalone zijn, maar door middel van
een koppeling een onderdeel uit maken van het intranet en dus toegankelijk en benaderbaar zijn uit
één en dezelfde omgeving. (Bijlage XVI)
Door deze ontwikkeling fungeert het intranet steeds meer als één centrale omgeving waar alle
informatie en applicaties beschikbaar worden gesteld aan de medewerkers. Hiermee wordt het
intranet ook wel beschouwd als de startplek of vertrekpunt voor de dagelijkse werkzaamheden van
de medewerkers. (Bijlage XVI – XVII)
Sociaal intranet
Uit de interviews zijn een aantal aspecten naar voren gekomen die onder andere de inhoud, vorm en
functies van een sociaal intranet omschrijven:
 Architectuur;
De architectuur van een sociaal intranet is (deels) gebaseerd op social media componenten
en technieken. (Bijlage XVI)
 De mens staat centraal;
Op een sociaal intranet wordt de mens centraal gesteld. Logischerwijs betekend dit dat alles
gekoppeld moet zijn aan de mens en de mens uiteindelijke bepaalt wat er gebeurt.
(Bijlage XVI – XVII)
 Personalisatie;
Een sociaal intranet biedt mogelijkheden tot personalisatie, zoals: het filteren van informatie
op basis van de voorkeur van de gebruiker. Er is echter wel sprake van een aparte plek op het
sociaal intranet waar de organisatie de zogeheten push informatie kan verstrekken aan de
gebruikers. (Bijlage XVII)
 Interne netwerken en expertise;
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Een sociaal intranet maakt de interne netwerken en expertise van de organisatie zichtbaar.
Door het lokaliseren en inzichtelijke maken van de interne netwerken en expertise van de
medewerkers, wordt het voor een organisatie duidelijk welke expertise er in huis is en welke
niet. (Bijlage XVI)
Community;
Op een sociaal intranet is een levendige community actief: meningen worden uitgewisseld,
discussies worden gevoerd, kennis wordt gedeeld en mensen vinden elkaar. (Bijlage XVII)

Een opbouw van een sociaal intranet
Een sociaal intranet kan bestaan uit meerdere lagen (platforms) die samen één geheel vormen.
Een sociaal intranet kan bijvoorbeeld opgebouwd zijn aan de hand van een content laag, een sociale
laag en een samenwerkingslaag. (zie afbeelding 3)
Een belangrijk voordeel van deze opbouw is dat er nieuwe lagen toegevoegd kunnen worden indien
er behoefte is aan nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten. (Bijlage XVI)
Afbeelding 4. Sociaal intranet: content, sociale en samenwerkingslaag.

Bron: Paul Goedhart (2011)

Kritische succesfactoren
Uit deze twee interviews zijn de verschillende (kritische) succesfactoren naar voren gekomen ten
aanzien van het (door)ontwikkelen van een (sociaal) intranet. Deze zijn verwerkt in het onderstaande
overzicht.
Valkuilen:

Toelichting:

Programma
management

Voor een intranettraject is het belangrijk om een samenhang te creëren in de
verschillende doelen en behoeftes van de betrokken partijen. Om dit te
bewerkstellingen is het een vereiste om een programma management in te
richten. Een programma management maakt duidelijk wie waarvoor
verantwoordelijk is. (Bijlage XVII)

Intranetvisie

Het is van essentieel belang dat een stuurgroep of een groep beslissers
gezamenlijk een intranetvisie formuleren en jaarlijks een herijking uitvoeren. Een
intranetvisie is belangrijk omdat het een duidelijke afbakening verschaft over wat
de organisatie onder ‘het intranet’ verstaat. Daarnaast kan het gebruikt worden
om te toetsen of concrete onderdelen van het intranet voldoen aan de eisen die
hiervoor zijn geformuleerd. (Bijlage XVII)

Projectteam

Een intranet gaat over alle afdelingen heen, hierdoor is het belangrijk om te
vermijden dat één afdeling een leidende factor heeft ten aanzien van het intranet.
Het is daarom van belang om een projectteam op te zetten welke bestaat uit
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verschillende personen van verschillende afdelingen. Deze personen moeten
echter wel een duidelijk beeld hebben over de eindgebruikers, de taken en
bijbehorende processen. (Bijlage XVII)
Gefaseerd uitrollen

Een intranettraject zijn lange trajecten, hierdoor is het van belang dat het
intranettraject opgeknipt wordt in verschillende fasen. Dit betekent concreet dat
een intranet stapsgewijs moet worden (her)ontwikkeld en uitgerold. Een
belangrijke aanvulling hierop is dat de resultaten en de ontwikkelingen van het
intranet worden gepresenteerd aan de eindgebruikers. Dit creëert namelijk
vertrouwen bij de eindgebruikers. (Bijlage XVII)

Beleid (officiële
statement)

Om medewerkers te motiveren en te stimuleren om intern social media te gaan
gebruiken is het belangrijk om een beleid op te stellen. Een beleid waarin duidelijk
verwoord is waarom de organisatie social media zowel intern als extern wil gaan
gebruiken en welke personen hiervoor verantwoordelijk zijn.
Een belangrijk onderdeel van het beleid is dat er een officiële statement komt
waarin duidelijk wordt gemaakt waarom de organisatie voor een bepaalde
intranet/social media oplossing kiest en het gebruik ervan aanmoedigt. Een
officiële statement kan zowel de medewerkers als managers over de streep
trekken om het te gaan gebruiken. (Bijlage XVI)

Informeren en
begeleiden

Het is vaak niet de vraag dat een medewerker niet wil, maar dat ze het niet
kunnen of durven. Daarom is het van belang om de medewerkers goed te
informeren en te begeleiden. Hierbij is het belangrijk om eerst de focus te
vestigingen op de groep medewerkers die het begrijpen en bereid zijn om hun
ervaring en kennis te delen met medewerkers die het nog niet goed begrijpen.
Een belangrijk randvoorwaarde is echter dat de medewerkers die het begrip
hebben, de materie goed kan uitleggen en kan aanhaken op het niveau van de
medewerkers die het nog niet begrijpen.
Daarnaast kunnen workshops of trainingen worden gegeven aan medewerkers die
het niet begrijpen. Al doende moeten ze ervaring en kennis opdoen. Echter de
workshops of trainingen moeten gerelateerd worden aan de dagelijkse
werkzaamheden. Dit is de beste manier om iemand in te laten zien hoe iets werkt
. (Bijlage XVI)

Community
manager(s)

Een community manager heeft een faciliterende rol; geeft trainingen en
workshops aan nieuwelingen, brengt vraag en antwoord bij elkaar en pakt
negatief gedrag aan.
Een community manager beschikt over de benodigde competenties om zowel de
langzame als snelle gebruiker te begrijpen en te ondersteunen.
Een organisatie kan community managers aanwijzen, echter komt het vaak voor
dat een aantal personen zich al sterk verbonden en verantwoordelijk voelen voor
het sociaal intranet. Hierbij is het wel belangrijk om deze personen erkenning te
geven voor hun rol, dit kan bijvoorbeeld officieel worden gedaan door hun rol als
community manager mee te nemen in hun functieomschrijving. (Bijlage XVI)

Afdeling
communicatie

Van oudsher zijn communicatie afdelingen verantwoordelijk voor (interne)
nieuwsgaring en het beheer van intranet. Bij een sociaal intranet draait het er
voornamelijk dat medewerkers worden gestimuleerd om kennis te delen. Dit
vraagt om een nieuwe invulling en aanpak van de afdeling communicatie. Het is
belangrijk dat medewerkers bewust worden gemaakt en het nut er van inzien om
kennis te delen. (Bijlage XVII)
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Uit deze twee interviews zijn de verschillende valkuilen naar voren gekomen ten aanzien van het
(door)ontwikkelen van een (sociaal) intranet. Deze zijn verwerkt in het onderstaande overzicht.
Valkuilen:

Toelichting:

De mens en
technologie

Het verbinden van mensen en technologie is moeilijk en nauwelijks niet te
realiseren.
Menselijke interactie is niet vast te leggen in allerlei regels en processen.
Echter de mens wordt steeds meer ondersteund door technologie. De
scheidslijn tussen mens en technologie blijft echter groot. Het is daarom van
belang dat organisaties die zich bezig houden met hun intranet, goed voor
ogen houden dat een intranet een techniek is en dus in wezen nooit perfect
zal aansluiten bij de medewerker. (Bijlage XVI)

Intranet &
organisatie

Een intranet wordt vaak niet goed gerelateerd aan de core-business van de
organisatie. Het intranet dient in het verlengde van de kernactiviteit van de
organisatie te worden opgezet, zodat het een duidelijke meerwaarde kan
realiseren.
Het is belangrijk om na te gaan op welke wijze het intranet een bijdrage kan
leveren of iets kan toevoegen aan de kernactiviteiten van de organisatie.
(Bijlage XVI)

Verkeerde
technologie kiezen

Er wordt vaak gekozen voor de verkeerde technologie om een sociaal intranet
mee te bouwen. Het bouwen van een sociaal intranet op basis van SharePoint
wordt niet beschouwd als een verstandige zet. Dit heeft er onder andere mee
te maken dat SharePoint van oorsprong een collaboratie/content platform is
en geen sociaal platform. Hierdoor moeten sociale functionaliteiten en
functies in SharePoint worden gebouwd, dat tijd en geld gaat kosten.
Bovendien is er nog het gevaar dat wanneer er een nieuwe versie uitkomt van
SharePoint de zelfgebouwde functionaliteiten en functie niet eenvoudig
kunnen worden gemigreerd. (Bijlage XVI)

Doelgroepen

Bij een intranettraject kan het voorkomen dat bepaalde groepen
medewerkers niet betrokken of uitgesloten worden als doelgroep. De
gedachte is dat bepaalde groepen medewerkers het intranet niet nodig
hebben, omdat ze bijvoorbeeld in het werkveld werken, een lagere
opleidingsniveau hebben of dat er een opvatting is dat ze niet of nauwelijks
het internet gebruiken. Echter kan het zo zijn dat juist de niet beoogde
doelgroepen actiever gebruik maken van het internet (en social media) in
vergelijking tot de beoogde doelgroepen. Daarom is het van belang om deze
specifieke groep medewerkers te benaderen, door gesprek aan te gaan en
bekijken wat zij nodig hebben. (Bijlage XVII)
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5.5 Conclusie interviews met ‘best practice’-experts
Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop het intranet tot stand is gekomen binnen soortgelijke
overheidsinstanties zijn de heer Dirk-Jan van der Wal van de gemeente Haarlem en de heer Diederik
Lambeek van Rijkswaterstaat geïnterviewd. Uit deze diepte-interviews kan een goed beeld worden
gevormd van de wijze waarop deze organisaties te werk zijn gegaan bij het ontwikkelen van een
nieuw (sociaal) intranet. In het hiernavolgende zal per topic een overzicht hiervan worden gegeven.
Wat is een (sociaal) intranet?
Uit deze interviews valt af te leiden dat men een sociaal intranet beschouwd als het vertrekpunt van
een werkdag. Het betreft een centrale omgeving waar de medewerker alle informatie en tools kan
vinden om het werk op een meer efficiënte en effectieve manier te kunnen uitvoeren.
(Bijlage XVIII – XIX)
Welke stappen zijn er ondernomen om tot een (sociaal) intranet te komen?
Bij de gemeente Haarlem bestond er al een intranet, echter was men hier niet tevreden over omdat
deze niet aansloot bij de behoeften van de medewerkers en teveel uit eenrichtingsverkeer bestond.
Teneinde de behoeften van de medewerkers goed in kaart te brengen heeft de gemeente Haarlem
op enig moment het adviesbureau Entopic ingeschakeld.
Entopic heeft daaropvolgend een behoeftenonderzoek opgestart onder een deel van de
medewerkers, waarbij deze deelnemers de keuze kregen om ook gebruik te maken van andere
bestaande platforms, zoals Ning en Yammer. Een belangrijk punt van dit onderzoek hield in dat deze
deelnemers voor de rest van de organisatie herkenbaar werden gemaakt door middel van een
aansprekende naam, in dit geval: HANS (staat voor: Haarlemse Ambtenaar Nieuwe Stijl). Hiermee
werd bekendheid gegeven aan dit initiatief binnen de organisatie. Uit dit behoeftenonderzoek
volgden een aantal duidelijk geformuleerde criteria en eisen voor een nieuw intranet. Deze werden
naast de functionaliteiten van bestaande intranet-oplossingen gelegd. Hieruit volgden vervolgens
een zogeheten ‘Pakket van Eisen’. Hierin stond opgenomen welke functionele eisen vanuit de
organisatie gewaarborgd zijn in bestaande intranet-oplossingen en welke functionele eisen een nog
te ontwikkelen module behoeven. Aan de hand van dit Pakket van Eisen is men gaan zoeken naar
een nieuwe intranet-oplossing. (Bijlage XVIII)
Bij Rijkswaterstaat was men niet tevreden over de huidige situatie, omdat elke dienst over een eigen
intranet beschikte. Hierdoor bestonden er groot aantal (18) verschillende intranetten met elk een
eigen omgeving, beheerder en systeem. Teneinde ervoor te zorgen dat er meer eenheid zou
ontstaan binnen de interne communicatie van de organisatie besloot men de mogelijkheden voor
een gezamenlijk intranet te onderzoeken. Opvallend hierbij is dat dit initiatief vanuit de
communicatiehoek van de organisatie is geïnitieerd en niet vanuit de technische hoek.
Met het oog op de doelstelling om een intranet te creëren heeft men een online web-strategie
ontwikkeld waarbij vier strategische doelstellingen zijn gesteld, te weten: informeren, ondersteunen,
verbinden en participeren. Tevens heeft men de voorwaarden geschept waaraan een nieuw intranet
zou moeten voldoen, zijnde dat het nieuwe intranet laagdrempelig en beheersbaar moet zijn voor de
medewerkers. Deze strategische doelstellingen en randvoorwaarden dienden als leidraad voor het
vinden van een nieuwe intranet-oplossing.
Met het oog op deze strategische doelstellingen en randvoorwaarden heeft men onderzocht in
hoeverre bestaande content management systemen (of gedeelten hiervan) hieraan voldoen. Aan de
hand van dit onderzoek heeft men gezocht naar een nieuwe intranet-oplossing. (Bijlage XIX)
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Het nieuwe intranet
In de gemeente Haarlem heeft men uiteindelijk gekozen voor een bestaande intranet-oplossing die
tevens was opgenomen in het Pakket van Eisen. Dit is het online platform dat is geïnitieerd door de
Belastingdienst en Ambtenaar 2.0, genaamd Pleio. (zie bijlage XVIII voor een omschrijving Pleio) Bij
deze keuze door de gemeente Haarlem zijn de volgende factoren van doorslaggevend belang
geweest. Het voldoet aan de gestelde functionele eisen uit het Pakket van Eisen, de oplossing is
goedkoop en er kan worden samengewerkt met andere organisaties waardoor je niet opnieuw het
wiel hoeft uit te vinden. Een van de belangrijkste functionaliteiten van Pleio is dat er sprake is van
een persoonlijk dashboard. Hiermee kunnen medewerkers naar eigen inzicht de inrichting van hun
intranet-omgeving bepalen door zelf de content en tools te kiezen. (Bijlage XVIII)
Rijkswaterstaat heeft de keuze gemaakt voor de intranet-oplossing die reeds operationeel was bij het
Ministerie Infrastructuur en Milieu zijnde een open source content management systeem genaamd
OneIntranet. Deze oplossing kwam men op het spoor gedurende het hiervoor genoemde onderzoek.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een overkoepelende organisatie van Rijkswaterstaat en
deze bleek reeds een nieuw intranet te hebben opgezet dat eenvoudig inzetbaar en
gebruikersvriendelijk is. Ook hier is er dus sprake van een samenwerkingsverband waarbij wordt
samengewerkt aan de implementatie van nieuwe functionaliteiten, waardoor men een hoop tijd en
geld bespaart.
Daarnaast heeft het nieuwe intranet van Rijkswaterstaat een functionaliteit zijnde persoonlijk
dashboard. Tenslotte heeft Rijkswaterstaat besloten om het reeds bestaande Yammer te
implementeren met het nieuwe intranet om kennis organisatiebreed te kunnen delen. (Bijlage XIX)
Implementatietraject
Een van de eerste stappen die de gemeente Haarlem heeft ondernomen om het nieuwe intranet
geïmplementeerd te krijgen was het loslaten van het gedachtegoed dat het oude intranet binnen de
organisatie bekend stond als een passieve vorm van intranet en de algemene naam ‘Intranet’ had.
Dit heeft men bewerkstelligd door intern een nieuwe naam te geven aan het nieuwe intranet, weten
‘Werkportal’. Daarnaast heeft men workshops gegeven tijdens een reeds gepland event dat was
gericht op het nieuwe werken. Voordeel hiervan was dat men hierdoor direct de kern van de
doelgroep te pakken had. Deze workshops waren erop gericht de medewerkers te enthousiasmeren
op een zodanige wijze dat zij na afloop hiervan op eigen initiatief gebruik gingen maken van de
mogelijkheid om het nieuwe intranet te gaan gebruiken. Doordat deze medewerkers vervolgens hun
eigen ervaringen met Pleio gingen delen met collega’s, had deze manier een mond-tot-mond
reclame-effect. Korte tijd later heeft men een pilot gelanceerd voor de gehele organisatie. Naar
aanleiding van deze pilot en de hierbij geconstateerde ervaringen van de medewerkers, heeft de
gemeente Haarlem besloten om Pleio officieel uit te rollen binnen de organisatie. Aldus heeft de
gemeente Haarlem gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij de gebruikers door de pilot eerst
de tijd kregen om te wennen aan de nieuwe werkomgeving. (Bijlage XVIII)
Na het verkrijgen van de officiële status binnen de organisatie heeft men door middel van
verschillende methodes Pleio onder de aandacht gebracht, namelijk:




Guerrilla-marketing, een marketingmethode waarmee je met een beperkt budget een groot
publiek kan bereiken, zoals het inzetten van instructievideo’s, handleidingen en hand-outs
met screenshots;
Het inzetten van zogeheten “ambassadeurs”, dit zijn medewerkers die in een vroeg stadium
zijn betrokken bij de implementatie en de rest van de medewerkers enthousiasmeren het
nieuwe intranet te gaan gebruiken en daarnaast fungeren als vraagbaak.
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Opmerkelijk in dit gehele implementatietraject is dat de gemeente Haarlem er doelbewust voor
heeft gekozen om haar intranet te bestempelen als een bèta versie. Door de status van bèta versie
gedurende de marketingcampagne duidelijk te communiceren richting de gebruikers worden deze
gerustgesteld in die zin dat het intranet continue in ontwikkeling is en hierdoor verbeterd zal worden
voor zover deze niet goed functioneert op enig punt. (Bijlage XVIII)
Binnen Rijkswaterstaat speelt mee dat men voor de invoering van het nieuwe intranet Yammer heeft
geïntroduceerd. Aan deze introductie werd algemene bekendheid gegeven door een mailing vanuit
de directie waarin het gebruik van Yammer door de directie werd aangekondigd en men werd
uitgenodigd ook Yammer te gaan gebruiken. Voor de officiële lancering van het nieuwe intranet
heeft men ervoor gekozen om gebruik te maken van een andere aanpak om de medewerkers voor te
bereiden, te informeren en kennis te laten maken met het nieuwe intranet, namelijk:





Het plaatsen van banners en pop-ups op het oude intranet waarin het nieuwe intranet wordt
aangekondigd;
Het geven van een voorproefje op het nieuwe intranet; diverse personen kregen de
mogelijkheid om op het oude intranet gebruik te maken van de blog-functionaliteit van het
nieuwe intranet. De directeur van de organisatie nam hierin het voortouw.
Het plaatsen van artikelen over het nieuwe intranet in het bedrijfsblad.

Na de officiële lancering heeft Rijkswaterstaat op de volgende manieren ervoor gezorgd dat er voor
het nieuwe intranet draagvlak werd gecreëerd binnen de organisatie, door:



Op de dag van de lancering werden verschillende instructievideo’s geplaatst op de
startpagina van het intranet;
De aanstelling van een online aanspreekpunt in de vorm van community manager Frank,
Frank was te zien in de hiervoor genoemde instructievideo. (Bijlage XIX)

De vervolgstappen/Het dagelijks onderhoud van het nieuwe intranet
Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat het erg belangrijk is om na de implementatie van
het nieuwe intranet niet stil te blijven zitten, aangezien het tot een continu ontwikkelingsproces
behoort te zijn. Zowel de gemeente Haarlem als Rijkswaterstaat hebben daarom diverse activiteiten
ontplooid om het gebruik te stimuleren, uit te breiden en te verbeteren.
De gemeente Haarlem heeft hiertoe het volgende ondernomen:






Het faciliteren van afdelingen bij het opzetten van een (samenwerkings)groep op het intranet
en het inrichten hiervan door bijvoorbeeld bepaalde functionaliteiten gereed te maken voor
gebruik en informatie van het oude intranet te migreren naar het nieuwe intranet;
Het reduceren van het aantal inlog momenten voor de medewerker, inhoudend dat een
medewerker slechts hoeft in te loggen op de werkplek en hiermee ook automatisch is
ingelogd op het intranet (zogeheten Single Sign-on techniek);
Het integreren van bestaande applicaties en systemen met het intranet. (Bijlage XVIII)

41

Rijkswaterstaat heeft ervoor gekozen om de volgende stappen te ondernemen:
 Het uitvoeren van een behoeftenonderzoek naar de wijze waarop gebruikers het intranet
tegenwoordig ervaren door middel een online enquête;
 Het maken van een kwaliteitsslag door het verbeteren van de kwaliteit van de content en het
afbouwen van de hoeveelheid content;
 Het ontwikkelen van een sociaal smoelenboek waarmee real-time profielinformatie van
diverse platforms zoals SharePoint, Yammer, LinkedIn en Facebook ontsloten kan worden in
het smoelenboekprofiel van de medewerker, waardoor het wordt om binnen de organisatie
op zoek te gaan naar bepaalde kennis of expertise van collega’s;
 Het mobiel toegankelijk maken van het intranet, waardoor het voor medewerkers mogelijk
wordt om met eigen mobiele apparatuur bij belangrijke informatie te komen.
 De hiervoor genoemde community manager Frank die is geïntroduceerd tijdens het
implementatietraject vervuld in dit na-traject een constante rol als vraagbaak en
informatieverschaffer via Yammer. Zo beantwoord hij vragen en kondigt hij nieuwe
ontwikkelingen aan;
 Het gebruik van Yammer naast het intranet wordt gestimuleerd door Yammer berichten
tevens te plaatsen op het intranet;
 De eerder genoemde ambassadeurs vervullen nog steeds hun rol binnen de organisatie;
 Het organiseren van ‘Yam-sessies’ waarbij medewerkers real-time een vergadering kunnen
bijwonen van de directie Rijkswaterstaat. (Bijlage XIX)
Advies
De geinterviewden hebben een aantal adviezen uitgebracht voor de gemeente Groningen in het
kader van het opzetten van een nieuw (sociaal) intranet voor de gemeente Groningen, namelijk:
 Zet een projectteam op dat bestaat uit verschillende disciplines en zich bezig gaat houden
met de toekomst van het intranet;
 Reageer snel en adequaat op de vragen van de medewerkers. Inhoudelijke antwoorden zijn
hierbij niet van belang, laat in ieder geval weten wanneer inhoudelijk antwoord volgt zodat
een medewerker weet waar hij aan toe is;
 Houd er rekening mee dat er binnen de groep van medewerkers sprake is van een
uiteenlopende mate van kennis en ervaring met betrekking tot social media. Zo heeft de
groep medewerkers die minder bekwaam zijn, meer begeleiding en coaching nodig;
 Leer van andermans fouten en bevindingen en probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te
vinden; (Bijlage XVIII)
 Maak het zo eenvoudig mogelijk voor de gebruiker, vraag wat de gebruiker wil.
 Zorg ervoor dat meerdere omgevingen met elkaar verbonden worden, waardoor ze
toegankelijk worden. Hierdoor maakt het voor de gebruiker niet uit waar hij of zij zich
bevindt. (Bijlage XIX)
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6.0 Conclusies en aanbevelingen
In dit afsluitende hoofdstuk worden op basis van de onderzoeksresultaten conclusies getrokken
ten aanzien van een nieuw in te richten sociaal intranet bij de gemeente Groningen. De conclusies
zijn weergegeven per deelvraag in paragraaf 6.1. zodat in de eindconclusie in paragraaf 6.2 de
centrale hoofdvraag en de daarbij geformuleerde onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden.
Tenslotte worden in paragraaf 6.3 de aanbevelingen gedaan die gebaseerd zijn op het gehele
afstudeeronderzoek met als leidraad de eindconclusie. De aanbevelingen zullen de
opdrachtgever inlichten over de strategische stappen die bij de inrichting van het nieuwe intranet
van de gemeente Groningen ondernomen moeten worden.

6.1 Conclusies deelvragen
In die hiernavolgende supparagrafen worden de deelvragen uit hoofdstuk 1 beantwoord.

6.1.1 Deelvraag 1
De eerste deelvraag luidt:
“Welke ontwikkelingen en trends vinden er plaats op het gebied van intranet met social media (in
het bijzonder de social media ‘technieken’ en intranet strategieen)?”
Een belangrijke constatering uit de onderzoeksresultaten is, dat het intranet in zijn algemeenheid
een ontwikkeling heeft ondergaan. Deze ontwikkeling richt zich met name op de veranderende rol en
invloed van de gebruiker. Deze gebruiker heeft namelijk een centrale rol verworven binnen het
intranet. Het intranet heeft een metamorfose doorgemaakt van een passief intranet naar een
interactief en dynamisch intranet. Deze algehele metamorfose van het intranet is onder andere
mogelijk gemaakt door de integratie van social media oplossingen (technieken). Een belangrijk
gegeven hierbij is dat social media niet alleen de technische mogelijkheden biedt, maar vooral de
onderliggende doelen ondersteunt om te komen tot andere interactie, samenwerking en
kennisdeling tussen gebruikers.
Er zijn verschillende trends en ontwikkelingen waarneembaar in het domein van intranet (met social
media integratie) blijkens de onderzoeksresultaten:
 Het intranet is een online centrale werkomgeving geworden die niet alleen uit een digitale
informatievoorziening bestaat, maar tevens bedrijfsproces-gerelateerde activiteiten en
applicaties behelst;
 Het intranet biedt personalisatie mogelijkheden, hierdoor kan de gebruiker de indeling
(inhoud en uiterlijk) van de intranet-omgeving naar eigen wens inrichten, hetgeen ook wel de
persoonlijke startpagina (persoonlijk dashboard) wordt genoemd;
 Intranet wordt meer en meer de plek waar medewerkers kunnen reageren op geplaatste
content zodat men onderlinge verbanden kan leggen en verbindingen kan aangaan, hiermee
kan men netwerken en communities bouwen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van Wiki’s en
blogs;
 Het aanbieden van samenwerkingstools en werkomgevingen op het intranet draagt bij aan
teambuilding;
 Blogs, discussiefora, sociale netwerk sites en microblogging zijn de meest ingezette social
media oplossingen op een intranet;
 Door middel van social media diensten, als Yammer en Twitter wordt real-time
communicatie gerealiseerd;
 Op organisatorisch niveau worden strategische beslissingen genomen ten aanzien van
interne en externe digitale communicatiekanalen;
 Mobiliteit van het intranet krijgt een steeds grotere rol.
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Tenslotte kan geconstateerd worden dat de infrastructuur van een intranet niet noodzakelijk uit één
centraal systeem hoeft te bestaan, maar kan opgebouwd zijn aan de hand van verschillende
systemen die gezamenlijk één geheel vormen.

6.1.2 Deelvraag 2
De tweede deelvraag luidt:
“Welke relevante praktijkvoorbeelden zijn er op het gebied van intranet met social media integratie
en geven een zicht op de randvoorwaarden en mogelijke valkuilen?”
De intranetten van Rijkswaterstaat en Gemeente Haarlem kunnen dienen als goede
praktijkvoorbeelden aangezien deze organisaties ook overheidsinstanties betreffen. Daarnaast zijn er
een aantal overeenkomsten te benoemen tussen de gemeente Groningen en deze
overheidsinstanties die het aannemelijk maken dat de gemeente Groningen iets kan leren van de
processen die hier hebben plaatsgevonden en op deze wijze inzicht geven aan de gemeente
Groningen in de mogelijke randvoorwaarden en valkuilen van een dergelijk proces. Zo heeft er
binnen de gemeente Haarlem voorafgaand aan de invoering van een nieuw (sociaal) intranet een
soortgelijke discussie plaatsgevonden zoals die thans ook gaande is binnen de gemeente Groningen
ten aanzien van het feit dat het intranet ‘eenrichtingsverkeer’ is. De gemeente Groningen maakt
thans gebruik van Yammer: Rijkswaterstaat maakt tevens gebruik van Yammer in de toepassing van
haar (sociaal) intranet.
Uit deze praktijkvoorbeelden zijn twee opvallende aspecten naar voren gekomen die kunnen
fungeren als randvoorwaarde voor het realiseren van een nieuw (sociaal) intranet. Namelijk het
aangaan van een samenwerking onder het mom van “je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden”.
En ook het opzetten van een marketingcampagne waardoor zoveel mogelijk draagvlak wordt
gecreëerd door het instrueren en informeren van de medewerkers.
Tenslotte volgen uit het onderzoek een aantal opvallende inzichten die kunnen worden beschouwd
als randvoorwaarden.
 Het formuleren van doelstellingen;
 Het betrekken van medewerkers bij de ontwikkeling, inrichting of fine-tuning van de
intranet-oplossing.
 Een platform dat toekomstgericht- en bestendig is; rekening houdend met het feit dat er
sprake is van een continue ontwikkelingsproces en dat er flexibiliteit nodig is om nieuwe
functionaliteiten te waarborgen;
 Het ontsluiten van functionaliteiten via één centrale omgeving, waarbij sprake is van zo min
mogelijk inlogmomenten voor de gebruiker (Single Sign-on);
 Het inzetten van medewerkers als ambassadeurs die actief bijdragen en hun collega’s
stimuleren;
 Het opstellen van richtlijnen aangaande het interne en externe gebruik van social media.

6.1.3 Deelvraag 3
De derde deelvraag luidt:
“Wat zijn de gebruikersbehoeften, zowel vanuit het perspectief van de
organisatie als vanuit het perspectief van individuele medewerkers?”
Organisatie perspectief
Gebleken is dat de organisatie (op het niveau van de beleidsmakers) van mening is dat de gebruiker
op korte termijn de navolgende behoeften heeft ten aanzien van het huidige (sociaal) intranet:
 Een meer stabiel en betrouwbaar achterliggend systeem van het intranet;
 Actualisering personeelsformatie in de personeel-zoek-functionaliteit van het intranet;
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Het faciliteren van interactie.

Omtrent een nieuw te vormen (sociaal)intranet zijn volgens de organisatie (op het niveau van de
beleidsmakers) de volgende behoeften van de gebruiker op langer termijn aanwezig:
 De mogelijkheid van een persoonlijk dashboard;
 Het integreren van de huidige informatievoorziening in hiervoor genoemde persoonlijke
dashboard, met de mogelijkheid tot personalisatie van de informatie.
Medewerkers perspectief
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de individuele medewerkers op grond van hun
ervaringen met het huidige intranet behoefte hebben aan verbetering en uitbreiding van de
volgende intranetfunctionaliteiten:





Een beheersbare nieuwsvoorziening door middel van het kunnen filteren en sorteren van
nieuwsberichten op basis van eigen voorkeuren. Daarnaast een betere ontsluiting van de
informatie door de nieuwsitems in de vorm van headlines en links aan te bieden en in een
driedelige structuur weergegeven;
Een meer omvattender ‘zoek-personen-functionaliteit’ die meer inzicht geeft in wie welke
kennis en expertise heeft en de doorzoekbaarheid vergroot. Daarnaast dienen de
medewerkersprofielen eenvoudig te kunnen worden geactualiseerd;
Een gepersonaliseerde intranetomgeving in de vorm van een persoonlijke startpagina
(persoonlijk dashboard) waarbij de volgende aspecten zijn gewaarborgd: de gewenste
inrichting en functionaliteiten, geen inlogprocedures en de mogelijkheid om te schakelen
tussen verschillende omgevingen.

De overige behoeften variëren zeer sterk, zo zijn er individueel nog de volgende specifieke behoeften
gesignaleerd:
 De waarborging van mobiliteit door toegang tot het intranet via een smartphone;
 De mogelijkheid tot het voeren van discussies met collega’s op het intranet;
 Meer gespecificeerde zoekmogelijkheden per dienst;
 Meer duidelijkheid over wie de verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van (de inhoud van)
het intranet;
De behoeften zijn in de volgende kernwoorden samen te vatten: personalisatie, in- en
overzichtelijkheid, laagdrempeligheid, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.
Tenslotte is een belangrijke constatering dat de medewerkers zich ten aanzien van een nieuw
(sociaal) intranet vooral richten op de (onderliggende) doelen die zij belangrijk vinden en willen
bereiken. Hierbij gaat het om aspecten als: in contact treden en interacteren met collega’s,
uitwisselen van informatie/kennis en communiceren/samenwerken met externe personen.
Hierbij blijkt dat het vertrekpunt en de rode draad, van waaruit men zich tot het nieuwe intranet wil
wenden is gericht op het niet opnieuw willen uitvinden van het wiel. Daarnaast wordt het nieuw
(sociaal) intranet in samenhang gezien met de nieuwe digitale werkplek en kan het ingezet worden
om de huidige organisatiecultuur en -structuur te veranderen.

6.1.4 Deelvraag 4
De vierde deelvraag luidt: “Welke randvoorwaarden en factoren vanuit de organisatie zijn van invloed
op de social media oplossing(en) en voor langere termijn oplossing?”
Uit het onderzoek kunnen een aantal aspecten worden onderscheiden die direct of indirect gevolgen
hebben op de social media oplossing(en) en voor een langere termijn oplossing.
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Deze aspecten kunnen ondergebracht worden in drie segmenten: medewerkers, organisatie en
techniek. Deze segmenten staan in verband met elkaar en beïnvloeden elkaar.
Afbeelding 5. Medewerker, Organisatie en Techniek

Bron: Paul Goedhart (2012)

1ste aspect
Bij dit aspect zijn er verschillende domeinen die in elkaar verstrengeld zijn, zijnde: ‘Het Nieuwe
Werken’, ‘De Nieuwe Digitale Werkplek’ en samenwerkingssoftware.
Een belangrijke bevinding is dat de medewerkers centraal gesteld moet worden om ‘Het Nieuwe
Werken’ te kunnen realiseren. De medewerkers moeten de vrijheid en ruimte krijgen om zelf te
bepalen waar, wanneer, hoe, waarmee en met wie zij willen werken. Om Het Nieuwe Werken te
kunnen ondersteunen en waarborgen binnen de gemeente Groningen worden in het technologische
domein van de organisatie grote veranderingen doorgevoerd. De huidige digitale werkplekken
(desktop en bijhorende besturingssysteem en softwarepakketen) worden vanaf 2012 gefaseerd
vervangen door een nieuwe digitale werkplek. Om dit te kunnen realiseren zullen zowel hardware als
software matige veranderingen worden door gevoerd in de communicatie- en
informatievoorzieningen van de organisatie. Eén van deze veranderingen is dat er gebruik wordt
gemaakt van een samenwerkingssoftware.
Uit het onderzoek is gebleken dat het intranet op zekere wijze een onderdeel van of in samenhang
met de nieuwe digitale werkplek kan komen te staan. Echter is er nog onduidelijkheid ten aan zien
van in welke hoedanigheid dit gestalte moet gaan krijgen. Het intranet kan namelijk een onderdeel
zijn van de samenwerkingssoftware of losstaand hiervan worden geïntegreerd.
Daarnaast is er nog een meewegende factor omtrent in hoeverre de samenwerkingssoftware
bepaalde intranetfunctionaliteiten kan vervangen. De samenwerkingssoftware biedt namelijk
uitgebreidere en betere voorzieningen, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om de huidige intranet
functionaliteiten niet meer onder te brengen op het intranet, maar in de samenwerkingssoftware.
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Een concreet voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het opnemen van de huidige intranetfunctionaliteit
‘zoeken-personen-functionaliteit’ in de samenwerkingssoftware, in plaats van op het intranet.
Tenslotte kan geconstateerd worden dat tijdens de ontwerpfase van de nieuwe digitale werkplek in
bepaalde mate is nagedacht over welke meerwaarde social media kan hebben in het onderliggende
systeem (samenwerkingssoftware). Bijvoorbeeld het ontsluiten van LinkedIn profiel informatie.
Tevens is naar voren gekomen dat er in samenwerking met de leverancier van de
samenwerkingssoftware een verregaand onderzoek zal worden gevoerd naar de
integratiemogelijkheden van bestaande social media oplossingen in de samenwerkingssoftware.
Tenslotte blijkt dat de organisatie (op het niveau van de beleidsmakers) niet concreet weet wat er
moet worden verstaan onder ‘De Nieuwe Digitale Werkplek.’
2de aspect
Uit het onderzoek blijkt er een projectsysteem en een ‘community site’ te worden gebruikt, deze
fungeren als communicatie- en informatievoorziening voor de medewerkers.
Een belangrijke constatering is dat beide voorzieningen niet als toereikend kunnen worden
beschouwd en daardoor niet door de medewerkers volledig worden gebruikt. Dit is onder andere toe
te schrijven aan het niet aansluiten bij de functionele behoeften en het ontbreken van
laagdrempeligheid en toegankelijkheid.
de

3

aspect

Gebleken is dat de organisatie (op het niveau van de beleidsmakers) ten aan zien van een nieuw
(sociaal) intranet zeer uitlopende opvattingen en inzichten heeft. De belangrijkste punten die naar
voren komen zijn:
 Bruggenbouwer (tussenpersoon);
Samenwerking verbeteren tussen de afdeling ICT en Communicatie.
 Mobiliteit en laagdrempeligheid;
Het weghalen van technologische drempels en aansluiten bij plaats- en
tijdsonafhankelijkheid.
 Organisch groeien ;
Een nieuw (sociaal) intranet niet reguleren of opleggen.
 Menselijke interactie;
Menselijke interactie laten groeien door een norm te creëren waarbij het veilig en
gebruikelijk is om interactief bezig te zijn.
 Open cultuur;
Kennis- en informatiedeling is gebruikelijk, het belonen van kennisdeling, fouten maken is
mogelijk en vertrouwen tussen leidinggevende en zijn medewerkers
 Het ontsluiten van netwerken in plaats van kennis;
Het inzichtelijk maken van de talenten van de medewerker.
 Reacties;
Het terugkoppelen van de reacties, zodat duidelijk wordt wat er mee gebeurd is.
 Betrokkenheid van medewerkers;
Medewerkers betrekken bij de doorontwikkeling en de uitbouw van het intranet.
 Digitaal samenwerken faciliteren;
 Alleen noodzakelijke functionaliteiten aanbieden;
 Ambassadeurs inzetten;
 Toekomstbestendige oplossingen.

47

4de aspect
Gebleken is dat de organisatie (op het niveau van de beleidsmakers) de huidige intranetvisie als
relevant beschouwd ten aanzien van de huidige werkwijze en cultuur van de organisatie. Echter is de
visie niet gespecificeerd genoeg, hetgeen in een nieuwe visie duidelijk moet worden verwoord.
5de aspect
Gebleken is dat de Enterprise Social Network ‘Yammer’ een vrijblijvend en proefondervindelijke
social media oplossing is binnen de organisatie. Ongeveer 1 op de 5 medewerkers heeft een account
op Yammer. Het aantal accounts is de afgelopen vijf maanden gegroeid met 130 accounts. Het totaal
accounts staat hierdoor op 710.
Het blijkt dat Yammer ingezet wordt om interactie en kennisdeling tussen de medewerkers te
faciliteren. Dit uit zich onder meer door dat medewerkers organisatiebreed informatie en ervaringen
delen , vragen stellen en beantwoorden en probleemstellingen voorleggen.
Tenslotte zijn er een aantal punten ter verbetering van Yammer voorgedrage, namelijk een actievere
rol weggleggen voor het management, het medium tot een verplichting maken, de mogelijkheid tot
samenwerking creëren met externen en publicatie van intranetberichten.
6de aspect
Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat de weblogs op het intranet gelezen worden. Echter het
gebruik maken van de reactie mogelijkheid wordt achter wege gelaten. De reden hiervoor kan zijn
dat onduidelijk is wat er met de input gebeurt of omdat het voor de medewerker niet gebruikelijk is
om online te reageren.

6.1.5 Deelvraag 5
De vijfde deelvraag luidt:
“Wat zijn de succes- en risicofactoren bij het inrichten van een intranet met
social media integratie?”
Uit het onderzoek zijn verschillende factoren naar voren gekomen die (potentieel) bepalend zijn voor
het inrichten van een sociaal intranet. Indien deze succesfactoren niet of niet voldoende worden
nagestreefd bij de realisatie van een nieuw (sociaal) intranet, hebben deze tevens te gelden als
risicofactoren en moeten dus ook als zodanig worden gelezen.
 Er dient in samenwerking met het top management een collectief streefpunt ten aanzien van
het intranet te worden gerealiseerd, waarmee richting wordt gegeven, een (referentie)kader
wordt gesteld en waaraan getoetst kan worden. Een streefpunt ligt aan de basis voor het
vertrouwen, geloof en motivatie van de medewerkers en zorgt tevens voor een draagvlak
hoog en laag in de organisatie. Dit alles wordt gewaarborgd in een intranetvisie;
 Er moet een duidelijk beleid worden gevoerd met betrekking tot wie, wat, waar(voor) doet
ten aanzien van het intranet, zodat de besluitvorming en de daaruit voortvloeiende
processen georganiseerd plaatsvinden. Dit kan door het opstellen van intranet governance
(programma management);
 Er moet sprake zijn van open communicatie richting de medewerkers aangaande de keuzes
die worden gemaakt op het gebied van social media. Dit zorgt ervoor dat medewerkers over
de streep getrokken worden. Dit kan worden gerealiseerd door het uitgeven van een
officiële statement.
 Er moet aandacht geschonken worden aan het bevorderen van de acceptatie en gebruik van
het intranet, het verbinden van medewerkers met elkaar en het verschaffen van
duidelijkheid over de (ongeschreven) regels die gelden. Om dit te kunnen bewerkstelligen
moet er sprake zijn van off- en online ondersteuning en begeleiding van de medewerkers.
Om dit te kunnen faciliteren moet er sprake zijn van community management. Om het
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community management ten uitvoering te kunnen brengen zijn één of meerdere zogeheten
community managers nodig.
Er moet gezocht worden naar enthousiaste medewerkers die actief een bijdrage willen
leveren en helpen met de verspreiding van positieve signalen ten aanzien van het intranet.
Dit kan bewerkstelligd worden door het aanstellen van zogeheten ambassadeurs.
Er moet voorkomen worden dat één afdeling een leidende factor heeft ten aanzien van het
intranet. Intranet heeft betrekking op alle afdelingen van een organisatie en hierdoor is het
belangrijk dat er duidelijk beeld wordt verkregen over de eindgebruikers, de taken en daar
bijbehorende processen. Om deze inzicht te kunnen verschaffen is het belangrijk om een
projectteam op te zetten bestaande uit verschillende disciplines.
Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat het opzetten van een intranet een
langdurig traject is en dat er sprake moet zijn van stapsgewijs (her)ontwikkelen en uitrollen.
Aldus moet er sprake zijn van gefaseerd uitrollen. Hierbij is het van belang om de progressie
(ontwikkelingen en resultaten) van het intranettraject te presenteren aan de eindgebruikers,
dit creëert namelijk vertrouwen.
Van oudsher zijn communicatie afdelingen verantwoordelijk voor (interne) nieuwsgaring en
het beheer van intranet. Echter bij een sociaal intranet draait het er voornamelijk om dat
medewerkers worden gestimuleerd om kennis te delen. Het is belangrijk dat medewerkers
bewust worden gemaakt en het nut er van inzien om kennis te delen, daarom is een nieuwe
invulling en aanpak van de afdeling communicatie van belang.
Het is belangrijk om de onkunde en onzekerheid bij de medewerkers weg te halen en ze
inzicht te geven in hoe iets werkt. Dit kan weggenomen worden door de medewerkers goed
te informeren en te begeleiden. Het informeren en begeleiden kan door middel van
workshops en trainingen worden gerealiseerd. Een belangrijke insteek hierbij is het
aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers waardoor ze aldoende
ervaring en kennis op doen.

Uit het onderzoek zijn de navolgende specifiek genoemde risico’s te destilleren:
 Stel niet te hoge verwachtingen aan de oplossing, in die zin dat het mogelijk is dat deze voor
honderd procent zal aansluiten bij de gebruiker. Het verbinden van mensen en technologie is
namelijk moeilijk en haast niet te realiseren.
 Zorg voor een goede aansluiting van het intranet op de core-business van de organisatie.
Het intranet kan alleen een duidelijke meerwaarde realiseren indien deze is opgericht in het
verlengde van de kernactiviteiten van de organisatie;
 Maak een weloverwogen beslissing bij het maken van de keuze voor een technologie om
een sociaal intranet mee te bouwen;
 Sluit op voorhand geen doelgroepen uit op grond van de verkeerde vooronderstelling dat
deze geen gebruik gaan maken van het nieuwe (sociale) intranet.
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6.2 Eindconclusie
Naar aanleiding van de beantwoording van de deelvragen in de voorliggende paragrafen, wordt in
deze paragraaf de twee onderzoeksvragen en de centrale hoofdvraag beantwoord.
De eerste onderzoeksvraag luidde:
Welke social media oplossing(en) kan de gemeente Groningen op korte termijn inzetten op het
nieuwe gemeentelijke intranet om de gebruikersbehoeften te dekken?
Deze onderzoeksvraag is niet eenvoudig te beantwoorden, aangezien een nieuwe gemeentelijke
intranet en de te kiezen soorten social media oplossing(en) veelal verweven zijn met een
onderliggende behoefte en een ander organisatorische vraagstuk.
Concreet kan worden gesteld dat door verbeteringen en/of het doorvoeren van uitbreidingen
op bestaande intranetfunctionaliteiten de gemeente Groningen kan inspelen op de
gebruikersbehoeften. Hierbij gaat het om intranetfunctionaliteiten zoals de nieuwsvoorziening en de
‘zoek-personen-functionaliteit’. Deze intranetfunctionaliteiten dienen ook voor het nieuwe
gemeentelijke intranet te worden gewaarborgd in deze hoedanigheid.
De nieuwsvoorziening dient volledig beheerd en geëxploiteerd te kunnen worden naar eigen inzicht.
Daarbij is het van belang dat de ontsluiting van de informatie in de nieuwsvoorziening zo
laagdrempelig mogelijk wordt gemaakt. Dit kan worden gewaarborgd door de vormgeving van de
berichtgeving te versimpelen en krachtiger te maken en daarnaast de berichtgeving in een
overzichtelijke structuur weer te geven.
De ‘zoek-personen-functionaliteit’ dient over uitgebreide zoekmogelijkheden te beschikken en
geactualiseerde en specifieke informatie te omvatten. Deze informatie betreft de afzonderlijke
kennis en expertise van de medewerkers.
Naast het uitbreiden en verbeteren van de bestaande intranetfunctionaliteiten kan de gemeente
Groningen ook inspelen op gebruikersbehoeften door een nieuwe voorziening op het intranet te
faciliteren. Deze voorziening betreft het kunnen personaliseren van de startpagina van het intranet,
hetgeen beter bekend staat als ‘persoonlijke startpagina / dashboard’. Deze startpagina dient naar
eigen voorkeur te kunnen worden aangepast qua indeling en functionaliteiten. Ter verduidelijking: de
medewerkers vinden dat deze voorziening op langere termijn moet worden gerealiseerd. Dit komt
overeen met hetgeen dat tevens vanuit de organisatie wordt aangegeven.
Zoals in het begin van deze paragraaf is vermeld is er een ander organisatorische vraagstuk
dat meespeelt of bepalend is voor social media oplossing(en) op een nieuw intranet.
Dit vraagstuk betreft de nieuwe digitale werkplek en het onderliggende systeem.
(samenwerkingssoftware).
Het is gebleken dat het intranet bij voorkeur een onderdeel moet gaan vormen van de nieuwe
digitale werkplek. Echter heerst er onduidelijkheid over welke rol het intranet kan krijgen in de
samenwerkingssoftware. De aanleiding hiervan is dat het intranet namelijk een integraal onderdeel
of als standalone oplossing geïntegreerd kan worden in de samenwerkingssoftware.
Gezien het feit dat zowel het intranet als de samenwerkingssoftware in enige vorm of op enigerlei
wijze in de toekomst met elkaar kunnen worden verbonden is het van belang om inzicht te krijgen in
de mogelijkheden en ontwikkelingen die zich voordoen met betrekking tot de
samenwerkingssoftware.
Recent inzicht toont aan dat de samenwerkingssoftware beschikt over uitgebreide mogelijkheden en
functionaliteiten die kunnen fungeren als vervanging van bestaande intranetfunctionaliteiten.
Een ander inzicht toont aan dat betreffende de samenwerkingssoftware enigszins is gekeken naar
welke meerwaarde social media zou kunnen hebben en hierop volgend blijkt dat in de nabije
toekomst onderzocht gaat worden welke integratiemogelijkheden er zijn van social media met de
samenwerkingssoftware.
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Allesomvattend is dat de samenwerkingssoftware als wel een zeer belangrijke ontwikkeling moet
worden gezien die niet onderschat mag worden en niet los gezien kan worden van een nieuw
gemeentelijk intranet.
Om terug te komen op de onderzoeksvraag: Uit het onderzoek is gebleken dat er binnen de
organisatie er een social media oplossing wordt gebruikt, namelijk een Enterprise Social Network,
genaamd Yammer. De afgelopen vijf maanden hebben 130 medewerkers een account aangemaakt
op Yammer. Dit brengt het totaal aantal accounts op circa 700 sinds de ingebruikname van Yammer.
Dit kan beschouwd worden als een gestage positieve groei. Hieruit kan logischerwijs worden afgeleid
dat Yammer voorziet in een bepaalde behoefte. Dit is een ontwikkeling welke de organisatie zeker
niet ter zijde kan schuiven. Yammer is vooralsnog voor nu de meest potentiele en gedegen social
media oplossing om als organisatie te overwegen om mee veder te gaan.
De tweede onderzoeksvraag luidde:
Welke mogelijke strategische opties staan de gemeente Groningen ter beschikking om een nieuw
gemeentelijk intranet (met social media integratie) succesvol te laten verlopen?
Er kunnen verschillende strategische opties gedestilleerd worden uit de deelvragen die aan de basis
voor zowel een korte als lange termijn benadering van een intranet (met social media integratie)
staan. Deze aspecten kunnen worden onderverdeeld in vier strategische pijlers. Om een beter inzicht
te verschaffen zijn de strategische pijlers met bijbehorende strategische opties visueel weergegeven.
(zie afbeelding 6)
Afbeelding 6. Intranetpiramide ‘Goedhart’

Bron: Paul Goedhart (2012)
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Strategische voorwaarde
De strategische voorwaarde van een intranet (met social media integratie) bestaat uit vier aspecten,
namelijk:
 Formuleer in samenwerking met het topmanagement een duidelijke intranetvisie en een
specifiek doel. Door een collectief streefpunt en doelstelling te realiseren ontstaat er
duidelijkheid waarvoor het intranet staat, waar naartoe gewerkt wordt en aan welke eisen
het moet voldoen. Logischerwijs creëert dit draagvlak en geeft dit de medewerkers
vertrouwen, geloof en motivatie;
 Richt een organisatiebeheer in rondom het intranet. Door het opstellen van een beleidsplan
(Intranet governance), waarin is vastgelegd wie, wat, waar(voor) verantwoordelijk is en
uitvoert, kan de besluitvorming en de daaruit voortkomende processen georganiseerd
plaatsvinden. Hiermee wordt de beheersbaarheid vergroot en de uitvoering van het intranet
gewaarborgd;
 Zet een projectteam op dat bestaat uit verschillende disciplines. Disciplines die een duidelijk
beeld hebben over de eindgebruikers, de taken en daar bijhorende processen. Hierdoor
kunnen de daadwerkelijke benodigdheden betreffende het intranet concreet worden
gemaakt;
 Kies voor een gefaseerde uitrol van het intranet. Het opzetten van een intranet zijn
langdurige trajecten. Stapsgewijs ontwikkelen en uitrollen is noodzakelijk. Hierdoor wordt
het opzetproces van het intranet behapbaar en tevens kan de voortgang die gemaakt word,
worden gepresenteerd aan de eindgebruikers, hetgeen weer zorgt voor vertrouwen.
Strategisch fundament
Het strategische fundament van een intranet (met social media integratie) bestaat uit twee
hoofdcomponenten die technisch gerelateerd zijn.
 De eerste component betreft het platform waarop het intranet draait. Er dient een platform
te komen dat toekomstgericht- en bestendig is. Hierdoor kan een continue
ontwikkelingsproces worden gewaarborgd en de nodige flexibiliteit worden geboden om
nieuwe functionaliteiten toe te voegen.
 De tweede component betreft de intranetomgeving. Er moet op het intranet één centrale
werkomgeving geschapen worden die de digitale informatievoorziening en bedrijfsprocesgerelateerde activiteiten en applicaties ontsluit. Hierop aanvullend is het van belang dat in de
centrale werkomgeving sprake is van een persoonlijk startpagina. Door dit te realiseren
kunnen de volgende aspecten worden gewaarborgd:
o Personalisatie: de medewerker kan de indeling (inhoud, uiterlijk en functionaliteiten)
van de intranet-omgeving naar eigen wens inrichten
o Laagdrempeligheid en toegankelijkheid: geen meerdere inlogprocedures (Single Signon) en de mogelijkheid tot het schakelen tussen verschillende omgevingen.
Strategische succesfactoren
De strategische succesfactoren voor een intranet (met social media integratie) zijn:
 Het creëren van medewerkersbetrokkenheid bij de (door)ontwikkeling, inrichting of finetuning van de intranetoplossing. Dit zorgt ervoor dat de oplossing continue kan worden
verbeterd op basis van de input van medewerkers;
 Het aanstellen van ambassadeurs. Dit zorgt ervoor dat er een actieve bijdrage wordt
geleverd, de verspreiding van positieve signalen binnen de organisatie plaatsvindt en dat
collega’s gestimuleerd worden om deel te nemen;
 Het verzorgen van community management door het inzetten van één of meerdere
community managers. Dit waarborgt de off- en online ondersteuning en begeleiding van
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medewerkers. Hierdoor kan de acceptatie en het gebruik van het intranet worden
bevorderd, medewerkers met elkaar worden verbonden en de (ongeschreven) regels worden
aangeleerd;
Het creëren van open communicatie. De keuzes die gemaakt worden omtrent social media
moeten in een officiële statement gecommuniceerd worden richting de medewerkers.
Hierdoor kunnen medewerkers over de streep getrokken worden om het te gaan gebruiken;
Het verzorgen van workshops en trainingen. Belangrijk hierbij is dat het gerelateerd wordt
aan het werk van de deelnemers en dat er aldoende kennis en ervaring wordt opgedaan.
Hierdoor wordt de mogelijke onkunde en onzekerheid weggehaald bij de medewerker en
daarnaast geeft het de medewerker duidelijk inzicht in hoe iets werkt.

De strategische kernwoorden die centraal staan bij een intranet (met social media integratie) zijn:









Draagvlak;
Personalisatie;
Beheersbaar;
Laagdrempelig;
Toegankelijk ;
Behapbaar;
Acceptatie.

De hoofdvraag luidde:
“Hoe kan de gemeente Groningen op zowel korte als lange termijn invulling geven aan het
gemeentelijk intranet met inachtneming van social media oplossingen?”
Het antwoord op deze hoofdvraag is sterk afhankelijk van de vraag hoe het gemeentelijk intranet en
de nieuwe digitale werkplek zich tot elkaar zullen gaan verhouden. Hetgeen duidelijk is, is dat de
voorkeur uitgaat naar het gemeentelijk intranet dat een onderdeel moet gaan vormen van de nieuwe
digitale werkplek. Echter is onduidelijk hoe deze vorming tot stand moet komen, waar de grens
precies ligt en wat daarvan de consequenties zullen zijn voor het gemeentelijk intranet. De
onduidelijkheid betreft de vraag of het gemeentelijk intranet een integraal onderdeel moet worden
van het onderliggende systeem (samenwerkingssoftware) van de nieuwe digitale werkplek of dat het
gemeentelijk intranet als losstaand geheel gekoppeld moet worden met het systeem.
In beide situaties zal het gemeentelijk intranet in verbinding komen te staan met het onderliggende
systeem van de nieuwe digitale werkplek. Hierdoor ontstaat er een nieuwe situatie, waarin een
nieuwe afweging van mogelijkheden ontstaan ten aanzien van de huidige intranetfunctionaliteiten
en mogelijke social media ‘oplossing(en)’ voor het gemeentelijk intranet.
Het onderliggende systeem van de nieuwe digitale werkplek beschikt namelijk over uitgebreidere
mogelijkheden en functionaliteiten die ter vervanging kunnen dienen van de huidige
intranetfunctionaliteiten. Hierdoor rijst de vraag in hoeverre deze vervangingsmogelijkheden een
reële optie kunnen zijn ter overweging.
Daarnaast is in de context van social media en het onderliggende systeem van de nieuwe digitale
werkplek in bepaalde mate onderzocht welke meerwaarde social media zou kunnen bieden,
bovendien ligt er nog een onderzoek in het verschiet waarbij onderzocht zal worden welke
integratiemogelijkheden er zijn met betrekking tot bestaande social media oplossingen en de
samenwerkingssoftware. Hiermee rijst er een nieuwe vraag: in hoeverre zal social media een
onderdeel uit gaan maken van de samenwerkingssoftware, welke social media oplossingen zullen dit
worden en wordt hiermee niet de grondslag afgekalfd voor het inzetten van mogelijke social media
oplossingen op een gemeentelijk intranet?
In het kader van deze gehele situatie is zowel op korte als lange termijn de invulling van het
gemeentelijk intranet met inachtneming van social media oplossingen niet concreet te benoemen.
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Dit komt doordat er (te) veel onduidelijkheid en onzekerheid bestaat over wat nu concreet de
bedoeling is van de nieuwe digitale werkplek in combinatie met het gemeentelijk intranet.
Losgezien van de hiervoor genoemde situatie kan op korte termijn de social media oplossing
Enterprise Social Network ‘Yammer’ wel een uitkomst bieden. Het is de oplossing die het meest voor
de hand ligt omdat het reeds binnen de organisatie wordt gebruikt. Yammer laat een progressie zien
in het aantal groeiende accounts , dus voorziet Yammer logischerwijs in bepaalde behoeften.
Losgekoppeld van het gedeelte ‘met inachtneming van social media oplossingen’ in de hoofdvraag,
kan invulling op korte termijn worden gegeven aan het gemeentelijke intranet door de volgende
intranetfunctionaliteiten te verbeteren en/of uit te breiden.
o De nieuwsvoorziening;
o De ‘zoek-personen-functionaliteit’;
Daarnaast kan invulling worden gegeven aan het gemeentelijk intranet door een nieuwe voorziening
te realiseren. Deze voorziening betreft ‘Persoonlijke Startpagina’.
Tenslotte kan voor zowel de korte als langer termijn invulling worden gegeven aan het gemeentelijk
intranet door de strategische opties (onderverdeeld in strategische pijlers) te beheersen. Deze
strategische opties staan aan de basis van een intranet (met social media integratie).
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6.3 Aanbevelingen
Uit het onderzoek zijn een aantal punten naar voren gekomen die als handvat dienen te worden
gebruikt voor zowel de korte als lange termijn benadering van het gemeentelijk intranet.
Deze punten zijn vertaald in de vorm van aanbevelingen en worden hieronder weergegeven en
toegelicht:
Samenwerkingssoftware – Gemeentelijke intranet
Er dient besluitvorming plaats te vinden omtrent de samenhang van de samenwerkingssoftware en
het gemeentelijk intranet. In het kader van deze samenhang moet duidelijkheid worden gecreëerd of
het gemeentelijk intranet onderdeel moet worden van de samenwerkingssoftware of dat er sprake is
van een zogeheten losstaand intranet (standalone platform)dat geïntegreerd wordt met de
samenwerkingssoftware.
Hierbij is het van belang om voor ogen te houden dat dit op zeer korte termijn moet worden
gerealiseerd, omdat begin 2012 de daadwerkelijk bouw van ‘De Nieuwe Digitale Werkplek’ van start
gaat. Hier moet dus tijdig op in gespeeld worden.
In het belang van het gemeentelijke intranet is het noodzaak om meer inzicht te creëren in de
volgende twee vragen:
o In hoeverre gaat social media onderdeel uitmaken van ‘De Nieuwe Digitale Werkplek’ en
welke mogelijke social media oplossingen zouden dit kunnen betreffen? En staat dit niet in
schril contrast met hetgeen dat men voor ogen heeft met het gemeentelijk intranet?
o Welke uitgebreidere mogelijkheden en functionaliteiten biedt de samenwerkingssoftware
die beschouwd kunnen worden als volwaardige vervangingsmogelijkheden van de bestaande
intranetfunctionaliteiten die gewaarborgd zijn op het huidige gemeentelijk intranet?
Social media oplossing: Enterprise Social Network (Yammer)
Ten aanzien van de social media oplossing: Enterprise Social Network ‘Yammer’ is het belangrijk om
een vervolg onderzoek op te zetten. In dit onderzoek dienen twee aspecten uiteen te worden gezet:
o Hoe kan ‘Yammer’ geïntegreerd worden met het (huidige) gemeentelijk intranet. Belangrijk
aspect bij de integratie is dat er rekening wordt gehouden met het feit dat er sprake moet
zijn van zo min mogelijk inlogprocedures voor de eindgebruiker. De voorkeur is om helemaal
geen inlogprocedures te hebben waardoor de toegankelijkheid en laagdrempeligheid wordt
bevorderd. Dit kan gerealiseerd worden door gebruik te maken Single Sign-On.
o Gezien het feit dat ongeveer één op de vijf medewerkers een account heeft op Yammer is
het van belang om te achterhalen waarom vier van de vijf medewerkers nog geen account
heeft. Heeft dit te maken met onwetendheid of bestaat er een bepaalde angst om het te
gebruiken? Dit kan worden weggenomen door meer bekendheid te genereren rondom
Yammer;
Strategische intranetpiramide
Het advies is om bij het opzetten van een nieuw gemeentelijk intranet de intranetpiramide te
hanteren die visueel is weergegeven (zie afbeelding 6.) en uitgebreid is beschreven in de conclusie.
De piramide moet van onder naar boven worden gelezen en ook als zodanig worden gehanteerd.
Uitvoeren van kwantitatief onderzoek
Het uitgevoerde kwalitatieve onderzoek en de literatuurstudie kan als input fungeren voor
toekomstig uit te voeren kwantitatief onderzoek. Kwalitatief en kwantitatief zijn onlosmakelijk
verbonden en complementair aan elkaar. Het idee achter het uitvoeren van een kwantitatief
onderzoek is om de gebruikersbehoeften ten aanzien van social media binnen het gemeentelijk
intranet van de medewerkers verder in kaart te brengen en deze cijfermatig te versterken.
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Dit is noodzakelijk omdat in dit onderzoek slechts vijf medewerkers van verschillende disciplines zijn
ondervraagd waardoor dit een summiere indicatie is van hetgeen dat daadwerkelijk leeft onder de
medewerkers.
De meest passende methode voor het uitvoeren van een kwantitatief onderzoek onder een
medewerkers is een online survey-onderzoek, beter bekend als een online enquête. Deze
onderzoeksmethode brengt vele voordelen met zich mee zoals: hogere responsiviteit en goedkoper
dan traditionele methodes, plaats- en tijdonafhankelijk en minder sociaal wenselijke antwoorden.
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Bijlage I – Organisatie en context: beschrijving van de acht
gemeentelijke diensten
In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen, namelijk de organogram van de gemeente
Groningen en de omschrijvingen van acht gemeentelijke diensten.
Afbeelding 7. Organogram van de gemeente Groningen

Hieronder volgt een beschrijving van de acht gemeentelijk diensten:
 Bestuursdienst (BSD);
De Bestuursdienst fungeert als stafdienst voor het gemeentebestuur en houdt zich o.a. bezig
met het adviseren van het gemeentebestuur, ondersteuning verlenen aan het college van
B&W, coördinatie van het uitvoeren van het beleid op hoofdlijnen of bij grote projecten en
het ontwikkelen van kaders op het gebied van personeel, financiën, automatisering,
juridische zaken, communicatie, bestuurlijke stukkenstromen en besluitvormingsprocedures.
(Bestuursdienst, z.d.)
 Dienst Informatie en Administratie (DIA);
De DIA is verantwoordelijk voor interne en externe kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening. De kernactiviteiten van de DIA liggen op het terrein van algemeen,
bestuurlijke, facilitaire, belasting- en burgerzaken. Deze activiteiten zijn gericht op burgers,
bedrijven, bestuur en de eigen organisatie. (Dienst Informatie, z.d.)
 Ruimtelijk Ordening en Economische Zaken (RO/EZ);
De dienst RO/EZ houdt zich bezig met taken in het kader van economie en verkeer, bouwen
en wonen, groen en wegen. Eén van deze taken betreft het ontwikkelen, ontwerpen,
inrichten, aanleggen en onderhouden van ruimtelijke plannen en projecten in de stad
Groningen. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen
en ontheffingen met betrekking tot bouwen, grondgebruik, groen, verkeer, reclame en
parkeren. (Ruimtelijke Ordening, z.d.)
 Iederz
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De dienst Iederz (voorheen genaamd DSW ‘Dienst Sociale Werkvoorziening’) voert de Wet
Sociale Werkvoorziening (WSW) uit en biedt werkgelegenheid aan mensen “met een afstand
tot de arbeidsmarkt”, doorgaans mensen met een handicap. In verband hiermee ontplooit
Iederz een groot aantal commercieel gerichte activiteiten, die zijn ondergebracht in
verschillende (werkleer)bedrijven. Die bedrijven leveren talloze producten en diensten aan
verschillende afnemers. (Iederz, z.d.)
Dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE);
De dienst SOZAWE voert de Wet Werk en Bijstand “WWB” uit. Hierbij gaat het om het
inkomen voor de inwoners van de stad die tijdelijk of langdurig niet zelf in hun inkomen
kunnen voorzien. De dienst houdt zich o.a. bezig met inburgering, uitkeringsafhandeling,
gesubsidieerde arbeid, schuldsanering, bijzondere bijstand, jongerenloket, enzovoort.
(Dienst Sociale, z.d.)
Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn (OCSW)
De dienst OCSW is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en (deels) uitvoering van het beleid
dat betrekking heeft op educatie, cultuur, sport, recreatie, jeugd, welzijn, zorg en
minderheden. De dienst verzorgt bijvoorbeeld de subsidieaanvraag en afwikkelingen voor
welzijn- en maatschappelijke organisaties, musea, muziek- en theatergezelschappen, wijk- en
buurtverenigingen, festivals en evenementen, filmhuizen, onderwijsinstellingen,
sportverenigingen, dak- en thuislozen- en kinderopvang. (Dienst Onderwijs, z.d.)
Hulpverleningsdienst (HVD);
De Hulpverleningsdienst is de dienst die zorg draagt voor een veilige en gezonde gemeente
Groningen. Deze dienst wordt gevormd door de Brandweer Stad en Regio Groningen,
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Groningen en Gemeenschappelijke
Meldkamer Groningen. (Hulpverleningsdienst, z.d.)
Milieudienst (MD).
De Milieudienst is verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur in de openbare
ruimtes, het ontwikkelen en aanpassen van de gehele zorg voor natuur en milieu en het
inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk- en bedrijfsafval. Daarnaast houdt de
Milieudienst zich bezig met het uitvoeren van toezicht en handhaving van het gebruik van
openbare ruimten en is de dienst verantwoordelijk voor de organisatie van de wijkmarkten
en de bijzondere markten. (Milieudienst, z.d.)
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Bijlage II – Theorie: De zeven basisprincipes van web 2.0
In deze bijlage worden de zevenbasisprincipes beschreven van web 2.0.
Het eerste principe ‘The Web as Platform’
Het internet heeft volgens O’Reilly een verandering ondergaan van een publicatiemedium naar een
platform voor interactieve applicaties. Het internet van nu moet worden beschouwd als een
softwareplatform, die gebruikers rechtstreeks kunnen benaderen via hun internetbrowser. “All of
these things come together into what I'm calling: the emergent Internet operating system." (O’Reilly,
2002)
Kortom het Internet fungeert als besturingssysteem waarop diverse interactieve applicaties draaien.
Er is geen sprake meer van afzonderlijke programma’s die geïnstalleerd moeten worden op een
computer. (Bij, 2007)(Kunneman, 2010)(Lytras & Damiani, Ordóñez de Pablos, 2009)(Mosterd,
2008)(van Eecker, 2011)(Landan, 2008)
Het tweede principe ‘Harnessing collective intelligence’
Collectieve intelligentie heeft betrekking op het gebruik maken van de informatie die door de
gebruikers worden gedeeld op het Internet. Bij web 2.0 wordt deze informatie samengevoegd en
vervolgens in bruikbare vormen weer beschikbaar gesteld aan de gebruiker als dienst.
Naarmate meer mensen gebruiken maken van een bepaalde dienst, des te intelligenter het
achterliggende systeem wordt en hierdoor de desbetreffende dienst beter wordt. Kort gezegd, de
gebruiker draagt zelf bewust bij tot de kwaliteit van de service.
Een belangrijk aspect hierbij is dat de gebruikers zoveel mogelijk de kans krijgen en aangemoedigd
worden om informatie te delen of om hun eigen bijdrage te leveren.
Een bekend voorbeeld van ‘collective intelligence’ is de toepassing Wikipedia, een online
encyclopedie die hoofdzakelijk bestaat uit content die door gebruikers is samengesteld, en deze upto-date houden. (O'Reilly & Battelle, 2005) (Bij, 2007)(Kunneman, 2010)(Lytras & Damiani, Ordóñez
de Pablos, 2009)(Mosterd, 2008)(Landan, 2008)
Het derde principe ‘Data is the next ‘Intel inside’.
Collectieve intelligentie wordt opgeslagen als data in een database en wordt beschouwd als één van
de belangrijkste producten van een bedrijf. Bedrijven die op een intelligente wijze omgaan met de
opgeslagen collectieve intelligentie in database (databasemanagement), versterken daarmee hun
competitieve positie ten opzichte van andere bedrijven. (Bij, 2007)(Kunneman, 2010)(Lytras &
Damiani, Ordóñez de Pablos, 2009)(Mosterd, 2008)
Amazon
Het Amerikaans e-commerce bedrijf Amazon maakte in het verleden gebruik dezelfde
boekendatabase als de concurrenten. Echter heeft Amazon er voor gezorgd dat de gebruikers
op een actieve manier mee kunnen werken aan de uitbouw van deze database. De database
werd aangevuld met zaken als: aanvullende gegevens, coverfoto’s, reviews, etc. Nu, meer dan
tien jaar later, beschikt Amazon over de meeste uitgebreide en gebruikte databank ter
wereld.(Vancoppenolle, 2008)
Het vierde principe ‘End of the software release cycle’.
In web 2.0 wordt software geleverd als een dienst in plaats van een product. In deze situatie wordt
software niet meer op regelmatige tijdstippen geleverd, maar is er sprake van een continue service.
Hierdoor ziet het verloop van een ontwikkeltraject er compleet anders uit. De software dient
dagelijks te worden onderhouden, herzien en worden verbeterd, aldus O’Reilly. De software wordt
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dus voortdurend doorontwikkeld en is nooit echt klaar. Dit wordt ook wel ’Perpetual beta‘ genoemd,
het zogeheten ‘bèta-stadium’.
Met een dergelijke opzet krijgt de gebruiker een belangrijke rol Google heeft in het verleden aan haar emaildienst Gmail, jarenlang het label
bij de ontwikkelfase van de software. Iedere potentiele
‘beta’ gehangen. (zie afbeelding *. )
gebruiker wordt namelijk beschouwd als mede-ontwikkelaar
en krijgt de ruimte om evaluaties, suggesties of verbeteringen Afbeelding 8. Gmail beta logo
op te leveren. Daarnaast is er volgens O’Reilly de techniek er
om real-time gebruikers hun gedrag te monitoren, en daar
vervolgens concrete verbeteringen aan te verbinden. Kortom
de software wordt continue verbeterd en aangepast op de
gebruikersbehoefte. (Kunneman, 2010)(Lytras & Damiani,
Ordóñez de Pablos, 2009)(Mosterd, 2008)(Landan, 2008)
Bron: http://01.nl/yfe13

Het vijfde principe ‘Lightweight programming model’.
Web 2.0 kenmerkt zich vooral door de snelheid waarmee tegenwoordig het internet- en
webgerelateerde toepassingen worden ontwikkeld en online worden gezet. De voornaamste reden
hiervoor is dat bij het ontwikkelen van deze toepassingen gebruik wordt gemaakt van simpele en
open programmeertalen (zoals AJAX, Javascript en PHP), in plaats van logge programmeertalen (zoals
C++). Deze simpele en open programmeertalen zijn vrij inzichtelijk en hierdoor kunnen andere
ontwikkelaars en programmeurs ervan leren (desnoods het kopiëren en plakken), om vervolgens snel
en efficiënt nieuwe internet- en webgerelateerde toepassingen te bouwen. (Kunneman, 2010)(Lytras
& Damiani, Ordóñez de Pablos, 2009)(Mosterd, 2008)(Landan, 2008)
Het zesde principe ‘Software above the level of single device’.
Volgens O’Reilly gaat het wanneer er gesproken wordt over ‘the Web as Platform’ het niet langer
meer over software dat gebonden is aan een computer, maar ook bijvoorbeeld over software die
vanaf de mobiele telefoon te bereiken is. Oftewel de software op het internet heeft zich geëvolueerd
van een desktop-centrisch model naar een user-centrisch model. Dit geeft de gebruiker de
mogelijkheid en vrijheid om de software te gebruiken waar en wanneer hij of zij wil ongeacht het
medium.
Kort gezegd, de software beperkt zich niet enkel tot een digitaal apparaat, maar is ook werkzaam op
andere digitale apparaten. De software wordt steeds meer ontwikkeld zonder dat het afhankelijk is
van één bepaald medium, en kan daardoor worden gebruikt op verschillende digitale medium (zoals
mobiele telefoons, tablet, game-consoles, etc.).
Tenslotte wordt met dit principe tevens gewezen op de trend ‘mobiliteit / plaats- en
tijdsonafhankelijk’ die volgens Tim O’Reilly (2005) in de toekomst naar verwachting alleen maar
verder zal doorzetten. (Kunneman, 2010)(Lytras & Damiani, Ordóñez de Pablos, 2009)(Mosterd,
2008)(Landan, 2008)(Vancoppenolle, 2008)
Het zevende principe ‘Rich user Experiences’.
Dit laatste principe voert eigenlijk weer terug op het eerste principe ‘Web as platform’.
Tegenwoordig zijn internet- en webgerelateerde toepassingen in het web 2.0 tijdperk steeds minder
te onderscheiden van applicaties op het besturingssysteem van de computer. Dit heeft o.a. te maken
met het feit dat de toepassingen worden gebouwd op basis van technologieën, zoals AJAX. AJAX is
niet alleen een open, simpel en dynamische techniek, maar maakt het ook mogelijk om
geavanceerde user interface te ontwikkelen.
Echter om duidelijk te maken de techniek AJAX bestond al in de web 1.0 tijdperk, alleen in web 2.0
zag men de meerwaarde van de techniek en kreeg het een naam ‘AJAX’. (Kunneman, 2010)(Lytras &
Damiani, Ordóñez de Pablos, 2009)(Landan, 2008)

73

Bijlage III – Theorie: Twitter/Facebook/LinkedIn/Yammer
In deze bijlage worden Facebook, LinkedIn en Yammer omschreven.
Twitter
Twitter is een internationale microblog dienst die gebruikers in staat stelt om berichten (beter
bekend als ‘tweets’) van maximaal 140 karakters te communiceren. Gebruikers kunnen elkaar
volgen, op elkaars berichten reageren en deze berichten forwarden (‘re-tweeten’) naar de eigen
volgers. Een gebruiker kan zijn volgers op de hoogte stellen van datgene wat hij of zij op dat moment
bezighoudt, of aankondigingen doen en vragen stellen. Op de gebruikerspagina worden de meest
recente berichten (tweets) getoond en dit gebeurd tevens op de pagina’s van personen die hebben
aangegeven deze berichten te willen ontvangen.
Een belangrijk kenmerk van microblogs is het gebruik van zogeheten ‘hashtags’. Een hashtag is een
woord met daarvoor een hekje (#), die een gebruiker toevoegt aan zijn bericht om kernwoorden toe
te kennen aan zijn bericht. Gebruikers kunnen op hashtags zoeken en klikken, waardoor ze alle
berichten te zien krijgen die van dezelfde kernwoorden zijn voorzien.
Tenslotte houdt de dienst een overzicht bij van de ‘trending topics’, dit is een lijst van termen die op
dat moment populair zijn in de berichten (tweets) van de gebruikers.
(Twitter, z.d.)(de Laat, 2010)(Stelling, 2010)(Xead, z.d.)
Facebook
Facebook is ‘s werelds grootse social netwerk site met wereldwijd meer dan 800 miljoen actieve
gebruikers, waarvan 50% dagelijkse inlogt. (Facebook, 2011a)
Facebook is opgericht met als doel om vrienden, familie en (zakelijke) bekenden met elkaar in
contact te brengen. Echter dit model is uitgebreid waardoor gebruikers niet alleen met individuen
connecties kunnen maken, maar door middel van zogeheten groep- en fanpagina’s ook met
organisaties, gebeurtenissen, interesses , etc.
Gebruikers van Facebook kunnen hun persoonlijke interesse delen met anderen, door bijvoorbeeld
berichten, foto’s en video’s te plaatsen op hun homepagina. Tevens zien de gebruikers op hun
homepagina alle updates van hun contacten (zowel organisaties als personen en pagina’s)
(Facebook, 2011b)(Veer, 2011)(Slegers, 2011)(Stelling, 2010)
LinkedIn
LinkedIn is met meer dan 135 miljoen gebruikers wereldwijd de grootste zakelijke georiënteerde
social netwerk site. Op LinkedIn kunnen gebruikers een profiel aanmaken dat dient als een online
curriculum vitae of online visitekaartje waarin werkervaring, opleiding(en), specialiteiten, referenties,
uitgebrachte publicaties, behaalde certificaten, etc, worden weergegeven.
LinkedIn wordt door gebruikers ingezet om hun professionele netwerk in kaart te brengen en uit te
breiden, om potentiële werkgevers te vinden en/of om zelf gevonden te worden, en om te
communiceren met zakenrelaties, collega’s en potentiële klanten.
LinkedIn kent ook zogeheten groepen die zich bijvoorbeeld kunnen richten op een gezamenlijke
interesse, een bepaalde branche of organisatie.
(LinkedIn, z.d.)(Wikipedia, 2011c)(Sondag, 2010)(Meerman Scott, 2011)(Stelling, 2010)
Yammer
Het platform Yammer wordt door velen beschouwd als de bedrijfsvariant van Twitter. Echter sinds
2009 is het platform geupgrade en heeft het naast microblogging ook andere functionaliteiten
gekregen, zoals het delen van bestanden, samenwerken aan projecten, privé berichten, etc. Door
deze upgrade valt Yammer feitelijk gezien niet meer onder de noemer microblog dienst, maar staat
het beter bekend als een Enterprise Social Network (ESN) oplossing. (Roa, 2008)
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Yammer: Dé Enterprise Social Network oplossing
Op dit moment is Yammer een van de grootste en snelst groeiende ESN oplossingen in de wereld.
Yammer heeft meer dan 3 miljoen eindgebruikers in 136 landen verspreid over 100.000 organisaties.
waaronder meer dan 80% van de Fortune Top 500 bedrijven.
Yammer
Yammer is opgebouwd aan de hand van het zogeheten
“Yammer is a simple, scalable
‘Facebook DNA’. Yammer biedt namelijk min of meer dezelfde solution that lets employees share
functionaliteiten en user interface ‘look and feel’ als het social and connect with coworkers in a
private, secure enterprise social
network Facebook.
network. Collaborate in teams, see
Yammer kan het beste worden beschouwd als een besloten
what your colleagues are working
social netwerk voor organisaties. Medewerkers van een
on, share ideas and get feedback,
bepaalde organisatie met hetzelfde e-maildomein kunnen zich create and edit content, and
aansluiten bij een bepaald Yammer netwerk. Daarnaast
receive updates from other
enterprise applications - all in one
kunnen externen personen op uitnodiging vanuit het netwerk
place.”
toetreden tot het netwerk. Met behulp van Yammer kunnen
medewerkers o.a. eenvoudig en veilig met elkaar
Bron:
communiceren, kennis uit wisselen en elkaar op de hoogte
https://www.yammer.com/about/
product/27
houden van de activiteiten die men ontplooit.
Yammer biedt de o.a. volgende functionaliteiten, namelijk
 Enterprise microblogging: een functie voor het real-time plaatsen en adresseren van
berichten, volgen van mensen, etc;
 Direct Messages: voor het starten van privé dialogen met een of meerdere collega’s;
 Files, Links and Images: het uploaden en delen van documenten, weblinks of foto’s met
collega’s, groepen of met de gehele organisatie;
 Groups: een functie voor het creëren van groepen op basis van bijvoorbeeld een bepaalde
afdeling, projectgroepen of persoonlijk interesses;
 Profiles: een functie voor het aanmaken van individuele profielen, waarop persoonlijk of
professionele informatie wordt weergegeven zoals werkervaring;
 Topics: een functie om content en berichten te voorzien van een tag ‘hashtag’;
 Activity stream: een functie die de activiteiten toont van andere deelnemers binnen alle
onderdelen van Yammer, maar ook activiteiten buiten Yammer.
(Yammer, z.d.b)(Yammer, z.d.a)(Wikipedia, 2011c)
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Bijlage IV – Theorie: Intranet trends
In deze bijlage zijn de onderzoeksresultaten uit drie verschillende rapporten opgenomen.
Global Intranet Trends 2011
Uit het onderzoek Global Intranet Trends 2011, uitgevoerd door intranetexpert Jane McConnell van
Digital Work Place, blijken er vijf belangrijke trends te zijn ten aanzien van het intranet.
1. Intranet als toegang naar ‘The Workplace Web’;
McConnell (2011) omschrijft het begrip ‘The Workplace Web’ als de verzameling van
content, services, tools en applicaties die medewerkers nodig hebben om hun werk te doen.
Het intranet wordt binnen steeds meer organisaties dé ingang naar deze verzameling en
daarmee wordt het intranet ook wel beschouwt als het startpunt van elke taak.
De basis van deze trend is gebaseerd op de constatering dat de ondersteuning van de
bedrijfsprocessen en productiviteit (na communicatie) de belangrijkste doelen zijn die een
intranetstrategie moet helpen realiseren.
2. Bij het intranet draait het steeds meer om het versterken van teamvorming;
McConnell (2011) geeft aan dat het intranet in vergelijking met het verleden steeds meer
samenwerkings-vriendelijk wordt. Het intranet richt zich steeds meer op het versterken van
teamvorming, door middel van het faciliteren en ondersteunen van werkprocessen.
 10% van de organisaties die deelnamen aan het onderzoek gaf aan hun intranet
volledig gefundeerd te hebben op samenwerking.
 20% van de organisaties heeft samenwerkingstools en –werkomgevingen
geïntegreerd met intranet.
 40% van de organisaties heeft samenwerkingstools- en –werkomgevingen gekoppeld
aan het intranet.
3. Intranet draait meer en meer om mensen;
McConnell (2011) geeft aan dat het intranet steeds meer een plek wordt waar mensen de
mogelijkheid krijgen om te reageren op geplaatste content, om onderlinge verbanden te
leggen en verbindingen aan te gaan en het bouwen van netwerken en communities.
 Social media wordt binnen 70% van de organisaties gebruikt.
 Wiki’s en blogs wordt binnen 55% van de organisaties ingezet. Dit is stijging van 10%
ten opzichte van het jaar daarvoor.
 30% van de organisaties gebruikt intranet, of dan wel social media om ideeën voor
verbeteringen te verzamelen onder medewerkers.
4. Intranet als platform voor (bijna) real-time communicatie;
 In 26% van de organisaties worden microblogdiensten als Twitter en Yammer
ingezet.
5. Intranet wordt plaats-onafhankelijk;
 90% van de organisaties geeft aan dat het technisch mogelijk is om vanuit huis
toegang te krijgen tot het intranet.
 25% van de organisaties is bezig (of is van plan te starten) met het optimaliseren van
het intranet voor mobiel gebruik. (Bugter, 2010)(McConell, 2010)
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Global Intranet Trends (trendsupdate) 2012
Op 3 oktober 2011 heeft Jane McConnell op de website van Digitale Workplace Trends een korte
inzage gegeven over de resultaten die tot nu toe uit het onderzoek Global Intranet Trends 2012 naar
voren zijn gekomen.
 70% van de organisatie hebben een ‘high-level’ stuurgroep die strategische beslissingen
maakt ten aanzien van interne en externe digitale communicatiekanalen; website, social
netwerk site, social media, intranet, etc.
 In tegenstelling tot vorig jaar zetten steeds meer organisaties social samenwerkingstools in.
 Volgens McConnell (2011) zijn een groot aantal organisaties aan het experimenteren met
social samenwerkingstools en houden zij zich bezig met uitbreiden van het gebruik van social
samenwerkingstools.
 7% van de organisaties heeft aangegeven dat mobiliteit een hogere prioriteit heeft gekregen
en dat er weliswaar investeringen voor zijn gedaan. 20% heeft aangegeven dat mobiliteit als
belangrijk wordt beschouwd en dat er min of meer investeringen zijn gedaan. Volgens
McConell (2011) worden organisatie nieuws en toegang tot medewerkers directories gezien
als de belangrijkste onderdelen die mobiel toegankelijk moeten zijn. (McConell, 2011)
CommOnline Communicatie onderzoek 2011
Op 12 mei 2011 is het online onderzoek CommOnline Communicatie onderzoek 2011, uitgevoerd
door het fullservice internetbureau Sabel Online gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd onder
246 communicatieprofessionals uit Nederland uit verschillende branches, waaronder onderwijs,
zzp’er, non-profit organisaties, (decentrale) overheid en commerciële organisaties.
In het onderstaande grafiekafbeelding wordt weergegeven wat de resultaten zijn van op de vraag
‘Welke intranettrend herken jij het meest in jouw organisatie?’
Afbeelding 9. Resultaten van het online onderzoek CommOnline Communicatie onderzoek 2011

Bron: http://www.commonline.nl/assets/Sponsors/Downloadable/congresMagazineDEFLOWRES.pdf
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Social Intranet Study 2011
Op 14 december 2011 is het onderzoek Social Intranet Study 2011, uitgevoerd door het
gerenommeerde internetadviesbureau Prescient Digital Media in samen werking met het
internationale communicatiebedrijf the International Association of Business Communicators (IABC)
gepubliceerd. Het onderzoek was uitgevoerd onder 1.401 respondenten van kleine, middelgrote en
grote organisatie uit verschillende industrieën over de hele wereld.
Hieronder een aantal belangrijke uitkomsten van het onderzoek:
 Intranet 2.0 tools;
61% van de respondenten heeft aangegeven dat de organisatie beschikt over ten minste één
social media tool op het intranet die beschikbaar wordt gesteld aan een beperkte groep
medewerker of aan alle medewerkers. De meeste populaire social media tools zijn blogs
(75%), discussieforums (65%), instant messaging (63%), social netwerk sites (43%) en
microblogging (43%).
 Platformen;
34% van de intranetten zijn gebaseerd op een portal oplossing (vb: Sharepoint), 27% gebruikt
een content management systeem, 20% heeft een opmaat gemaakte oplossing, 14% heeft
een zogeheten hybrid oplossing en 4% gebruikt een social media platform.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat Microsoft de markt van intranet 2.0 blijft domineren,
namelijk 55% van de organisaties met Intranet 2.0 tools gebruikt Miscrosoft Sharepoint
(MOSS). Volgens Ward (2011) worden Wordpress en Facebook steeds populairder als
intranet 2.0 oplossing.
 Kosten;
Meer dan één derde (38%) van de organisaties heeft minder dan $10,000 dollar uitgegeven
voor het implementeren van social media tools op het intranet. (Ward, 2011)

78

Bijlage V – Theorie: Succes- en risicofactoren
In deze bijlage zijn de succes- en risicofactoren opgenomen.
Intranetvisie
Ward (2005) geeft aan dat veel organisaties zich niet bezig houden met een missie en visie statement
ten aanzien van een intranet en dit is wellicht de grootste vergissing die een organisatie kan begaan.
Wanneer een organisatie beschikt over een intranet (of portal), moet je een visie en missie hebben,
aldus Ward (2005). Walsh (2011) gooit er een schepje bovenop; als je als organisatie niet weet waar
het intranet voor staat, hoe kun je dan succesvol zijn.
Volgens van Riet (2011) schets een intranetvisie het gezamenlijk beeld dat een organisatie heeft voor
het intranet voor de komende jaren, meestal een periode van maximaal vijf jaar.
Het gezamenlijk beeld geeft antwoord op de vragen: ‘waar doen we het allemaal voor?’, ‘Wat zijn
onze ambities?’ en ‘Wat definiëren we als succes?’. Op basis van een geformuleerde intranetvisie kan
vervolgens een strategische intranet beleidsplan worden gerealiseerd, welke antwoord geeft op de
hamvraag: ‘hoe gaan we die visie verwezenlijken?’.
Een goede intranetvisie is belangrijk om de volgende redenen:
 Het is de basis voor vertrouwen, geloof en motivatie;
Een intranetvisie is echter een 'beeld' in woorden van hoe het intranet in de toekomst eruit
ziet. Het geeft kleur aan de toekomst van het intranet en biedt de medewerkers houvast in
het intranet van morgen. Dit toekomstbeeld wekt vertrouwen, creëert geloof ‘we werken
ergens naar toe ’ en motiveert de medewerkers.
 Zorgt voor commitment in de hogere regionen van de organisatie;.
Een goede intranet visie kenmerkt zich door dat het is opgesteld in samenwerking met het
top management (directie, management team of raad van bestuur) van de organisatie. Het
top management is de plek waar nagedacht wordt over de lange termijn missie en visie van
de organisatie. Met goedkeuring van het top management over de intranetvisie, ontstaat er
commitment en bestuurlijk mandaat op het hoogste niveau van het intranetproject. Dit
betekent enerzijds dat je weet waar het top management het op hoofdlijnen over eens is en
dat zorgt anderzijds weer voor de vereiste handvatten die managers, projectleiders en
betrokkenen bij het intranet nodig hebben om strategie en doorontwikkelactiviteiten te laten
goedkeuren. (van Riet, 2011)
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Intranet Goverance
Ward (2009) geeft aan dat het onmogelijk is om een langdurig succes te realiseren met een intranet
wanneer er geen sprake is van een duidelijk gedefinieerde eigenaarschap en management structuur.
Met de aspecten eigenaarschap en management structuur wordt verwezen naar het zogeheten
intranet governance (model). (Ward, 2009)
Intranet governance kan het beste omschreven worden als een uitgewerkt beleidsplan waarin ten
aanzien van het intranet is vastgesteld wat de rollen, taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn van de eigenaren, managers, stakeholders en medewerkers . Het plan staat aan
de basis van de wijze waarop besluitvorming en de daaruit voortvloeiende processen inzake het
managen, onderhouden en verbeteren van het intranet is georganiseerd en plaatsvindt.
(Lustig & Bugter, 2011) (Nichani, 2009)
Volgens Ward (z.d.) is het voor elk intranet een vereiste dat er een intranet governance model op
tafel ligt. Bij de organisatie waar geen intranet governance aanwezig is wordt weliswaar
geconstateerd dat er gebrek is aan budget en controle, weinig tot geen normen en politieke
problemen, zoals machtsstrijd en concurrerende prioriteiten.
Hierbij vormt een sociaal intranet geen uitzondering, het intranet goverance van een sociaal intranet
dient de zelfde structuur en beleid te omvatten zoals bij een ‘traditioneel’ intranet terug te zien is.
Het enige verschil tussen een ‘traditioneel’ intranet en sociaal intranet beleid zijn de regels en
normen voor de medewerkers die een bijdrage leveren qua inhoud in de vorm van wiki’s,
(micro)blogs, tags, ‘user comments’, etc.
Omdat bij een sociaal intranet hoofdzakelijk sprake is van content dat gegenereerd wordt door de
medewerker, is het belangrijk om een beleid en richtlijnen op te stellen, met daarin de volgende
elementen;
 Algemene voorwaarden (do’s en dont’s ten aanzien van het gebruik van het intranet);
 Redactie beleid (content types, opmaak, rollen en verantwoordelijkheden);
 Standaardisatie beleid (ontwerpstandaarden, het proces voor het opzetten van webpagina’s)
 Taxonomie (beleid omtrent de wijze hoe content geclassificeerd moet worden met tags)
(Ward, z.d.)
Aansluitend hierop geeft Broomhall (2008) aan dat het belangrijk is dat het beleid en richtlijnen
omtrent het gebruik van het intranet de juiste werkwijze onderschrijven, onduidelijkheden voorkomt
en zorgt voor een consistente aanpak. Lustig & Bugter (2011) vullen dit aan, door te stellen dat er
strak gestuurd moet worden op de gemaakte afspraken, door vast te stellen hoe de regels
gehandhaafd moeten worden en indien de regels niet worden nageleefd welke consequenties dit
heeft. “Zelfs professionals moet je af en toe op de vingers tikken.”
(Lustig & Bugter, 2011)(Broomhall, 2008)
Tenslotte zijn er nog een twee kenmerkende factoren die gelden voor intranet goverance (model):
Een intranetstrategie vormt de basis voor governance;
 Wanneer er een correcte doorvertaling van de organisatiestrategie naar de intranetstrategie
is gerealiseerd, zal het eenvoudiger zijn om de juiste personen (op het juiste
managementniveau) te betrekken bij governance. Dit komt uiteindelijk weer ten goede bij
het managen en door ontwikkelen van het intranet. (Lustig & Bugter, 2011)(
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De Standaard-inrichting voor een governance-organisatie ziet er als volgt uit, namelijk:

Afbeelding 10. Inrichting intranet governance

Governanceboard

• Vertegenwoordiger directie, belangrijkste
stakeholders (IT, HR, Communicatie), business owner.

Intranetteam

• Intranetmanager, onlinecommunicatieadvisuer(s), functioneel
beheerder(s), informatiemanager(s) en
–architect(en).

Contentbeheerders

• Centrale en
decentrale
contentbeheerders;
in principe zou dit
iedereen kunnen zijn

Bron: http://www.frankwatching.com/archive/2011/03/11/governance-essentieel-voor-succesvol-intranet/

Community management
Volgens Hinchcliffe (2010) is het hebben van een robuust community management een fundament
van een sociaal intranet. Een sociaal intranet bestaat namelijk uit een gemeenschap en heeft meer
nodig dan, alleen inwoners/bewoners/deelnemers. Het bieden van ondersteuning en een eventuele
scheidsrechter mogen niet ontbreken in een gemeenschap. Er dient sprake te zijn van community
management. Bij community management draait het om het bevorderen van de acceptatie en
gebruik van het systeem, mensen met elkaar verbinden en mensen leren omgaan met de
(ongeschreven) regels. Om dit te kunnen bewerkstelligen heb je community managers nodig.
Community managers zijn in feite de drijvende motor achter de gemeenschap van het sociaal
intranet. Zij zijn actief als gids en treden op als stimulator, en zorgen er voor dat het sociaal intranet
breed wordt opgepakt binnen de organisatie.
Hieronder zijn een aantal karakteristieke kenmerken van een community manager beschreven:
 Organisatiesensitiviteit;
Een community manager heeft inzicht in de organisatiecultuur, prioriteiten en beperkingen.
De community manager weet hoe de organisatie feitelijk werkt. Niet alleen de formele en
hiërarchische lijnen, maar ook de onderlinge verhoudingen en gedragingen van
medewerkers.
 Gepassioneerd;
Een community manager is gepassioneerd over de organisatie en de gemeenschap. Hij of zij
wil een verschil maken en wil graag de hoger liggende doelen waarvoor de gemeenschap is
gerealiseerd behalen.
 De helpende hand ;
Een community manager dient als informatiebron voor de community voor ‘best practices’
en het bieden van ondersteuning en aansturing.
 Inspireren en stimuleren;
Een community manager is in staat om medewerkers te inspireren en te stimuleren om met
elkaar te praten, relaties te bouwen, samen te werken en om verantwoordelijkheid te nemen
voor bepaalde gedeeltes van de community.
 Diplomatiek en tactvol;
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Omdat een community manager te maken heeft met medewerkers en hun carrière is het van
cruciaal belang dat de community manager diplomatiek en tactvol kan opereren.
Vraag en antwoord;
Een community manager brengt vraag en antwoord samen, door medewerkers van
verschillende afdelingen en functies bij elkaar te brengen voor uiteenlopende doeleinden.
Training;
Een community manager verzorgt trainingen voor medewerkers en adviseert over de
methoden en mogelijkheden om het sociaal intranet optimaal te benutten.

Tenslotte een community manager kan ook zichtbaar zijn in de vorm van een fictief personage, een
zogeheten ‘persona’. Het voordeel hiervan is dat meerdere personen de rol van community manager
op zich kunnen nemen, hierdoor is er altijd een aanspreekpunt en kan de continuïteit gewaarborgd
worden. (Bijlage XIX)(Marks, 2009)(Marks, 2010)(Hinchcliffe, 2009)(Ogneva, 2011)(Radick, 2011)

Draagvlak
Kerkhofs (2011) geeft aan dat elke verandering binnen een organisatie moeilijk is en zorgt voor
weerstand. Weerstand kan het beste overwonnen worden wanneer er binnen een organisatie
voldoende draagvlak aanwezig is. Draagvlak kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het
organiseren van kennissessies, waarin voorbeelden en praktijkcasussen van de eigen organisatie
worden getoond. (Kerkhofs, 2011)
Op het gebied van interne social media is het belangrijk om te achterhalen wie allemaal binnen de
organisatie reeds actief zijn met social media en wie er enthousiast over is. Deze personen kunnen
fungeren als ambassadeurs en helpen met het zogeheten interne social media evangelie. Dit vormt
de basis voor het draagvlak.
Volgens Steijns (z.d.) snijden organisatie zich zelf in de vingers wanneer ze medewerkers niet inzetten
als ambassadeurs. Een verhaal dat namelijk verteld wordt door een vertrouweling, wordt eerder
geloofd en opgevolgd dan door een reclame-uiting. (Steijns, z.d.)
Wemmenhove (2010) geeft aan dat bij de implementatie van social media binnen de organisatie het
belangrijk is om de medewerkers te betrekken die voorop lopen ‘Early adopters’ als het gaat om de
nieuwste ontwikkelingen en apparatuur. Een early adopter is een persoon die een bepaald product
of technologie begint te gebruiken voordat de grote massa dit doet. Deze personen hebben een
relatief vooraanstaande sociale positie en behoren vaak tot de opinieleiders. De early adopters
kunnen een belangrijk rol vervullen door als motivator van hun collega’s op te treden. Zij kunnen
bijvoorbeeld hun collega’s mee nemen in hun enthousiasme en over de streep trekken om interne
social media te gaan gebruiken.
In het kader van een sociaal intranet is het volgens van Riet (2008) vooral belangrijk dat er een aantal
enthousiaste gebruikers zijn die actief bijdragen en zorgen voor de nodige mond-tot-mondreclame.
(van Riet, 2008)(Kerkhofs, 2011)(Steijns, z.d.)
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Bijlage VI – Theorie: Praktijkvoorbeeld KPN (KPN1Connect – Sociaal
intranet)
KPN
KPN is het grootste ICT- en telecommunicatiebedrijf van Nederland. KPN heeft als corebusiness het
aanbieden van telefonie, data-ip en mobiel en het aanbieden van werkplekbeheer. In totaal werken
er bij KPN (KPN Nederland, KPN Getronics en KPN Internationaal) circa 30.000 medewerkers.
De aanleiding
Binnen KPN was er een groeiend besef dat social media niet alleen kon helpen om klanten te binden
aan de organisatie, maar ook om de medewerkers nog meer met de organisatie en met elkaar te
verbinden. Bij KPN werd al op beperkte schaal gebruikt gemaakt van interne social media platforms,
zoals Ning en Yammer, en andere publieke tools.
De directie van KPN heeft toen der tijd besloten om zelf de regie in handen te nemen op deze vorm
van communicatie. De hoofdreden hiervoor was dat op dergelijke platformen belangrijke
communicatie, informatie en kennis voor de bedrijfsvoering werden gedeeld. Daarbij was het aspect
van vertrouwelijkheid van informatie ook van groot belang.
Bovendien vond KPN het belangrijk om nieuwe vormen van communicatie te omarmen en er voor te
zorgen dat er een nieuwe generatie medewerkers op een productieve wijze hun werk kunnen
uitvoeren zoals zij zelf willen. (Turnhout, 2010c)
Het platform
Sinds februari 2010 heeft KPN een intern social mediaplatform, genaamd KPN1Connect.
De doelstelling achter het platform is Het creëren van betrokkenheid en binding:
 Het verbinden van medewerkers onderling en met het management;
 Het bevorderen van het delen van kennis.
(de Laat, 2010)(Turnhout, 2010a)
Het platform is opgebouwd aan de hand van verschillende functies van zes populaire externe sociale
netwerken, zie tabel *.
Tabel 6. Overzicht van functionaliteiten van het platform KPN1Connect.

Functionaliteit:

Gebaseerd op webapplicatie:

Profielpagina’s

LinkedIn

Statusupdate

Twitter

Foto’s uploaden
Groepen

Flickr
Facebook & Hyves

Blogs

Blogger

Opmerking:
Het profiel is grotendeels ingevuld (vanuit
HR), zoals naam, functie, e-mail, Twitter
naam, etc.
Microblogging tot 500 tekens.

Medewerker kan een groep richten of deel
nemen aan een al bestaande groep.
Bij elk blogbericht en microblog kunnen de
medewerkers zien hoe vaak het bekeken is
en tevens kunnen de medewerkers overal op
reageren.

Het platform is op maat gemaakt, op basis van open source componenten. Het voordeel hiervan is
dat het heel flexibel is en eenvoudig kan worden aangepast op de wensen van de gebruikers. Het
platform wordt intern gehost. (Turnhout, 2010a)
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KPN1Connect en het traditioneel intranet.
Het platform KPN1Connect draait naast het bestaande traditionele intranet. Het bestaande intranet
is de nieuwsvoorziening, waarop nieuwsberichten en corporate informatie staat. Op de
nieuwsberichten kunnen medewerkers reageren, alleen wordt deze functionaliteit beperkt gebruikt.
Feitelijk gezien vervangt het platform KPN1Connect het traditionele platform omdat vrijwel alle
communicatie via het nieuwe platform verloopt. In de vernieuwde versie van het platform
KPN1Connect zal het traditioneel intranet volledig worden geïntegreerd. Het platform zal hierdoor de
basis vormen voor alle interne communicatie van de organisatie.(CommOnline, 2011)(Daalder, 2011)
Organisatie cultuur
KPN beschouwt de betrokkenheid van medewerkers en een open cultuur als essentiële voorwaarden
voor een duurzame groei van de organisatie. Een belangrijk sleutelwoord hierbij is: ‘Welbevinden’.
Om die reden heeft KPN het zogeheten ‘nieuwe werken’ geïntroduceerd. De essentie hiervan is dat
de medewerkers worden gestuurd op resultaten, in plaats van op aanwezigheid of op welke wijze ze
hun werkzaamheden uitvoeren. Het hierbij komend aspect is dat de hele discussie of ‘KPN1Connect’
niet ten koste gaat van de werktijd in feite achterhaald is, dit omdat KPN ervan uitgaat dat het
‘nieuwe werken’; draait om het behalen van resultaten die zijn afgesproken. (Daalder, 2011)
Ambassadeurs
KPN1Connect is geïntroduceerd d.m.v. zogeheten ambassadeurs. KPN had een lijst gemaakt van
vijftig medewerkers, waarvan zij wisten dat deze fanatiek gebruik maakten van externe social media.
Deze medewerkers zijn benaderd en gevraagd of ze ambassadeur wilden worden. De ambassadeurs
mochten het systeem testen en zorgden voor de eerste inhoud (profiel invullen en bloggen).
Daarnaast werd er van de ambassadeurs verwacht dat ze minstens tien collega’s gingen overtuigen
om ook hun profiel in te vullen. Dit leidde uiteindelijke tot een sneeuwbaleffect, binnen anderhalve
maand hadden honderd collega’s zich aangemeld met de vraag of ze ook mee mochten doen. De
intentie van KPN was om te starten met vijf groepen en vijftig ambassadeurs, maar nog voor de
officiële start had men 125 groepen en 150 ambassadeurs. KPN1Connect werd hierdoor een project
van de medewerkers en niet het idee dat opgelegd was door de afdeling ‘corporate communication’.
(Daalder, 2011)(de Laat, 2010)(Shagen, 2010)
Beheer
Het platform wordt door de afdeling communicatie in de gaten gehouden. Formeel ingrijpen van
bovenaf komt vrijwel niet voor. De medewerkers corrigeren elkaar. “Soms zeggen mensen, laten we
het wel even leuk met elkaar houden”. Kritiek geven mag, zolang het over de inhoud gaat en niet
over de persoon. Wanneer er op het platform ergens een stevige discussie wordt gevoerd, zullen de
managers worden ingeschakeld.
KPN heeft tevens een zogeheten ‘chief blogger’, dit is een persoon die alle blogs beheert. Daarnaast
stimuleert de chief blogger het gebruik en helpt medewerkers met het gebruik ervan. (de Laat, 2010)
Policy
KPN heeft geen nettiquette, regels, richtlijnen of online policy opgesteld omtrent het gebruik van het
platform. KPN heeft wel een compliance regels, het zogeheten huisregelement, en die gelden zowel
off- als online.
KPN modereert niet op inhoud; er worden wel controles uitgevoerd op het gebied van
discriminerende, seksistisch getinte berichten, en als persoonlijke aanvallen of berichten vol
scheldwoorden. Bij elke reactiefunctionaliteit is een knop aangebracht ‘meld een probleem’.
(de Laat, 2010)(Daalder, 2011)
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Toekomst
KPN heeft diverse nieuwe ontwikkelingen op het platform (reeds of nog niet) geïmplementeerd om
het gebruik te vergemakkelijken:
 Een mobiele versie;
 SMS-functionaliteit;
De gebruiker kan een SMS bericht sturen en deze wordt vervolgens automatisch geplaats als
een kort bericht op de profiel pagina van desbetreffende gebruiker.
 Het aanbieden van video mogelijkheden;
 Een betere integratie met e-mail;
Er wordt een notificatie gestuurd wanneer er gereageerd is op blog of microblog.
 Een koppeling met externe social media, zoals Twitter.
De gebruiker kan bijvoorbeeld de hashtag ‘#kpn1’ toevoegen aan zijn tweet, dan wordt
vervolgens het Twitter bericht automatisch op het platform geplaatst. (zie afbeelding *.)
(de Laat, 2010)(Daalder, 2011)(Turnhout, 2010c)
Afbeelding 11. Twitter search resultaten met de hashtag #KPN1.

Bron: Twitter.com

Cijfers
Drie maanden na de lancering van KPN1Connect had 99 procent van de medewerkers het platform
bezocht. Het platform wordt gemiddeld per maand een half miljoen keer opgevraagd en heeft
gemiddeld 4,7 miljoen pageviews. Eén vijfde tot één zesde van de medewerkers bezoekt het
platform met enige regelmaat. De schatting is dat er gemiddeld, circa één uur per week op het
platform wordt doorgebracht. De laatst recente statistieken geven aan dat er ruim 5.500 blogs zijn
geschreven, 9.000 ‘Twitter’ berichten zijn verstuurd en circa 14.000 medewerkers volgen elkaar.
(de Laat, 2010)(CommOnline, 2011)(Daalder, 2011)
Verschuiving van de communicatie rol.
De wijze waarop in het verleden werd gecommuniceerd binnen KPN is niet langer vanzelfsprekend.
De afdeling communicatie bepaalt bijvoorbeeld niet meer wie wat te horen krijgt, maar legt
tegenwoordig de accenten op wat belangrijk is voor de organisatie. De medewerkers vertellen nu
grotendeels het verhaal zelf, en de afdeling communicatie faciliteert.
De rol van de afdeling communicatie is verschoven van boodschapper naar informatiemakelaar, van
gatewatcher naar gatekeeper en van regisseur naar facilitator.
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Tevens heeft het management ook een andere communicatierol, want d.m.v. social media wordt het
voor een medewerker eenvoudiger om direct te communiceren met de directeur. (de Laat,
2010)(CommOnline, 2011)
Lesson learned: randvoorwaarden en (kritische) succesfactoren.
Er zijn een aantal (kritische) succesfactoren en randvoorwaarden te onderscheiden in de casus van
KPN1Connect, namelijk:
 De communicatieprofessionals moeten de dialoog gaande houden en zorgen voor relevantie.
Zij moeten de eindgebruikers enthousiasmeren, inspireren en luisteren naar hun wensen en
behoeften. En deze input vertalen naar strategische thema’s van de organisatie.
 Steun vanuit het management of directie is van essentieel belang, wees dus actief opzoek
naar draagvlak.
 Managementsupport is bruikbaar en belangrijk als het gaat om draagkracht. Allen is het niet
noodzakelijk voor de uitvoering van het project.
 Het platform dient laagdrempelig te zijn; er moet bijvoorbeeld geen sprake zijn van
ingewikkelde inlogprocedures.
 Het is cruciaal dat de medewerkers centraal staan en erbij betrokken worden. Geef de
medewerkers vertrouwen.
 Helemaal loslaten is geen optie, echter de praktijk heeft geleerd dat er vrijwel altijd een
zelfcorrigerend gedrag optreedt.
 Het gaat feitelijk niet om de tool, maar om wat er mee wordt gedaan.
 Houd er rekening mee dat er jarenlang binnen de organisatie op een bepaalde manier de
communicatie is beoefend en dat het nu anders moet. Hierdoor kan het niet voor iedereen
even makkelijk zijn om er mee om te gaan.
 Er kan onzekerheid ontstaan onder de medewerkers over wat er wel of niet gezegd mag
worden. Om die reden is het aan te raden dat de communicatieafdeling constant aanwezig is
en begeleidt.
 Houd er rekening mee dat niet iedereen gebruiker wordt of het systeem leuk vindt.
Daarnaast is niet iedereen een schrijver, blogger of microblogger. Probeer daarom
verschillende tools aan te bieden.
 Er is altijd groep medewerkers die het wel leuk vindt om het systeem te gebruiken, focus op
deze groep medewerkers.
 Maak het platform expliciet voor de medewerkers; ga niet vooraf het van bovenaf dicht
timmeren met allerlei regels, richtlijnen en do’s and dont’s
 De insteek moet zijn: een open benadering. Vraag om hulp en suggesties. Medewerkers zijn
bereid belangeloos te helpen.
 Maak geen enorme strategische plannen, het plan is dat er geen plan is. Daarnaast is het
belangrijk om het al doende bij te sturen.
(de Laat, 2010)(Daalder, 2011)(CommOnline, 2011)
Drempels voor de gebruiker
Barrières die mensen ervan kunnen weerhouden om het te gebruiken:
 De generatiekloof;
 Het bescheidenheidsprincipe;
“Ik wil wel, maar ik durf niet zo goed” en “Wie zit er nou op mijn bijdrage te wachten”.
 Corporate silence;
Medewerkers die zich afvragen of het ze wordt afgerekend als iets niet goed gaat. Evenals
managers die zich af vragen wat het betekent als ze iets bijdragen; “kan ik dat wel zeggen en
wat heeft dat voor gevolgen.”
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(de Laat, 2010)
Bekender maken en actiever
Om het platform bekender te krijgen en het gebruik ervan te vergroten heeft KPN verschillende
methoden gebruikt. De afdeling communicatie gebruikte het platform voor mededelingen,
nieuwsberichten en speciale acties. Zo heeft KPN bijvoorbeeld gratis kaarten gesponsord voor
schaatswedstrijden, die alleen via KPN1Connect te bemachtigen waren.
Bovendien werden er elke dag berichten van het platform op het intranet geplaatst waar de
medewerkers kwamen. Op deze wijze probeerde de afdeling communicatie ervoor te zorgen dat de
medewerkers uit interesse een kijkje gingen nemen op het platform. (de Laat, 2010)
Groepen op het platform
Medewerkers kunnen eigen groepen opzetten rond een bepaald thema, waar hij of zij zich bij
betrokken voelt en/of over wil spreken. De groepen op het platform van KPN worden niet actief
gemonitord, wel wordt er voor relevante content gezorgd.
KPN heeft er doelbewust voor gekozen om de groepen op het platform helemaal open te gooien. Er
is geen sprake van privé berichten en besloten groepen. Het doel van het platform is en blijft
namelijk het verbinden en bij elkaar zetten van de medewerkers.
Er bestaat wel de mogelijkheid voor een groep eigenaren om te bepalen wie moderator is.
Indien een groep ‘besloten’ is, kunnen alleen de leden publiceren, wanneer de groep ‘open’ is dan
kan iedereen publiceren. Echter, voor alle groepen geldt dat alles leesbaar is voor iedereen.
(de Laat, 2010)
Feedbackknop
De implementatiefilosofie van KPN luidde als volgt: We streven niet naar het neerzetten van het
perfecte systeem. We willen een systeem realiseren dat in de basis goed functioneert en eenvoudig
te gebruiken is. Het is aan de gebruikers om te vertellen hoe het systeem verbeterd kan worden.
Om feedback te krijgen van de gebruikers is er een feedbackknop geïmplementeerd bij elke
functionaliteit. Met regelmaat wordt er feedback ontvangen, waarin suggesties worden gedaan voor
nieuwe tools of functionaliteiten. Als er genoeg vraag naar is, dan wordt de desbetreffende tool of
functionaliteit gebouwd. Doordat het platform van KPN open source is, kunnen ze sneller en
efficiënter inspelen op de wensen en behoeften van de gebruikers. (de Laat, 2010)
Return On Investment (ROI)
De ROI van KPN1Connect is niet in geld uit te drukken. Uit een onderzoek onder de deelnemers bleek
dat de betrokkenheid van de medewerkers jegens de organisatie toenam. De medewerkers voelden
zich meer verbonden met de organisatie.
Daarnaast wisten de deelnemers meer van hun collega en hierdoor ontstond er meer waardering en
respect voor het werk van anderen.
Tenslotte is KPN1Connect een belangrijk meetinstrument geworden voor de afdeling communicatie
en het management Dankzij het platform kunnen zij achterhalen wat zich afspeelt en leeft binnen de
organisatie. KPN is met het platform in staat om goed te kunnen toetsen en meten hoe bepaalde
aspecten vallen, hoe medewerkers daar over denken en welke issues er spelen. (de Laat, 2010)
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Afbeelding 12. Impressie van startpagina van het platform KPN1Connect van KPN.

Bron: http://portfolio.webalistic.com/index_en.php?q=1
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Bijlage VII – Theorie: Praktijkvoorbeeld Hutspot (De Keuken – Sociaal
intranet)
Op 31 oktober 2011 heb ik een bijeenkomst bijgewoond waar een presentatie werd gegeven over
het sociaal intranet van het bedrijf Hutspot. Deze presentatie werd gegeven door Suzanne van
Kinderen (hierna: ‘Suzanne’) die organisatie adviseur is bij Hutspot.
Hutspot
Hutspot is een adviesbureau, gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij de
ontwikkelingen omtrent ‘het nieuwe werken’. Het adviesbureau ondersteunt organisaties bij het
vertalen van deze ontwikkelingen naar organisatie- en verandervraagstukken en biedt oplossingen op
maat. (Hutspot, z.d.)
De oude situatie
De medewerkers van Hutspot waren in de oude situatie
genoodzaakt om hun documenten te up- en downloaden,
moesten op verschillende plekken inloggen en daarnaast was
de keuze voor een individuele werkwijze zeer beperkt. Met als
gevolg dat er een barrière ontstond voor het samenwerken en
er sprake was van wildgroei aan verschillende tools die
gebruikt werden. (Kinderen, 2011)(Dutch Interactive, z.d.)

“We werken met pc en mac, willen
dat altijd en overal kunnen, willen
samenwerken met klanten en
elkaar. Met de applicaties die we
destijds hadden, was het delen van
kennis en elkaar online ontmoeten
echter niet meer makkelijk en
efficiënt.”(Kinderen, 2011)

De wensen en eisen
In navolging hiervan besloot Hutspot om het full-service internetbureau Tam Tam (gespecialiseerd in
o.a. communicatie, samenwerking, kennisdeling en e-business) in te schakelen.
Hutspot wilde een online (up-to-date) samenwerkingsomgeving hebben. De wensen hierbij waren
dat de medewerkers zonder fysieke aanwezigheid, met één inlogcode toegang zouden hebben tot
alle benodigde functionaliteiten die nodig waren om hun werk te doen. Het gaat hierbij over
functionaliteiten, zoals: met elkaar samenwerken, documenten delen, vragen stellen, agenderen, de
financiële administratie, etc. Daarnaast wilde Hutspot geen investering doen in een kostbare
oplossing.
Hutspot gaf het internetbureau Tam Tam verschillende grondbeginselen mee waaraan de nieuwe
oplossing aan zou moeten voldoen, te weten:
 De eigen wensen van de medewerkers moeten zoveel mogelijk gehonoreerd worden.
Oftewel de medewerkers moeten eigen keuzes kunnen maken op welke wijze ze
ondersteund willen worden;
 Er moet een gezamenlijk taal worden gesproken, waarbij er wel ruimte is voor het individu
(eigen werk- en leefwijze);
 Verbinding met de buiten wereld;
 Flexibiliteit; op ieder moment eenvoudig aanpassingen kunnen doorvoeren als de wensen
veranderen;
 Iedereen moet overal en altijd beschikking hebben over alles;
(Kinderen, 2011)(Dutch Interactive, z.d.)(Goedhart, 2011)(Tam Tam, z.d.a)
De oplossing
De oplossing die Tam Tam heeft ontwikkeld voor Hutspot is een sociaal intranet. Het sociaal intranet
(genaamd ‘De Keuken’) is één geïntegreerd platform dat is samengesteld uit een verzameling cloud
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toepassingen. Het platform bestaat uit een combinatie van bestaande applicaties die reeds gebruikt
werden en functionaliteiten die Google Apps1 biedt, zie tabel *.
Tabel 7. De (cloud)oplossingen van het sociaal intranet en bijhorende functionaliteiten.

Oplossing
Google Calander
Google Docs
Gmail
Twitter

Flickr
Wordpress
Digitale factuur
Vraagbaak

Functionaliteit
Een (vergader)agenda.
(samen)werken aan documenten
E-mail
Door de ‘tweets’ van de medewerkers in kaart te
brengen kan men van elkaar zien waar iemand mee
bezig is.
Foto’s delen
Kennisdelen door bloggen, er zijn geen restricties
voor het bloggen.
Is een losse applicatie voor uren administratie en
facturen, die via het intranet te benaderen is.
Onderling vragen aan elkaar stellen

(Kinderen, 2011)(Dutch Interactive, z.d.)(Goedhart, 2011)(Tam Tam, z.d.a)
Afbeelding 13. Componenten van het sociaal intranet van Hutspo

Bron: http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/1-platform-595x277.png

Recentelijk heeft Hutspot het sociaal intranet uitgebreid met een samenwerkingsomgeving voor de
klant. Deze samenwerkingsomgeving is gemaakt in de web-applicatie Google Site en heeft een
standaard template, met een lay-out van Hutspot. Op een eenvoudige manier kunnen klanten,
vrienden, samenwerkingspartner of een projectgroep hun eigen e-mailadres koppelen aan een
account. hierdoor worden zij in staat gesteld om in te loggen met hun eigen e-mail en wachtwoord.
Met het samenwerkingsomgeving beschikt Hutspot over een zogeheten ‘mini-intranet’, waarin men
samen werken aan documenten, kennisdelen, en elkaar op de hoogte houden van wat er speelt.
(Kinderen, 2011)(Goedhart, 2011)
100% Cloud
Het sociaal intranet van Hutspot is 100% opgebouwd vanuit de cloud, hierdoor hebben de
medewerkers altijd en overal, los van een device, toegang tot zijn of haar spullen. Alle cloud
toepassingen zijn ontsloten via één platform en voor de medewerker te benaderen d.m.v. één login,
hierdoor is er sprake van een centraal vertrekpunt voor alle medewerkers. Werken vanuit de cloud
biedt allerlei voordelen ten opzichte van desktop software, namelijk:
 Er wordt gebruik gemaakt van wat al beschikbaar is;
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De tools en applicaties kunnen zelf gekozen en samengesteld worden;
Kiezen en proberen is laagdrempelig door de lage abonnementskosten;
De ontwikkeling van de tools en applicaties zet altijd door, waardoor je altijd verzekerd bent
van een ‘state-of-the-art’ software/omgeving. (technologie van nu en morgen).
(Kinderen, 2011)(Dutch Interactive, z.d.)(Goedhart, 2011)
“Door de cloud-benadering de basis te laten zijn voor onze online samenwerkomgeving, kunnen we naar eigen inzicht applicaties
en tools mixen waarmee we (bijna) eindeloze mogelijkheden voor onszelf kunnen creëren.” (Kinderen, 2011)

Lesson learned
Op basis van ervaringen met het gebruik van het sociaal intranet die zijn opgedaan door Hutspot, zijn
er volgens Suzanne van Kinderen een aantal belangrijke leermomenten te onderscheiden, namelijk:
 Gebruik gaat vanzelf;
Het is belangrijk volgens Suzanne dat de oplossing die gerealiseerd wordt ook daadwerkelijk
de medewerker helpt bij hun werk. Er moet geen sprake zijn van algemene handigheidjes,
technische hoogstandjes en ook geen ‘kijk eens wat er allemaal kan’. Suzanne is ervan
overtuigd dat wanneer het de medewerkers ondersteunt en aansluit bij wat zij willen, het
ook daadwerkelijk zal worden gebruikt.
 Onze size does not fit all;
Bij het in gebruik nemen van de oplossing kan het volgens Suzanne voorkomen dat
medewerkers op bepaalde punten het toch anders willen dan hun collega. Daarnaast bestaat
er tevens de kans dat verschillende groepen binnen de organisatie, ook verschillende
oplossingen willen. Deze verschillende oplossingen moet je volgens Suzanne ook faciliteren.
Het idee van één mooi en groot ding maken, dat voor iedereen hetzelfde is en dat nog jaren
mee kan, is echt een illusie, aldus Suzanne. Je kunt als organisatie niet uitgaan van ‘one size
fits all’.
Eén van de voordelen van een cloud oplossing en het gebruik van applicaties die er al zijn, is
dat je vrij eenvoudig toepassingen kan toevoegen of weer kan weglaten. Hierdoor kun je
tegemoet komen aan de verschillende wensen van medewerkers binnen één omgeving.
 Continue proces;
Het idee dat men na de realisatie van een (sociaal) intranet voor aantal jaren klaar is, is
volgens Suzanne niet helemaal correct. De wensen en werkwijzen veranderen namelijk
constant en dit vergt continue de aandacht.
De bouw van (sociaal) intranet is een cyclisch en een continue proces en moet dus
voortdurend de aandacht krijgen. Volgens Suzanne moet je het vooral klein en flexibel
houden, aanpassen op de behoefte en aan wat er technisch op dat moment mogelijk is.
Belangrijk hierbij is dat je jezelf voortdurend blijft afvragen: ‘Wat wil je wel en wat niet’.
Volgens Suzanne heeft de ervaring geleerd dat het loont om alert te blijven en de juiste
ingrediënten te kiezen, in plaats van het je laten overkomen.
 Het concept is schaalbaar;
Het concept van Hutspot van sociaal intranet is volgens Suzanne eindeloos schaalbaar. Hierbij
benadrukt ze dat dit juist geld wanneer je uitgaat van het ‘onze size does not fit all. Je kunt
dus voor verschillende doelgroepen, verschillende oplossingen realiseren. Belangrijk hierbij is
dat alle functionaliteiten wel benaderbaar zijn op één plek, met één login. En met als
randvoorwaarde dat iedereen wel moet beschikken over zijn eigen gepersonaliseerde
startpagina ‘home’, waar de voor hem of haar relevante tools en informatie beschikbaar is.
 Mindset is van cruciaal belang;
Het meeste belangrijke volgens Suzanne zijn de medewerkers. Als basis is het verstandig dat
de medewerkers meegenomen worden bij de bouw van de oplossing, begeleidt worden met
het gebruik ervan en dat er een vraagbaak wordt ingericht. Suzanne geeft aan dat toen het
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sociaal intranet van Hutspot werd gelanceerd er gemopper was van de medewerkers:
“Waarom werkt dit niet”, en “Hé, ik kan dit en dat niet meer”. Volgens Suzanne was er een
lichte focus op wat er niet mogelijk was. Deze focus is omgeslagen naar: “Jee, kijk eens wat er
vandaag kan”, en “Wauw, dat is mooi, nu kan ik ook dit en dat”. Deze openheid in gedrag en
mindset naar nieuwe dingen, helpt volgens Suzanne de organisatie niet alleen het intranet
volledig te benutten, maar ook in het dagelijks werk met elkaar en de klanten. En dat is
volgens Suzanne heel veel waard!
(Kinderen, 2011)(Dutch Interactive, z.d.)(Goedhart, 2011)(Tam Tam, z.d.a)
De Dutch Interactive Award
Op 12 mei 2011 heeft het internetbureau Tam Tam het zogeheten ‘Dutch Interactive Award’
gewonnen voor ‘Beste intranet’ met Hutspot. Hieronder de quote van het juryrapport:
“Practice what you preach. Dit gezegde is zeker van toepassing op Hutspot. Met hun intranetsite zijn
ze erin geslaagd het nieuwe werken niet alleen te preken aan hun klanten, maar zelf ook te doen.
Uitgangspunt was een einde te maken aan de verschillende versies van Office-documenten die een
effectieve samenwerking en kennisdeling in de weg stonden. Dankzij een mashup van webapplicaties
als Google Docs, Google Mail en Digitale Factuur hebben Hutspot-medewerkers met één login alles
binnen handbereik wat nodig is om te werken.” (Tam Tam, z.d.b)
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Een persoonlijk tintje.
Een feature van het sociaal intranet is dat de gebruikers rechtstreeks worden aangesproken, zoals
‘Goedemorgen gebruiker’, ‘Goedemiddag gebruiker’ en ‘Alvast een goed weekend gebruiker’.
(Goedhart, 2011)
Afbeelding 14. Printscreen van het sociaal intranet van Hutspot.

Bron: http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Schermafbeelding-2011-11-22-om-11.39.26-595x311.png

Overige print screens
Afbeelding *. Weergave van de functionaliteiten van het sociaal intranet van Hutspot.
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Bron: http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Schermafbeelding-2011-11-22-om-11.36.53-595x416.png

Afbeelding 15. Blogpagina van het sociaal intranet van Hutspot.

Bron: http://www.slideshare.net/hutspot/hutspot-intranet-logeion-31-okt-2011-9980945
Afbeelding 16. Vraagbaak pagina van het sociaal intranet van Hutspot.

Bron: http://www.slideshare.net/hutspot/hutspot-intranet-logeion-31-okt-2011-9980945
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Afbeelding 17. Startpagina van het sociaal intranet van Hutspot.

Bron: http://www.slideshare.net/hutspot/hutspot-intranet-logeion-31-okt-2011-9980945
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Bijlage VIII – Gebruikersperspectief: interview gastheer
X is werkzaam op de afdeling burgerzaken (gemeentehuis) bij de dienst DIA van de gemeente
Groningen. De afdeling burgerzaken is het loket waar burgers o.a. terecht kunnen voor zaken als
aangifte van geboorte, verhuizingen, het verlengen en afhalen van paspoorten, identiteitskaarten en
rijbewijzen.
De officiële functie van X is gastheer en uit hoofden van deze functie is X verantwoordelijk voor het
ontvangen van burgers, X heet ze welkom, wijst de burgers de weg, ondersteunt de burger bij het
gebruik van het baliesysteem, beantwoord vragen, etc.
Letterlijk gezien is X het eerste aanspreekpunt voor de burger die bij het gemeentehuis binnenkomt.
Social media
X maakt geen gebruik van social media. X is wel op de hoogte van het gebruik van Yammer binnen de
organisatie, maar X weet niet precies wat het is of waarvoor het exact gebruikt kan worden.
Kennis- en informatiebehoefte.
X geeft aan dat X informatie hoofdzakelijk tijdens werkoverleggen ontvangt, via de e-mail en het
intranet.
X krijgt veel mailtjes doorgestuurd. Alle informatie (zoals berichtgeving van het ministerie) die
betrekking hebben tot de dienst worden door gemaild naar de medewerkers. Hierdoor moet je
volgens X goed in staat zijn om zelf uit te zoeken welke informatie relevant of niet relevant is. Tijdens
de werkoverleggen wordt er ook nog eens teruggekomen op de mails. “Er is niet iets, wat ik kan
noemen wat betreft mijn werk wat ik niet krijg.”
X geeft aan dat X het belangrijk vindt om van de ontwikkelingen en veranderingen binnen de
organisatie op de hoogte te zijn. Voor hemzelf en om andere mensen van dienst te kunnen zijn.
“Ik hoef niet perse het naadje van de kous te weten, maar in grote lijnen moet ik wel weten wat er
gebeurt in het hele concern”. Tenslotte benadrukt X dat X vindt dat je als ambtenaar op de hoogte
moet zijn over wat er binnen de organisatie speelt.
X geeft aan dat X regelmatig door collega’s wordt gevraagd of X ze op weg kan helpen met het
vinden van de juiste personen binnen de organisatie. Volgens X kent X veel medewerkers bij naam en
toenaam en wat voor functie ze bekleden. Volgens hem heeft X deze kennis opgebouwd door de vele
jaren die X heeft gewerkt op verschillende locaties binnen de gemeente, alsmede de interesse en
nieuwsgierigheid die X heeft voor de organisatie en haar medewerkers.
X beschouwt deze desbetreffende kennis vooral als algemene kennis over het concern, die X elke dag
kan gebruiken om zijn werkzaamheden uit te voeren of om een collega op weg te helpen. Een
voorbeeld die X hiervoor aandraagt is dat wanneer een burger op X afstapt met een specifieke vraag
welke geen betrekking heeft tot de dienst DIA, X door middel van deze algemene kennis in staat is
om de burger snel op weg te helpen naar een andere dienst en/of collega. Dit verifieert X door
middel van de telefoongids op het intranet, om er zeker van te zijn dat X een goede doorverwijzing
geeft. “Met een klein stukje dienstverlening kunnen we zorgen dat de burger toch zijn weg goed
weet te vinden binnen de organisatie”
Tenslotte benadrukt X dat X het een belangrijke taak vindt voor elke medewerker dat hij of zij de weg
weet te vinden in de organisatie.
Het gemeentelijk intranet
X beschouwt het intranet als de informatievoorziening van de organisatie. Volgens hem is er geen
ander communicatiemiddel ter beschikking dan het intranet waarmee de organisatie in één klap alle
medewerkers kan bereiken. X benadrukt dat het ook de taak is van de organisatie om haar
medewerkers goed te informeren over wat er precies gebeurt.
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X gebruikt het intranet als een veredelde krant, en bezoekt het minimaal drie keer per dag. X
gebruikt het hoofdzakelijk voor het lezen van concern- en dienstberichten en het zoeken van
personen in het telefoongids. Dankzij de nieuwsberichten op het intranet wordt X up-to-date
gehouden omtrent de ontwikkelingen van de organisatie.
X is op de hoogte van de mogelijkheden dat je kunt reageren op blogs die op het intranet worden
geplaatst. X zou graag willen reageren, maar toch weerhoud iets X om dat ook te doen.
Dit heeft o.a. te maken met het feit dat X de voorkeur geeft om face-to-face iemand te spreken of
om mee te discussiëren. Daarnaast is het voor X geen gewenning om online te reageren.
Er zijn een aantal suggesties en verbeterpunten ten aanzien van het intranet:
 Telefoongids
Uit de praktijk blijkt volgens X dat de telefoongids op het intranet voor de medewerkers niet
werkbaar is. Volgens X zou de telefoongids dusdanig moeten werken dat de expertise en
kennis binnen de organisatie inzichtelijk wordt gemaakt, waardoor de medewerker in staat
wordt gesteld om informatie sneller te kunnen vinden. Als de telefoongids goed functioneert
kunnen medewerkers beter, makkelijker en sneller hun weg vinden binnen de organisatie
aldus X.
 Nieuwsberichten;
Voor X zou het efficiënter zijn wanneer de nieuwsberichten op het intranet op enige wijze
kunnen worden gefilterd. X zou bijvoorbeeld als eerste alle concerninformatie te zien willen
krijgen, dan de informatie die X zelf zou willen hebben en tenslotte alle andere algemene
informatie tot zijn beschikking willen hebben.
Tenslotte benadrukt X dat X ziet dat de jongere generatie medewerkers op een andere manier
denken en dingen zien dan de oudere generatie. Volgens X Casperganz delen jongere generaties veel
meer dan X ooit heeft gedaan, zowel privé als op het werk. X benadrukt dat deze trend qua
kennisdeling door zal zetten en dat het intranet op een bepaalde manier hier op moet in spelen en
het faciliteren.
Organisatiecultuur
X geeft aan dat de organisatiecultuur erg verschilt per dienst en zelfs per afdeling. Volgens X is er bij
de afdeling Burgerzaken sprake van een formele sfeer.
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Bijlage IX - Gebruikersperspectief: interview projectleider
X is sinds mei 2011 werkzaam als projectleider bij de afdeling stadstoezicht. De afdeling stadstoezicht
is een onderdeel van de Milieudienst van de gemeente Groningen. X is o.a. verantwoordelijk voor het
formuleren van beleid voor overlast en handhavingstaken in de openbare ruimte, alsmede voor de
concrete uitvoering (toezichtstaken) van het beleid. X heeft als projectleider twee projecten in zijn
portefeuille: de warenmarkt en de kermis van de stad Groningen.
Gedurende de projecten wordt er volgens X o.a. afstemming gezocht en samengewerkt met
verschillende partijen, waaronder het stadsbeheer, coördinatoren van de binnenstad (stadsdeel
coördinatoren van de dienst ROEZ), wijkpostbeheerders en reiniging van de milieudienst.
De communicatie en informatie uitwisseling tussen deze partijen verloopt volgens hem voornamelijk
via e-mail en telefoon. X is zich er van bewust dat de informatie die uitgewisseld wordt tussen hem
en de verschillende partijen niet toegankelijk is voor derden. Het komt volgens hem met regelmaat
voor dat X een e-mail wil versturen en dat het lastig is om na te gaan naar wie de desbetreffende email verstuurd zou moeten worden.
X benadrukt dat X het liefst een afgebakende online omgeving zou willen hebben waar X informatie
die nu via de mail verstuurd wordt kan worden opgeslagen en gedeeld worden met andere collega’s
en belanghebbenden. Een ander aspect dat X aan geeft is dat bij één van zijn projecten er veelal
samen gewerkt wordt met externe partijen. Volgens X zou het veel makkelijker zijn, wanneer er
sprake is van een online omgeving waar X met externe partijen kan samenwerken en communiceren.
Tenslotte benadrukt X dat het met regelmaat voorkomt dat X belangrijke bijeenkomsten of
gesprekken bijwoont waarbij afspraken worden gemaakt of informatie wordt uitgewisseld. Deze
informatie en afspraken zou X graag direct willen delen met de personen waar X mee samenwerkt.
Volgens hem komt het toch vaak voor dat desbetreffende personen niet bereikbaar zijn vanwege
bijvoorbeeld een vergadering. X geeft aan dat het zijn werk zou vergemakkelijken wanneer X de
desbetreffende informatie kan plaatsen en X er zeker van is dat de betrokken personen deze
informatie ook direct mee krijgen.
De kennis- en informatie uitwisseling.
X benadrukt dat de kennis- en informatie uitwisseling binnen de organisatie in zekere mate plaats
vindt, maar niet altijd efficiënt en effectief genoeg verloopt. Een voorbeeld dat X hiervoor aandraagt
is dat X de komende tijd zich bezig gaat houden met het formuleren van een nieuwe visie voor 2012
omtrent de warenmarkt in de stad Groningen.
Via een e-mail afkomstig van een adviseur van de directie bij Milieudienst kreeg X te horen dat een
beleidsmedewerker van de dienst ROEZ een meerjarenbeleidsplan had opgesteld, waarin o.a. de
toekomst van de warenmarkt in de stad Groningen wordt besproken. Volgens X staat het
desbetreffende stuk over de warenmarkt in het meerjarenbeleidsplan in direct verband met hetgeen
waar X zich de komende tijd mee bezig wil gaan houden. X heeft contact opgenomen met de
desbetreffende beleidsmedewerker en zal binnenkort rond de tafel gaan zitten met de
beleidsmedewerker om kennis te delen en uit te wisselen omtrent de warenmarkt. X geeft aan dat X
bij toeval door een oplettende college op de hoogte was gebracht van het meerjarenbeleidsplan.
Was dit niet gebeurd dan zou hem dit heel veel tijd kosten. “ik had waarschijnlijk opnieuw het wiel
uitgevonden.”
Zoeken op projecten en expertise.
X geeft aan dat er binnen de organisatie een zogeheten projectenlijst systeem is waar alle projecten
op het gebied van informatiemanagement en ICT worden verzameld en inzichtelijk worden gemaakt.
Met deze projectenlijst kun je zien bij welke dienst men bezig is met welke project.
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Volgens X is het door deze projectenlijst mogelijk om te achterhalen welke desbetreffende projecten
raakvlakken hebben met hetgeen wat jij misschien doet of gaat doen, en hierdoor kan je de
samenwerking opzoeken en kennisdelen. X ziet als grootste nadeel van het projectenlijst systeem dat
het opzoeken van projecten en het aanleveren van informatie over projecten tijdrovend zijn. Volgens
hem zou het veel efficiënter en minder tijdrovend zijn wanneer men in het projectenlijst systeem
bijvoorbeeld korte berichtjes (Twitter achtig) kan plaatsen met daar in informatie over waar iemand
op dat moment mee bezig is.
Kennis- en informatiebehoeften
X geeft aan dat voor de projecten die X uitvoert het zeer efficiënt zou zijn als X kennis van andere
gemeentes kan gebruiken en toepassen. X benadrukt dat X niet steeds het wiel opnieuw wil
uitvinden. Een voorbeeld dat X hiervoor aandraagt is het aspect rondom stadstoezicht. Volgens hem
zijn andere gemeentes op het gebied van stadstoezicht veel verder ontwikkeld en hebben
grotendeels het al ingericht. En weten dus precies waar je rekening mee moet houden. Hierdoor zou
het volgens X veel bijdragen en efficiënter kunnen zijn wanneer X online informatie kan uitwisselen
met andere gemeentes.
Op dit moment raadpleegt X veelal het internet om op zoek te gaan naar gemeentes die een afdeling
stadstoezicht hebben. Vervolgens neemt X telefonisch contact op met deze gemeentes en is er vaak
sprake van een informatief gesprek dat vaak leidt tot een uitnodiging om langs te komen. X geeft aan
dat X het gewoon te druk heeft om langs te gaan bij deze gemeentes. Volgens hem zou een
afgebakend online omgeving waar X met andere gemeentes kan communiceren en samenwerken,
een ideale oplossing zijn voor zijn kennis- en informatiebehoeften.
Het gemeentelijk intranet
X geeft aan dat wanneer X s’ochtends zijn computer opstart en de intranetpagina automatisch
tevoorschijn komt X snel kijkt of er belangrijke nieuwsberichten zijn geplaatst, vervolgens sluit X de
intranet pagina af. Volgens X wil X gedurende de dag zo min mogelijk programma’s hebben open
staan op zijn computer. De programma’s die X voornamelijk open heeft staan is het e-mail
programma (Groupwise) en het tekstverwerkingsprogramma (Office Word).
X gebruikt over het algemeen gezien het intranet maximaal twee keer per dag.
Het intranet wordt dan door hem voornamelijk gebruikt voor de volgende doeleinden, namelijk
 Zoeken van collega’s via het adressenboek (telefoongids);
 Het lezen van nieuwe (korte) nieuwsberichten op de hoofd- en dienstpagina’s;
 Het zoeken en raadplegen van informatie over zijn eigen dienst en over de organisatie
(bijvoorbeeld organisatie ontwikkeling).
Reactiemogelijkheden op het gemeentelijk intranet
X geeft aan dat X het een goede ontwikkeling vindt dat het mogelijk is om te reageren op de blog
berichten die op het intranet staan. X benadrukt dat X vaak twijfelt of X ook een reactie moet
plaatsen. De reden waarom X tot op heden nog geen gebruik heeft gemaakt van de
reactiemogelijkheden op het intranet heeft volgens hem vooral te maken met “is mijn reactie wel
van toegevoegde waarde en wordt er ook iets mijn reactie gedaan”.
Tekortkomingen van het huidige intranet.
X geeft aan dat X op het huidige intranet de functionaliteit mist om discussies te voeren. X zou
bijvoorbeeld heel graag voor zijn projecten informatie of vragen willen plaatsen op het intranet,
zodat andere medewerkers in de organisatie hierop kunnen reageren. Toch benadrukt X dat X pas
echt de nut en noodzaak er van inziet om een discussie te starten op het intranet, wanneer X zeker
weet dat er een grote groep medewerkers mee bereikt kan worden.
X is zich er van bewust dat op het platform Yammer het mogelijk is om discussies te starten.
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Toch heeft X het idee dat je met Yammer maar een selectief groepje medewerkers
(communicatiemedewerkers) van de organisatie kan bereiken.
X benadrukt dat de zoekfunctionaliteit van het intranet niet optimaal werkt, wanneer X bijvoorbeeld
specifieke informatie en/of onderwerpen over zijn eigen dienst probeert op te zoeken, komen niet of
nauwelijks relevante zoekresultaten naar voren. Volgens hem hebben de zoekresultaten
voornamelijk betrekking op andere diensten in plaats van zijn eigen dienst.
Daarnaast benadrukt X dat X zich erg beperkt voelt op het intranet, dit heeft volgens hem o.a. te
maken met het feit dat X standaard in de milieudienst intranetomgeving terecht komt. X geeft aan
dat X best wel benieuwd is naar wat bijvoorbeeld bij de dienst ROEZ gebeurt en misschien raakvlak
heeft met de werkzaamheden die X uitvoert. X benadrukt niet altijd de tijd te hebben om op het
intranet het nieuws te bekijken op de verschillende dienstpagina’s. Volgens hem moet dit efficiënter
kunnen.
Tensslotte benadrukt X dat er nog drie aspecten zijn rondom het intranet die kunnen worden
verbetert of onduidelijk zijn, namelijk:
 De medewerkersprofielen in het adressenboek van het intranet zijn niet up-to-date. X geeft
aan dat X recentelijk erachter kwam dat in het tekstverwerkingsprogramma (Office Word)
een sjabloon is ingebouwd, waarmee je wijzingen van de gegevens van de
medewerkersprofielen kunt door geven, Volgens X Ali zijn veel medewerkers hier niet van op
de hoogte.
 De inrichting van het intranet verschilt per dienst;
 Het is niet duidelijk wie nu precies wat doet op het intranet en wie per dienst de informatie
bijhoudt op het intranet.
Een nieuw gemeentelijk intranet
Een nieuw gemeentelijk intranet moet volgens X sneller, makkelijker en persoonlijker zijn.
X geeft aan dat dit het beste gerealiseerd zou kunnen worden wanneer de hele basis(structuur) van
het huidige intranet op de schop gaat en opnieuw wordt ingericht. Volgens hem zou de nieuwe
inrichting van het intranet alle gevraagde en gewenste functionaliteiten moeten waarborgen.
X geeft aan dat X het liefst de startpagina van het intranet zelf zou willen kunnen in delen. De
intranetstartpagina zou volgens hem uit een paar vaste elementen (nieuwsvoorziening) moeten
bestaan en de rest van de startpagina zou je zelf moeten kunnen indelen met bijvoorbeeld widgets.
Tenslotte benadrukt X dat X graag een functionaliteit zou willen hebben op het nieuwe intranet,
waarmee X kan zoeken naar personen die een bepaalde expertise hebben of bezig zijn met een
bepaald onderwerp, opdracht of project.
Organisatiecultuur
Volgens X is een ambtelijke organisatie groot en stroperig. Typerend voor de gemeente Groningen is
volgens hem dat men op zijn eigen eilandje zit en dat er vaak gedacht wordt dat onderwerp heeft
geen betrekking op mij. Volgens X wordt er tegenwoordig steeds meer van je als medewerker
verwacht. Je moet steeds meer verantwoorden, waardoor mensen steeds minder snel buiten zijn
eigen functie dingen op pakken of andere activiteiten onderneemt.
Social media
X maakt hoofdzakelijk gebruik van de social media platforms Facebook en Twitter. X gebruikt
Facebook voornamelijk voor het uitwisselen van berichten met vrienden en kennissen en Twitter
voor het volgen van nieuwsitems en interessante ontwikkelingen.
X heeft tevens een LinkedIn en Yammer account alleen gebruikt X deze accounts bijna nooit.
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Bijlage X – Gebruikersperspectief: interview ******
Op uitdrukkelijk verzoek van de geïnterviewde zijn in deze interview uitwerking bepaalde stukken
volledig verwijderd.
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Bijlage XI – Gebruikersperspectief: interview afdelingshoofd
X is afdelingshoofd Uitvoering-WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) bij de gemeente
Groningen. X geeft directe leiding aan ongeveer 30 tot 50 medewerkers.
Informatie-uitwisseling/samenwerking
X geeft aan dat de samenwerking tussen X en zijn medewerkers voornamelijk gebeurt via
werkoverleggen, de mail en mondeling. X vindt het lastig als X informatie wil delen met zijn
medewerkers, X dat pas kan doen bij het volgende werkoverleg.
X geeft aan dat X heeft geprobeerd om informatie via Yammer te delen met de medewerkers, maar
dat niet iedereen Yammer gebruikt en dus niet de informatie mee krijgt. X vindt dit een beperking,
maar kan zijn medewerkers niet verplichten om Yammer te gebruiken.
X is zich er van bewust dat informatie die via de mail gaat niet voor iedereen toegankelijk is. Er is
volgens X sprake van één richtingsverkeer in een beperkte en afgebakende groep.
X geeft aan dat X in het verleden met regelmaat een weblog schreef die op het intranet werd
geplaatst. Volgens X kost dit te veel tijd en is het makkelijker een microblog te versturen, over een
klein onderwerp i.p.v. van een groot verhaal. Daarnaast valt het X op dat er meer reacties komen op
een microblog, dan op een weblog. Tenslotte benadrukt X dat het wel moeilijk meetbaar is of
mensen wel echt het microblog bericht lezen.
Social media
Volgens X zal social media niet de vervanging zijn van de organisatie e-mail. X is van mening dat niet
alles in bijvoorbeeld Yammer gezet kan worden. X geeft aan dat je informatie die je anders deelt met
groepen en werkgroepen, transparant kunt maken en met iedereen kunt delen door middel van
Yammer. Maar dit kan volgens X leiden tot onrust en drukte.
Als er gesproken wordt over kennis delen, dan is dit volgens X een andere manier van werken, dan
medewerker nu kennen of gewend zijn. Er zal een culture omslag gemaakt moeten worden volgens
X.
X geeft aan dat de organisatie in zekere mate niet het nut en de noodzaak van social media ziet.
Volgens X ziet men niet het rendement van de tijdsinvestering.
De intentie waar mensen mee werken heeft te maken met vertrouwen volgens X. X benadrukt dat je
met het gebruik van social media fouten kunt maken, het is namelijk een kwestie van de zend knop
indrukken en het bericht is weg.
Tenslotte zegt X dat het belangrijk is om de medewerkers te verleiden om gebruik te maken van
social media.
Intranet
X geeft aan dat het intranet dé plek is om bijvoorbeeld P&O reglementen en OR (Ondernemingsraad)
verslagen te ontsluiten.
X beschouwt het intranet als eenrichtingsverkeer, met als kernwoorden ‘zenden’, ‘screenen’ en
‘selecteren’. X geeft aan dat het huidige intranet te veel wordt gestuurd op inhoud en promotie.
Als voorbeeld geeft X dat een blogbericht van de gemeentesecretaris al meerdere dagen boven aan
de lijst staat, terwijl het bericht al zes dagen oud is. Andere berichten die recenter zijn staan daar
onder. Het wordt volgens X kunstmatig in stand gehouden.
Tenslotte benadrukt X dat wanneer een nieuwsbericht op het intranet wordt geplaatst, het
tegelijkertijd ook op Yammer gepubliceerd zou kunnen worden.
X maakt geen gebruik van de telefoongids op het intranet, hiervoor gebruikt X Groupwise op zijn
Smartphone. Het zoeken van telefoonnummers via de Smartphone is voor X efficiënter en sneller
dan gebruik maken van de telefoongids op het intranet.
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X vindt het niet van toegevoegde waarde, om de telefoongids uit te breiden met meer profiel
informatie, zoals expertise en vakgebieden.
Tenslotte geeft X aan dat wanneer de informatie op het intranet gefilterd kan worden, dit een grote
stap vooruit is. X filtert bijvoorbeeld op Twitter zijn informatie op basis van een ‘Hashtag’, volgens X
is dit een manier om sneller gebruik te maken van het betreffende middel.
Intranet: suggestie/opmerking
X weet niet hoe het intranet er op korte termijn uit zou moeten komen te zien. X geeft aan zolang
het intranet goed functioneert, komen medewerkers er op af. Daarnaast benadrukt X dat het
ontsluiten van netwerken en het realiseren van verbindingen tussen medewerkers meer
mogelijkheden creëert.
Tenslotte geeft X aan “Je moet eerst bedenken wat wil je, dan kan het technisch ook!”
Sociaal intranet
Volgens X kan een sociaal/interactief intranet een bijdrage leveren aan het veranderen van de
huidige organisatiecultuur. Afdelingen en medewerkers zouden volgens X onderling veel meer met
elkaar moeten worden verbonden. Het draait om het verbinden van netwerken en gebruik maken
van elkaars kwaliteiten en ideeën. Oftewel niet opnieuw het wiel uitvinden. Een sociaal platform zou
hier bij kunnen helpen.
Yammer
X geeft aan dat het gebruik van Yammer voor X een grote meerwaarde heeft. X kan informatie delen
met wie X wil, personen volgen die X wil en hierdoor wordt X ook in staat gesteld om de informatie
te filteren.
X benadrukt dat Yammer echt van toegevoegde waarde is voor het uitwisselen van kennis en het
beantwoorden van vragen binnen de organisatie. X krijgt namelijk middels Yammer concern breed
antwoorden op zijn vragen.
X benadrukt dat X vaak respons krijgt van collega’s die X nog niet kent. Zo heeft X laatst een artikel
gepubliceerd op Yammer, wat ertoe leidde dat X rond de tafel ging zitten met twee collega’s die X
nog niet kende. In dit kader heeft Yammer volgens X er voor gezorgd dat er een verbinding weg
gelegd en kennis en informatie werd gedeeld.
“Het is al ingewikkeld in zo’n groot concern, als het er is laten we er van profiteren, Yammer is dienst
overstijgend.”
X is van mening dat Yammer door veel mensen wordt beschouwd als Twitter. Mensen zijn over het
algemeen zeer sceptisch. “Een wereld om te winnen.” Volgens X zien veel medewerkers de
meerwaarde van Yammer niet. Ze vinden het bewerkelijk en zien het niet als een toegevoegde
waarde. Veel medewerkers zijn toch redelijk conservatief in hun manier van communiceren.
“werkoverleggen worden als de manier gezien om met elkaar te delen.”
Om een omslag te creëren is het volgens X belangrijk dat het GMT hier het initiatief in neemt.
Het zal dan zo moeten zijn dat het GMT hier aan mee doet. Voorbeeldgedrag wordt altijd gevolgd
volgens X.
X geeft aan dat binnen de organisatie Yammer nog steeds vrijblijvend wordt ingezet, dit in
tegenstelling tot Rijkswaterstaat waar Yammer een verplicht medium is geworden.
Volgens X zou het goed zijn om binnen de organisatie Yammer tot een verplichting te maken, omdat
er dan op een andere manier gebruik van wordt gemaakt.
Overige relevante aan- of opmerking van X:
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Volgens X is Yammer vooral bedoelt voor wat in zijn algemeenheid speelt binnen de
organisatie, hier kun je bijvoorbeeld op meeliften en op inhaken. Daarnaast ziet X potentiele
kansen liggen voor medewerkers om op Yammer mee te praten over het beleid, maar X
benadrukt dat medewerkers zich wel veilig moeten voelen om dit te doen;
Volgens X doen medewerkers op Yammer geen onverantwoordelijke dingen en zijn
voorzichtig met wat ze op Yammer plaatsen;
X ziet regelmatig berichten voor bij komen op Yammer, waarvan X denkt die zijn niet goed
voor de beeldvorming. Bijvoorbeeld iemand die een recept plaatst. Volgens X kunnen dit
soort berichten veel beter geplaatst worden op bijvoorbeeld Twitter;
Collega’s kunnen X aanspraken op zijn gebruik van Yammer. X legt verantwoording af voor
wat X doet, dat hoort bij het werken volgens X. Volgens X is het belangrijk om in je
achterhoofd te houden dat er altijd sprake is van controle;
X geeft aan dat er op Yammer sprake is van veel stille en inactieve accounts. De
medewerkers die het wel veel gebruiken zijn volgens X hoofdzakelijk
communicatiemedewerkers;
X zou graag de mogelijkheid willen hebben om op Yammer samen te kunnen werken met
externe partijen en personen. Op dit moment is dit niet mogelijk, als alternatief om samen te
werken met externen gebruikt X hiervoor de groep functionaliteit op LinkedIn;
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Bijlage XII – Gebruikersperspectief: interview manager
X is vak directeur middelen en control bij de dienst SOZAWE van de gemeente Groningen. X heeft de
directe leiding over een aantal afdelingen, zoals dienstverlening en advies, faciliteit management,
informatie management, onderzoek en statistieken, kredietbank en de klassieke ondersteunende
taken P&O, financiën en communicatie. X bezit in zijn portefeuille zowel staf als primaire processen.
Vanuit zijn functie heeft X ook veel te maken met wat allemaal op concernniveau wordt uitgevoerd.
X neemt deel aan concern control overleggen en control ontwikkelingen op concernniveau. Het
meedenken en meedoen aan de recente ontwikkelingen (zoals PIJOFACH) op concernniveau staat
veelal centraal.
Daarnaast is X de opdrachtgever voor de nieuwbouw van het dienstgebouw SOZAWE bij de
Euroborg.
Community site
X geeft aan dat bij het project ‘nieuwbouw SOZAWE’ op de klassieke wijze wordt gewerkt; je hebt
namelijk een keurige projectstructuur, projectgroep, deelprojectgroepen en alle belanghebbenden.
We hebben een projectleider die zich bezig houdt met relatiebeheer en die verantwoordelijk is voor
het breed informeren van alle betrokkene partijen. Daarnaast hebben we een community site op het
intranet en daar proberen wij iedereen op te informeren.
Als deelnemer aan het project heeft men bepaalde rechten op de community site. Omdat X een
opdrachtgever is, heeft X meer rechten/toegang op de community site dan andere gebruikers.
“Om eerlijk te zijn, kijk ik er vrijwel nooit op.” Volgens X komt dit mede doordat X uit de eerste hand
precies weet wat er speelt. Dus is de community site voor X geen informatiebron.
Volgens X gebeurt in principe alles gewoon via de klassieke projectstructuur: overleggen, stukken toe
sturen, communiceren met elkaar, beslissingen nemen, uitwerken, etc.
Volgens X is de community site nu niet werkzaam, om bijvoorbeeld ideeën uit te wisselen. X
benadrukt dat X het idee heeft dat de community site geen actieve rol speelt in de samenwerking en
informatie-uitwisseling in het project.
Volgens X liggen er wel kansen om bepaalde ICT instrumenten te gebruiken om op een andere
manier met elkaar te gaan werken in het kader van het nieuwe werken en de digitale werkplek.
X geeft aan dat de klassieke manier dé manier is waar men gewend aan is. Voor nieuwe manier van
werken moet er een omslag komen.
De nieuwe digitale werkplek
De nieuwe digitale werkplek wordt volgens X een behoorlijke vernieuwing. X benadrukt dat er
binnen de organisatie op diverse werkplekken al vooruitgang wordt geboekt met het digitaliseren
van bedrijfsprocessen, maar dit gebeurt volgens X los van elkaar.
Volgens X zal de digitalisering van de bedrijfsprocessen voor een hoop mensen een verandering zijn.
Terwijl medewerkers in hun privé gebruik maken van de nieuwste technologieën. “Die link maken ze
nog niet, want thuis is het beter dan wat je op werk hebt.”
Wat X belangrijk vindt is dat medewerkers zich meer bewust moeten worden van de voordelen van
het inzetten van nieuwe technologieën op de werkplek. “Daar zullen we nog wel iets mee moeten
doen, denk ik.”
Volgens X zou het aantrekkelijk zijn als de veranderingen geleidelijk aan kunnen plaatsvinden, maar
als je echt wat grotere revoluties teweeg wil brengen dan moet de knop om worden gezet.
“Je moet echt vrij rigoureus zeggen: jongens wat we hadden heeft zo waar gewerkt, dat doen we niet
meer.”
X geeft aan dat bij dit soort veranderingen de medewerkers wel goed op de hoogte gebracht moeten
worden over: wat de betekenis is, wat het voor het werk betekent en hoe je er mee omgaat. Volgens
X moet je de medewerkers trainen en opleiden.
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Intranet
X beschouwt het gemeentelijke intranet als de informatie- en nieuwsvoorziening van de organisatie.
X gebruikt het intranet voornamelijk om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, het zoeken
van naslagwerken en telefoonnummers. Ook geeft X aan dat X niet of nauwelijks de pagina’s van
andere diensten bekijkt. De informatie over andere diensten die X moet weten, weet X al. Volgens X
gebruikt de organisatie het intranet voornamelijk als informatiebron. Het intranet is het medium
waar 3500 medewerkers een zelfde soort informatievoorziening krijgen. “Ik vind dat niet zo gek
gedaan.”
X geeft aan dat er een concern deel en een dienst deel is. Volgens X hoeft het niet veel tijd te kosten
om redelijk scherp te krijgen wat er binnen de organisatie speelt en wat actueel is. Volgens X, kan
iedereen die gebruik maakt van het internet (websites) ook het intranet bedienen, dat is niet zo
ingewikkeld. Maar daar houdt het volgens X het wel mee op.
X heeft geconstateerd dat een groot aantal medewerkers intranet niet raadplegen. De organisatie
moet daarom regelmatig aangeven dat er belangrijke berichtgevingen op het intranet staan. Dat de
medewerkers het intranet niet raadplegen, komt volgens X doordat men zich vooral bezig houdt met
wat er op hun bureau ligt. Onderwerpen die geen betrekking hebben op hun of hun werkzaamheden,
zal tevens niet hun interesse opwekken of versterken. Volgens X ligt dit aan de werkdruk.
Op concernniveau wordt er volgens X gesproken over één organisatie gedachte, hierbij wordt ook
gekeken naar de wijze waarop de medewerkers gestuurd moeten worden om met andere collega’s in
contact te komen en informatie uit te wisselen. Volgens X kan voor het in contacttreden en het
uitwisselen van informatie social media worden ingezet.
Volgens X is het gebruik maken van een blog op het intranet niet de ideale manier om (kritische)
reacties te krijgen van de medewerkers. Wil je als organisatie echt andere manieren van
gedachtenvormen en mensen interactief betrekken bij bijvoorbeeld beleidsthema’s en
organisatievraagstukken, dan moet je volgens X een andere invulling aan het intranet geven.
Er zijn diverse aspecten die mee kunnen wegen of betrekking kunnen hebben voor een nieuw
(sociaal) intranet, namelijk:
 Nieuwe ontwikkelingen;
X vindt het belangrijk dat bij nieuwe ontwikkelingen, deze ook zo snel mogelijk worden
doorgevoerd. Je kunt niet op alle gedachtenvormen wachten, dit kost te veel tijd. Volgens X
moet je als organisatie stappen ondernemen en zorgen dat bepaalde medewerkers het
voortouw hierin nemen.
 Nieuw of onbekend;
Nieuwe of onbekende ontwikkelingen brengen vaak negatieve dingen met zich mee. Kijk
maar naar de ontwikkelingen van het intranet, daarover werd in eerste instantie gedacht dat
de medewerkers de hele dag op het intranet zouden zitten. In de praktijk is gebleken dat dit
niet zo is, aldus X.
 Voorbeeldgedrag;
Als het management zijn medewerkers een nieuwe werkwijze oplegt, zal het management
hier zelf ook gebruik van moeten maken. Of een voorbeeld zijn voor de medewerkers.
 Vertrouwen;
X benadrukt dat vertrouwen het thema is voor de komende jaren, als je het hebt over het
nieuwe werken.
Tegenwoordig willen steeds mensen thuiswerken of flexwerken. X vraagt zich af: welke
werkvorm hou je in ere\ en wat betekent dit voor de sociale samenhang in je werkplek. “Als
iedereen steeds weg is, wat voor soort collega’s ben je dan nog?”
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Samenwerking;
X geeft aan dat de organisatie verspreid is over verschillende locaties en samenwerkingen
gaan over fysieke grenzen heen. X vraagt zich af hoe organiseer je gezamenlijk het
samenwerken. Intranet of social media kunnen daar een rol in spelen.
“Hoe krijg je met de middelen die voor ter diensten staan, iets gezamenlijks georganiseerd.”
Groter belang;
X geeft aan dat wanneer je een nog groter belang aan het intranet hangt, de stabiliteit
gegarandeerd moet zijn. “Niks is dodelijker als het goed op poten hebben van intranet en
iedere week vliegt het er af, dan ben je snel van je marketing af.”

Intranet: einddoel
X denkt dat het intranet bedoeld is om de medewerkers vooruit te helpen met hun werk en om
problemen gezamenlijk aan te pakken. Bijvoorbeeld wanneer twee medewerkers aan het zelfde
werken, zou dit via intranet te vinden moeten zijn. Hiermee kun je voorkomen dat het wiel opnieuw
wordt uitgevonden, “dubbeling”.
Intranet: van reactief naar actief
Nu is het volgens X zo dat X alleen een reactie kan geven op iemand anders, dat is reactief. Eigenlijk
zou je iets actiefs moeten hebben. Als voorbeeld geeft X aan dat X voor een klus een aantal dingen
moest weten, via de mail heeft X een aantal medewerkers gevraagd of zij deze informatie konden
aanleveren, dit proces heeft in totaal ongeveer drie a vier weken gekost.
Terwijl als je weet als iedereen het intranet gebruikt en je hebt een vraag: “ik zoek dat en dat nog”
dan zou je dat binnen één uur kunnen achterhalen.
Intranet: meerwaarde
X geeft aan dat een dashboard op het intranet een grote deel van de medewerkers zal aanspreken.
Volgens X moeten medewerkers in staat worden gesteld om zelf het dashboard in te richten aan de
hand van onderwerpen die betrekking hebben tot hun werkzaamheden. In dit kader vraagt X zich af
wat dit betekent voor de medewerker die ervoor zorgt dat een stapel uitkeringsaanvragen worden
behandeld. Wat voor meer waarde heeft dit voor die medewerker? Deze medewerker heeft niet
direct te maken met andere collega’s of met zaken van andere diensten. Bovendien heeft deze
medewerker ook niks te maken met wat allemaal bedacht wordt van bovenaf.
Voor de hele grote groep medewerkers die iedere dag een bepaalde taak uit voeren, is X benieuwd
hoe zij daar naar kijken. X is van mening dat directeuren, afdelingshoofden, stafmedewerkers en
beleidsmedewerkers bovengemiddeld geïnteresseerd zijn wat er binnen de organisatie gebeurt.
Intranet: overige punten
 X geeft aan dat het handig zou zijn wanneer X het intranet kan benaderen via zijn
Smartphone. Mobiliteit is een trend.
 “Met de digitale nieuwe werkplek en ook met dit soort medium (intranet) meer kunnen
maken van onze één gemeente gedachte, dan we nu doen.”
Social media inzetten binnen de organisatie
Volgens X wordt Yammer hoofdzakelijk gebruikt door fanatiekelingen. Zij delen hun ideeën met
elkaar, X is er niet van overtuigd dat dat het is.
X vraagt zich af op welke manier social media goed te gebruiken is om de zogeheten ‘need to know’’
informatie te krijgen in plaats van ‘nice to know’ informatie. X wil deze ‘nice to know’ informatie niet
afdoen, het hoort volgens X er ook wel bij.
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X vindt het interessant om even te weten waar collega X nu zit en wat hij of zij heeft gedaan.
Uiteindelijk is dat volgens X niet wat je met het nieuwe werken voorstaat. Het is eigenlijk het
verplaatsen van het koffiegesprek naar de online digitaal applicatie. X geeft aan dat wanneer er
gesproken wordt over het één gemeente gedachte, dat het een bijdrage kan leveren om het voor de
medewerkers inzichtelijk te maken: waar je collega’s zitten, wat ze gedaan hebben en wie ze gezien
hebben. Volgens X is het nog wel de vraag, is hier tijd voor en hoe kun je dit vervolgens een bijdrage
laten leveren aan wat jij als medewerker doet. Wat belangrijk is volgens X is dat er interactie moet
zijn tussen de medewerkers, bijvoorbeeld dat iemand iets bij een ander neer kan leggen en dat er
iets mee gedaan wordt. Volgens X zal dit wel moeten gebeuren tussen medewerkers met dezelfde
soort functie of achtergrond. Als voorbeeld geeft X aan dat er een groep specialisten is die op
LinkedIn een online omgeving hebben geopend waar regelmatig vraagstukken worden besproken en
over wordt gediscussieerd. Hier is volgens X sprake van kennisdeling, het zoeken naar oplossingen en
het met elkaar verkennen. Het betreft hier bepaalde beroepsgroep met dezelfde thema’s.
Organisatiecultuur
X geeft aan dat één gemeente gedachte niet iets is wat vanzelf gaat. Nu heb je er mee te maken dat
er sprake is van huisvesting die verspreid is en elke dienst is verschillend georganiseerd. Daarnaast is
het zo dat iedere medewerker zich identificeert met de groep waar die het meest mee te maken
heeft. Dit levert een extra drempel op. Je kunt die drempel volgens X verlagen door bijvoorbeeld een
media in te zetten.
Social media
X heeft account op Yammer, maar gebruikt het niet vaak. Daarnaast heeft X ook een account op
LinkedIn. Vanuit het zakelijk perspectief bekeken vindt X LinkedIn wel van toegevoegde waarde. “Je
treft nog wel eens iemand die je al tijd niet hebt gezien.”
Tenslotte benadrukt X dat X geen gebruik maakt van Twitter en Facebook.
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Bijlage XIII - Organisatie perspectief: interview senior
communicatieadviseur
X is werkzaam als senior communicatieadviseur bij de bestuursdienst van de gemeente Groningen. X
houdt zich o.a. bezig met adviestrajecten over communicatiebeleid en –kaders, en daarnaast
adviseert X diverse personen bij projecten, en beleidsonderwerpen over communicatiewijzen.
Het gemeentelijk intranet
Volgens X is intranet een rekbaar begrip en afhankelijk van degene aan wie je dit vraagt.
X beschouwt het gemeentelijk intranet als de informatie plek waar medewerkers hun informatie
kunnen vinden. X vraagt zich wel af of dit veel gebeurt. Ook denkt X dat de meeste medewerkers ’s
ochtends het laatste nieuws wel bekijken, maar daarna over gaan tot de orde van de dag.
X geeft aan dat het intranet eigenlijk een onderdeel moet zijn van de hele werkplek, en meer
geïntegreerd zou moeten worden met applicaties die op de computer van de medewerker staan.
De gemeente als organisatie heeft volgens X een vrij beperkt beeld van het gemeentelijk intranet, en
ziet het voornamelijk als een zendkanaal om informatie breed uit te dragen: één richtingsverkeer.
Social media
Volgens X wordt er binnen de organisatie afwisselend gedacht over social media. De gemeente als
organisatie zal volgens X nog een beetje de kat uit de boom kijken en voornamelijk nadelen zien in
het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen. De gemeente zal het eerst door andere organisaties
laten oppakken en gebruiken, en dan bekijken of ze er iets mee gaan doen.
Sociaal intranet
Volgens X is intranet een interne en afgeschermde omgeving waar de rest van de wereld niet bij kan,
en als je dat aanvult met social media technologieën (bloggen, chatten en gegevens uitwisselen) dan
is er sprake van een sociaal intranet. X benadrukt dat de organisatie bij het begrip sociaal intranet
nog geen duidelijk beeld heeft. Volgens X loopt de gemeente Groningen achter op het gebied van het
intranet, gezien de huidige ontwikkeling.
Nieuwe digitale werkplek
X geeft aan dat X het lastig vindt om hier over iets te zeggen omdat X er te weinig vanaf weet. “Ik ken
de kreet, vul het in met mijn eigen ideeën, maar dat kan wel helemaal fout zijn.”
X denkt dat de nieuwe digitale werkplek aan de ene kant een stukje hardware is, zoals desktop,
tablet, en smartphones. En aan de andere kant een stukje software waar de nodige tools bij horen en
daarnaast hoopt X dat er de nodige flexibiliteit in zal gaan zitten voor specifieke functies.
Digitaal samenwerken
X denkt dat het digitaal samenwerken nog in de kinderschoenen staat binnen de organisatie.
Medewerkers willen wel digitaal samenwerken maar ze kunnen het niet. Omdat ze niet weten waar
ze het zoeken moeten, dit is volgens X slechts een kwestie van faciliteren.
Het is belangrijk om het netwerken te ontsluiten in plaats van kennis vast te leggen, het vastleggen
van kennis wordt niet bijgehouden. “Het is heel erg netwerken.” Mensen moeten durven vragen.
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Intranet
X vindt het belangrijk dat intranet niet wordt gezien als het enige communicatiemedium maar dat
het in verhouding staat tot andere media. Het moet in de middelen mix passen. Het intranet kan niet
het enige kanaal zijn. Fysieke bijeenkomsten blijven ook belangrijk.
Intranet: doel/visie
“Het, gezien vanuit het oogpunt van de interne informatievoorziening, optimaal ondersteunen (en
mogelijk maken) van de veranderende werkwijze en organisatiecultuur die voortvloeien uit de
Organisatie Ontwikkeling.” (Bron: Handboek Intranet versie 1.0)
Het doel is nog wel relevant, maar volgens X moet het gespecifieerd worden. Het doel moet je wel
kunnen concretiseren in concrete actie en concrete doelstellingen. Er moet een duidelijk visie of doel
worden geformuleerd van wat het intranet inhoudt. De medewerker hoeft niet precies te weten wat
de visie of doel inhoudt, maar moet wel weten hoe het intranet zijn of haar werk kan
vergemakkelijken.
Intranet: korte termijn
X geeft aan dat het op korte termijn belangrijk is om ieder geval het systeem achter het intranet
stabiel en betrouwbaar te krijgen. Daarnaast is het goed om concernbrede informatie te verspreiden
i.p.v. dienst gerelateerde informatie.
Connecties die mensen met elkaar hebben dienen dienst overstijgend te zijn. X denkt dat op
bepaalde terreinen dit ook al wel speelt en het intranet hierbij een goed verlengstuk kan zijn. Ook
geeft X aan dat het goed is om ruimte te creëren om vragen te stellen en te discussiëren over
bepaalde zaken, zodat er interactie ontstaat tussen de medewerkers. X benadrukt dat er wel een
bepaalde cultuur heerst, onwennigheid in de zin dat medewerkers niet gauw reageren en ook is het
een punt dat het softwarematig niet laagdrempelig is. Sinds de ingebruikname van de
reactiemogelijkheid op het huidige intranet, wordt hier wel meer gebruik van gemaakt door de
medewerkers.
Intranet: lange termijn
Volgens X is het belangrijk dat er een startscherm komt, in wat voor vorm dan ook, je dashboard.
Deze moet op een zodanige manier zijn ingericht dat het aantrekkelijk is om er mee te beginnen en
hierdoor niet alleen een verplichting is. Medewerkers moeten de mogelijkheid hebben om het
dashboard zelf in te richten.
X benadrukt dat er wel ruimte over moet blijven voor een stukje zendinformatie, bijvoorbeeld voor
P&O gerelateerde zaken. Belangrijk hierbij is het goed af kaderen van locatie gebonden informatie,
maar wel met de mogelijkheid dat alle locaties gebonden informatie door medewerker kan worden
ingezien.
Tenslotte benadrukt X dat het intranet het tijd- en plaats onafhankelijk en laagdrempelig moet zijn.
Vanuit één omgeving moet je bij meerdere omgevingen kunnen dat is belangrijk.
Interactie op het intranet.
X denkt dat men zich wel moet realiseren dat je medewerkers niet kunt dwingen om deel te nemen
aan de interactie. Menselijke interactie moet groeien. Je zou medewerkers bijvoorbeeld workshops
kunnen aanbieden, maar wel vrijblijvend.
Je moet met elkaar een cultuur creëren dat het een gebruikelijk manier is om op het intranet te
discussiëren en informatie en kennis uit te wisselen.
Het kan van belang zijn dat de leidinggevende hier ook aan mee doet, zodat hij of zij voor de
medewerker meer zichtbaar is. Je kunt zo aan de medewerker laten zien dat het een norm is om
interactief te zijn. Op die manier wordt het de medewerker ook makkelijker gemaakt om in gesprek
te gaan. De leidinggevende dient niet alleen maar een blog te plaatsen maar ook de discussie aan te
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gaan. X geeft aan dat ook het management in de top van de organisatie moet laten zien: “wij
luisteren naar jullie, we gebruiken dit , wij zien wat er gebeurt en het is ook veilig om te doen.”
Tenslotte benadrukt X dat personen die iets op het intranet plaatsen, de zogeheten
informatiedragers, de reacties hierop meer in de gaten houden. Deze kunnen namelijk van
toegevoegde waarde zijn. Hierbij is het tevens van belang dat door de informatiedrager kenbaar
wordt gemaakt wat hij of zij met de reacties heeft gedaan.
Intranet: afdeling concerncommunicatie
Het is volgens X verstandig dat afdeling concern communicatie een adviserende rol heeft en niet
alleen uitvoerende rol. De concern communicatie zal de richting in de gaten kunnen houden en de
kaders aangeven. Je moet geen wildgroei krijgen. Je hebt een visie en strategie, maar de uitvoering
hoeft niet door de afdeling concerncommunicatie worden gerealiseerd. Voor de uitvoering kun je
bijvoorbeeld gebruik maken van de medewerkers die kennis al hebben, de zogeheten voorlopers.
Deze voorlopers zou je als ambassadeurs kunnen aanstellen.
Intranet: samenwerking
X geeft aan dat de samenwerking tussen de ICT afdeling en concerncommunicatie kan worden
verbeterd door een tussen persoon die een brug slaat tussen de twee afdelingen. Want beide
afdelingen hebben invalshoeken die van belang zijn, daarom moeten ze gecombineerd worden, het
kan niet zo zijn dat het ene leidend is of het andere.
Intranet: ontwikkelingsfase
Het is van belang dat medewerkers inspraak krijgen in de ontwikkelingsfase om tot een beter
intranet te komen. Wanneer je bijvoorbeeld een intranet presenteert als zijnde het perfecte systeem
en de eerste de beste gebruiker loopt tegen iets aan wat niet werkt of niet aan de verwachting
voldoet krijg je weerstand, zoals: “Dat systeem doet het niet helemaal niet.” Dan ben je verloren!
Je kunt beter een goed basis systeem hebben en dat met elkaar gaan ontwikkelen en bouwen. Ook
moet je een plek creëren waar medewerkers hun ideeën en input kwijt kunnen en dan op een
zodanige wijze dat er ook iets daadwerkelijk iets mee gebeurt.
Intranet en dienstverlenende rol van de organisatie
X geeft aan dat het intranet van toegevoegde waarde kan zijn voor de dienstverlenende rol van de
gemeente Groningen, namelijk:
 X denkt dat het intranet een toegangspoort kan zijn tot bijvoorbeeld werkinstructies,
processen. Misschien achtergrond informatie, zodat een baliemedewerker snel na kan kijken
wat de stand van zaken is;
 Het stellen van vragen aan collega’s kan heel nuttig zijn; het verzamelen van dezelfde
gestelde vragen over een bepaald onderwerp;
 Het uitwisselen en samenbrengen van informatie.
X geeft aan dat het essentieel is om te beginnen met de faciliteiten, zoals de software en hardware
kant. Wanneer dit niet soepel werkt kan dit leiden tot aversie bij de medewerkers, waardoor hij of zij
al snel weer eerder de telefoon pakt of denkt: “ laat maar”. De software moet soepel en
betrouwbaar zijn en de hardware moet lekker lopen. Daarnaast moet er bij de softwarematige kant
wel een bepaalde vrijheid zijn zodat iedere medewerker in zijn of haar behoefte kan worden
voorzien. Op het moment dat er medewerkers zijn die zeggen “zou dit of dat mogelijk kunnen zijn”,
dient hier naar gekeken te worden, dit niet te worden afgedaan met “dit is geen onderdeel van het
softwarepakket of dat is onveilig, dat hebben we niet, of kan niet.” “Ik denk dat er meer flexibiliteit
moet zijn in het toevoegen van nieuwe functionaliteiten want de wereld staat niet stil.”
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Yammer
Volgens X is Yammer erg vrijblijvend en qua structuur en opzet ontzettend chaotisch.
Sommige medewerkers kunnen daar heel goed mee uit de voeten, echter andere medewerkers
hebben toch meer structuur nodig. X geeft aan dat Yammer mooi is om mee te experimenteren en
vooral informeel moet worden gehouden. Want juist het informele zorgt volgens X ervoor dat
medewerkers iets meer zichzelf kunnen zijn. Hierdoor wordt het persoonlijker en daardoor nuttiger.
X vindt dat Yammer niet als formeel kanaal gebruikt kan worden, omdat je er moeilijk dingen op
terug kan vinden.
Wanneer een medewerker met een concreet probleem of vraag zit, kan hij of zij volgens X dit
bijvoorbeeld beter op het medium Yammer plaatsen in plaats van via de kennis bank zoeken wie
deze kennis heeft. Een kennisbank is vaak niet up-to-date en dan blijf je zoeken. Via Yammer wordt
altijd snel gereageerd.
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Bijlage XIV - Organisatie perspectief: interview beleidsmedewerker
X is beleidsmedewerker op de afdeling P&O bij de bestuursdienst van de gemeente Groningen. X is
o.a. verantwoordelijk voor het concernbrede Human Relationship Management (HRM) beleid en
daarnaast adviseert X het gemeente management team (GMT), de gemeentesecretaris en het college
op het gebied van het HRM aangelegenheden. Ook voert X controle taken uit, met betrekking tot
afspraken die gemaakt zijn op het gebied van HRM aangelegenheden. Momenteel zit X in een
concern projectgroep dat zich bezig houdt met bezuinigen met betrekking tot de reorganisatie. X
houdt zich in deze projectgroep hoofdzakelijk bezig met het werk van personeel en organisatie.
Het gemeentelijk Intranet
De gemeente Groningen verstaat onder het begrip ‘intranet’ een medium dat hoofdzakelijk
eenrichtingsverkeer is vanuit de organisatie naar de medewerkers en daarnaast een digitale
vervanging is van de vroegere papieren dienstbode.
X benadrukt dat het huidige intranet niet is mee gegroeid met de tijd en de technologische
ontwikkelingen die plaats hebben gevonden. Daarnaast is volgens X het huidige interactie niveau op
het intranet niet optimaal. Hier mag volgens X aan gewerkt worden, maar dan wel door de
medewerkers zelf.
Social media
Medewerkers maken buiten hun werk gebruik van de modernste communicatie middelen, zoals
social media (Facebook, Twitter, etc). Dit in grote tegenstelling tot wat er op de werkvloer wordt
aangeboden. Wel zijn er medewerkers die op het werk gebruik maken van diverse social media
platforms. Volgens X is het belangrijk dat medewerkers in hun social media gebruik een goede
scheiding kunnen aanbrengen tussen werk en privé. Het is belangrijk dat medewerkers integer
omgaan met social media, want je kunt een digitale voetafdruk achterlaten op het web.
Voor organisatie ontwikkelingen en de reorganisatie (PIJOFACH) zou volgens X het gebruik van social
media (intern) een perfect transparant en zichtbaar middel zijn, om informatie te delen met de
medewerker en tevens de medewerker in staat stellen om ideeën in te brengen, feedback te geven
en knelpunten aan te geven. Dit alles met het doel om tot een beter iets te komen.
Tenslotte benadrukt X dat de organisatie zich moet realiseren dat er een nieuwe generatie
medewerker komt, die andere behoeftes hebben qua het gebruik van communicatiemiddelen.
Volgens X is dit een belangrijk ontwikkeling waar de organisatie goed op in moet spelen.
Yammer
X heeft een account op Yammer, maar is zelf niet actief hierop.
X vindt dat een instrument zoals Yammer dient te worden gebruikt om kennis te ontsluiten en niet
om onzin dingen in te vermelden. X geeft aan dat Yammer geen ideeënbus moet worden, indien men
dit wel voor ogen voor heeft dienen wel genoeg medewerkers hier aan te participeren.
Tenslotte benadrukt X dat een kritisch punt hierbij is dat het niet zeker is in hoeverre de organisatie
regels moet opstellen omtrent het gebruik van social media binnen de organisatie. Volgens X kunnen
regels namelijk de gedachtegang achter social media ontkrachten waardoor het succes er van
stagneert, de ontwikkelingen afremt en negatief effect ontstaat.
Sociaal intranet
Het sociaal intranet zal volgens X een aanvulling zijn op de huidige manier van werken en geen
vervanging hiervan zijn. Social media is belangrijk voor medewerkers om te communiceren, maar het
face-to-face contact is minstens zo belangrijk. Volgens X moet het er om draaien dat de organisatie
de medewerker faciliteert bij wat nodig is en dat dit dient als aanvulling op wat er al is.
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Er zijn een aantal randvoorwaarden volgens X om een (sociaal) intranet tot een succes te maken,
namelijk:












Cultuur;
Wil je een succesvol sociaal intranet dan zal de cultuur in zekere mate moeten veranderen.
En cultuur waarin o.a. het oké is om fouten te maken en kennis delen wordt beloond. En
zolang dat niet verandert blijf je worstelen.
Strategie;
Kies een strategie waarbij gekeken wordt naar de functionaliteiten die je echt nodig hebt
voor je werk en het voor de medewerkers makkelijker maken. Als voorbeeld geeft X aan dat
je een intranet realiseert die niet bestaat uit 1000 webpagina’s, maar uit 50 webpagina’s die
echt nodig zijn.
Betrokkenheidsfunctionarissen;
Het intranet ligt nu bij de afdeling concern communicatie. De verantwoordelijkheid van het
intranet moet volgens X niet vallen onder één of meerdere afdelingen of een projectteam
bestaande uit verschillende disciplines. Volgens X kan de verantwoordelijkheid bijvoorbeeld
vallen onder zogeheten betrokkenheidsfunctionarissen. Deze functionarissen kijken naar wat
de medewerkers doen en hoe medewerkers betrokken kunnen blijven bij hun werk vanuit
verschillende invalshoeken.
“Kijk waar ze nog kunnen versterken! Dat is een hele andere invalshoek dan van waaruit we
het nu doen.”
Vertrouwen;
Volgens X is het van essentieel belang dat er vertrouwen is tussen de leidinggevende en zijn
medewerkers. Je kunt de mooiste dingen bedenken en realiseren met de huidige technieken,
maar er moet wel vertrouwen zijn dat er op de juiste manier mee om wordt gegaan. Volgens
X moet men niet uitgaan van het slechte in de mens, maar het in een ander perspectief zien,
namelijk: hoe stellen wij de medewerkers in staat om het meest maximale uit zichzelf te
halen met de onderliggende instrumenten. En belangrijk hierbij is om zoveel mogelijk
drempels weg te halen.
Laagdrempeligheid;
X geeft aan dat tegenwoordig de technologische drempels binnen de organisatie nog veel te
hoog zijn. Zo kun je bijvoorbeeld niet 1, 2,3 thuis bij je e-mailaccount van je werk. Hiervoor
moet je te veel stappen ondernemen. Laagdrempeligheid is een belangrijke factor en
behoort ook tot de trend van het nieuwe werken.
Organisch groeien;
Het is belangrijk dat een sociaal intranet de kans krijgt om organisch te gaan groeien. Als het
wordt opgelegd is het gedoemd om te mislukken; Mensen laten zich niet sturen en probeer
het als organisatie ook niet te reguleren.

Sociaal intranet en de dienstverlenende rol van de organisatie.
Volgens X kan een sociaal intranet van toegevoegde waarde zijn voor de dienstverlenende rol die de
gemeente Groningen heeft. Een voorbeeld dat X hiervoor aandraagt is: een burger komt met een
vraag aan het fysiek/virtueel loket en de betreffende medewerker kan op dat moment geen
antwoord geven op de vraag en verzoekt de burger op een later tijdstip terug te komen. Als de
loketmedewerker op dat moment gebruik kan maken van het sociaal intranet (netwerk van collega’s)
dan zou de loketmedewerker de burger waarschijnlijk sneller antwoord kunnen geven op de vraag.
Dan pas is er sprake van efficiënte en snelle dienstverlening. De burger wil immers snel en goed
geholpen worden.
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Korte en lange termijn benadering
X zegt dat het van belang is op korte termijn de personeelsinformatie op het intranet te actualiseren,
zoals het adressenboek. Als dit gerealiseerd wordt dan ben je al heel ver.
Op de lange termijn is het van belang dat voor iedere medewerker het intranet bestaat uit een
persoonlijk dashboard met zijn of haar applicaties die bij zijn of haar werkzaamheden horen. Een
belangrijk onderdeel van de persoonlijk dashboard is dat de medewerker de dashboard naar eigen
inzicht kan indelen qua behoefte, bijvoorbeeld met een Yammer of LinkedIn applicatie.
Tenslotte benadrukt X dat ook, de informatievoorziening op het sociaal intranet zodanig moet
werken dat de medewerker zelf kan bepalen (aanvinken) welke informatie hij of zij wil zien. “Als je de
medewerker de keuze geeft, dan verandert de waarde van de informatie al voor die persoon!”
Intranet: doel/visie
“Het, gezien vanuit het oogpunt van de interne informatievoorziening, optimaal ondersteunen (en
mogelijk maken) van de veranderende werkwijze en organisatiecultuur die voortvloeien uit de
Organisatie Ontwikkeling.” (Bron: Handboek Intranet versie 1.0)
Het doel is nog wel relevant als je deze interpreteert voor de werkwijze en organisatiecultuur die wij
hebben. X vraagt zich af hoe deze doelstelling geconcretiseerd kan worden, wat wil men met deze
doelstelling bereiken en hoe maak je het concreet. “Het is vaag.”
“Je zou het beeldend moeten maken, stel dat het intranet ons internet was, tegen welke
belemmeringen stuit je dan?”
De nieuwe digitale werkplek
X geeft aan niet precies te weten wat de nieuwe digitale werkplek inhoudt. Echter, heeft X het idee
dat de digitale werkplek niet meer zal bestaan uit een vaste plek op kantoor. De nieuwe digitale
werkplek zal apparaat-onafhankelijk zijn.
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Bijlage XV – Organisatie perspectief: interview Informatiearchitect (De
Nieuwe Digitale Werkplek)
X is werkzaam bij de dienst DIA op de onderafdeling IM & Ontwikkeling van de afdeling AIM
(Algemeen Informatie Management). Binnen deze dienst vervult X de functie van
Informatiearchitect. Deze functie bestaat uit het verzorgen van de ontwikkeling en samenhang van
informatievoorzieningen, en het verbinden van techniek met organisatie- en procesontwikkelingen.
Volgens X is een goed praktijkvoorbeeld van zijn dagelijkse werkzaamheden te vinden in de
deelname aan het project ´Werkplek 2015´. Dit project omvat het ontwikkelen en realiseren van
nieuwe digitale werkplekken binnen de gemeente Groningen.
De nieuwe digitale werkplek.
X laat weten dat de gemeente Groningen al een enige tijd druk in de weer is met het helder maken
van de wijze waarop zij de komende 10 jaar efficiënter en productiever kan en wil gaan
(samen)werken. Oftewel het zogeheten ‘Het Nieuwe Werken’. De veranderde manier van werken
binnen de gemeente Groningen heeft volgens X grote consequenties voor de ICT voorzieningen die
werknemers nodig hebben om zo goed mogelijk hun werk te kunnen doen. Onder deze ICT
voorzieningen wordt o.a. een standaard digitale werkplek verstaan. De huidige digitale werkplekken
van de gemeente Groningen zijn voorzien van een desktop computer en een standaard inrichting qua
operating systeem en softwarepakketten. X benadrukt dat deze werkplekken ongeveer zeven jaar in
gebruik zijn en de komende jaren het einde van hun zogeheten operationele en functionele
levensduur bereiken.
De huidige werkplekken zullen worden vervangen door een nieuwe digitale werkplek. Volgens X is
één van de belangrijkste eisen die gesteld worden aan de nieuwe digitale werkplek dat het de
veranderende manier van werken binnen de gemeente Groningen ondersteunt en faciliteert.
Om aan deze belangrijke eis te voldoen zal de nieuwe digitale werkplek en diverse andere ICT
voorzieningen zowel hardware- als softwarematig worden voorzien van de nieuwste technologieën.
Eén van de achterliggende doelen die de gemeente Groningen met de nieuwe werkplekken en ICT
voorzieningen wil realiseren is om de toekomst te waarborgen. Volgens X gaat het hier over het
inzetten van de nieuwste technologieën de toekomstige ontwikkelingen te ondersteunen, zoals
bijvoorbeeld “Bring Your Own Device” en “Computer Anywhere, Any place, Any device”.
Volgens X komen er steeds meer situaties voor waarin mensen die in het veld werken (bijvoorbeeld
mensen die huisbezoeken doen) op locatie toegang moeten kunnen krijgen tot hun informatie
(werkplek). De nieuwe digitale werkplek zal volgens X plaats onafhankelijk te benaderen moeten zijn.
Dit betekent dat de medewerker niet alleen vanaf kantoor hoeft te werken, maar ook vanuit huis of
ergens op locatie met eigen apparatuur (Laptop/Netbook/Tablets/Smartphones) kan inloggen op zijn
of haar werkplek.
Afbeelding 19. De nieuwe digitale werkplek.

Bron: Paul Goedhart (2011)
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Virtualisatie
De nieuwe digitale werkplek is volgens X volledig centraal gevirtualiseerd. Dit betekent dat de
medewerker straks beschikt over een zogeheten ‘Thin Client’. Op deze ‘Thin Client’ draait alleen een
browser software die het voor de gebruiker mogelijk maakt om toegang te krijgen tot
de softwarepakketten die hij of zij nodig heeft voor de dagelijkse werkzaamheden.
In deze nieuwe situatie zal er geen sprake meer zijn van verschillende softwarepakketten op een
desktop computer (oude situatie), maar alle softwarepakketten zullen van uit één centrale omgeving
(server) worden geladen. Daarnaast zullen alle bestanden en instellingen van de medewerker
bewaard worden in een persoonlijk profiel op de centrale omgeving.
De voordelen van een gevirtualiseerd werkplek zijn o.a. dat de beheerhandelingen (ICT-beheer)
vanuit een centrale plek kunnen plaatsvinden en dat apparatuur zoals de ‘Thin Client’ bij storing of
uitval eenvoudig en snel kan worden vervangen.
Samenwerkingssoftware
Een zeer belangrijk onderdeel van de nieuwe digitale werkplek is volgens X de zogeheten
samenwerkingssoftware. De samenwerkingssoftware bestaat uit een Microsoft-suite: Exchange (emailserver), Lync (communicatieserver) en Sharepoint (web applicatie platform).
De samenwerkingssoftware is een geïntegreerde oplossing die zowel traditionele als moderne
samenwerking en communicatie in online omgeving ondersteunt en faciliteert.
In de samenwerkingssoftware worden bestaande en nieuwe samenwerkings- en communicatie
functionaliteiten met elkaar verbonden.
Het gaat bijvoorbeeld om bellen en mailen, maar ook om moderne functionaliteiten zoals
videobellen, vergaderen op afstand en gezamenlijk (gemeenschappelijk) werken aan documenten.
Volgens X heeft de projectgroep ‘Werkplek 2015’ in een zogeheten ‘Programma van Eisen’
aangegeven op welke wijze misschien bestaande social media platforms van toegevoegde waarde
kunnen zijn in de samenwerkingssoftware. Een voorbeeld hiervan is het integreren van informatie uit
LinkedIn profielen in de samenwerkingssoftware.
X benadrukt dat dit nog gebied in ontwikkeling is en dat i.s.m. de leverancier onderzocht zal worden
hoe social media het beste in de samenwerkingssuite geïntegreerd kunnen worden.
Projectplanning
De eerste fase van het project Werkplek 2015, de zogeheten specs ‘Programma van Eisen’ is voltooid.
De volgende fase in het project is de zogeheten ‘Proof of Concept’. Deze zal volgens X plaatsvinden
tussen nu en het einde van het jaar (2011). In de ‘Proof of Concept’ fase wordt een
basisimplementatie gerealiseerd waarmee vooraf wordt getest in hoeverre de nieuwe digitale
werkplek gereed is. Volgens X zullen rond mei 2012 de eerste test werkplekken (omgevingen) klaar
worden gezet. Vanaf dat moment zal er worden getest en waar nodig bepaalde aspecten worden
bijgewerkt. Vervolgens zal vanaf 1 juli 2012 de hele nieuwe digitale werkplek worden bevroren en
wordt deze vervolgens stapsgewijs per dienst van de gemeente Groningen in productie genomen. De
eerste nieuwe digitale werkplekken zullen worden opgeleverd bij de dienst DIA (Kreupelstraat).
Informeren (vertrouwen en draagvlak).
Om de medewerkers voor te bereiden op de nieuwe werkplek worden volgens X o.a. artikelen
geplaatst in nieuwsbrieven en op het intranet. Daarnaast wordt er documentatie beschikbaar gesteld
en geeft één van de collega’s, zijnde Peter Klix, presentaties over wat nu precies de nieuwe digitale
werkplek zal gaan inhouden voor de medewerker. Volgens X worden de medewerkers redelijk goed
geïnformeerd over wat er gaat plaatsvinden, toch heeft X het idee dat dit wel een zwakke plek
betreft in het gehele traject. X acht het daarom verstandiger om meer aandacht aan te schenken aan
het informeren van de medewerkers, zodat het vertrouwen en te creëren draagvlak kan worden
vergroot.
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X benadrukt dat de eindgebruiker zo ver aan de hand moet worden genomen dat ze er mee kunnen
omgaan. Volgens hem gaat het voor veel gebruikers een cultuuromslag zijn, indien je zegt: “We gaan
online samenwerken aan documenten en dit betekent voor jou als gebruiker dat alles
gemeenschappelijk wordt gedeeld, en dat je dus niks meer bij je zelf houdt”.
Het echte samenwerken zal een omslag teweeg brengen qua cultuur, en volgens X is het verstandig
om met communicatie- of marketingachtige methodes het nieuwe samenwerken goed onder de
aandacht te brengen. Voor meer informatie hieromtrent verwijst X naar Peter Klix.
Gebruikersbehoeften
De behoeften van de gebruikers zijn volgens X niet exact in kaart gebracht. Er is bijvoorbeeld niet aan
de medewerkers gevraagd wat zijn zij nodig hebben of zouden willen. Volgens X is vanuit het
perspectief van informatie management gekeken naar de typologieën gebruikers binnen de
organisatie. Hierbij werd o.a. in kaart gebracht wat voor medewerkers (leeftijd/functie/etc.) er
werken binnen de gemeente Groningen en welke mogelijke behoeftes zij zouden kunnen hebben.
In de projectfase ‘Proof of Concept’ zal worden gewerkt met verschillende zogeheten ‘persona’s’.
Een persona is een specifieke beschrijving van een typische doorsnee eindgebruiker die gebruik zal
gaan maken van een desbetreffende ICT product en/of dienst. Volgens X zullen er bijvoorbeeld
persona’s worden gemaakt van beleidsmedewerkers, baliemedewerkers en secretaresses. Deze
persona’s zullen langs een bepaald scenario worden gelegd. Een voorbeeld die X hiervoor aandraagt
is een scenario waarbij een secretaresse in het nieuwe samenwerkingssoftware een ingewikkelde
afspraak tussen diverse personen moet vastleggen. Vragen die tijdens dit scenario dienen te worden
beantwoordt, zijn bijvoorbeeld hoe wordt de afspraak georganiseerd, welke functionaliteiten in de
samenwerkingssoftware zijn nodig om de afspraak vast te leggen en hoe kan de secretaresse haar
taak correct uitvoeren in de samenwerkingssoftware?
Social media binnen de muren van de organisatie
De grootste uitdaging ten aanzien van social media is volgens X de wijze waarop een organisatie
hiermee omgaat en het effectief gaat inzetten. Volgens hem moet het intern gebruik van social
media niet met beleid worden geforceerd maar organisch groeien. Een belangrijk voorbereiding
hierbij is het gereedmaken van de ICT infrastructuur voor social media initiatieven die er nog niet
zijn, bijvoorbeeld het integreren van LinkedIn via open standaarden.
Volgens X is Yammer een redelijk goed social media voorbeeld van interactie binnen de muren van
de organisatie. Het wordt volgens X dan wel niet breed gebruikt en de interactie is in meerdere mate
beperkt, toch ziet X wel de potentie er van in. X benadrukt dat maar 5% van de totale gebruikers op
Yammer actief is en dat dit voornamelijk te wijten is aan de organisatie.
Als voorbeeld verwijst X naar ongeveer 10 jaar geleden, toen e-mail nog in de kinderen schoenen
stond binnen de gemeente Groningen. Het gebruik van e-mail was niet algemeen verspreid en had
een zeer beperkt draagvlak onder de medewerkers. Volgens X kon je toen der tijd er niet van uitgaan
of iemand de boodschap die jij stuurde daadwerkelijk las of dat het wel de desbetreffende personen
bereikte.
Tegenwoordig is dit wel anders natuurlijk en is E-mail een standaard geworden volgens hem binnen
de cultuur van de gemeente Groningen.
X benadrukt dat binnen de gemeente Groningen er nog niet echt sprake is van een cultuur waar
social media wordt gedragen. Volgens X zal het gebruik van social media binnen de gemeente zeker
gaan plaats vinden, maar of dit al op korte termijn zal gaan gebeuren en of er genoeg draagvlak voor
is, is volgens X nog een hamvraag.
Het gemeentelijke intranet en de nieuwe digitale werkplek.
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Het gemeentelijke intranet is de voornaamste nieuwsvoorziening binnen de gemeente Groningen,
oftewel een zendgerichte informatie platform. Het huidige intranet toont volgens X veel technische
mankementen en is nodig toe aan vervanging.
In de kader van de nieuwe digitale werkplek is het volgens X nog niet duidelijk of het intranet
misschien een onderdeel moet worden van de samenwerkingssoftware of dat er sprake is van een
zogeheten standalone platform dat geïntegreerd wordt met de samenwerkingssoftware. Volgens X is
het wel belangrijk om goed voor ogen te houden dat SharePoint veel meer mogelijkheden en betere
functionaliteiten biedt ten aanzien van het huidige intranet. Het adressenboek dat nu geïntegreerd is
in het huidige intranet, zal bijvoorbeeld volgens hem kunnen worden gewaarborgd in SharePoint
onder het mom van ‘algemeen relatiebeheer’. Er valt volgens X nog veel te leren en te ontdekken ten
aanzien van de mogelijkheden en functionaliteiten van SharePoint.
X benadrukt dat het nog een grijsgebied is hoe de interactie zijde van het intranet en de interactie
zijde op de nieuwe digitale werkplek samengevoegd kunnen worden tot één geheel.
X is van mening dat het wel belangrijk is om de gebruiker één werkomgeving aan te bieden,
waarbinnen de gebruiker zelf kan bepalen wat hij of zij wil zien, het zogeheten à la iGoogle principe.
Tenslotte benadrukt X dat één ding zeker is, namelijk dat het intranet een duidelijk onderdeel van of
in samenhang moet zijn met de nieuwe digitale werkplek.
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Bijlage XVI – Expert interview: Samuel Driessen (Entopic)
Samuel Driessen is sinds 2010 werkzaam bij het (advies)bureau Entopic. Binnen het bureau bekleedt
Samuel Driessen de rol van Senior Consultant Intranet/Social media. Het bureau bestaat iets meer
dan 10 jaar en vindt haar oorsprong in de uitgeverswereld. Bij Entopic werken ongeveer 40
medewerkers in uiteenlopende functies, webredacteuren tot internetspecialisten en van
projectmanagers tot adviseurs.
Het bureau levert diensten en producten op zowel operationeel als strategische niveau, en is
gespecialiseerd in webredactie, copywriting, detachering van webredacteuren, concept &
functioneel ontwerp, webdesign, contentmanagement, intranet en e-mailmarketing.
Entopic beschikt over een groot aantal klanten in diverse branches, waaronder financiële
dienstverlening, overheid, zorg, media & online en uitgeverij, automotive en transport, retail,
onderwijs, ICT en telecom, Energie, elektronica en diverse overige sectoren.
Entopic bedient ook de grotere en internationale organisaties zoals, bijvoorbeeld de Rabobank, het
Ministerie van Defensie, Kluwer, Schiphol, Albert Heijn, CITO, KPN, Nuon, Philips en Albert Heijn.
Tenslotte houdt Entopic zich tevens bezig met het publiceren van vakpublicaties (bijvoorbeeld de
CMS gids en Intranetmonitor) en verzorgen zij diverse cursussen en congressen over webredactie en
intranet.
Intranet als web workplace
Een intranet is volgens Samuel Driessen het ontsluiten van alle content diensten en applicaties
binnen een organisatie door toepassing van webtechnologie. Dit wordt ook wel ‘web workplace’
genoemd. Het intranet van tegenwoordig is meer dan het creëren en publiceren van content, ook
bedrijfsproces gerelateerde applicaties bijvoorbeeld het aanvragen van verlof via een programma
kan worden beschouwd als een onderdeel van het intranet. Er hoeft niet per se sprake te zijn van
integratie van applicaties in een centrale omgeving ‘content management systeem’. Het intranet kan
dus zowel centraal als decentraal zijn opgebouwd.
Social media is geen hype! Maar een trend
Social media is volgens Samuel Driessen feitelijk lastig te definiëren en wordt in de praktijk vooral in
verband gebracht met ‘user-generated content’. Dit verband vindt Samuel Driessen te kortzichtig en
misplaatst. Volgens Samuel Driessen is social media beter te definiëren door een aantal belangrijke
pilaren van social media te onderscheiden:
 De eerste pilaar van social media is ‘het internet is een platform geworden’. Een platform
waar o.a. gebouwd kan worden en interactie wordt gefaciliteerd.
 De tweede pilaar van social media is dat het in haakt op de zogeheten netwerkeffecten.
Hierbij staat centraal het opzetten, koppelen en gebruiken van netwerken en relaties tussen
content en mensen.
 De derde pilaar van social media is het inspelen en gebruik maken van de collectieve
intelligence. Het draait hierbij om het ontwikkelen, met elkaar delen en vernieuwen van
kennis, met als uitgangspunt “Wij samen weten meer dan ik alleen.”
 De vierde pilaar van social media is de laagdrempeligheid. Het is makkelijker dan ooit te
voren om jezelf te presenteren of content te publiceren via het web.
 De vijfde pilaar van social media is dat het gratis is. In vele opzichten is social media
goedkoper dan bestaande oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan content management
systemen en kennismanagement systemen waarbij bij aanvang al veel geld moet worden
geïnvesteerd.
 De laatste pilaar van social media is dat informatie sociaal is geworden. Volgens Samuel
Driessen hebben wij namelijk van oudsher onder invloed van IT geleerd dat informatie niet
sociaal is. Door social media heeft de vorm en inhoud van informatie, een menselijke context
of beter gezegd een menslijk gezicht gekregen.
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Tenslotte benadrukt Samuel Driessen dat de hiervoor genoemde social media pilaren, de pilaren van
de toekomst zijn en ook hoogstwaarschijnlijk zullen worden uitgebreid met nieuwe pilaren.
Social intranet
Een social intranet is volgens Samuel Driessen vooral een combinatie van de eerdergenoemde social
media pilaren en de zogeheten web workplace. Op een social intranet vindt interactie plaats, zijn er
wiki en microblogging mogelijkheden en kan er decentraal gepubliceerd worden.
Volgens Samuel Driessen is het met een social intranet mogelijk om interne netwerken en expertise
van de organisatie in kaart te brengen. Een social intranet kan bijvoorbeeld de interne netwerken van
de organisatie tussen mensen, mensen en content, en tussen content en content zichtbaar maken.
Door dit inzichtelijk te maken kan een organisatie, bijvoorbeeld sneller en efficiënter te werk gaan.
Een social intranet kan tevens de expertise van de medewerkers lokaliseren en inzichtelijk maken,
om vervolgens deze expertise te relateren en te verbinden aan andere medewerkers. Hierdoor wordt
het voor een organisatie duidelijk welke expertise er aanwezig is en welke expertise men mist.
Traditioneel intranet versus Social intranet.
Er zijn wezenlijke verschillen te onderscheiden tussen een traditioneel intranet en een social
intranet.
Volgens Samuel Driessen heeft het eerste verschil voornamelijk te maken met de positionering van
de mens binnen het intranet. Bij een traditioneel intranet staat vooral de content centraal en wordt
de mens op de tweede plek geplaatst. In tegenstelling tot een social intranet waar juist de mens
centraal wordt gesteld en content wordt beschouwd als een afgeleide van de mens en hun netwerk,
die content produceren.
Het tweede verschil volgens Samuel Driessen is dat een traditioneel intranet bestaat uit een centrale
omgeving waar op een directieven manier informatie wordt gepubliceerd en een social intranet
bestaat meestal uit een decentrale omgeving met centrale elementen.
Het landschap van een social intranet.
Een social intranet hoeft volgens Samuel Driessen niet per se één centrale omgeving (interface) te
zijn waar diverse tools zijn geïntegreerd. Een social intranet kan bestaan uit een zogeheten
gefragmenteerd landschap. Een landschap dat bestaan uit meerdere lagen (platforms) die samen één
geheel vormen. Naarmate de behoefte naar nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten toeneemt, is
het mogelijk om nieuwe lagen toe te voegen.
In de praktijk komt het steeds vaker voor dat organisaties hun intranet socialer wil maken. De huidige
intranet omgeving van deze organisaties bestaat alleen uit één centrale formeel publicatie platform
(content laag), een publicatie platform die niet de interactie en samenwerkingsmogelijkheden biedt
die de organisatie voor ogen heeft. Door een sociale- en samenwerkingslaag toe te voegen rondom
de content laag is het mogelijk om de interactie- en samenwerkingsmogelijkheden te waarborgen.
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Afbeelding 20. Van intranet naar social intranet.

Bron: Paul Goedhart (2011)

Social intranet: randvoorwaarden.
Het opstartproces en een succesvol voortgang van een social intranet hangt sterk samen met een
drietal randvoorwaarden, te weten:
 Beleid
Het opstellen van een beleid is volgens Samuel Driessen een van de randvoorwaarden om
medewerkers aan te zetten tot het gebruik van social media binnen de muren van de
organisatie.
Volgens Samuel Driessen is het zeer belangrijk om in het beleid duidelijk te verwoorden
waarom de organisatie social media intern, dan wel extern wil gaan gebruiken en welke
personen hiervoor verantwoordelijk zijn. Een ander belangrijk aspect dat meetelt in het
beleid is dat er sprake moet zijn van een officieel statement, waarin duidelijk wordt gemaakt
dat bijvoorbeeld zowel de directie, als de afdelingen (concern)communicatie en ICT kiezen
voor een bepaalde social media oplossing en het gebruik van social media aanmoedigen.
Uit de praktijk blijkt dat voor veel mensen het nodig is dat een bepaalde oplossing een
officiëlere status krijgt voor dat ze het gaan gebruiken. Een duidelijk beleid kan er dus voor
zorgen dat zowel managers als medewerkers over de streep getrokken worden “het mag
blijkbaar”.
 Informeren en begeleiden;
Volgens Samuel Driessen is het meestal niet zo dat medewerkers niet willen, maar is het
vooral een kwestie van het niet kunnen of durven. Het goed informeren en begeleiden van
deze medewerkers is daarom essentieel. Volgens Samuel Driessen is het verstandig om
vooral de focus eerst te vestigingen op de groep medewerkers die het begrijpen. Deze groep
medewerkers moet vervolgens worden uitgebreid, het liefst met medewerkers die bereid zijn
om hun ervaring en kennis te delen met medewerkers die het nog niet goed begrijpen.
Volgens Samuel Driessen is het van belang dat de medewerkers die het begrip wel hebben,
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vervolgens de materie goed kunnen uitleggen en aan kunnen haken op het niveau van de
medewerkers die het nog niet begrijpen.
Door bijvoorbeeld workshops of trainingen kunnen deze laatste groep medewerkers al
doende ervaring en kennis opdoen. Door deze workshops of trainingen zoveel mogelijk te
relateren aan het dagelijks werk zal iemand op de beste manier inzicht krijgen in hoe iets
werkt.
Community manager(s);
Bij een social intranet is het volgens Samuel Driessen van essentieel belang om gebruik te
maken van zogeheten ‘Community managers’. Een community manager heeft een
faciliterende rol en houdt zich o.a. bezig met trainingen en workshops voor nieuwkomers,
probeert vraag en antwoord tot elkaar laten komen (linken van mensen) en pakt negatief
gedrag aan. Een zeer belangrijk eigenschap van een community manager is dat deze persoon
zowel de zogeheten langzame als snelle gebruikers moet kunnen begrijpen en ondersteunen.
Als organisatie kun je zelf community managers aanwijzen, echter uit de praktijk blijkt dat er
altijd een aantal personen zijn binnen de organisatie die zich sterk verbonden en
verantwoordelijk voelen voor het social intranet. Oftewel deze personen hebben zichzelf al
de rol van community manager toegeëigend. Volgens Samuel Driessen is het belangrijk om
juist deze personen erkenning te geven voor hun rol. De erkenning kan bijvoorbeeld officieel
worden gedaan door hun rol als community manager mee te nemen in hun
functieomschrijving.

Valkuilen bij het opzetten van een (social) intranet.
Volgen Samuel Driessen is voor het opzetten van een social intranet het van belang om rekening te
houden met de volgende drie valkuilen:
 De mens & technologie;
Het verbinden van mensen en technologie is volgens Samuel Driessen het moeilijkste wat er
is en zo niet bijna onmogelijk te noemen. Het doorgronden van de menselijke interactie is
zeer ingewikkeld en is daardoor moeilijk vast te leggen in allerlei regels en processen.
De mens wordt steeds meer ondersteund door technologie. Een belangrijk aspect dat hierbij
in het achterhoofd gehouden moet worden is dat mensen niet elektronisch en/of digitaal
zijn. Oftewel de mens is menselijk en de technologie beschikt niet over deze menselijkheid.
Met de ontwikkelingen op het gebied van social technologie probeert men een wereld te
creëren waarin technologie menselijker wordt.
Toch blijft de scheidslijn tussen mens en technologie erg groot.
Voor organisaties die zich bezig houden met hun intranet is het daarom belangrijk om voor
ogen te houden dat intranet een techniek is die in wezen nooit perfect zal matchen met de
mens.
 Intranet & organisatie;
Het tweede aspect heeft te maken met het feit dat intranet niet goed gerelateerd wordt aan
de core-business van een organisatie. Indien de kernactiviteit van een organisatie het
produceren en leveren van producten en diensten is, dient het intranet in het verlengde
hiervan te worden opgezet. Een organisatie moet dus heel goed voor ogen hebben op welke
wijze het intranet een bijdrage kan leveren aan haar eigen kernactiviteiten. Als organisatie
kun je bijvoorbeeld een intranet inzetten om de informatie uitwisseling tussen de
verschillende productieafdelingen te versnellen en te optimaliseren. Doordat het proces van
uitwisselen van de informatie dankzij het intranet sneller gaat dan voorheen, ontstaat er een
duidelijk meerwaarde. Het intranet hoort aldus iets toe te voegen aan de kernactiviteiten van
de organisatie.
 Het kiezen van de verkeerde technologie.
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Het derde aspect gaat over het feit dat er vaak gekozen wordt voor de verkeerde technologie
voor het bouwen van social intranet.
Het bouwen van een social intranet op SharePoint is volgens Samuel Driessen geen goed
idee. Technisch gezien is het mogelijk om een social intranet te bouwen op SharePoint, maar
van oorsprong is SharePoint een collaboratie/content platform en geen sociaal platform. De
sociale functionaliteiten en functies moeten dus in SharePoint worden gebouwd en dit kost
volgens Samuel Driessen veel tijd en geld. Daarnaast is er nog sprake van het bijkomend
probleem dat wanneer een nieuw versie van SharePoint wordt geïntroduceerd deze
zelfgebouwde functionaliteiten en functies niet gemakkelijk gemigreerd kunnen worden.
Stelling: Information overload
Op de stelling “Social media technieken inzetten in een intranetomgeving zorgt al snel voor
information overload.” deelt Samuel Driessen mee dat er in zekere zin altijd gevaar is voor
information overload. Volgens Samuel Driessen is er echter geen sprake van information overload
maar van ‘filter failure’, dit betekent concreet dat de verkeerde filters aan staan.
In ‘filter failure’ is een tweedeling te maken, namelijk die van een technisch probleem en
organisatorisch probleem. Bij het technische probleem ligt de nadruk vooral op dat de niet juiste
tools (of instellingen) beschikbaar zijn voor het filteren van informatie, bij het organisatorische
probleem gaat het vooral over de gebruiker die niet weet hoe ze de tools (of instellingen) moet
gebruiken en waarom.
In de praktijk komt het vaak voor dat de eindgebruiker niet weet hoe en waarom bepaalde tools of
instellingen moeten worden gebruikt. Het is dus belangrijk dat je de gebruiker leert hoe ze bepaalde
informatie kunnen uitfilteren en waarom.
Volgens Samuel Driessen moet je er nooit van uit gaan dat de eindgebruiker het wel snapt. Voor de
ene persoon kan het gebruik van de tools (of instellingen) als ‘normaal’ worden beschouwd, terwijl
voor de anderen de mogelijkheden en opties voor het filteren van informatie een openbaring kunnen
zijn.
Tenslotte benadrukt Samuel Driessen dat het in de praktijk veel voorkomt dat mensen principieel
bezwaar hebben tegen het gebruik van social media. Het bezwaar is meestal onderbouwd door de
mening dat social media veelal onzinnige informatie geeft en dus bijvoorbeeld niet bijdraagt aan het
werkproces. Deze mening is veelal gevormd door de slechte ervaringen of indrukken die men heeft
gekregen door publieke social media platforms. De welbekende ‘slechte’ voorbeelden die hiervoor
worden aangedragen zijn, berichten die mensen plaatsen over dat ze koffie drinken of dat iemand
naar de wc gaat.
Volgens Samuel Driessen is juiste het mooie van social media dat mensen zelf bepalen hoe ze het
gebruiken en dat jij als gebruiker weer zelf kunt bepalen welke informatie je wilt uitfilteren en welke
informatie je niet wilt filteren.
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Bijlage XVII – Expert interview: Floor van Riet (Sabel Online)
Floor van Riet is sinds 2010 werkzaam bij het adviesbureau Sabel Online. Binnen het bureau bekleedt
Floor van Riet de rol van medevennoot en creatief directeur. Floor van Riet houdt zich o.a. bezig met
de sales, acquisitie van nieuwe opdrachtgevers en strategische vraagstukken. Daarnaast is Floor van
Riet medeverantwoordelijk voor het zogeheten creatieve proces, waarbij het realiseren van
concepten van intranetten of websites, proptypes of grafische ontwerpen centraal staat.
Sabel Online is een onderdeel van de Sabel Groep. Sabel Groep bestaat uit vijf vennootschappen:
communicatiebureau (Sabel Communicatie), Interim en detachering bureau (Sabel Interim),
fullservicebureau (Sabel Online), P&R bureau (Móbile-pr) en een grafisch ontwerpbureau (Tookyo).
Bij de Sabel Groep werken ongeveer veertig medewerkers verspreid over verschillende locaties. De
Sabel Groep is gevestigd in Bilthoven, Amsterdam, Den Haag, Brussel en er werken ongeveer veertig
medewerkers.
Sabel Online is ongeveer vijf jaar geleden opgestart onder de naam Isabel, een internetbureau waar
Floor van Riet medeoprichter van is. Het partnerschap tussen het internetbureau Isabel en het
communicatiebureau Sabel communicatie is daarna ontstaan en heeft vervolgens geleid tot de
oprichting van Sabel online.
Sabel communicatie is van origine een tekst gericht bureau, waar o.a. journalisten en redacteuren
werkzaam zijn. Het communicatiebureau houdt zich bezig met het bedenken, ontwerpen en
produceren van communicatiemiddelen als magazines, jaarverslagen, beleidsrapporten, folders,
brochures, etc. In de loop van jaren is Sabel communicatie uitgegroeid tot een bureau dat veel
advisering- en strategietrajecten uitvoert. Vanuit deze achtergrond is vervolgens Sabel Online
opgezet, een full service internet bureau.
Sabel Online focust zich op drie dienstgebieden, te weten: (doelgroep/behoefte)onderzoek en
strategie, concept en creaties, beheer en optimalisatie van online communicatiemiddelen.
Het dienstgebied onderzoek en strategie heeft o.a. betrekking op het geven van strategische
workshops, het formuleren van een intranet visie of beleid, en het onderzoeken van de behoefte van
medewerkers (bezoekers) ten aanzien van bijvoorbeeld het intranet. Het dienstgebied concept en
creaties omvat o.a. conceptontwikkeling, het realiseren van persona’s en users stories en webdesign.
Het laatste vakgebied beheer en optimalisatie betreft o.a. het uitvoeren van webanalytics en
webintelligence, en het verzorgen van webredactie of contentmanagement.
(Sociaal) Intranet
Floor van Riet beschouwt een intranet als een interne website waar al het nieuws en mededelingen
van de organisatie worden geplaatst en waar langzamerhand steeds meer activiteiten kunnen
plaatsvinden en waar dingen op geplaatst kunnen worden door medewerkers, denk bijvoorbeeld aan
een prikbord.
Volgens Floor van Riet zie je in de praktijk dat steeds meer (bedrijfs)applicatie online toegankelijk
worden en hierdoor willen organisaties steeds vaker een online intranetomgeving realiseren dat
dient als de start plek voor de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers. Het intranet anno
2011 is volgens Floor van Riet de online werkomgeving en de plek waar de organisatie bij elkaar
komt.
Een sociaal intranet heeft volgens Floor van Riet te maken met verschillende aspecten, namelijk
 Architectuur;
Een belangrijk basisprincipe van een sociaal intranet is volgens Floor van Riet de architectuur
de vorm die aan het intranet wordt gegeven. Sociale componenten (social media technieken)
worden steeds meer de standaard of een basis onderdeel van het hele intranet. Volgens
Floor van Riet kun je spreken over een sociaal intranet wanneer de basis architectuur van het
intranet sociaal is. De medewerker moet centraal staan en alles dient dus ook gekoppeld te
worden aan de mens ‘People-based intranet’. Een voorbeeld dat Floor van Riet hiervoor
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aandraagt is het welbekende smoelenboek (adressenboek). Alles wat een medewerker doet,
toevoegt, publiceert, of qua kennis op het intranet zet wordt gekoppeld aan het
smoelenboekprofiel van de desbetreffende medewerkers.




Gebruikswijze;
Volgens Floor van Riet is er echt pas sprake van een sociaal intranet wanneer het intranet
ook sociaal gebruikt wordt. Het moet een plek zijn waar mensen meningen met elkaar delen,
discussiëren, kennisdelen en elkaar kunnen vinden. Er moet sprake zijn van een levendige
community.
Personalisatie;
Op een sociaal intranet bepaalt de gebruiker daadwerkelijk wat er gebeurt. De gebruiker
moet door middel van personalisatie mogelijkheden in staat worden gesteld om bijvoorbeeld
te bepalen welke informatie hij of zij tot zich wil nemen. Personalisatie helpt volgens Floor
van Riet o.a. bij het behapbaar maken van de grote hoeveelheid informatie die op de
gebruiker afkomt. Tenslotte benadrukt Floor van Riet dat op een sociaal intranet er altijd de
mogelijkheid moet zijn voor de organisatie, om de zogeheten push informatie te verstrekken
aan de gebruikers.

Social media
Floor van Riet beschouwt social media als tools, tools die sociale interactie faciliteren en
ondersteunen. Tevens e-mail, telefoon en andere middelen waarmee je kunt communiceren met
anderen personen, kun je volgens Floor van Riet beschouwen als social media.
Intranet en social media
Het inzetten en gebruiken van social media oplossingen binnen het intranet heeft volgens Floor van
Riet nog geen volwassen status bereikt. Tegenwoordig zijn nog veel intranetten sterk verouderd en
biedt het alleen maar push informatie aan. Dit heeft als gevolg dat het niet leeft onder de gebruikers.
In de praktijk komt het echter volgens Floor van Riet steeds vaker voor dat organisaties gaan
experimenteren met social media oplossingen, waaronder Yammer. Yammer is volgens Floor van Riet
een goed voorbeeld van een tool die van onderuit de organisatie wordt opgepakt. Steeds meer
mensen raken gewend aan het feit dat ze de mogelijkheid hebben om online conversaties te voeren.
Toch benadrukt Floor van Riet dat binnen overheidsorganisaties, maar een kleine groep gebruik
maakt van Yammer.
Commerciële organisaties lopen toch nog steeds voorop op het gebied van het gebruik van social
media op het intranet. Aansluitend benadrukt Floor van Riet dat het van belang is extra aandacht te
besteden aan de oudere generatie medewerkers. Volgens Floor van Riet willen deze oudere
medewerkers gewoon hun werk doen en zien zij vaak niet het nut en de noodzaak van het gebruik
van social media oplossingen voor hun werkzaamheden.

Onderzoeksmethodiek: behoeften, wensen en taken
Sabel Online heeft verschillende onderzoeksmethodieken ontwikkeld, waarmee de behoeften,
wensen en taken van de medewerkers inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Gedurende het
intranetproject van de X zijn diverse onderzoeksmethodieken toegepast, waaronder de zogeheten
Long Neck-methode. Deze onderzoeksmethode bestond uit drie fasen, namelijk:
 De taakdefinitie;
o Hierbij is door middel van focusgroepen een onderzoek gedaan naar de (top)taken
van de doelgroepen en is inzichtelijk gemaakt welke processen ondersteunt moesten
worden. Daarnaast zijn er interviewsessie gehouden met het management waarbij is
gekeken naar hoe zij het liefst de medewerkers ondersteund zien.
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Een opiniepeiling;
o In deze fase is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd door middel van een online
enquête waarbij medewerkers is gevraagd om hun belangrijkste taken te kiezen.
Een Usability onderzoek;
o In deze fase zijn diverse usability testen uitgevoerd met verschillende medewerkers.
De usability testen hebben o.a. geholpen bij het gebruikersvriendelijker maken van
de prototypes van het intranet en hebben volgens Floor van Riet tevens ervoor
gezorgd dat het draagvlak onder de medewerkers werd vergroot. Het usability
onderzoek is volgens Floor van Riet een perfect moment om de medewerkers te
laten zien waar mee je bezig bent.

Floor van Riet benadrukt dat het zeer belangrijk is om in zo vroeg mogelijk stadium van het
intranetproject de resultaten en de ontwikkelingen van het intranet te presenteren bij de
medewerkers.
Uitdagingen
Op basis van de kennis en ervaringen die Floor van Riet in de loop van de jaren heeft opgedaan met
verschillende intranetprojecten komt hij tot de conclusie dat elk intranet en intranetproject dezelfde
uitdagingen hebben. Volgens Floor van de Riet zitten de uitdagingen niet zo zeer in de instrumentele
vraagstukken zoals: “welk platform zetten we neer?”, maar de grootste uitdaging is om de
organisatie mee te krijgen en draagvlak te creëren. Om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden,
Dient er een nieuwe invulling en aanpak aan de communicatie afdeling te worden gegeven.
Van oudsher heeft een communicatie afdeling veelal de functie van nieuwsgaring (intern gericht) en
het beheren van het intranet. Volgens Floor van Riet wordt dit een heel ander verhaal wanneer de
communicatie afdeling ervoor moet gaan zorgen dat medewerkers kennis gaan delen. Een belangrijk
aspect hierbij is dat mensen vaak niet kennis willen delen in de vorm van het uitwisselen van
documenten, maar dat er behoefte is om de personen die de desbetreffende documenten hebben
gemaakt te vinden en te spreken. Floor van Riet benadrukt dat het zeker moet lukken om iedereen
aan te zetten om kennis te delen, maar dat het met name belangrijk is om de medewerkers bewust
te maken hiervan en het nut hiervan in te laten zien.
Tenslotte benadrukt Floor van de Riet dat het belangrijk is om rekening te houden met de politieke
invloeden binnen de organisatie. Probeer duidelijk in kaart te brengen “wie verantwoordelijk zijn?”
“Wie trekt de kar?” en “waar worden de beslissen genomen?”
Een andere belangrijk aspect is dat er een persoon moet zijn op hoog niveau binnen de organisatie
die een duidelijke visie formuleert en de drive heeft om het intranet tot een succes te maken.
Valkuilen bij een intranettraject
Er zijn een aantal belangrijke valkuilen waar een organisatie zich voor moet behoeden bij een
intranettraject, te weten:
 Programma management;
o Een intranettraject heeft volgens Floor van Riet vooral te maken met het doorvoeren
van veranderingen en heeft o.a. een impact op de bestaande ICT/innformatievoorzieningen van de organisatie. Daarom is het van belang om een duidelijk
samenhang te brengen in de verschillende doelen en behoeftes van de betrokken
partijen. Dit kan volgens Floor van Riet het beste worden gerealiseerd door een goed
programma management op te zetten. Een programma management waarin o.a.
duidelijk naar voren komt wie verantwoordelijk is en waarvoor?
 Visie.
o Een veelvoorkomend probleem dat Floor van Riet waarneemt is dat binnen veel
organisaties er geen visie betreffende het intranet is geformuleerd.
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Volgens Floor van Riet wordt vaak vanuit verschillende invalshoeken tegen het begrip
intranet aangekeken. Het intranet omvat bijvoorbeeld het samenwerken, de
interactie, kennisdeling en nog vele andere aspecten.
Het gevaar dat hierdoor kan ontstaan is dat bijvoorbeeld wordt gesproken over het
mail systeem alsof het over het intranet gaat. Volgens Floor van Riet is het daarom
ontzettend belangrijk dat een stuurgroep of een groep beslissers binnen de
organisatie gezamenlijk een visie betreffende het intranet formuleren. Hoe
oppervlakkig die visie ook mag wezen, volgens Floor van Riet is een intranetvisie zeer
belangrijk dit vanwege twee redenen, namelijk: Ten eerste verschaft een
intranetvisie een duidelijke afbakening van wat de organisatie onder “het intranet”
verstaat. Ten tweede kan een intranetvisie worden gebruikt om te toetsen of
concrete facetten van het intranet wel voldoen aan de eisen die hiervoor zijn
geformuleerd. Een intranetvisie is volgens Floor van Riet nooit af en moet eigenlijk
jaarlijks opnieuw worden herijkt.
Tenslotte benadrukt Floor van Riet dat het belangrijk is om de uitganspunten
waarmee de organisatie tegen het intranet aankijkt over te dragen (door middel van
mailing/posters of boekjes) aan de medewerkers Dit geeft de medewerkers houvast.
In the lead;
o Een veel voorkomende fout die volgens Floor van Riet wordt gemaakt is dat het
intranet een IT project wordt. Intranet gaat over alle afdelingen heen, dus je kunt
niet vanuit één afdeling zeggen: “We gaan het zo doen”. Want als eenmaal het
intranet staat en de helft van de organisatie is het er niet mee eens, dan heb je een
groot probleem.
Daarom is het volgens Floor van Riet belangrijk om met verschillende afdelingen,
bijvoorbeeld communicatie, H&R en facilitaire zaken (interne diensten) een
projectteam te vormen. Deze afdelingen hebben vaak een goed beeld van de
eindgebruikers, hun taken en de bijbehorende processen.
Gefaseerd uitrollen;
o Volgens Floor van Riet zijn intranetprojecten zeer lange trajecten en een van de
valkuilen is gelegen in het feit dat het project niet behapbaar is gemaakt of
opgeknipt in verschillende fasen. Voor je het weet ben je twee jaar verder en is het
beoogde doel met intranet niet of nauwelijks behaald. De beste methode volgens
Floor van Riet is om gefaseerd het intranet uit te rollen en dus stapsgewijs door te
(her)ontwikkelen of opnieuw iets neer te zetten. “Je kunt niet in een keer de wereld
verbeteren.”
Een belangrijke toevoeging hieraan is dat je vooral laat zien wat er gebeurt dus welke
ontwikkelingen en verbeteringen er plaats vinden. Volgens Floor van Riet zorgt dit
voor vertrouwen bij de eindgebruikers.
Doelgroepen;
o Ook een valkuil bij een intranettraject is volgens Floor van Riet dat bepaalde groepen
medewerkers (bijvoorbeeld buitendienst medewerkers) niet betrokken of
uitgesloten worden als een doelgroep. Volgens Floor van Riet wordt vaak gedacht
dat er groepen gebruikers zijn die het intranet niet nodig hebben, omdat ze
bijvoorbeeld in het werkveld werken of een lagere opleidingsniveau hebben.
In de praktijk komt het volgens Floor van Riet zelfs voor dat men de gedachte heeft
dat deze groepen gebruikers niet of nauwelijks internet gebruiken. Floor van Riet
benadrukt dat dit totale onzin is en dat het zelf zo kan zijn dat bijvoorbeeld de
buitendienstmedewerkers wellicht actiever gebruik maken van het internet (en social
media) in vergelijking tot een groep beleidsmedewerkers. Daarom is het volgens
Floor van Riet juiste een zeer goed idee om de groep medewerkers waarvan men
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denkt dat deze het niet nodig hebben, een gesprek aan te gaan en te kijken wat zij
nodig hebben.
Trends & Ontwikkelingen
Er zijn een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen gaande op het gebied van (sociaal)
intranetten, namelijk:
 Plaats- en tijdsonafhankelijk;
De eerste ontwikkeling die Floor van Riet onderkent is het plaats- en tijdsonafhankelijk
werken. Volgens Floor van Riet is binnen de overheid hier veel over te doen. Echter in de
praktijk komt het nog steeds voor dat mensen niet vanuit huis kunnen werken.
 Kennisdeling;
Een aspect dat volgens Floor van Riet steeds belangrijker wordt is kennisdelen, oftewel
kennismanagement. Kennismanagement is een onderwerp dat hoog op de agenda staat
binnen veel organisaties, omdat een grote groep medewerkers (babyboomers) in de
komende jaren het arbeidsproces zullen verlaten en hierdoor zal ook hun kennis vergaan.
Belangrijke vragen die hierbij spelen op bestuurlijk niveau zijn: “Hoe gaan we kennis
borgen?” en “Hoe zorgen wij ervoor dat wij met elkaar kennis gaan uitwisselen?”.
 Nieuwe generatie medewerkers;
Binnen veel organisatie zullen in de komende jaren een nieuwe generatie medewerkers aan
het werk gaan. Deze groep medewerkers hebben volgens Floor van Riet een bepaalde
verwachting, bijvoorbeeld dat de sociale interactie goed gefaciliteerd en ondersteund wordt.
 Community management;
De laatste trend die Floor van Riet onderkent is het aspect van community management.
Floor van Riet is zeer benieuwd hoe in de komende jaren organisatie om zullen gaan met het
bouwen van een community omtrent het (sociaal) intranet en de rol van de community
manager. Het plaatsen van een reactie formulier of elke andere vorm van het faciliteren van
Interactiviteit op het intranet is namelijk nog geen garantie dat mensen ook daadwerkelijk
een conversatie aangaan of kennis zullen gaan delen.

Een expeditie
Bij diverse projecten waar gesproken is met eindgebruikers merkte Floor van Riet dat men veelal
aangaf dat het intranet onzinnige en verouderde informatie omvat.
Het gevaar wat hierdoor kan ontstaan is dat men door de bomen het bos niet meer kan zien, oftewel
onzinnige en verouderde informatie overschaduwen de essentiële informatie. Zelfs een goede
zoekfunctie kan volgens Floor van Riet kan hiertegen geen uitkomst bieden, omdat de informatie
vaak al verkeerd gelabeld is of zeer specifieke jargon omvat.
Bij het opzetten en/of vernieuwen van het intranet is het volgens Floor van Riet belangrijk om goed
na te denken over wat nou eigenlijk nodig is qua informatie. Volgens Floor van Riet is het een
uitdaging om een intranet te realiseren met maar honderd pagina’s in plaats van bijvoorbeeld de
duizend pagina’s die het intranet voorheen had.
Tenslotte benadrukt Floor van Riet dat men zich niet moet vasthouden aan wat er al is. Probeer
vooral te focussen wat er daadwerkelijk nodig is en zoek daarbij aansluiting bij de taken
(werkzaamheden) van de medewerkers.
Begin eens met een goed smoelenboek, dat creëert een positieve vibe!
Het vinden van collega’s wordt veelal door medewerkers beschouwd als één van de belangrijkste
onderdelen van hun dagelijkse werkzaamheden. Volgens Floor van Riet is het daarom van groot
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belang dat tijdens het intranettraject het zogeheten smoelenboek (adressenboek) als eerste op orde
wordt gebracht.
Volgens Floor van Riet zijn er nog maar weinig organisaties die er echt in geslaagd om een goed
werkend smoelenboek op te zetten. Een van de meeste voorkomende problemen met een
smoelenboek is dat je al een naam dient te weten om een bepaald persoon te kunnen opzoeken.
Een smoelenboek moet volgens Floor van Riet daarom een goed werkend zoeksysteem zijn waar
medewerkers personen niet alleen kunnen vinden op (fout gespelde) achternaam, maar ook op
specifieke kennis, een bepaalde rol, locatie, verantwoordelijkheid, vakgebied en/of expertise.
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Bijlage XVIII – ‘Best practice’ interview: Dirk Jan van der Wal Gemeente Haarlem (Pleio)
Sinds 2002 is Dirk jan van der Wal werkzaam als Senior Projectmanager bij de gemeente Haarlem.
In deze functie houdt hij zich het laatste jaar vooral bezig met het leiden van projecten op het gebied
van organisatie ontwikkeling en ICT. Deze projecten omvatten o.a. het nieuwe gemeentelijke intranet
en de aankomende vernieuwing van de gemeentelijke website.
Dirk Jan van der Wal houdt zich bij het project ‘gemeentelijke intranet’ niet alleen bezig met het
aansturen en bewaken van het project, hij geeft ook workshops en trainingen aan medewerkers over
het gemeentelijk intranet en hoe zij het intranet het beste kunnen gebruiken voor hun
werkzaamheden. Overigens is Dirk Jan van der Wal een stuwende kracht (een belangrijke spil in de
promotie) achter de promotie van het nieuwe intranet binnen de organisatie.
Dirk Jan van der Wal zijn nevenactiviteit is bestuurslid zijn bij Ambtenaar 2.0, een stichting die zich
o.a. bezig houdt met het onderzoeken en het onder de aandacht brengen van de gevolgen die
web2.0 ontwikkelingen kunnen hebben voor de overheid.
Een (sociaal) intranet
De kern van een (sociaal) intranet is volgens Dirk Jan van der Wal, er sprake moet zijn van een
centrale omgeving waar de gebruiker alle informatie en tools kan vinden en gebruiken om zijn of
haar werk op een efficiëntere en effectievere manier te kunnen uitvoeren. Hiermee beschouwd Dirk
Jan van der Wal het intranet als een voor de hand liggend vertrekpunt voor de medewerker zijn
werk.
Dirk Jan van der Wal benadrukt dat een goed functionerende zoekfunctie en de mogelijkheid voor de
gebruiker om de intranet omgeving te personaliseren sterk bepalend zijn voor het gebruik en succes
van een (sociaal) intranet.
Het intranettraject van de gemeente Haarlem
Binnen de gemeente Haarlem wordt voor het intranet gebruik gemaakt van een opensource content
management systeem, genaamd ‘SmartSite’
Volgens Dirk Jan van der Wal was er al een aantal jaren binnen de gemeente Haarlem de discussie
over de koers, de invulling en het functioneren van het intranet. De discussies gingen o.a. over de
onderwerpen als: het intranet is een één richtingsverkeer platform, de informatie die erop staat is
meestal sterk achterhaald en het intranet sluit in meerdere mate niet aan bij de werkzaamheden van
de eindgebruikers. Binnen de organisatie groeide volgens Dirk Jan van der Wal de behoefte om het
intranet grondig aan te pakken en te vernieuwen.
De gemeente Haarlem besloot vervolgens om aan de slag te gaan met het onderzoeken welke
behoeften en mogelijkheden er zijn op het gebied van een nieuw intranet. De centrale hoofdvraag
die de gemeente Haarlem hiervoor formuleerde was: “Hoe wil de gemeente Haarlem het intranet
inzetten als medium voor communicatie, participatie, inspraak en samenwerking?”
In 2009 werd er door het adviesbureau Entopic een behoefteonderzoek gedaan onder de
medewerkers van de gemeente Haarlem betreffende het gemeentelijke intranet. Volgens Dirk Jan
van der Wal werd er vervolgens met de onderzoeksresultaten van Entopic niet veel gedaan, dit
omdat er geen geld en middelen beschikbaar waren. Eind 2010 kwam hier verandering in omdat
dankzij het zogeheten masterplan ‘Digitaliseren’, een budget vrij was gemaakt voor het vernieuwen
van het gemeentelijk intranet. De gemeente Haarlem besloot vervolgens de resultaten van het
Entopic onderzoek te herijken. Bij het herijken werd gekeken of in de huidige situatie de wensen en
denkbeelden qua het gemeentelijke intranet waren verandert ten opzichte van de Entopic
onderzoeksresultaten. De resultaten uit het herijken kwamen volgens Dirk Jan van der Wal in grote
lijnen nog overeen met de resultaten van het Entopic onderzoek.
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Rond de periode dat het behoeftenonderzoek werd uitgevoerd door Entopic kregen diverse
medewerkers binnen de gemeente Haarlem volgens Dirk Jan van der Wal de vrijheid om te gaan
experimenteren met bestaande intranet platforms, zoals: Ning en Yammer. Deze medewerkers
werden HANS genoemd, een afkorting dat staat voor Haarlemse Ambtenaar Nieuwe Stijl.
Volgens Dirk Jan van der Wal sloegen de platforms Yammer en Ning goed aan, toch bleken deze
platforms wel enige nadelen te hebben. De data van deze platforms worden bijvoorbeeld in de
Verenigde Staten opgeslagen en daarnaast is het niet duidelijk wie controle heeft over deze data.
Na de herijking van onderzoeksresultaten van Entopic en de kennis dat was opgedaan met het
experimenteren van bestaande intranet platforms, besloot de gemeente Haarlem om een zogeheten
Pakket van Eisen op te stellen. In dit Pakket van Eisen werd o.a. omschreven welke platforms/tools
de gemeente Haarlem zelf in al gebruik heeft, welke functionaliteiten en mogelijkheden het nieuwe
intranet zou moeten omvatten, welke wensen er zijn voor de toekomst, welke intranet oplossingen
er zijn op de markt en welke daarnaast relatief goedkoop zijn om te implementeren.
In het Pakket van Eisen werden diverse intranet oplossingen opgenomen. Deze oplossingen werden
volgens Dirk Jan van der Wal naast de meetlat van gewenste functionaliteiten gelegd.
Vervolgens werd er gekeken welke functionaliteiten standaard in de intranet oplossingen zijn
ingebouwd en welke functionaliteiten nog ontwikkeld moesten worden. Volgens Dirk Jan van der
Wal werden de functionaliteiten die nog gerealiseerd moesten worden in de desbetreffende intranet
oplossing gecategoriseerd in twee groepen, namelijk functionaliteiten die eenvoudig te realiseren
zijn en functionaliteiten die moeilijker te realiseren te zijn. Dit leverde uiteindelijk een lijst op waarin
duidelijk omschreven stond welke intranet oplossing welke functionaliteiten waarborgt en bij welke
intranet oplossing het eenvoudiger of juiste moeilijker is om bepaalde functionaliteiten te
ontwikkelen. Op basis van o.a. deze lijst heeft de gemeente Haarlem gekozen voor de oplossing Pleio.
Een van de belangrijkste kernfunctionaliteiten van Pleio is volgens Dirk Jan van der Wal dat je als
overheidsorganisatie een zogeheten deelsite aan kunt maken. Een deelsite is een afgeschermd
intranetomgeving waar gebruikers een gepersonaliseerde dashboard krijgen en door middel van
groepen op organisatie- en afdelingsniveau samen kunnen werken aan specifieke thema’s en/of
onderwerpen.
Naast dat de functionele eisen een doorslaggevende factor waren, zijn er nog diverse andere
invloeden en factoren geweest die volgens Dirk Jan van der Wal mee hebben gespeeld om tot de
keuze van Pleio te komen, namelijk:
 Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van Pleio. De enige kosten waar je als
organisatie volgens Dirk Jan van der Wal rekening mee moet houden zijn de kosten van: het
inrichten van de deelsite, denk bijvoorbeeld aan de vormgeving en het migreren en koppelen
van bestaande systemen.
 Overheidsorganisaties die gebruik maken van Pleio zijn aangesloten bij het landelijk
samenwerkingsomgeving van Pleio. In deze samenwerkingsomgeving worden o.a. de
functionele wensen en behoeften ten aanzien van Pleio van de aangesloten partijen bij
elkaar gebracht en gebundeld. Vervolgens kan door middel van zogeheten ‘Crowdfunding’
tussen deze desbetreffende partijen samen de gewenste functionaliteit worden ontwikkelt
en gefinancierd. Een belangrijk voorwaarde die hier bij geld is dat de module of
functionaliteit die wordt ontwikkeld ook beschikbaar (opensource) moet worden gesteld
voor andere partijen (gebruikers) die aangesloten zijn bij Pleio. Volgens Dirk Jan van der wal
biedt deze werkwijze overheidsorganisaties de flexibiliteit en stimuleert tegelijkertijd het
(her)gebruik en de ontwikkeling van Pleio.
 De gemeente Haarlem staat achter de basisprincipes en de filosofie van Pleio. Deze
basisprincipes of filosofie is volgens Dirk Jan van der Wal dat je als overheden niet steeds
opnieuw het wiel uit vindt, maar dat je door samen te werken en kennis te delen meer kan
bereiken.
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Het implementatietraject van Pleio (Haarlemse deelsite)
Pleio werd voor het eerst binnen de gemeente Haarlem geïntroduceerd door middel van workshops.
Deze workshops werden gehouden tijdens het evenement ‘Haarlemse week van het nieuwe werken’
welke plaats vond in de maand februari van 2011. In totaal hadden ongeveer 100 geïnteresseerde
medewerkers de workshops bijgewoond. Een belangrijke insteek van deze workshops was dat de
deelnemers uitgenodigd werden om actief gebruik te gaan maken van de Haarlemse deelsite en hun
ervaringen te delen.
End februari 2011 werd de eerste officiële pilot van de Haarlemse deelsite gestart, deze pilot sloeg
goed aan bij het grote publiek. Vervolgens is voor de zomervakantie van 2011 op basis van de
ervaringen die tot nu toe werden opgedaan met de officiële pilot, door gemeente Haarlem besloten
om officieel verder te gaan met het uitrollen van de Haarlemse deelsite binnen de organisatie.
Guerrilla marketing als strategie.
Een belangrijk onderdeel van het implementatietraject van Pleio binnen de gemeente Haarlem is
volgens Dirk Jan van der Wal de marketingcampagne. In deze campagne wordt gebruik gemaakt van
de zogeheten ‘Guerrilla marketing’. In theorie wordt onder ‘Guerrilla marketing’ verstaan een
marketingtechniek waarbij met een beperkte budget en middelen een groot publiek wordt bereikt en
bewerkstelligd. Het idee achter de marketingcampagne van de gemeente Haarlem is dat de
medewerker op eigen initiatief zijn of haar kennis ten aanzien van Pleio weet te ontwikkelen door
gebruik te maken van handleidingen, presentaties, instructievideo’s en screenshots.
Een ander belangrijk aspect van de marketingcampagne is het inzetten van zogeheten ambassadeurs.
Deze ambassadeurs zijn personen binnen de organisatie die worden beschouwd als de voorlopers op
het gebied van het intranet. Deze personen dragen actief hun steentje bij door nieuwe gebruikers op
weg te helpen en door hun kennis en ervaring met Pleio te delen met andere medewerkers (mondtot-mondreclame).
Wij zijn open tijdens de verbouwing!
Een nieuwe intranetoplossing binnen een organisatie door middel van een zogeheten ‘big bang’
implementeren oftewel de intranetoplossing in één keer klaar zetten is volgens Dirk Jan van der Wal
ondoenlijk. Een intranetoplossing is volgens Dirk Jan van der Wal nooit af en er zullen altijd
onderdelen zijn die veranderen of bijgewerkt moeten worden.
De gemeente Haarlem heeft doelbewust gekozen om hun deelsite te bestempelen als een bèta
versie. De Haarlemse deelsite is en blijft namelijk continue in ontwikkeling. Naar mate de tijd vordert
zullen steeds meer nieuwe functionaliteiten en informatiebronnen op de Haarlemse deelsite
beschikbaar worden gesteld aan de gebruiker. Volgens Dirk Jan van der Wal wordt dit aspect (bèta
versie) gedurende de marketingcampagne duidelijk gecommuniceerd richting de gebruikers.
Het succes en het gebruik van Pleio vergroten
Heden ten dage hebben ongeveer 700 van 1200 medewerkers een account en zijn er circa 100
(samenwerkings)groepen aangemaakt op de Haarlemse deelsite. Volgens Dirk Jan van der Wal is
Pleio een groot succes binnen de organisatie geworden dit vanwege het feit dat het gebruik van Pleio
voorbij de zogeheten ‘kritische massa’ is. Daarnaast worden binnen de (samenwerkings)groepen
volgens Dirk Jan van der Wal veelvuldig gebruik gemaakt van de verschillende functionaliteiten
(discussies, bloggen, wiki’s) die Pleio biedt.
Een belangrijke vervolgstap die nu gezet moet worden is de toegang tot Pleio (en de Haarlemse
deelsite) laagdrempeliger maken en daarnaast de overige 500 medewerkers te stimuleren om
gebruik te gaan maken van Pleio. Om dit te kunnen bewerkstelligen zullen diverse acties worden
ondernomen, namelijk:
 Afdelingen zullen geholpen worden bij het inrichten van hun (samenwerkings)groep op de
Haarlemse deelsite. Dit kan volgens Dirk Jan van der Wal bijvoorbeeld worden gerealiseerd
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door standaard functionaliteiten in de (samenwerkings)groep klaar te zetten en informatie
van desbetreffende afdeling die op het oude intranet staan overzetten naar de nieuwe
omgeving.
Het gebruikersgemak van Pleio zal worden verbetert door middel van het zogeheten ‘Single
Sign-on’ oftewel het aantal inlogmomenten voor de medewerker wordt zoveel mogelijk
geminimaliseerd. Dit betekent concreet dat wanneer de medewerker inlogt op zijn werkplek,
dat hij of zij ook automatisch ingelogd wordt op de Haarlemse deelsite.
Bestaande applicaties en systemen die al reeds gebruikt worden, zullen worden geïntegreerd
met de Haarlemse deelsite.

Kansen en toepassingsmogelijkheden.
Sinds de ingebruikname van Pleio bij de gemeente Haarlem wordt volgens Dirk Jan van der Wal
steeds gezocht naar nieuwe kansen en toepassingsmogelijkheden om Pleio optimaal te benutten.
Een belangrijke meerwaarde van Pleio is volgens Dirk Jan van der Wal dat het mogelijk is om online
samen te werken over de grenzen van de organisatie. Dit betekent dat een organisatie met Pleio niet
alleen intern kan samenwerken, maar dat er ook een samenwerking kan plaatsvinden met
bijvoorbeeld verschillende overheden, het bedrijfsleven, burgers en belangenorganisaties.
Een praktijkvoorbeeld dat Dirk Jan van der Wal hiervoor aandraagt is een project van de gemeente
Haarlem waarbij de burger betrokken wordt bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een
gemeentelijk beleid. In de oude situatie werd de communicatie en samenwerking tussen gemeente
en burgers vooral via nieuwsbrieven en bijeenkomsten gerealiseerd. Volgens Dirk Jan van der Wal
kreeg je als gemeente indien het desbetreffende project leefde onder de burgers ongeveer 100
reacties.
In de nieuwe situatie heeft de gemeente Haarlem voor de communicatie en samenwerking tussen
gemeente en burgers een aparte deelsite op Pleio ingericht. Volgens Dirk Jan van der Wal is deze
vorm van (online) burgerparticipatie een groot succes geworden door het feit dat het aantal reacties
van de burgers is vertienvoudigd.
Van intranet naar werkportaal
Binnen veel organisaties zie je volgens Dirk Jan van der Wal dat het intranet een onderdeel is van een
bepaalde afdeling, bijvoorbeeld de afdeling communicatie of ICT. Dit terwijl het intranet juist bedoelt
is voor de gehele organisatie. Volgens Dirk Jan van der Wal is dit een zeer kritisch punt, omdat dit een
grote invloed heeft op het beeld dat de medewerkers hebben over het intranet. Het beeld dat
volgens Dirk Jan van der Wal vooral leefde bij medewerkers binnen de gemeente Haarlem was dat
het intranet zou een online omgeving is dat bestaat uit statische internetpagina’s met statische
informatie, waar niet op gereageerd kan worden.
Binnen de gemeente Haarlem hebben ze geprobeerd om het bestaande beeld over het intranet los
te laten. Volgens Dirk Jan van der Wal moest het intranet gaan leven onder medewerkers en het
beeld van een passieve intranet moest worden hervormd naar een nieuw beeld. Het beeld van een
intranet waar kennis uitwisseling kan plaatsvinden door middel van het plaatsen van reacties en het
starten van discussies.
Een van de stappen die de gemeente Haarlem heeft ondernomen om het gedachtegoed van een
passief intranet los te laten, was door intern steeds minder te spreken over de term intranet. De
nieuwe term die de gemeente Haarlem hanteert is werkportaal.
De gedachtegang achter een werkportaal is volgens Dirk Jan van der Wal dat de medewerker op één
plek (persoonlijke dashboard) alle informatie en tools aangeboden krijgt, die de medewerker voor
zijn of haar werkzaamheden nodig heeft.
Door het realiseren van een werkportaal sla je volgens Dirk Jan van der Wal twee vliegen in één klap.
Enerzijds geef je de medewekrker een centrale omgeving dat het werk van de medewerkers
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vereenvoudigd, anderzijds kan je als organisatie doormiddel van een werkportaal (push) informatie
op een centrale plek overbrengen aan de medewerkers.
Kosten
Volgens Dirk Jan van der Wal zijn de uiteindelijke kosten van Pleio sterk afhankelijk van wat je als
organisatie er mee wilt doen en welke aanpak je kiest. Voorop staat dat het gebruik van Pleio op dit
moment gratis is.
Het beheer en de hosting van Pleio is dit jaar gefinancieerd door een aantal overheidsinstellingen.
Dirk jan van der Wal geeft aan dat wanneer er nu wordt gekeken naar het aantal gebruikers die op
Pleio zitten en dit wordt uitgedrukt in kosten per gebruiker, dan zal dit ongeveer uitkomen tussen de
één en twee euro per gebruiker per jaar. Volgens Dirk Jan van der Wal zal in de toekomst de kosten
(qua hosting en beheer) voor het gebruik van Pleio hoofdwaarschijnlijk veranderen, maar dit zal niet
schrikbarend hoog zijn.
Dirk Jan van der Wal benadrukt dat voor een organisatie de kosten vooral zullen gaan zitten in de
aantal manuren dat wordt besteedt aan het ontwikkelen van specifieke modules (widgets) en het
migreren en koppelen van bestaande (informatie)systemen met Pleio.
Als je eenmaal er aan begint, probeer dan de snelheid er in te houden.
Op basis van ervaringen en kennis die Dirk Jan van der Wal heeft opgedaan bij het intranettraject van
de gemeente Haarlem zijn er volgens hem een aantal belangrijke aandachtspunten waar rekening
mee moet worden gehouden, namelijk
 Zet een projectteam op dat bestaat uit verschillende disciplines. Een belangrijk doel van het
projectteam moet zijn dat men kijkt hoe de organisatie in de toekomst verder moet gaan met
het intranet.
 Probeer snel en adequaat te reageren op de vragen van de medewerkers. Volgens Dirk Jan
van der Wal vinden medewerkers het geen probleem indien zij drie maanden moeten
wachten voor dat een bepaalde oplossing is gerealiseerd, zolang de medewerker maar
binnen drie dagen te horen krijgt hoe de vork in de steel zit.
 Binnen de organisatie zijn er altijd een aantal medewerkers die moeiteloos hun weg weten te
vinden. Volgens Dirk Jan van der Wal zijn deze medewerkers zogeheten webwijs, doordat zij
reeds bekend en actief zijn op bestaande social media platforms. Er rekening mee houdend
dat er ook een grote groep medewerkers er zijn die minder webwijs zijn en dus meer
begeleiding en coaching nodig hebben.
 Overheidsorganisaties zijn minder uniek dan ze denken. De gemeente Groningen is
bijvoorbeeld in het kader van het onderzoeken en implementeren van een nieuwe intranet
niet uniek ten opzichte van andere (overheids)organisaties. Doe daarom je voordeel met de
kennis en ervaring van andere organisaties. Probeer bijvoorbeeld te kijken wat de
afwegingen zijn geweest van andere organisaties. “Believe it or not, het wiel is al eerder
uitgevonden!”
Omschrijving van Pleio
Pleio is een initiatief van de Belastingdienst en de organisatie Ambtenaar 2.0.
Het woord Pleio is afgeleid van het Griekse woord ‘πλείων’, en betekent meer, divers of verbreding.
Het initiatief is ontstaan uit de behoefte aan een online platform waarin de onderlinge
samenwerking en kennisdeling tussen zowel ambtenaren (van diverse overheidsinstanties) als nietambtenaren (bedrijven en burgers) wordt bevordert.
Het online platform is gebouwd op basis van de open source software Elgg en biedt mogelijkheden
tot bloggen, het aanmaken van wikipagina’s en groepen, het uitwisselen van berichten, foto’s,
video’s en documenten, etc. Daarnaast is het voor overheidsinstanties mogelijk om op het platform
een deelsite te openen. Een deelsite biedt de mogelijkheid om in een afgeschermde omgeving met
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meerdere groepen, samen te werken aan een thema en/of samen te werken binnen een organisatie.
Een deelsite kan voor interne of externe doeleinden worden ingezet, bijvoorbeeld een
intranetomgeving, netwerksite, projectsite, wijkwebsite, opleidingsomgeving, evenementensite,
burgerloket, etc. Inmiddels zijn er op Pleio ruim 13.000 gebruikers actief en circa 150 deelsites
ingericht. (van Berlo, z.d.)(van der Wal & Bergkamp, 2010)(Ziemerink, 2011)
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Bijlage XIX – ‘Best practice’ interview: Diederik Lambeek –
Rijkswaterstaat
Diederiek Lambeek (hierna:‘Diederik’) is werkzaam als online specialist bij Rijkswaterstaat. Diederik is
o.a. verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het intranet. Daarnaast houdt hij zich
ook bezig met redactie werkzaamheden voor het intranet en de internetwebsites van
Rijkswaterstaat. De werkzaamheden van Diederik worden veelal in teamverband uitgevoerd. Het
team waar Diederik onderdeel van uitmaakt is o.a. verantwoordelijk voor het aansturen en
begeleiden van de ontwikkelingen op het gebied van het intranet. Dit betekent bijvoorbeeld het
ondersteunen van de redacteuren bij het gebruik maken van het intranet, het begeleiden van de
trajecten waarbij een nieuwe release van het intranet wordt gelanceerd en daarnaast
belanghebbenden binnen de organisatie informeren.
Rijkswaterstaat is een uitvoerend orgaan van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Bij
Rijkswaterstaat werken ongeveer 9000 medewerkers verspreid over 18 diensten op verschillende
locaties in Nederland. Volgens Diederik werkt Rijkswaterstaat vanuit een bepaalde visie, te weten:
het behouden van droge voeten, voldoende en schoon (drink)water, vlot en veilig verkeer over weg
en water, en het leveren van betrouwbare en bruikbare informatie.
(Sociaal) Intranet
Intranet is voor Rijkswaterstaat volgens Diederik een plek in de vorm van een internetsite waar
kennis kan worden gedeeld met elkaar, informatie kan worden gevonden en waar men met elkaar in
contact kan komen. Onder (intern) social media verstaat Rijkswaterstaat volgens Diederik een plek
waar je informatie kan plaatsen, bijvoorbeeld achtergrond informatie of documentatie, en waar je in
direct contact kan komen met medewerkers die over een bepaalde kennis of expertise beschikken.
Een sociaal intranet is volgens Diederik het vertrekpunt voor de medewerker als hij of zij de werkdag
begint. De medewerker kan op die manier zijn weg vinden om zijn of werkzaamheden uit te voeren.
Het intranettraject van Rijkswaterstaat
Eind april 2010 heeft Rijkswaterstaat een gloednieuw concernbrede intranet gelanceerd. In de oude
situatie was er volgens Diederik sprake van achttien afzonderlijke intranetomgevingen. Elke dienst
binnen de Rijkswaterstaat had zijn eigen intranetomgeving, eigen beheerders en systemen. Het doel
wat Rijkswaterstaat volgens Diederik voor ogen had was om de achttien verschillende diensten
dichter bij elkaar te brengen en die informatie dat bij elkaar hoort samen te voegen. Oftewel in
plaats dat de kennis verspreid stond op achttien verschillende plekken binnen de organisatie, moest
deze kennis gebundeld worden in een centrale plek. Om dit doel te kunnen realiseren besloot
Rijkswaterstaat een project op te zetten dat zich zou gaan verdiepen in het onderzoeken en het
ontwikkelen van een nieuwe (sociaal) intranet.
Binnen het intranetproject van Rijkswaterstaat zijn volgens Diederik een aantal belangrijke aspecten
te onderscheiden, te weten:
 Communicatie invalshoek;
Het intranetproject van RWS is volgens Diederik in principe geïnitieerd vanuit de
communicatie hoek en niet vanuit de techniek. Diederik benadrukt dat tijdens het project
niet gedacht is vanuit de bits en bytes, maar dat de focus vooral lag op het mee krijgen en in
beweging brengen van de organisatie.
 Niet kijken naar de middelen;
Volgens Diederik is tijdens het project niet direct gekeken naar welke middelen er
beschikbaar zijn, maar de nadruk is vooral gelegd op wat de organisatie precies wil realiseren
en bewerkstelligen. Hiervoor is een online web strategie ontwikkeld. Deze strategie geeft
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richting aan hoe de verschillende communicatiekanalen (intranet/internet) door
Rijkwaterstaat moeten worden ingezet. Deze online web strategie bestaat uit vier
strategische doelstellingen, te weten: informeren, ondersteunen, verbinden en participeren.
Gebruikersbehoeften;
Tijden het project is door middel van een card sorting onderzoek de behoeften van de
eindgebruikers in kaart gebracht. Het doel van dit card sorting onderzoek was welke
informatie- en navigatiestructuur het beste zou werken voor de medewerker. Er werd een
sessie opgezet waarin op basis van zogeheten persona’s diverse medewerkers werden
geselecteerd. Deze medewerkers werd o.a. gevraagd: “waar zou je welke informatie willen
onderbrengen?” Aan de hand van het card sorting onderzoek kwam een vastgestelde
informatie- en navigatiestructuur naar voren. Deze structuur is geïmplementeerd in de
nieuwe intranetomgeving en wordt volgens Diederik tot op de dag vandaag nog steeds
gehanteerd.

Het CMS achter het intranet van Rijkswaterstaat.
Een belangrijke randvoorwaarden die door Rijkswaterstaat werd gesteld aan het nieuwe intranet was
dat het laagdrempelig en beheersbaar moest zijn voor de medewerkers. Om aan deze
randvoorwaarden te voldoen heeft Rijkswaterstaat volgens Diederik onderzocht welke content
management systemen of mogelijke gedeeltes van andere content management systemen hiervoor
in aanmerking zouden kunnen komen.
Volgens Diederik kwam Rijkswaterstaat er al vrij vroeg achter dat het kerndepartement Ministerie
van Infrastructuur en Milieu een nieuw intranet had opgezet. Dit nieuwe intranet draaide op een
open source content management systeem (CMS), genaamd OneIntranet. Een CMS dat door de
Ministerie van I&M zelf was ontwikkeld. Het bleek dat het CMS OneIntranet zeer eenvoudig te
gebruiken is en ook eenvoudig inzetbaar. Rijkswaterstaat heeft vervolgens in samenspraak met
ministerie van I&M besloten om het CMS OneIntranet in te gaan zetten voor het opzetten van een
nieuw intranet.
Een belangrijk aspect hierbij is volgens Diederik dat er een samenwerkingsverband is opgezet tussen
Rijkswaterstaat en het ministerie van I&M omtrent de ontwikkeling van het CMS OneIntranet. Dit
samenwerkingsverband bestaat uit het uitwisselen van nieuw ontwikkelde componenten die in het
content management systeem kan worden geïmplementeerd. Wanneer bijvoorbeeld Rijkswaterstaat
een nieuw component heeft ontwikkeld voor het content management systeem, wordt dit ook
gedeeld met het ministerie van I&M, en vice versa.
De nieuwe intranetomgeving van de medewerkers.
De nieuwe intranet omgeving bestaat uit een aantal belangrijke componenten, namelijk:
 Een gepersonaliseerde homepagina gebouwd volgens de principes van iGoogle;
o Widgets;
o Nieuws via RSS feeds.
o Zoekfunctie ‘Zoeken op maat’;
 Interactie in de vorm blogs, reactiemogelijkheden en realtime chat sessies;
 Communicatie en kennisdeling via Yammer. (zie afbeelding 21)
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Afbeelding 21. Startpagina Rijkswaterstaat.

Bron: Rijkswaterstaat (2011)

Nieuwsvoorziening
Diederik geeft aan dat er voorheen 18 verschillende dienst intranetten waren, deze ‘intranet
eilandjes’ zijn dichter bij elkaar gebracht en de overkoepelende informatie wordt op één centrale
plek aangeboden.
Dit met als doel dat niet medewerkers van een paalde dienst niet alleen informatie over hun dienst
kunnen vinden, maar ook andere medewerkers. Het gaat hier volgens Diederik om het logisch en
praktisch vinden van informatie en niet per se “ik moet naar dienst X om informatie over
windmolenpark A te vinden, maar ik moet voor kennis en expertise betreffend dit onderwerp naar X,
Y en Z om de informatie te vinden.”
Daarnaast is er volgens Diederik nog een plek gerealiseerd waar de verschillende diensten hun eigen
nieuwsvoorziening hebben. Elke dienst heeft een eigen nieuws widget die op de homepage geplaatst
kan worden, waarin alleen het nieuws van desbetreffende dienst te zien is.
Diederik geeft aan dat er tevens een push nieuws widget is die bestaat uit meerdere elementen, te
weten: ‘Alles’, ‘Ministerie nieuws’,‘RWS nieuws’, ‘Yammer nieuws’ en ‘Team nieuws’. In het element
‘Alles’ ziet de gebruiker al het nieuws gecombineerd en kun je kiezen uit diensten X en Y, etc. De
gebruiker kan met een bepaalde functionaliteit aanvinken welk dienstnieuws hij of zij wil terug zien
in het element ‘Alles’. “Je kunt zeggen welke nieuws item wil je zien, die je zie je hier altijd weer in
terug. Je ziet het op datum en tijd zie je gepubliceerde tijd zie je berichten onder elkaar staan. Maar
de gebruiker heeft controle welke nieuws hij graag wil zien.”
Diederik benadrukt dat alle widgets op de homepage van het intranet door de medewerkers weg
geklikt kunnen worden behalve de nieuws widget; Dat is een vast element.
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Tenslotte geeft Diederik aan dat de medewerkers ook een widget ‘blok’ kunnen toevoegen van een
dienst.
Financiën: budget
Diederik geeft aan dat hij niet op de hoogte is van de financiële zaken, zoals budget en kosten.
Activatiecampagne van het intranet
Het nieuw sociaal intranet wordt volgens Diederik bij de medewerkers onder de aandacht gebracht
middels een zogeheten activatiecampagne. Het uitgangspunt van de activatiecampagne was dat elke
medewerker op een zo laagdrempelige manier moest worden benaderd. Een belangrijk aspect hierbij
is volgens Diederik dat de activatiecampagne niet vanuit de techniek kant is benaderd, maar vanuit
de communicatie en het perspectief van de medewerkers.
Gedurende de activatiecampagne is er gebruikt gemaakt van verschillende methoden en
communicatiemiddelen om de gebruikers voor te breiden, te informeren en kennis te laten maken
met het nieuwe intranet:
 De oude intranetten;
Op de oude intranetomgevingen werden banners en pop-ups geplaatst.
De banner zorgde ervoor dat het leek alsof het oude intranet steeds verder afbrak
(afbladderende). De randen van het oude intranet braken elke dag een stukje verder af,
waardoor de medewerker al een glimp kon opvangen van het nieuwe intranet.
De Pop-ups werden ingezet bevatten tekst waarin men omschreef wanneer het nieuwe
intranet zou gaan functioneren en wat dit concreet voor de medewerkers zou inhouden.
 Bloggen en reactie mogelijkheden;
Om de medewerkers te informeren en kennis te laten maken met de functionaliteiten van
het nieuwe intranet besloot Rijkswaterstaat de medewerkers een voorproefje te geven. Op
de oude intranetten kregen diverse personen binnen de organisatie de mogelijkheid om te
gaan bloggen, op deze blogs konden de medewerkers reageren. Volgens Diederik was dit een
zeer grote stap, omdat het voorheen op de oude intranetten niet mogelijk was om een blog
aan te maken, laat staan de mogelijkheid om een reactie te plaatsen. Daarnaast werd er
wekelijks een blog geplaatst door een directeur van Rijkswaterstaat. Deze blogs waren
volgens Diederik zeer succesvol, aangezien het feit er veel reacties door medewerkers
werden geplaatst. Het achterliggende doel van de blogs van de directeur was volgens
Diederik het uitnodigingen en stimuleren van de medewerkers. “De directeur blogt, is dit
misschien ook iets voor jouw dienst?”
 Artikelen;
In het bedrijfsblad van Rijkswaterstaat werden diverse artikelen geplaats over het nieuwe
intranet.
 Instructievideo’s;
Op de dag van de lancering van het nieuwe sociaal intranet kreeg elke medewerker op zijn
nieuwe intranet startpagina verschillende instructievideo’s te zien. In deze video’s werd
gebruikt gemaakt van een fictief personage, genaamd Frank (De community manager).
Deze community manager gaf aan de hand van animaties en voorbeelden een uitleg hoe het
sociaal intranet werkt.
De online/offline community manager
Volgens Diederik is een essentieel onderdeel van het sociaal intranet de fictieve personage Frank (de
community manager). Deze community manager is het online aanspreek punt voor medewerkers. De
community manager helpt medewerkers op weg door bijvoorbeeld informatie uit te wisselen over
nieuwe functionaliteiten van het sociaal intranet of door vragen van de medewerkers te
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beantwoorden. Volgens Diederik ligt de nadruk van de online community manager vooral op de
medewerkers de juiste richting op te sturen.
De vervolgstappen
Volgens Diederik zijn er een aantal belangrijke vervolgstappen te onderscheiden die met het sociaal
intranet op lange en korte termijn worden gezet, namelijk:








Gebruikerservaring;
Rijkswaterstaat gaat onderzoeken hoe de gebruikers het intranet op dit moment (na
anderhalf jaar) ervaren. Ervaringen van de gebruikers zullen door middel van een online
enquete inzichtelijk worden gemaakt. Vragen die bijvoorbeeld gesteld zullen worden aan de
gebruikers zijn: “Hoe ervaar je het intranet?”, “Wat vindt je er van?” en “Zou je iets anders
willen? En hoe?”.
Content;
Het sociaal intranet is gegroeid van vijfduizend intranetpagina’s naar ongeveer
zestienduizend pagina’s. Rijkswaterstaat is bezig om een kwaliteitsslag te maken en te
bekijken hoe zij er voor kunnen zorgen dat de content op het sociaal intranet kwalitatief
beter wordt en daarnaast hoe de hoeveelheid kan worden afgebouwd.
Sociaal smoelenboek;
Er zal een sociaal smoelenboek worden ontwikkeld waarmee real-time profielinformatie van
diverse platforms zoals SharePoint, Yammer, LinkedIn en Facebook ontsloten kan worden in
het smoelenboek profiel van de medewerker. Volgens Diederik moet het met het sociaal
smoelenboek makkelijker worden om binnen de organisatie op zoek te gaan naar bepaalde
kennis of expertise van collega’s.
Mobiel toegankelijk;
Volgens Diederik is een belangrijk onderwerp waar Rijkswaterstaat zich op focust het mobiel
toegankelijk maken van het sociaal intranet. Rijkswaterstaat wil het sociaal intranet zodanig
inrichten dat het voor de medewerker mogelijk wordt om met zijn of haar eigen mobiele
apparatuur bij de belangrijke informatie te komen.

Rijkswaterstaat en Yammer
Yammer werd ongeveer één jaar geleden binnen Rijkswaterstaat als pilot geïntroduceerd. Tijdens
een communicatie dag van Rijkswaterstaat werden 200 communicatiemedewerkers uitgenodigd om
deel te nemen aan de Yammer pilot. Volgens Diederik was de pilot een groot succes, van wege het
feit dat de communicatiemedewerkers veelvuldig gebruikt gingen maken van de vele
functionaliteiten en mogelijkheden van Yammer.
Binnen het half jaar bleek dat het gebruik van Yammer zich niet alleen beperkte tot de
communicatiemedewerkers, maar dat ook andere medewerkers nieuwsgierig werden en Yammer
begonnen te gebruiken.
Volgens Diederik kwam de organisatie al snel tot de conclusie dat Yammer een groot succes was
geworden en tevens de plek binnen de organisatie is waar kennis organisatiebreed wordt gedeeld.
Rijkswaterstaat besloot vervolgens om het volledige dienstenpakket van Yammer te huren en
Yammer te integreren op het nieuwe intranet.
Tegenwoordig zitten ongeveer 6000 medewerkers van Rijkswaterstaat op Yammer en zijn er volgens
Diederik iets meer dan 300 groepen aangemaakt.
Activatiecampagne van Yammer
Om Yammer onder de aandacht te brengen bij de medewerkers is er volgens Diederik gebruik
gemaakt van een instructievideo, een postercampagne en advertentiecampagnes in het bedrijfsblad.
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Daarnaast zijn er nog diverse andere activiteiten ondernomen om de medewerkers te stimuleren om
Yammer te gaan gebruiken, te weten:
 E-mail;
Op de dag dat de instructievideo van Yammer beschikbaar werd gesteld aan de medewerkers
heeft de hoogste functionaris van Rijkswaterstaat een e-mail gestuurd naar alle
medewerkers in de organisatie. In deze e-mail werd vermeld dat Yammer de online
omgeving is waar medewerkers elkaar kunnen vinden en met elkaar kennis kunnen delen.
 Informatie middagen en trainingen;
Bij verschillende diensten en afdelingen werden informatie middagen en trainingen
georganiseerd. Tijdens een informatie middagen en trainingen werd uitgelegd hoe Yammer
ingezet kan worden.
 Yammer geïntegreerd op het nieuwe intranet;
Op het persoonlijk intranetdashboard van de medewerkers is een Yammer component
(widget) toegevoegd. In deze component worden actuele onderwerpen door de fictieve
community manager (Frank) uitgelicht en daarnaast is er een zogeheten RSS-feed waarin
getoond wordt wat er allemaal ‘geyammerd’ wordt binnen de gehele organisatie. Volgens
Diederik lopen de onderwerpen die getoond worden sterk uit één, van relevante en
aanspreekbare onderwerpen tot onderwerpen waar succesverhalen van het gebruik van
Yammer worden getoond. De Yammer component op het persoonlijk intranetdashboard
wordt handmatig door webredacteuren gevuld met nieuwe onderwerpen.
 Yamjam sessies;
Een succesvol onderdeel van de activatiecampagne is volgens Diederik de zogeheten Yamjam
sessie. Een Yamjam sessie is een online vergadering met Yammer.
Bij Rijkswaterstaat wordt met regelmaat Yamjam sessies georganiseerd waarbij het bestuur
van Rijkswaterstaat realtime de vragen beantwoordt van de medewerkers.
 Ambassadeurs;
Om het gebruik van Yammer verder te stimuleren en te promoten onder de medewerkers
zijn hiervoor een aantal ambassadeurs aangesteld (fanatiekelingen en voorlopers), die
bijvoorbeeld op Yammer nieuwkomers verwelkomen, hun vragen beantwoorden en ze op
weg helpt. Daarnaast mogen de desbetreffende ambassadeurs mee denken over hoe
Yammer efficiënter en effectiever kan worden ingezet.
Advies voor gemeente Groningen.
Diederik geeft aan dat het belangrijk is om het zo eenvoudig mogelijk te maken voor de gebruiker.
“Vraag de gebruiker wat ze willen!”
Volgens Diederik moet je er ook voor zorgen dat je de meerdere omgevingen toegankelijk met elkaar
maakt. Zorg dat de verschillende omgevingen met elkaar verbonden zijn, zodat het voor de gebruiker
niet uitmaakt waar die is.
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