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Voorwoord 
Voor u ligt het afstudeeronderzoek voor mijn bacheloropdracht bedrijfswetenschappen aan de 
Universiteit Twente te Enschede, geschreven in opdracht van Kunst & Cultuur Overijssel te Zwolle.  

Het contact tussen KCO en mij is tot stand gekomen na bemiddeling door de Wetenschapswinkel van 
de Universiteit Twente, waar KCO eerder het verzoek tot het uitvoeren van dit onderzoek had 
ingediend. Hopelijk heeft de samenwerking tussen de verschillende partijen geleid tot een onderzoek 
en een rapport waar KCO zijn voordeel mee kan doen. 

Voor deze afstudeermogelijkheid wil ik graag de volgende mensen bedanken: 

De begeleidingscommissie bij KCO: 

- Henk Moes 
- Karin Visscher 
- Henk Laarakkers 

De begeleiders van de Universiteit Twente:  

- Dr. Ir. A.A.M. Spil  
-  Ir. Drs. M.B. Michel-Verkerke 

De Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente: 

- Ir. E. van Hattem 

Veel leesplezier gewenst. 

 
F. Besselink 
studentnummer: s0155993 
Enschede,  Oktober 2010 
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Managementsamenvatting 
Kunst & Cultuur Overijssel is een organisatie die zich hard maakt voor alle cultuur in Overijssel en 
bereikt vanuit Zwolle de hele provincie Overijssel. KCO is een overheidsorganisatie en wordt derhalve 
in haar beleid gestuurd door de Provincie Overijssel. Enkele doelstellingen van KCO zijn: de culturele 
infrastructuur verbeteren, het ondersteunen en adviseren van culturele initiatieven, het leveren van 
goede en kwalitatieve informatie over kunst en cultuur in Overijssel, het stimuleren van cultureel 
ondernemerschap, adviseren in het aanvragen van subsidies, het bieden van deskundigheid aan 
culturele instellingen en het versterken van gemeentelijk cultuurbeleid. 
Voor het beheren van al haar relaties gebruikt KCO het relatiebeheersysteem iDoc.  KCO is onzeker of 
iDoc wel doelmatig en doeltreffend wordt gebruikt, en wil dat dit in kaart wordt gebracht.  
Na een kennismaking met het systeem en een literatuurstudie hebben er interviews plaatsgevonden 
met betrokkenen van iDoc: de leverancier van het systeem, het aanspreekpunt van iDoc binnen KCO 
en verschillende werknemers van KCO.  

Uit de interviews kwamen de volgende kernen naar voren: 

- De grenzen aan de mogelijkheden van het systeem zijn nog niet bereikt 
- De gegevens in het systeem zijn niet actueel 
- Er is veel onbekendheid met het systeem 
- Er is te weinig tijd om het systeem te gebruiken of beter te leren gebruiken 
- Er is geen visie in het gebruik van het systeem van het management 
- Het systeem kent verstoringen waardoor het systeem niet handig kan worden gebruikt 

Aan de hand van de theorieën, onttrokken uit de literatuurstudie, de beleidswensen van KCO, en de 
uitkomsten uit de verschillende interviews zijn de volgende conclusies te trekken: 

1) De importantie van iDoc wordt binnen KCO te weinig benadrukt. 
2) Er moet meer duidelijkheid komen in de aansturing vanuit het management richting het 

aanspreekpunt van iDoc binnen KCO. 
3) Er is te weinig kennis over iDoc binnen KCO. 
4) Gegevens in iDoc zijn en/of blijven niet actueel 
5) De genoemde beperkingen leiden tot een negatief beeld van het systeem, wat negatief is 

voor de mate van gebruik van het systeem. 

Wat volgt zijn de aanbevelingen. Hiervoor zijn een aantal algemene aanbevelingen te noemen: 

- De functies van het systeem beknopt en overzichtelijk houden. 
- Het draagvlak voor gebruik van het systeem moet richting de 100%. 
- KCO moet een duidelijke visie opstellen voor het gebruik van haar relatiebeheersysteem. 

Aan de hand van dit rapport kan KCO drie wegen vervolgen wat betreft haar relatiebeheer:  

- De mogelijkheden van het systeem als uitgangspunt nemen in het optimaliseren van het 
gebruik van iDoc. 
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- De vaardigheden van de medewerkers als uitgangspunt nemen in het optimaliseren van het 
gebruik van iDoc. 

- Kiezen voor een ander relatiebeheersysteem en afscheid nemen van iDoc.
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1. Inleiding 

1.1 Verantwoording van de keuze 
Via de wetenschapswinkel is er het contact ontstaan tussen KCO en mij. De opdracht sprak mij direct 
aan, omdat ik het gevoel had van waarde te kunnen zijn voor KCO met mijn bedrijfskundige kennis 
opgedaan in de afgelopen jaren. Wat voor mij ook een belangrijke reden was om de opdracht aan te 
nemen, was dat de tijd die nodig was voor de opdracht en de periode waarin de opdracht gedaan 
diende te worden overeenkwam met mijn wensen en die van de UT. 

1.2 Introductie KCO 
KCO stelt zich in haar jaarverslag van 2008 als volgt voor: 
KCO maakt zich op bevlogen wijze hard voor de Overijsselse cultuur. Door onze deskundigheid en 
professionaliteit bieden wij kunstenaars, onderwijsinstellingen, overheden, podia, bedrijven, musea 
en andere culturele organisaties ondersteuning wanneer zij die nodig hebben. Door het geven van 
advies, bemiddeling, informatievoorziening, deskundigheidsbevordering en door te netwerken 
versterkt KCO de culturele infrastructuur van Overijssel. Wij helpen Overijssel voor wat betreft kunst 
en cultuur op de (inter)nationale kaart te zetten. Kwaliteit staat daarbij buiten kijf. 
(KCO, 2008) 

De  organisatie KCO is gevestigd in Zwolle. In dit pand aan de Kamperstraat werken 34 medewerkers, 
inclusief stagiaires, verdeeld over de afdelingen: (met tussen haakjes het aantal medewerkers per 
afdeling) 

- Directie (2) 
 
- Amateurkunst (3) 
- beeldende kunst en vormgeving (4) 
- cultuureducatie (6) 
- film (1) 
- kunst, cultuur en openbare ruimte (3) 
- musea en cultuur erfgoed (3) 
- popmuziek (2) 

 
Daarnaast zijn er nog twee stafafdelingen: 

- bedrijfsbureau (6) 
- communicatie (4) 

 

1.2 De probleemstelling 
Voor het digitaliseren van informatie, documentatie en relaties gebruikt KCO een digitaal systeem 
genaamd iDoc. Dit systeem is in 2006 aangeschaft bij Tuesday Multimedia omdat het zou voldoen 
aan de beleidsmatige wensen van KCO. KCO heeft het vermoeden dat het iDoc-systeem momenteel 
niet of onvoldoende doeltreffend en doelmatig wordt gebruikt door de medewerkers van KCO. Om 
te onderzoeken of dit vermoeden juist is, is een commissie opgericht bestaande uit directeur Henk 
Moes, adviseur Beeldende Kunst en Vormgeving Henk Laarakkers en adviseur communicatie Karin 
Visscher. Met dit vraagstuk heeft KCO contact gezocht met de Wetenschapswinkel van de 
Universiteit Twente. De Wetenschapswinkel heeft na overleg met coördinatoren het bij de opleiding 
Bedrijfswetenschappen neergelegd, waarna ik in contact ben gekomen met de eerder genoemde 
commissie. 
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Het vraagstuk dat KCO heeft: “Het door middel van een onderzoeksrapport in kaart brengen of iDoc 
wel doelmatig en doeltreffend wordt gebruikt.” 
 
KCO is onzeker of iDoc wel doelmatig en doeltreffend wordt gebruikt, en wil dat dit in kaart wordt 
gebracht. Er zal een rapport gemaakt worden over het gebruik in de huidige situatie. 
Na evaluatie van dit rapport, zal er samen met de begeleidingscommissie op basis van de wensen van 
KCO, gewerkt worden aan een rapport met aanbevelingen. 
Doelstellingen die gesteld worden hierbij zijn: 

1. Analyseren of de mogelijkheden van iDoc voldoen aan de huidige eisen van KCO en een 
advies hierover uitbrengen aan KCO. 

2. Het gebruik van iDoc optimaliseren door een advies uit te brengen over een doelmatiger en 
doeltreffender gebruik van het systeem. 

 
De rode draad van dit onderzoek is het gebruik van iDoc door de medewerkers van KCO. De 
probleemstelling luidt dan ook: 
Wordt iDoc optimaal gebruikt door de medewerkers van KCO en, zo nee, hoe kunnen we er voor 
zorgen dat de mogelijkheden van dit systeem beter wordt benut? 
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2. Voorbereiding op het onderzoek 

2.1 De onderzoeksstrategie 
Het onderzoek heeft zich toegespitst op het iDoc-systeem geleverd door Tuesday Multimedia. 
Allereerst is er gekeken wat het systeem is, welke mogelijkheden het systeem heeft, wat het nog kan 
betekenen voor KCO en waar het voor bedoeld is. Dit is gebeurd aan de hand van medewerker 
documentatie en informatie Riny Riezebos, aangevuld met eigen bevindingen over het systeem. 
Vervolgens is er een literatuurstudie gedaan, waarbij de focus ligt op hoe een dergelijk systeem 
behoort te werken binnen een organisatie als KCO. 

Verderop in het onderzoek zijn medewerkers van KCO geïnterviewd en is onderzocht in welke mate 
en op welke wijze er met het systeem wordt  gewerkt. Na de uitkomsten zijn er conclusies 
geformuleerd over de doelmatigheid en doeltreffendheid in het gebruik van iDoc. In de laatste stap 
van dit onderzoek zijn er aanbevelingen geformuleerd. 

Voor een goede opbouw van het onderzoek zijn er een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. Deze 
staan in het kopje hieronder. 

2.2 De onderzoeksvragen 
De onderstaande onderzoeksvragen zijn ondergebracht in verschillende hoofdstukken, zoals ook in 
de inhoudsopgave vermeld. In grote lijn zijn er zes stappen gevolgd, met de bijbehorende 
onderzoeksvragen,  om te komen tot een rapport over de doelmatigheid en doeltreffendheid in het 
gebruik van iDoc. Deze stappen zijn:  

• Het beschrijven van Customer Relationship Management 
o Wat is het? 
o Wat is er voor nodig om het succesvol te laten zijn? 

• Het beschrijven van iDoc 
o Wie zijn de partijen? 
o Wat is het en welke mogelijkheden kent het systeem? 
o Aan welke eisen diende het systeem bij aanvang aan te voldoen? 

• Het huidig gebruik van iDoc in kaart brengen 
o Hoe wordt het momenteel gebruikt? 

§ Wie gebruikt het? 
§ Hoeveel wordt het gebruikt? 

• Hoe zou iDoc behoren te functioneren? 

• De wensen van KCO over iDoc in kaart brengen 

• Conclusies over iDoc 

• Aanbevelingen over iDoc     

 
 



 

10 

 

3. Het theoretisch kader 
Het theoretisch kader van dit rapport wordt gevormd door verschillende theorieën over de interactie 
tussen mensen en computers aangevuld met interviews met verschillende partijen. 

 3.1 People and information systems 
‘Managing Information Systems, 2th Edition uit 2005, geschreven door David Boddy, Albert Boonstra 
en Graham Kennedy geeft in hoofdstuk 8 (blz. 191-218) inzichten in het mechanisme tussen 
informatiesystemen en haar potentiële gebruikers. Een aantal theorieën zijn meegenomen in het 
kader: de interactie tussen mensen en computer, het Technology Acceptation Model (TAM) en 
theorieën van ‘human needs’. 

3.1.1 Interactie mensen en computer 

Volgens Faulkner(1998) moet het doel van een informatiesysteem zijn om het uitvoeren van taken 
efficiënter te maken dan wanneer de taken worden uitgevoerd door gelijkwaardig menselijk 
handelen. Desondanks doet een informatiesysteem op zich niets, de mens en de procedures erachter 
zijn noodzakelijk om het te laten werken. Het efficiënt gebruiken van een informatiesysteem heeft 
goed geïnformeerde en gemotiveerde mensen nodig. Gebruikers ontwikkelen kennis en 
vaardigheden, terwijl het informatiesysteem dit kan ondersteunen en completeren. Hierbij is het 
belangrijk te beseffen dat een informatiesysteem nooit een mens kan vervangen. 
(Boddy, Boonstra & Kennedy, 2005, p. 195) 
 
Het implementeren van een informatiesysteem kan ook als negatief worden ervaren door de 
gebruikers. Buchanan and Boddy (1983), Frenkel et al. (1998) en Lloyd en Newell (1998) hebben tal 
van gevallen ontdekt waarbij gebruikers minder tevreden en minder gemotiveerd zijn over hun werk 
na het invoeren van een informatiesysteem. In deze gevallen zijn de wensen, de kennis en de 
vaardigheden van de gebruikers genegeerd. Gebruikers van deze informatiesystemen worden 
cynisch en gaan zich afzetten tegen het systeem. 
(Boddy et al, 2005, p. 195) 

Een ander onderdeel van mens-computer interactie is het begrijpen van de taak die het 
informatiesysteem behoort te ondersteunen. Dit kun je doen aan de hand van een taak-analyse. 
Hierbij kan je de volgende vragen stellen: 

• Wat doet de uitvoerder van de taak? 

• Welke informatie wordt gebruikt voor elke taak? 

• Wat veroorzaakt het uitvoeren van de taak? 

• Wat zijn de goede eigenschappen van het huidige systeem? (vasthouden wanneer mogelijk) 

• Wat zijn de slechte eigenschappen van het huidige systeem? (weghalen wanneer mogelijk) 

(Boddy et al, 2005, p. 195) 

Met een dergelijke taak-analyse kun je onder ogen brengen welke toegevoegde waarde het 
informatiesysteem heeft en welke toegevoegde waarde het systeem nog kan hebben. Het leidt tot 
een confrontatie tussen de gebruiker en het systeem. Middels deze confrontatie kom je er achter 
hoe de gebruiker het systeem waar hij mee werkt beleeft.  
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Volgens Faulkner (1998) zijn er vijf principes waar het informatiesysteem aan moet voldoen met 
betrekking op design: 

• Vanzelfsprekendheid – Gebruikers moeten het systeem als ‘automatisch’ ervaren en er op 
een ‘natuurlijke wijze’ mee kunnen werken. 

• Consistentie – Alle mogelijkheden van het systeem moeten op dezelfde manier aan te sturen 
zijn en de uitkomsten die het systeem biedt moeten op dezelfde manier te lezen zijn. 

• Relevantie – alleen relevante informatie moet worden aangeboden door het systeem. De 
informatie moet kort en duidelijk zijn. 

• Ondersteunend – het systeem moet adequate informatie bieden om de gebruiker te 
ondersteunen in het uitvoeren van taken.  

• Flexibiliteit – Doordat het systeem veel gebruikers heeft, dient het systeem rekening te 
houden met verschillende eisen, vaardigheden en voorkeuren. 

(Boddy et al, 2005, p. 196) 

3.1.2 Technology Acceptance Model (TAM) 

Davis (1989, 1993) heeft het Technology Acceptance Model (TAM) ontworpen. Het TAM is een 
middel om factoren die het gebruik en accepteren van ICT verklaren. In het model zijn twee 
onafhankelijke variabelen die bepalen of een informatiesysteem wordt geaccepteerd door de 
gebruiker: waargenomen nut (perceived usefulness) en waargenomen gemak (perceived ease of use). 
De twee variabelen geven als uitkomst de houding ten opzichte van het gebruik (attitude toward 
use), waarbij de intentie tot het gebruik (behavioural intention to use)  en het actuele gebruik (actual 
system use) hier de afhankelijke variabele zijn. 

 

Met de overweging waargenomen nut bedoelt Davis de mate waarin de gebruiker van het systeem 
voelt dat het informatiesysteem bijdraagt aan zijn productiviteit en uitvoering. Met de overweging 
waargenomen gemak bedoelt Davis de mate waarin de gebruiker van het systeem het gevoel heeft 
dat het systeem makkelijk te gebruiken is en vrij is van grote ongemakken. De pijl van gemak naar 
nut is dan ook logisch. Als een systeem gemakkelijk te bedienen is, zal de gebruiker dit als meer nut 
ervaren. Dit kan ook negatief ervaren worden, wanneer het systeem onhandig te bedienen is. De 
externe variabelen in het model bepalen de overwegingen uit de rest van het model. Door 
beïnvloeding van deze factoren kan de gebruiker de laatste afhankelijke variabele van het model, het 
actuele gebruik van het systeem, sturen. 
(Pijpers, van Montfort & Heemstra, 2002) 
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3.1.3 Theorie Of Human Needs. 

Werknemers kennen een driehoek van ‘behaviour’, ‘needs’ en ‘goals’. Behoeften creëren gedrag. 
Gedrag creëert doelen. Doelen bevredigen behoeften. Hier komt uit voort dat informatiesystemen 
een toegevoegde waarde moeten zijn voor de werkzaamheden van de gebruiker om het te 
gebruiken. Motivatie is een proces in het nemen van beslissingen om tot de gewenste uitkomsten te 
komen, waarbij het gedrag helpt om deze doelen te bereiken.  

          Behaviour 

 
  create     which achieves 

 

 

   

  Needs       that satisfy     Goals 
           

(Boddy et al, 2005, p. 200) 

3.2 Interviews - PRIMA 
Voor dit onderzoek zijn er drie verschillende types interviews afgenomen.  

1) Op 28 april 2010 is er een interview in Den Bosch geweest met Toine Ooms, medewerker van 
Tuesday Multimedia, de leverancier van iDoc.  

2) Op 7 mei 2010 is Riny Riezebos geïnterviewd. Riezebos is medewerker informatie en 
documentatie en wordt binnen KCO gezien als het aanspreekpunt van iDoc en zij is de enige 
binnen de organisatie die volledig op de hoogte is van de werking en van de mogelijkheden 
van het systeem.  

3) Tussen 10 mei 2010 en 21 mei 2010 zijn er acht medewerkers van KCO geïnterviewd, 
verdeeld over de verschillende werkvelden.  

 
Als handleiding voor de interviews is ‘De waarde van informatie’ uit 2009, geschreven door Ton Spil, 
Margreet Michel-Verkerke en Roel Schuring gebruikt. Dit boek heeft richting en houvast gegeven bij 
het structureren van de interviews onder de medewerkers. Voor deze interviews onder werknemers 
zijn de determinanten (Processen, Relevantie, Informatie, Mensen en middelen, en Attitude) 
aangehouden zoals genoemd in ‘De waarde van informatie’. Daarnaast zijn veel vragen gesteld 
specifiek over het systeem. 
(Spil, Michel-Verkerke en Schuring, 2009)  
 
Het interviewprotocol (PRIMA) uit ‘de waarde van informatie’ (bladzijde 38 t/m 43) moest, ondanks 
hierboven genoemde positieve ervaringen met het model, in veel gevallen worden omgezet. De 
vraagstelling is gebaseerd op informatiesystemen in de zorg, terwijl het in dit onderzoek specifiek 
gaat over één informatiesysteem. Hierdoor kwam het ook nog wel eens voor dat vragen niet meer 
relevant waren of overbodig. Om hier een voorbeeld van te geven:  
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Welke zorg verleent u?  Wat zijn je werkzaamheden bij KCO?  
Voor een valide interview was het nodig om zelf systeem-specifieke interviewvragen te bedenken. 
Deze zijn er aan toegevoegd. Een voorbeeld hierbij is: 
Voeg je vaak nieuwe relaties toe in iDoc? 
Een voorbeeld van een vraag die wat mij betreft overbodig wordt is: 
Hoe gaat u te werk bij het verlenen van deze zorg? 
(Spil et al., 2009) 

3.3 The Critical Mass 
Volgens Rogers (1983) bestaat er bij het implementeren van een nieuw systeem voor een bepaalde 
groep mensen, bijvoorbeeld in een organisatie, altijd een punt van omslag bij het accepteren van dit 
systeem. Dit punt wordt gesteld voor het moment dat men zich geen zorgen meer hoeft te maken 
dat anderen het systeem niet zullen accepteren. Hierbij is men dus afhankelijk van de mening van 
anderen over de resultaten en investeringen, waarna men een gevoelsmatig besluit neemt het 
systeem dan wel te accepteren, dan niet te accepteren en te implementeren. 

Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden: 

De situatie met relatief verminderende opbrengsten – doordat de opbrengsten na het invoeren van 
het systeem naar verwachting relatief verminderen, zal het voor een groep mensen aantrekkelijk zijn 
om vroeg te investeren in het systeem om zo het hoogste rendement te behalen. Naarmate het 
proces in van invoering volgt zal er steeds minder bereidheid zijn om te investeren in het systeem. 

De situatie met relatief vermeerderende opbrengsten – doordat de opbrengsten na het invoeren van 
het systeem naar verwachting relatief vermeerderen, zullen de opbrengsten vlak na invoering relatief 
laag zijn, maar naarmate het proces van implementatie langer duurt, en naarmate meer mensen uit 
dezelfde organisatie het systeem gebruiken, de opbrengsten relatief groter worden.  

Voor het behalen van collectieve successen in organisaties is het belangrijk dat er een aantal mensen 
in de organisatie zijn die in het systeem investeren zonder zich zorgen te maken over de uitkomsten. 
Wanneer er genoeg initiatiefnemers zijn, is het voor anderen gemakkelijker om het systeem te 
accepteren, omdat door deze mensen dan wel de voordelen worden gezien. Wanneer het punt 
bereikt is, dat mensen de voordelen zien van acceptatie van het systeem, doordat er voldoende 
medewerking is binnen de organisatie, dan is het punt van de kritieke massa bereikt (critical mass). 
Vanaf dit punt zullen meer mensen het systeem accepteren.
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4. Het CRM-systeem 

Om een goed inzicht te ontwikkelen over relatiebeheersystemen is het noodzakelijk om een 
literatuurstudie te doen over Customer Relationship Management. In dit hoofdstuk is beschreven 
wat Customer Relationship Management is en hoe een dergelijk systeem de gewenste uitkomsten 
geeft. 

4.1 Wat is Customer Relationship Management? 
‘CRM is a long-term business strategy that enhances customer relationships based on the collection 
and analysis of customer information across all interaction channels.’ 
(Kim en Pan, 2006, p.60) 

Voor veel organisaties geldt dat het belangrijk is om de gegevens van bestaande klanten en relaties 
goed te documenteren. Gedurende de laatste twintig jaar is men meer bewust geworden van de 
waarde van je klantrelaties. Waar vóór 1980 organisaties vooral de verkoop van het product of dienst 
aandacht gaven, zie je dat na 1980, vooral door de technologische ontwikkelingen op het gebied van 
informatiesystemen, de aandacht verschuift naar het verkrijgen van positieve relaties met je klanten, 
om zo de loyaliteit van je klanten te verhogen. Na invoering van geavanceerde informatiesystemen 
zijn de mogelijkheden op dit gebied enorm gegroeid. Een gevolg hiervan is dat massamarketing 
steeds meer verandert richting one-to-one marketing. 
(Ahn, Kim & Han, 2003) 

Customer Relationship Management systemen zijn er voor gemaakt om voor de lange termijn een 
goed one-to-one klantcontact te onderhouden. Hoofddoelen van een CRM-systeem zijn: 

• Snel gegevens van klanten verkrijgen en opvragen 

• Het onderscheiden van waardevolle relaties en minder waardevolle relaties 

• Het verhogen van de loyaliteit van relaties en deze loyaliteit behouden door in te spelen op 
de wensen van de relaties 

• Het verlagen van de kosten voor het bedienen van je klanten 

• Het creëren van groepen klanten gebruikersvriendelijker maken 

CRM-systemen kunnen je zo informatie verschaffen over de meest loyale klanten, over je meest 
winstgevende klanten en over de wensen van je klanten. 
(Boddy et al, 2005, p. 47) 

4.2 Wat is er nodig om een CRM-systeem succesvol te laten zijn? 
Volgens een studie van Davis (1999) faalt het CRM-systeem in 65% van de gevallen. 
(Kim en Pan, 2006, p.60) 

Het succesvol implementeren van een CRM-systeem hangt meer samen met strategie dan met 
technologie. Zonder een duidelijke visie wordt er geen sturing gegeven aan je CRM-systeem, en dit 
kan je relatie met belangrijke klanten verstoren. Naast een duidelijke strategie moet de structuur van 
de organisatie en de houding van werknemers ingesteld zijn om een CRM-systeem tot een succes te 
maken. Wanneer een organisatie betere relaties wil ontwikkelen met haar klanten, moet het eerst 
duidelijk inzicht hebben, of zo nodig beter inzicht krijgen, op welke manier er contact plaatsvindt met 
de klant. Het aanpassen of instellen van je organisatie op een CRM-systeem kan ook inhouden dat 
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individuele werkzaamheden moeten worden veranderd, dat er bepaalde maatregelen worden 
genomen om prestaties te meten of dat er trainingsprogramma’s moeten komen. Veel 
implementaties van CRM-systemen gaan dan ook mis door slecht verandermanagement. Vaak wordt 
er voor het managen hiervan te weinig geld, tijd en aandacht geschonken. Succesvolle CRM-
systemen zijn afhankelijk van gecoördineerde acties over alle afdelingen van de organisatie in plaats 
van de inzet van één enkele afdeling binnen een organisatie. 
(Boddy et al, 2005, p. 49-50) 

Kim en Pan (2006) hebben aan de hand van drie cases (gelijkwaardige en gelijksoortige organisaties) 
bestudeerd welke factoren van doorslaggevende waarde zijn wat betreft het succesvol 
implementeren van CRM-systemen. Twee van de drie organisatie faalden bij het implementeren. 
Hieronder is een voorbeeld van een goede implementatie bij de H-Bank in Singapore. De H-Bank 
heeft bij het implementeren van haar CRM-systeem duidelijk alle functies en kanalen binnen de 
organisaties meegenomen. Iedereen die op welke wijze dan ook te maken kon hebben met 
klantrelaties werd gereed gemaakt voor implementatie.  
(Kim en Pan, 2006) 

 
Figuur H-bank 

Wat je kunt zien in de figuur hierboven is dat de Organizational Commitment (Betrokkenheid van de 
organisatie) erg groot is. Dit houdt in dat er een grote betrokkenheid was vanuit het management 
voor het CRM-systeem en dat zo goed als alle werknemers van de organisatie het systeem gebruiken. 
Binnen het project management wordt er goed gekeken naar de wensen van de gebruikers van het 
systeem, waarna dit zijn uitwerking kan vinden in het CRM-proces en de technologie van het 
systeem. Binnen de technologie moet een goed en effectief design van het CRM-systeem als doel 
worden gezien, alleen op deze manier kunnen ook je CRM-doelen worden bereikt. Om alle 
gebruikers van het CRM-systeem het proces goed onder de knie te laten krijgen, is een training 
noodzakelijk. Dit leidt tot een efficiënter en effectiever gebruik en kan werknemers motiveren.  
(Kim en Pan, 2006) 

In de tweede en derde case van L-Capital en P.net is te zien dat deze implementaties duidelijker 
minder succesvol zijn. Dit is af te lezen aan de consequenties. Redenen hiervoor zijn onder andere te 
weinig ondersteuning van het management, te weinig aandacht voor de technologie en te weinig 
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participatie van gebruikers. 
(Kim en Pan, 2006) 

 

Figuur L-

Capital  
Figuur P.net 

Bijlage I laat een tabel zien met daarin met daarin alle succesvolle- en niet succesvolle factoren, 
voortgekomen uit dit onderzoek. 
(Kim en Pan, 2006) 
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5. Het beschrijven van iDoc 
Dit hoofdstuk geeft meer inzicht in iDoc. De verschillende partijen die met iDoc te maken hebben en 
de verschillende functies van iDoc worden beschreven. Ook wordt teruggekeken naar de invoering 
van iDoc bij KCO in 2005. Aan de hand van de interviews en de literatuur wordt tot slot beschreven 
hoe iDoc zou moeten functioneren.  

5.1 Wie zijn de partijen in iDoc? 
Voor het goed begrijpen van de werking van het iDoc-systeem is het handig een onderscheid te 
maken tussen drie partijen: de leverancier, de gebruikers en een iDoc-aanspreekpunt. 
 
Leverancier 
De leverancier van iDoc is Tuesday Multimedia. Dit is een multidisciplinair ontwerpbureau. Tuesday 
verkoopt haar opdrachtgevers een product waarna ze ondersteuning bieden op het gebied van 
design, techniek en communicatie. Naast de ontwikkeling van geavanceerde informatiediensten 
werken ze aan een breed scala van ontwerp-opdrachten.  
(Tuesday, 2010)  
 
Gebruikers 
De gebruikers van iDoc kunnen alle medewerkers zijn van KCO. Iedereen binnen de organisatie is in 
het bezit van een computer waarop iDoc kan worden opgestart. Ook is iedereen in het bezit van een 
persoonlijke inlogcode om het systeem te openen. 
 
Het aanspreekpunt 
Het aanspreekpunt binnen KCO over iDoc is medewerker informatie en documentatie Riny Riezebos. 
Zij is de enige binnen de organisatie die volledig op de hoogte is van de werking en van de 
mogelijkheden van het systeem.  

5.2 Wat is iDoc en welke mogelijkheden kent het systeem? 
iDoc is onderverdeeld in vijf categorieën of modules: relatiebeheer, kunstenaars, vormgevers, 
afbeeldingen en bibliotheek. Dit is voor alle medewerkers van KCO toegankelijk door in te loggen met 
een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Hieronder is plaatje te zien met daarin een 
‘screenshot’ van iDoc in de module relatiebeheer. iDoc is een web-based toepassing die voor de 
medewerkers van KCO is op te halen via het intranet van de computer. Explorer opent dan 
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http://idoc.kco.nl. 
Op 28 april 2010 heeft Toine Ooms van Tuesday Multimedia een duidelijk beeld gegeven van de 
werking van iDoc in een interview. Hieronder volgt een uitleg per module. 
 
Relatiebeheer 
Voor personen en organisaties in het relatiebeheer kunnen de NAW-gegevens voor zowel 
bedrijfsmatig als privé (in het geval van personen) worden geregistreerd, het is mogelijk de 
contactmomenten van personen met KCO bij te houden in iDoc en de persoon of organisatie kan 
worden voorzien van informatie. Wat je verder nog kan aflezen in het scherm is in welke groepen de 
persoon of organisatie in iDoc is ingedeeld en van welke mailings de persoon of organisatie deel 
uitmaakt. Helemaal onderaan in elk persoons- of organisatieoverzicht kun je de systeemgegevens 
aflezen die door iDoc worden bijgehouden. 
 
Alle gegevens uit het relatiebeheer, kunstenaars vormgevers zijn gekoppeld aan elkaar. Dat wil 
zeggen dat het mogelijk is om binnen één of twee muisklikken in een andere module te komen voor 
verschillende informatie over je verschillende kunstenaars, vormgevers of andere relaties van KCO. 
Wat hierbij lastig is, is dat sommige personen een ‘informatieveld’ hebben binnen relatiebeheer, 
maar ook binnen kunstenaars, waardoor een persoon dubbel in iDoc staat. Dit is lastig omdat 
informatie, of beschikbaarheid voor mailings zo dubbel moet worden aangepast, wat tot 
misverstanden kan leiden.  
 
Kunstenaars 
In de module kunstenaars kan op basis van verschillende criteria, zoals werkgebied, activiteiten, 
techniek of materialen, gezocht worden naar kunstenaars. Na een informatieveld van de 
desbetreffende kunstenaar geopend te hebben krijg je informatie over persoonlijke gegevens, 
beroepsgegevens, opleidinggegevens en mogelijke tentoonstellingen, presentaties etc. 
Bij het openen van een kunstenaar-informatieveld krijg je direct inzicht in de gemaakt werken van de 
kunstenaar middels enkele afbeeldingen.  
 
Vormgevers 
In module vormgevers kan op basis van verschillende criteria een selectie worden gemaakt van 
vormgevers, net zoals bij de kunstenaars. Na een informatieveld van de desbetreffende vormgever 
geopend te hebben krijg je informatie over persoonlijke gegevens, beroepsgegevens, 
opleidinggegevens en mogelijke tentoonstellingen, presentaties etc. Net zoals bij de 
kunstenaarsmodule krijg je in een oogopslag afbeeldingen te zien van de desbetreffende vormgever. 
 
Afbeeldingen 
De module afbeeldingen kan alleen geopend worden door rechtstreeks naar de module te gaan, dus 
niet middels een koppeling met een andere module. De functie afbeeldingen kan gebruikt worden 
om specifieke afbeeldingen te vinden op basis van een titel, werkgebied, thema, materiaal, techniek 
etc. Dit zijn dezelfde afbeeldingen die zichtbaar worden wanneer er een informatieveld van een 
kunstenaar of vormgever worden geopend. 
 
Relatiebeheer, kunstenaars, vormgevers en afbeeldingen 
Doordat de gegevens uit de modules kunstenaars en vormgevers gekoppeld zijn aan het 
relatiebeheer, zal er in dit rapport gesproken worden over de omvattende term relatiebeheer. Met 
deze term wordt dus niet de module ‘relatiebeheer’ bedoeld, maar de eerste drie modules: 
relatiebeheer, kunstenaars, vormgevers, waarbinnen de afbeeldingen zijn geïntegreerd. De 
kunstenaars en vormgevers zijn immers de relaties van KCO.  
 

http://idoc.kco.nl
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Bibliotheek 
Binnen iDoc is er ook nog een mogelijkheid de digitale bibliotheek van KCO op te vragen. Deze 
categorie is niet gelinkt aan de overige gegevens binnen iDoc en wordt daarom niet gezien als de 
verantwoordelijkheid voor de medewerker informatie en documentatie. Omdat de digitale 
bibliotheek een losstaand onderdeel is binnen iDoc en geen deel uitmaakt van het daadwerkelijke 
relatiebeheer, en alleen uit praktische overwegingen binnen iDoc is geplaatst, valt de bibliotheek 
buiten beschouwing van dit onderzoek. 
 
Naast de werking als interne database voor KCO is het systeem gelinkt met het internet. Dit maakt 
het mogelijk om gegevens uit de database rechtstreeks op het internet te plaatsen, bijvoorbeeld op 
www.kco.nl. Via deze internettoepassing kunnen relaties van KCO ook hun gegevens wijzigen, 
waarna deze gegevens ook in iDoc zijn gewijzigd. 
Werknemers van KCO kunnen met de gegevens uit iDoc dingen doen, zoals automatische 
nieuwsbrieven sturen, e-mailen, etiketten printen of contactmomenten bijhouden. In het interview 
met Ooms geeft hij aan dat er met iDoc veel mogelijkheden zijn, die door KCO nog niet gebruikt zijn. 
Enkele van deze mogelijkheden zijn een Google Maps optie toevoegen aan iDoc en Adresverrijker van 
TNT Post, waarmee je uniforme adressen krijgt in je systeem.  
 

5.3 Aan welke eisen van KCO diende het systeem bij aanschaf te voldoen? 
KCO heeft in augustus 2005 een document opgesteld met daarin haar wensen voor een nieuw 
informatie- en  documentatiesysteem. In dit document, wat is bijgevoegd in bijlage II geeft KCO de 
volgende wensen aan: 

• Mogelijkheid om alle relaties, met identificatiekenmerken, en hun onderlinge verbanden vast 
te kunnen leggen in een centrale database. 

• Mogelijkheid om zinvolle contactmomenten vast te kunnen leggen 

• Mogelijkheid om via een koppeling met MS Office en andere bestandgeoriënteerde 
standaard programma’s  nieuwe documenten automatisch in de juiste directories op te 
kunnen slaan en ter inzage en/of bewerking weer op te kunnen roepen zonder daarbij een 
bestandsnaam te hoeven gebruiken (documentbeheer) 

• Automatische koppeling van projecten, contacten, documenten en andere 
relatiegeoriënteerde gegevens 

• Selectiemogelijkheid op alle in de database aanwezige relatiegegevens. 

• Marketing module om gemaakte selecties te kunnen gebruiken voor adreslijsten, etiketten 
en mailings. 

• Realisatie van groepsagenda’s (Outlook) 

• Extranet: mogelijkheid voor geautoriseerde relaties om zelf gedeelten van de database in te 
kunnen zien en te kunnen wijzigen. 

• Mogelijkheid om relatie- en andere gegevens te kunnen importeren vanuit, en exporteren 
naar de eigen website of externe databanken. 

• Een inlogmodule met registratiemodule 

• Een autorisatiemodule met toegangsrechten per gebruikersgroep 

• Een foutendetectiesysteem waardoor fouten in de software of in de database snel kunnen 
worden opgespoord. 

• Een helpsysteem 

http://www.kco.nl
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• Een functie voor een systeembeheerder ten behoeve van het onderhoud van de database, 
waaronder opschoon- en ontdubbelfuncties 

(Informatie en documentatiesysteem Technische specificaties 2005, bijlage II) 

Destijds is voor het nieuwe systeem een schema gemaakt. Dit schema is te vinden in bijlage III. 

Tuesday geeft in september 2005 aan dat ze voor veel van deze wensen een oplossing heeft voor 
KCO. Tuesday biedt hiervoor twee samenwerkende programma’s aan: iDoc en Spanz. iDoc voor het 
relatiebeheer en Spanz voor het beheren van de website (met koppeling met iDoc). Tuesday geeft 
aan dat het aan deze wensen niet kan voldoen: 

• Volledige integratie met MS Office programma’s 

• Realisatie van groepsagenda’s (Outlook) 

(Tuesday Multimedia, 2005) 

Ondanks dat iDoc niet volledig kon voldoen aan alle eisen van KCO is er mede vanwege financiële   
redenen gekozen voor de offerte van Tuesday. 

Uitgangspunt 
Bij de invoering van het nieuwe informatie- en documentatiesysteem iDoc op 30 mei 2006 is er als 
uitgangspunt gesteld dat KCO zoveel mogelijk informatie deelt om als KCO breed zo daadkrachtig 
mogelijk te zijn. Er moet na 30 mei niet langer meer gewerkt worden met afzonderlijke (individuele) 
telefoonlijsten, informatiesysteempjes etc. Alle informatie moet centraal worden ingevoerd in iDoc. 
Alle organisaties en personen (met uitzondering van zeer persoonlijke contacten) moeten in het 
systeem worden opgenomen. Dit is namelijk de enige manier waarop relaties informatie ontvangen 
van KCO. 
(Werken met het informatie- en Documentatiesysteem (IDS) deel 1, 2006) 
 
Gegevens  
Bij de invoering van iDoc wordt aangegeven dat het oude adressensysteem is overgeheveld naar het 
nieuwe systeem. Verder wordt er gezegd dat het wel kan zijn dat bepaalde informatie de komende 
weken verder moet worden verfijnd en dat in veel gevallen bestaande informatie over doelgroepen 
en relaties nog niet compleet is. In de periode die daar op volgt zullen er slagen worden gemaakt om 
ontbrekende informatie over bepaalde relaties aan te vullen. 
(Werken met het informatie- en Documentatiesysteem (IDS) deel 1, 2006) 
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6. Het gebruik van iDoc 

Voor een onderzoek naar het huidige gebruik van iDoc hebben er acht interviews plaatsgevonden 
onder werknemers van KCO. Deze interviews zijn hieronder geanalyseerd en uitgewerkt per 
onderwerp.  

6.1 Hoe wordt iDoc momenteel gebruikt binnen KCO? 
De interviews onder werknemers zijn voor deze deelvraag de belangrijkste bron.  

Van de acht geïnterviewden geven er zes aan bij hun dagelijkse werkzaamheden iDoc te gebruiken. 
Deze zes iDoc-gebruikers geven aan gebruik te maken van de functies: 

 1 2 3 4 5 6 

Adressenbestand X X X X X X 

Extra info 
kunstenaars 

    X  

Contactmomenten X      

Bibliotheek X      

Mailings X  X   X 

Nieuwsbrieven X     X 

Tijdschriftenmodule    X   

 
Verstoringen in het gebruik 
Alle zes geïnterviewde personen geven aan dat ze eens of vaker verstoringen zijn tegengekomen bij 
het gebruik van iDoc. Deze verstoringen zijn: 

• Een relatie staat niet in iDoc 

• Gegevens van een relatie kloppen niet 

• Een persoon was niet gekoppeld aan een organisatie 

• iDoc verwerkt aanpassingen niet 

• De zoekoptie is onduidelijk 

• De zoekoptie is onlogisch 

Relatiebeheer 
Alle acht geïnterviewden geven aan dat het voor KCO belangrijk is om gegevens van personen en 
organisaties goed te onderhouden. Toch blijkt dat dit vaak niet optimaal gebeurd is. Waarom worden 
de adressen dan niet beter onderhouden in iDoc? Redenen waarom de zes geïnterviewde iDoc-
gebruikers niet bijdragen aan het onderhoud in iDoc zijn: 



 

22 

 

• Te weinig aandacht voor het systeem – Zes van de zes gebruikers van iDoc geven aan dat er 
te weinig aandacht wordt geschonken aan het systeem door collega’s die het ook zouden 
moeten gebruiken. 

• Gebrek aan tijd - Vijf van de zes gebruikers van iDoc geven aan dat het een gebrek aan tijd is 
om de gegevens van contactpersonen of -organisaties goed te onderhouden in iDoc.  

• Onbekendheid met het systeem / niet de vaardigheden om met het systeem te kunnen 
werken – Drie van de zes gebruikers van iDoc geven aan dat een gebrek aan vaardigheid met 
het programma leidt tot onvoldoende gebruik van iDoc. Ook wordt aangegeven dat meer 
bekendheid met het systeem kan leiden tot het reduceren van de tijd die nodig is. 

• Geen afspraken – Twee van de zes gebruikers van iDoc geven aan dat ze iDoc onvoldoende 
gebruiken omdat er geen duidelijke afspraken zijn over het systeem. 

• Geen aantrekkelijk werk – Één van de zes gebruikers van iDoc geeft aan dat controle van het 
adressenbestand en het up-to-date houden hiervan geen aantrekkelijk werk is. 

• Gegevens niet vertrouwelijk behandelen – Één van de zes gebruiker van iDoc geeft aan dat 
collega’s niet vertrouwelijk omgaan met de gegevens in iDoc en dat het nog wel eens 
voorkomt dat gegevens worden doorgespeeld naar derden. 

Nieuwe relaties invoeren  
Van de zes iDoc-gebruikers (2 gebruiken iDoc niet) zijn er vijf die zo nu en dan nieuwe relaties 
invoeren in iDoc. Twee van de vijf geven aan dat dit vooral bedoeld is voor het eigen werkveld. Drie 
geven aan dat de intentie is om deze gegevens voor heel KCO toegankelijk te maken, omdat deze 
voor iedereen relevant kunnen zijn. Bij het toevoegen van nieuwe relaties kan het voorkomen dat 
gegevens niet op de juiste manier worden ingevoerd. Alle zes iDoc-gebruikers geven aan het prettig 
te vinden wanneer ze hier op worden aangesproken, om zo bij te dragen aan de kwaliteit van het 
relatiebeheersysteem. 

6.1.1 Wie gebruikt het? 

Op de vraag of iDoc wordt gebruikt onder de acht geïnterviewden zijn de antwoorden als volgt: 

Int. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Antw. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee 

6 geïnterviewden maken bij hun dagelijkse werkzaamheden gebruik van iDoc; 2 geïnterviewden niet. 

De geïnterviewden die aangeven iDoc niet te gebruiken geven als redenen: 

7 Ik heb het niet nodig 

8 Ik werk veel buiten de deur 

Gegevens die ik nodig heb haal ik ergens anders vandaan 

Degene met wie ik samen werk werkt in iDoc 
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6.1.2 Hoeveel wordt het gebruikt? 

Van de geïnterviewden geven er vier aan iDoc enkele keren per dag te gebruiken voor het opzoeken 
van relatiegegevens. Één persoon geeft aan iDoc vaak te gebruiken in haar dagelijkse 
werkzaamheden. Één persoon geeft dat het iDoc-gebruik erg wisselt: soms enkele keren per dag; 
soms hele dagen. Twee personen gebruiken iDoc niet. 

6.2 Wat vinden de gebruikers van iDoc van het systeem? 
‘iDoc is een goed systeem, maar het werkt niet door de gebruikers die er mee werken’ 
‘iDoc is een belangrijk systeem omdat we veel functies als organisatie goed kunnen gebruiken. iDoc 
wordt door veel mensen als niet handig en nuttig ervaren en veel mensen voelen het systeem als 
opgedrongen.’ 
‘iDoc wordt niet optimaal gebruikt, omdat het niet gebruikt en bijgehouden wordt door gebruikers 
over de verschillende afdelingen.’ 
‘iDoc kan belangrijk zijn, maar het is niet door iedereen opgepikt.’ 
‘Zoals iDoc nu gebruikt wordt kun je net zo goed je adressen in Excel bijhouden.’ 
‘Collega’s vinden het wel eens omslachtig en onvolledig. Volgens mij zijn er dingen in het verleden niet 
goed gegaan bij het invoeren van iDoc’ 
(Interviews medewerkers) 

Over een aantal aspecten van iDoc is de mening gevraagd van de gebruikers. Hieronder is dit per 
onderwerp beschreven. 

Contactmomenten 
Alle geïnterviewden geven aan dat het voor KCO belangrijk is om de contacten met externe personen 
te registreren. Redenen die hiervoor aangedragen worden zijn: 

• Werknemers van KCO kunnen dezelfde contacten hebben, waardoor je iets voor elkaar kunt 
betekenen. 

• Je kunt professionele overkomen wanneer je weet dat een collega ook contact heeft gehad 
met een bepaalde organisatie. 

• Er wordt bij KCO weinig afdelingoverstijgend gewerkt en deze functie kan er toe bijdragen 
om dit positief te veranderen. 

Waarom worden er dan niet meer contactmomenten geregistreerd in iDoc? Naast hoofdredenen 
gebrek aan aandacht, gebrek aan tijd en onbekendheid met het systeem wordt het als erg belangrijk 
gezien dat collega´s ook de contactmomenten bijhouden. Dit is nodig om er zelf motivatie voor te 
vinden. Zes van de zes gebruikers van iDoc uit de interviews vinden dit een vereiste. Daarnaast wordt 
het door twee van de zes gebruikers als een vereiste ervaren om zo nu en dan te horen te krijgen dat 
er een positieve ervaring is geweest met deze registratie. 

Samenwerking tussen afdelingen in één informatiesysteem 
Zes van de acht geïnterviewden geven aan dat het belangrijk is voor KCO om met één systeem te 
werken voor het beheren van relaties, om zo alle afdelingen samen te laten werken. Eén persoon is 
door dat zijn functioneren alleen intern is, hier niet over gevraagd. Eén persoon geeft aan dat het 
niet noodzakelijk is, tenzij het management een duidelijke visie stelt om als een eenheid over te 
komen. Als redenen voor het werken met één systeem worden genoemd: 
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• Het verdwijnen van de aparte eilandjes binnen KCO 

• Het uitstralen van professionaliteit naar externe partijen 

• In iDoc kun je aangeven wie welke werkzaamheden doet 

Management 
Volgens alle acht geïnterviewden is er geen visie over het gebruik van iDoc binnen KCO. Dit is volgens 
de geïnterviewden wel noodzakelijk om een succesvol relatiebeheersysteem te hebben. Volgens de 
geïnterviewden moet het management het belang van iDoc aangeven, pas dan zou het systeem 
optimaal gebruikt kunnen worden. Ook wordt het hier als belangrijk ervaren om de rol aan te geven 
van de medewerker informatie en documentatie. Alle acht medewerkers geven verder aan dat ze 
zich nooit op een of andere manier gestimuleerd hebben gevoeld om iDoc te gebruiken vanuit het 
management.   
 
Gebruiksregels iDoc 
De zes iDoc-gebruikers uit de acht interviews geven aan dat er bij hen geen regels of procedures 
bekend zijn over het gebruik van iDoc, hetgeen het gebruik bemoeilijkt.  
 
Computer 
Alle zes iDoc-gebruikers geven aan dat ze over voldoende algemene computerkennis beschikken om 
met iDoc te kunnen werken. Over de computerapparatuur zeggen vier geïnterviewden dat deze van 
voldoende kwaliteit is om met goed iDoc te kunnen werken. Twee geven aan dat er regelmatig 
problemen zijn: de computer is traag is of sommige functies in iDoc werken niet. 

Collegialiteit 
Alle zes de iDoc-gebruikers geven in de interviews aan dat ze graag een ander helpen, maar dat er 
niet de cultuur is om elkaar actief te helpen. Iedereen richt zich toch vooral op de eigen 
werkzaamheden. Vier van de zes iDoc-gebruikers geven aan wel eens hulp te zoeken voor het 
gebruiken van iDoc. Wanneer er hulp nodig is bij het gebruiken van iDoc richten twee van de zes 
iDoc-gebruikers zich tot iemand van het bedrijfsbureau; twee richten zich tot de medewerker 
informatie en documentatie. 
Drie geïnterviewde iDoc-gebruikers geven aan zich niet gestimuleerd te voelen door collega’s om 
iDoc te gebruiken. Eén geeft aan zich alleen gestimuleerd te voelen door een directe collega, één 
geeft aan zich gestimuleerd te voelen doordat collega’s vaak vragen of ze in iDoc wil werken voor een 
collega, en één geïnterviewde geeft aan zich gestimuleerd te voelen omdat alle gebruikers van iDoc 
waarde hebben binnen KCO.  

Motivatie  
Alle zes geïnterviewde iDoc-gebruikers geven aan dat ze gemotiveerd zijn om meer tijd en energie in 
iDoc te steken, wanneer er wordt ingespeeld een visie en ondersteuning komt vanuit het 
management en wanneer er duidelijke afspraken worden gemaakt over het gebruik van iDoc, omdat 
ze allen de mogelijke uitkomsten van het systeem zien.  

6.3 Wat zijn de wensen van de gebruikers van iDoc? 
In de acht interviews worden door de gebruikers van iDoc wensen aangegeven met betrekking tot 
het gebruik van iDoc. Deze wensen worden hieronder behandeld. 

Voorlichting 
Van de zes geïnterviewde iDoc-gebruikers geven er, gevraagd en ongevraagd, vijf aan dat een 
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voorlichting over iDoc gewenst is, om zo meer inzicht te krijgen in de functies in iDoc. Een bijkomend 
voordeel van zo’n voorlichtingsmoment is een stuk aandacht wat het systeem krijgt op dat moment. 
Bovendien is het een geschikt moment om met elkaar afspraken te maken. Eén van de 
geïnterviewden geeft aan zelf geen voorlichting nodig te hebben, maar dat aandacht geven en het 
maken van afspraken wel bevorderend kan werken in het doelmatiger en doeltreffende gebruiken 
van iDoc. 

Aangeven van een visie 
Het management moet aangeven wat haar visie is wat iDoc betreft. Belangrijk hierin is om aan te 
geven hoe iDoc gebruikt dient te worden en welke functies door KCO als belangrijk worden gezien.  

Afspraken en handleiding 
Na het aangeven van een duidelijke visie kunnen er afspraken worden gemaakt over hoe het beleid 
uitgevoerd wordt. Duidelijke afspraken over het gebruik van iDoc vinden de gebruikers erg wenselijk. 
Enkele gebruikers geven ook aan dat het ontbreken van afspraken over de invoer van gegevens in 
iDoc leidt tot geen invoer. Ook een handleiding met daarin de afspraken genoteerd als naslagwerk is 
wenselijk. 

Consequenties 
Enkele medewerkers geven aan dat het wenselijk zou zijn wanneer er consequenties aan worden 
verbonden wanneer gegevens niet goed worden bijgehouden. Dit zou medewerkers kunnen 
motiveren om de gegevens goed op orde te hebben.   

Aandacht en belang 
Enkele medewerkers hopen dat door middel van dit onderzoek er meer aandacht uitgaat naar iDoc. 
Enkele medewerkers vinden het systeem prima, maar vinden dat het systeem binnen KCO te weinig 
waarde en aandacht krijgt, wat tot gemiste kansen zou leiden. 

Ander relatiesysteem 
Een enkele medewerker van KCO uit de interviews vindt het wenselijk een ander 
relatiebeheersysteem aan te schaffen, omdat dit systeem niet zou voldoen aan de wens om de 
maatschappelijke agenda op te zoeken. Daarvoor is een heel andersoortig relatiebeheersysteem 
nodig. 
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7. Hoe zou iDoc behoren te functioneren? 
Een informatiesysteem op zich kan niets. Het systeem functioneert alleen wanneer de mens erachter 
de juiste procedures hanteert.  
(Boddy et al, 2005, p. 193) 

In deze deelvraag komt naar voren op welke wijze iDoc het beste gebruikt kan worden door de 
medewerkers van KCO. De belangrijkste bronnen van kennis hierbij zijn Toine Ooms (medewerker 
van Tuesday) en de medewerker informatie en documentatie van KCO, aanspreekpunt binnen KCO 
over iDoc. 

Visie van het management 
Ooms geeft aan dat het voor het gebruik van een relatiebeheersysteem erg belangrijk is dat het 
management van de organisatie aangeeft welke koers er wordt gevaren wat betreft het beheren van 
relaties.  
(Interview Tuesday) 
 
De medewerker informatie en documentatie geeft aan dat ze vindt dat haar rol in iDoc niet duidelijk 
is vastgelegd. Ze zegt ook dat ze wel het idee heeft dat er bij het management een visie aan het 
ontstaan is en dat het hebben van een visie bij de invoer van iDoc geen prioriteit had bij het 
management. 
(Interview medewerker informatie en documentatie) 
 
Kim en Pan (2006) kunnen dit onderbouwen. Ook zij geven aan dat een succesvol CRM-systeem 
begint bij een duidelijke visie en strategie van het management, dit onderbouwen ze aan de hand 
van een onderzoek onder meerdere organisaties over de implementatie van hun CRM-systeem. 
(Kim, H.J & Pan, S.L (2006)) 
 
Ondersteuning van het management 
Naast het feit dat het management een visie moet opstellen voor het relatiebeheer is het ook erg 
belangrijk dat het management dit blijft ondersteunen. Hierdoor is de implementatie beter zichtbaar 
door de hele organisatie, en voelen werknemers zich gemotiveerd om het systeem te gebruiken. 
Voor de wijze van ondersteuning is niet één gouden regel. Dit is afhankelijk van de 
organisatiecultuur. 
(Kim, H.J & Pan, S.L (2006)) 
 
Het aanspreekpunt binnen KCO over iDoc geeft aan dat het wat haar betreft hier grotendeels aan 
heeft ontbroken en dat ze zich gesteund zou voelen wanneer het management iDoc meer zou 
ondersteunen. 
(Interview medewerker informatie en documentatie) 
 
Functies 
Voor het gebruik van een informatiesysteem gaat het erom welke functies het systeem moet bieden. 
Hierbij moet een organisatie voor zichzelf bepalen welke functies belangrijk zijn. Technologie heeft 
vaak veel te bieden, maar het is aan de gebruiker wat wel en wat niet te gebruiken. 
(Rigby, D. & Ledingham, D., 2004) 
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Ooms geeft ook aan dat het belangrijk is bij het gebruiken van een dergelijk systeem je af te vragen 
waarom je bepaalde functies gebruikt, omdat het anders overbodig werk is. 
(Interview Tuesday) 
 
Invoeren van nieuwe gegevens 
Ooms, medewerker van Tuesday Multimedia, geeft aan dat ieder systeem zijn eigen functionaliteit 
heeft. Functionaliteiten van iDoc kunnen alleen gebruikt worden wanneer alle gebruikers van het 
systeem hun invoer op elkaar afstemmen. Hier zijn regels en procedures voor nodig. Wanneer er bij 
iedereen regels en procedures bekend zijn, kun je werknemers hierop controleren. Voor het 
management ligt er de taak om iemand verantwoordelijk te maken voor de gegevens in iDoc. Deze 
persoon heeft inzicht in de rapportages en heeft de mogelijkheid collega’s er op aan te spreken 
wanneer data niet goed is ingevoerd. Volgens Toine Ooms valt dit werk niet te onderschatten: het is 
af en toe nodig om enkele uren databasecontrole uit te oefenen om zo invoerfouten op te sporen.  
(Interview Tuesday) 
 
De medewerker informatie en documentatie van KCO  geeft aan dat ze zich wel verantwoordelijk 
voelt voor iDoc, maar dat dit wat haar betreft binnen KCO geen duidelijke plek heeft. Ook geeft deze 
aan dat ze het begeleiden van collega’s als een taak van haar ziet, maar dat dit niet geformaliseerd is. 
Daarnaast  zegt ze ook dat er een handleiding is van iDoc, maar dat ze nieuwe medewerkers een 
persoonlijke uitleg geeft over het systeem, omdat ze uit ervaring heeft geleerd dat het doorlezen van 
een lange handleiding niet altijd het gewenste resultaat oplevert. 
(Interview medewerker informatie en documentatie) 

Delen van informatie 
Toine Ooms geeft aan dat er bij een dergelijk systeem als iDoc door de gebruikers een duidelijke 
intentie moet zijn om samen één organisatie te vormen. Wanneer je één organisatie bent, is het 
gemakkelijker en logischer om samen met één systeem te werken. Het delen van informatie is 
essentieel om goed met elkaar samen te werken. Toine Ooms geeft aan dat je bij het gebruik van een 
relatiebeheersysteem zoveel mogelijk informatie moet delen en niet huiverig moet zijn dat dit ten 
koste gaat van controle. Gebruikers van iDoc moeten ook het belang zien om de informatie te delen, 
anders zullen ze minder gemotiveerd zijn om er tijd en inspanning in te stoppen. 
(Interview Tuesday) 
 
De medewerker informatie en documenatie geeft aan dat werknemers van KCO vaak te druk zijn om 
na te gaan of informatie ook van belang kan zijn voor collega’s. Volgens haar is het leren delen van 
informatie ook een proces en een vorm van gewenning.  
(Interview medewerker informatie en documentatie) 
 
Tijdens een workshop netwerken op 17 mei 2010 bij KCO wordt ook aangegeven dat je niet te zuinig 
moet zijn met het delen van je netwerk. Een goed netwerk en goede contacten kunnen tegen een 
stootje. Een verslag van deze workshop is te vinden in bijlage IV.  

 
Administratie en onderhoud 

Het up-to-date houden van je database kent twee partijen: de gebruikers van het systeem en de 
verantwoordelijke van het systeem. Het is belangrijk dat deze partijen goed samenwerken. Toine 
Ooms geeft aan dat het onderhoud in iDoc een tijdsintensieve taak is die je niet moet onderschatten. 
Deze onderhoudstaak kun je ook thuis uitvoeren, omdat iDoc web-based is. Werknemers kunnen het 
als belonend ervaren om thuis aan deze klus te mogen werken. Volgens Ooms is het voor gebruikers 
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van iDoc een kwestie van discipline in het nakomen van gemaakte afspraken. Hierbij is het weer 
essentieel om na te gaan wat je belangrijk vindt in het beheren van relaties.  
(Interview Ooms) 
 
De medewerkers informatie en documentatie geeft aan dat de tijd die beschikbaar is voor haar werk 
in iDoc te weinig tijd is om alle ingevoerde data up-to-date te houden. Ook geeft ze aan dat wanneer 
er een nieuwe functie komt in iDoc, er niet direct de ruimte is om de daarmee opgelopen 
achterstanden in het systeem te corrigeren. Enkele jaren geleden waren er meer secretariële functies 
bij KCO, waardoor het onderhouden van gegevens beter geregeld was. Medewerker informatie en 
documentatie is van mening dat de informatie en documentatie in iDoc bij KCO momenteel niet altijd 
even effectief wordt onderhouden. Ook geeft zij aan dat wanneer iedereen meer tijd door zou 
brengen in iDoc, KCO wellicht naar klanten toe meer zou kunnen betekenen. 
(Interview medewerker informatie en documentatie) 

Aandacht en voorlichting 

De medewerker informatie en documentatie geeft aan dat het systeem meer aandacht moet hebben 
en dat dit het gebruik van iDoc positief kan beïnvloeden. Ook geeft ze aan dat ze het jammer vindt 
dat er geen structurele overlegsessies plaatsvinden over iDoc, omdat ze op deze manier nooit de 
wensen van de gebruikers van iDoc kan verzamelen.  
(Interview medewerker informatie en documentatie) 
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8. De wensen van KCO 
In een gesprek met KCO op 22 juni 2010 geeft de begeleidingscommissie van KCO aan dat de wensen 
zoals die zijn genoemd in hoofdstuk 5.3 nog steeds van toepassing zijn. Deze wensen zijn destijds tot 
stand gekomen vanuit beleidsuitgangspunten, en in dit hoofdstuk zal getoetst worden op welke wijze 
deze technische mogelijkheden tot uitvoering komen binnen iDoc. Belangrijk hierbij om te weten is 
dat iDoc gedurende deze vijf jaar continu doorontwikkeld wordt, waardoor functies van destijds 
mogelijk een andere invulling hebben gekregen dan de functies in 2010. 

Mogelijkheid om alle relaties, met identificatiekenmerken, en hun onderlinge verbanden vast te 
kunnen leggen in een centrale database 
Alle relaties van KCO waarvan het wenselijk wordt geacht deze vast te leggen in een centrale 
database kunnen in iDoc worden vastgelegd. Relaties kunnen worden ingedeeld in groepen, zodat 
relaties gecategoriseerd kunnen worden. Relaties hebben onderlinge verbanden doordat ze in 
dezelfde groep zijn ingedeeld. 

Mogelijkheid om zinvolle contactmomenten vast te kunnen leggen 
Bij elke persoonsveld in iDoc kan een contactmoment worden ingevoerd. Er kan aangegeven worden 
op welke wijze er contact is geweest en waarover. Bij organisatievelden is het niet mogelijk om 
contactmomenten te registreren. Wanneer je contact met een organisatie wilt registeren is het 
noodzakelijk aan te geven met welke persoon uit deze organisatie er contact is geweest.  

Mogelijkheid om via een koppeling met MS Office en andere bestandgeoriënteerde standaard 
programma’s  nieuwe documenten automatisch in de juiste directories op te kunnen slaan en ter 
inzage en/of bewerking weer op te kunnen roepen zonder daarbij een bestandsnaam te hoeven 
gebruiken (documentbeheer) 
Bestanden kunnen bij een organisatie- of persoonsveld worden bijgevoegd. Hiervoor is er een kopje 
‘vakinformatie’. Documenten worden geupload in deze categorie, waarna je ze kunt bijvoegen aan 
een organisatie- of persoonsveld. iDoc herkent alle standaard MS Office bestanden en daarnaast 
enkele veel gebruikte bestandsextenties als *.pdf en *.jpg. Onder het kopje ‘documenten’ kunnen 
documenten per werkveld worden opgeslagen zodat iedereen die toegang heeft tot iDoc deze 
documenten kan openen.  

Automatische koppeling van projecten, contacten, documenten en andere relatiegeoriënteerde 
gegevens 
Personen en organisaties kunnen in iDoc gekoppeld worden aan groepen of projecten, zodat je alle 
contacten binnen een project of groep in één overzicht hebt. Binnen iDoc is er de mogelijkheid om 
documenten te plaatsen per werkveld. Deze documenten zijn niet gekoppeld aan andere gegevens 
binnen iDoc. Wel kunnen deze documenten worden weergegeven op de website van KCO. 

Selectiemogelijkheid op alle in de database aanwezige relatiegegevens. 
Op alle relevante relatiegegevens kan worden geselecteerd om tot een gewenst persoon of gewenste 
organisatie te komen. 

Marketing module om gemaakte selecties te kunnen gebruiken voor adreslijsten, etiketten en 
mailings. 
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Van selecties kunnen met één klik adreslijsten worden opgevraagd waarna deze als etiketten zijn uit 
te printen. Ook kan middels iDoc gemakkelijk een mailing worden verstuurd naar een selectie. 

Realisatie van groepsagenda’s (Outlook) 
Zoals ook aangegeven in hoofdstuk 5.3 is deze functie niet beschikbaar. 

Extranet: mogelijkheid voor geautoriseerde relaties om zelf gedeelten van de database in te 
kunnen zien en te kunnen wijzigen. 
Externe relaties kunnen met een gebruikersnaam en inlogcode eigen gegevens inzien en wijzigen. 
Hiervoor is er een formulier dat ‘tussen’ de website en iDoc in zit.  

Mogelijkheid om relatie- en andere gegevens te kunnen importeren vanuit, en exporteren naar de 
eigen website of externe databanken. 
Gegevens uit iDoc worden gedeeld met de eigen website. Zo zijn er via iDoc telkens updates op 
http://www.bkoverijssel.nl en http:/www.ovoverijssel.nl, die gelinkt zijn aan de website van KCO. 
Ook worden gegevens uit iDoc automatisch elke nacht gedeeld met de website 
http://www.kunstenaars.nu. Gegevens in iDoc kunnen worden geëxporteerd naar andere 
programma’s zoals MS Excel. Importeren vanuit een ander programma naar iDoc lukt niet. 

Een inlogmodule met registratiemodule 
Iedereen die in iDoc wil moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor moet je 
geautoriseerd zijn om iDoc te mogen gebruiken. Ook kan door middel van deze registratie 
achterhaald worden welke handelingen zijn uitgevoerd door de desbetreffende persoon. 

Een autorisatiemodule met toegangsrechten per gebruikersgroep 
Binnen iDoc worden  8 gebruikersrollen beheerd, die verschillen in autorisaties. Deze rollen zijn tot 
stand gekomen uit verschillende acties die men in iDoc kan uitvoeren, zoals alleen lezen, aanpassen, 
toevoegen, verwijderen etc. In het verleden waren de beheersfuncties als toevoegen en verwijderen 
alleen geautoriseerd aan secretariële functies, maar door veranderingen in de organisatie is het 
noodzakelijk geworden dat medewerkers meer autorisaties kregen.  

Een foutendetectiesysteem waardoor fouten in de software of in de database snel kunnen worden 
opgespoord. 
Wanneer er in iDoc een fout optreedt in de software of in de database wordt dit gemeld op het 
scherm. Deze fout wordt geregistreerd bij Tuesday.  

Een helpsysteem 
Wanneer er onduidelijkheden zijn of wanneer men iets niet snapt is er een helpfunctie in iDoc. Deze 
functie kan worden geopend door rechtsbovenin op het vraagteken te klikken. 

Een functie voor een systeembeheerder ten behoeve van het onderhoud van de database, 
waaronder opschoon- en ontdubbelfuncties 
Deze functie is niet bekend bij de beheerder van iDoc binnen KCO. Wel kunnen er aanmaken van een 
verzendlijst personen of organisaties ontdubbelt worden, waardoor een relatie niet twee keer 
dezelfde mail ontvangt. 

De meeste mogelijkheden die het systeem zal moeten bieden volgens beleidsuitgangspunten in 
2005, worden ook geboden in iDoc. iDoc zou een handvat kunnen zijn om het beleid uit 2005, wat 

http://www.bkoverijssel.n
http://www.ovoverijssel.nl
http://www.kunstenaars.nu
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zich heeft vertaald in technische mogelijkheden op het gebied van relatiebeheer, te kunnen 
uitvoeren.  



 

32 

 

9. Conclusies 
Voor trekken van conclusies uit dit onderzoek kijken we terug naar de probleemstelling:  
Wordt iDoc optimaal gebruikt door de medewerkers van KCO en, zo nee, hoe kunnen we er voor 
zorgen dat de mogelijkheden van dit systeem beter wordt benut? 
 
Een belangrijke conclusie die kan worden getrokken over het systeem iDoc, is dat de functies die het 
huidige systeem te bieden heeft, meer zouden kunnen betekenen voor KCO dan in de huidige 
situatie het geval is. Alle mogelijkheden die iDoc haar gebruikers binnen KCO biedt zijn hierdoor niet 
of niet volledig benut. Op deze wijze wordt de toepassing iDoc onvoldoende doelmatig en 
doeltreffend gebruikt. Hiervoor zijn enkele redenen aan te wijzen.  

1) Respondenten uit dit onderzoek geven aan dat er vanuit het management geen duidelijkheid 
wordt verschaft hoe iDoc gebruikt dient te worden. iDoc kan een belangrijk onderdeel zijn 
voor het relatiebeheer, maar de importantie van het systeem wordt binnen KCO te weinig 
benadrukt, waardoor er door de medewerkers van KCO andere prioriteiten worden gesteld 
in het maken van keuzes om hun tijd te besteden.  
 

2) Wat ook een belangrijk onderdeel is van de aansturing die vanuit het management zou 
moeten plaatsvinden is de aansturing richting het de medewerker informatie en 
documentatie. Volgens de respondenten is het niet geheel duidelijk wat haar rol is in het 
documenteren van relaties. Zelf geeft ze ook aan dat het prettig zou zijn wanneer hier meer 
duidelijkheid over komt. 
 

3) Respondenten uit het onderzoek geven ook aan dat er te weinig kennis is over het systeem 
om het voldoende doelmatig en doeltreffend te hanteren. Om dit op te lossen worden 
gegevens die men gemakkelijk uit iDoc kan aflezen door iemand anders opgezocht, of 
worden deze gegevens op een andere manier opgezocht. Dit lost voor even het probleem op, 
maar uiteraard is dit geen structurele oplossing. Volgens Davis (1989) is door de ervaring van 
een gebrek aan kennis het waargenomen gemak erg laag wat de houding ten opzichte van 
het gebruik negatief beïnvloed. 
 

4) Als gevolg van te weinig aansturing, te weinig kennis en te weinig tijd blijven gegevens van 
relaties niet actueel. Ook is er bij de invoering van iDoc met een achterstand begonnen, die 
nooit is ingehaald, waardoor een optimaal gebruik van het systeem nooit mogelijk is 
geweest. Door deze twee negatieve factoren door daalt het waargenomen nut van iDoc, 
waarna ook de houding ten opzicht van het gebruik. (Davis, 1989). 

Het overheersend negatieve beeld wat medewerkers hebben bij relatiebeheersysteem iDoc komt 
voort uit de wijze waarop de functies in het systeem worden aangewend, dan wel niet worden 
aangewend. Ook worden gebruikers van iDoc beïnvloed door de mate van gebruik en de wijze van 
gebruik door collega’s. In het geval van iDoc is dat dus een negatieve spiraal geweest. 
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10. Aanbevelingen 
In het vorige hoofdstuk is er de conclusie getrokken dat iDoc onvoldoende doeltreffend en doelmatig 
wordt gebruikt. Om het relatiebeheer binnen KCO in te toekomst meer doeltreffend en doelmatig te 
laten zijn, zijn er drie opties, een algemene lijst met aanbevelingen en als laatste een tabel met 
daarin een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. 

10.1 De opties 
Optie 1: Het tot stand brengen van een beleid, en een controle van dit beleid, met 
betrekking tot het gebruik van iDoc, waarbij het de intentie is om alle functies die het systeem 
biedt die overeenkomen met de behoeften van de desbetreffende gebruiker te stimuleren. 
a) Bij deze optie is het zaak om een analyse te doen naar de behoeften van de functies in iDoc. 
Medewerkers moeten aangeven welke functies in iDoc, en op welke wijze, ze wensen te gebruiken 
om het contact met hun relaties op een optimale manier te kunnen doen verlopen op de lange 
termijn. 
b) Na een analyse van behoeften is het zaak het technische niveau van de iDoc-gebruikers op 
een hoger peil te brengen, zodat ze zichzelf in deze behoeftes kunnen voorzien. Hiervoor zou gedacht 
kunnen worden aan een informatiebijeenkomst en/of een voorlichting. Dit zou intern kunnen 
gebeuren, door de medewerker informatie en documentatie, of extern door Tuesday, naar gelang 
eigen inzicht. Een vernieuwde fysieke handleiding zou hierbij een aangename toevoeging zijn. 

In een dergelijk samenkomen zullen de door de medewerkers gewenste afspraken moeten worden 
gemaakt, die aansluiten op de behoeften van de medewerkers. Hierbij zal gedacht kunnen worden 
aan het aanhalen van de mentaliteit en discipline voor het invoeren van nieuwe contacten en het 
bijhouden hiervan, maar wat ook belangrijk is, is het geven van een bevestiging aan de medewerker 
die zijn iDoc-taken goed uitvoert, zoals het terugkoppelen van positieve ervaringen met het 
registreren van contactmomenten, om zo de goodwill te stimuleren. 

In de voorlichting en in het komen tot afspraken is het belangrijk een draagvlak te creëren voor de 
gebruikers van iDoc. Overtuigen van de noodzaak en het benadrukken van de voordelen is hierbij 
essentieel om tot een goede implementatie te komen. Het negeren van deze afspraken, door een 
gebrek aan tijd, kennis of motivatie komt in de rapportagefunctie van iDoc naar boven, omdat in 
deze functie te zien is wie wat heeft ingevoerd in iDoc. Dit moet worden teruggekoppeld naar deze 
medewerker. Medewerkers die het goed doen, kun je belonen. Een voorbeeld hierbij is het maken 
van een lijst met ‘goede-iDoc-gebruikers’, die je samenstelt met behulp van de rapportagefunctie in 
iDoc en zelfgemaakte criteria. 

Verplichten tot het gebruiken van iDoc is een mogelijkheid. Zeker wanneer de tijd in iDoc (nog) niet 
goed wordt gebruikt, of de kennis (nog) niet toereikend is, tot een grotere ontevredenheid leiden. 
Het is toch een kwestie van gewenning. Dit is dus af te raden. Liever overtuigen dan verplichten. 

Zoals aangegeven zal er binnen KCO iemand moeten zijn die veelvuldig de rapportagefunctie 
hanteert, ter uitvoering van de gestelde beleidsafspraken. Deze persoon zal een kader van 
verantwoordelijkheden moeten worden toebedeeld aan de hand van deze afspraken. Daarnaast 
moet het de taak zijn van deze persoon om laagdrempelige hulp te bieden aan medewerkers die hun 
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taken niet kunnen uitvoering door een gebrek aan kennis, om zo deze kloof te dichten voor de 
toekomst. 

Tenslotte is er nog de achterstand van vele werkvelden in het systeem iDoc. Na het aangeven van 
bovengenoemd go-moment, komen de achterstanden per werkveld op hun eigen bordje te liggen, 
waarbij ondersteuning kan worden geboden door de medewerker informatie en documentatie. Het 
is aan te raden om voor het overbruggen van deze achterstand duidelijke afspraken te maken over 
tijd en prioriteit. 

Optie 2: Het tot stand brengen van een beleid, en een controle van dit beleid, met 
betrekking tot het gebruik van iDoc, waarbij het de intentie is zich toe te spitsen op enkele 
kernfuncties in iDoc. 
In tegenstelling tot de vorige optie waarbij het draait om een optimaal rendement te behalen uit het 
systeem iDoc, draait het hier meer om het behalen van het optimale rendement uit het huidige 
gebruik van iDoc van de medewerkers. De focus zou hier moeten liggen op het adressenbestand, 
omdat van de respondenten uit het onderzoek iedereen aangeeft dit te gebruiken, in min of 
meerdere mate. 

In deze optie bepaalt KCO welke functies essentieel zijn voor het beleid dat ze wil uitvoeren. 
Vervolgens moet worden bepaald op welke wijze KCO deze functies wil laten gebruiken door haar 
medewerkers. Een volgende stap is het maken van afspraken binnen het management, of het maken 
van afspraken binnen KCO over deze functies. Met name de wijze waarop het adressenbestand 
gehanteerd wordt, is een belangrijk onderdeel hierin. Het maken van afspraken KCO-breed heeft de 
voorkeur, omdat op deze wijze iedereen inspraak heeft en daardoor een groter draagvlak gecreëerd 
wordt. 

Net als bij de vorige optie zullen achterstanden in het systeem individueel moeten worden 
weggewerkt, wat essentieel is voor de toekomstige betrouwbaarheid van het systeem. 

Het voordeel van deze optie ten opzichte van de vorige is dat de kloof tussen wens en werkelijkheid 
minder groot is. De stap richting een optimaal gebruik is kleiner, omdat er minder functies moeten 
worden geleerd. Wat ook een voordeel is, is dat medewerkers minder verschillende acties uitvoeren 
in iDoc, waardoor de herhaling groter is, en de kans op het afleren van functies kleiner is. 

Medewerkers die sommige essentiële functies nodig hebben om dagelijkse werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren hebben al de kennis om dit te doen. Bij veel van deze functies is het weer 
belangrijk dat het adressenbestand goed is bijgehouden. 

Een nadeel van de tweede optie is dat je niet alle mogelijkheden van je relatiebeheersysteem 
gebruikt, waardoor het zou kunnen zijn dat je informatie niet kunt vinden in iDoc, of dat er 
mogelijkheden of kansen onbenut blijven waarvoor iDoc wel mogelijkheden biedt. 

Voor het implementeren van deze optie is aan de hand van dit rapport het ten zeerste aan te bevelen 
de focus te leggen op de gegevens in het relatiebeheer, waarbij de overige functies in iDoc aan de 
zijlijn worden geplaatst. Dit zal de drempel om iDoc (meer) te gaan gebruiken verlagen. Iedereen 
moet in iDoc de vaardigheden hebben of verkrijgen om van personen en organisaties de NAW-
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gegevens te kunnen toevoegen of wijzigen, zodat de gegevens van de relaties van KCO steeds beter 
en vollediger in iDoc worden genoteerd.  

Doordat er binnen KCO werknemers zijn die in de afgelopen jaren vaardigheden hebben opgedaan in 
de overige, vaak voor deze personen essentiële, functies binnen iDoc kunnen deze personen uiteraard 
ook hun mailings, nieuwsbrieven, printopdrachten, tijdschriften, afbeeldingen en mogelijk andere 
functies (en misschien gaat iDoc in de toekomst nog wel meer functies bieden) gewoon voortzetten. 
Wat hierbij wel belangrijk is, is dat er bij de coördinator van iDoc bekend is welke personen meer 
vaardigheden van iDoc bezitten.   

Het bijhouden van contactmomenten in iDoc lijkt een logische volgende stap in de implementatie, 
mogelijk valt ook te overwegen dit direct mee te nemen in de focus op het relatiebeheer, omdat uit 
dit onderzoek naar voren is gekomen dat hier wel degelijk behoefte aan is en hierdoor de motivatie 
voor het slagen van dit proces vergroot kan worden.  

Optie 3:  Kiezen voor een ander relatiebeheersysteem  
Dan is er nog de derde optie. KCO kan er ook voor kiezen om te stoppen met iDoc en te kiezen voor 
een ander systeem om haar relaties te beheren. In het proces van deze optie is het de eerste stap om 
te analyseren waar de behoeftes liggen bij de gebruikers van het systeem, maar ook bij de 
medewerker informatie en documentatie, omdat zij de meeste kennis heeft over de werking van 
iDoc, en de meeste ervaring met het gebruik ervan. Aan de hand van deze behoeften, zal KCO op 
zoek moeten gaan naar een vervangend systeem om zo de controle te kunnen blijven uitoefenen. 

Het is erg belangrijk dat het systeem niet begint met een achterstand in de data, omdat dit bij de 
invoering van iDoc heeft geleid tot een bron van weerstand in het heden. Bij een herhaling hiervan 
zal dit naar verwachting gaan leiden tot ontevredenheid en cynisme. Dit moet dus worden 
voorkomen. 

10.2 Algemene aanbevelingen 
Bij alle drie de opties kan lering worden getrokken uit het gebruik van iDoc in de afgelopen jaren. De 
belangrijkste aandachtspunten die hierbij in de aanbevelingen moeten worden meegenomen zijn: 

• KCO de functies van het systeem beknopt en overzichtelijk houdt, om zo de kans te vergroten 
dat het systeem op een positieve manier wordt ontvangen door de medewerkers. 

• Iedereen moet met het systeem kunnen werken. Bij de invoering van iDoc is er geen 
complete voorlichting geweest over het systeem. Dit kwam mede doordat destijds de 
organisatie anders was ingericht, dat wil zeggen met meer secretariële functies die 
(iDoc)taken van collega’s overnamen. 

• KCO een duidelijke visie opstelt met betrekking tot het nieuwe initiatief en dit op een nader 
te bepalen manier uitdraagt in de organisatie.  

• Houd rekening met de ‘critical mass’ in de situatie met relatief vermeerderende opbrengsten 
zoals beschreven is in dit rapport: probeer er voor te zorgen dat er een paar medewerkers  
zijn die onvoorwaardelijk het nieuwe initiatief steunen, zodat het voor de overige 
medewerkers gemakkelijker is in te stappen. 

• Een draagvlak creëren nog voordat het nieuwe initiatief geïmplementeerd wordt door middel 
van  een uitgebreide communicatie met de toekomstige gebruikers om zo tot 
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overeenstemming te komen over de noodzaak, eisen, wensen, resultaten en verwachte 
input. 

 

Volgens Faulkner (1998) zijn er vijf principes waar het informatiesysteem aan moet voldoen met 
betrekking op design. Deze principes moeten in acht genomen worden wanneer er gekozen wordt 
voor een nieuw relatiebeheersysteem.  

• Vanzelfsprekendheid – Gebruikers moeten het systeem als ‘automatisch’ ervaren en er op 
een ‘natuurlijke wijze’ mee kunnen werken. 

• Consistentie – Alle mogelijkheden van het systeem moeten op dezelfde manier aan te sturen 
zijn en de uitkomsten die het systeem biedt moeten op dezelfde manier te lezen zijn. 

• Relevantie – alleen relevante informatie moet worden aangeboden door het systeem. De 
informatie moet kort en duidelijk zijn. 

• Ondersteunend – het systeem moet adequate informatie bieden om de gebruiker te 
ondersteunen in het uitvoeren van taken.  

• Flexibiliteit – Doordat het systeem veel gebruikers heeft, dient het systeem rekening te 
houden met verschillende eisen, vaardigheden en voorkeuren. 

10.3  Tabel met criteria 
Hieronder is een tabel gemaakt met daarin criteria waaraan de eerste twee opties worden getoetst. 
Omdat de invulling van de derde optie nog onbekend is, is deze niet te toetsen. 

 De criteria zijn: 

- De 5 principe zoals hierboven beschreven aan de hand van de theorie van Faulkner. 
- Ervaringen uit de praktijk en de verwante antwoorden uit de interviews 
- Inschattingen aan de hand van dit rapport 

Op een schaal van 10 is er een cijfer gegeven van het meest gunstigst (=10) tot het meest ongunstig 
(=0) bij het implementeren van de twee opties.  

De tabel staat voor de leesbaarheid op de volgende pagina. 
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 Optie 1: iDoc behouden: 

De mogelijkheden van het systeem als 
uitgangspunt 

Optie 2: 
iDoc behouden: De vaardigheden van de 
medewerkers als uitgangspunt 

Faulkner( 5 principles):   
Vanzelfsprekendheid 5 6 
Consistentie 6 7 
Relevantie 5 7 
Ondersteunend 7 6 
Flexibiliteit  7 5 
   
Ervaringen en 
inschattingen: 

  

Motivatie medewerkers 5 7 
Tevredenheid 
medewerkers 

5 7 

Mogelijke iDoc-acties 
met je contacten 
(mailings, etiketten etc.) 

8 4 

Financiële investering 3 6 
Tijdsinvestering 
implementatie 

3 6 

Contacten met relaties 9 7 
Tijdsinvestering wekelijks 6 6 
Correcte gegevens van 
relaties in het systeem 

8 8 

Moeilijkheidsgraad voor 
werknemers 

4 7 

Het bijhouden van 
contactmomenten 

7 6 

Zoals is af te lezen in de tabel is er volgens de theorie van Faulkner geen significant verschil tussen 
optie 1 en optie 2. Wanneer de mogelijkheden van het systeem als uitgangspunt wordt genomen is 
er meer ondersteuning en flexibiliteit; wanneer de vaardigheden van de medewerkers als 
uitgangspunt wordt genomen n is er meer vanzelfsprekendheid in het gebruik, meer consistentie en 
relevantie. 
 
Uit de interviews zijn de ervaringen met iDoc aan bod gekomen. Aan de hand hiervan zijn 
inschattingen gemaakt hoe optie 1 en optie 2 ervaart zullen worden bij de gebruikers. Optie 1 levert 
een totaalscore van 58. Optie 2 een totaalscore van 64.Vanuit dit oogpunt is optie 2 boven optie 1 
aan te bevelen. 
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Bijlage II: Informatie- en documentatiesysteem Technische specificatie  
OtO/JCM augustus 2005 
 
In- en aanleiding 

Een organisatie die haar informatie- en documentatiesysteem wil stroomlijnen om daardoor 
slagvaardiger te kunnen opereren heeft in de afgelopen maanden onder begeleiding van een 
databaseontwerpbureau een functioneel ontwerp laten maken vanuit de eisen en wensen van de 
eigen medewerkers. Er wordt nu gezocht naar een bedrijf dat: 

het ontwerp binnen de gestelde tijd en tegen een redelijk budget kan realiseren en  

daarna het nieuwe systeem kan onderhouden. 

 
De organisatie wil uiterlijk 1 januari 2006 over een nieuw, geïntegreerd informatie- en 
documentatiesysteem beschikken.  

In deze technische specificatie treft u het volgende aan: 

Een beschrijving van de huidige situatie van de organisatie 

Een beschrijving van de gewenste functies en gegevensstructuur van het nieuwe systeem 

 

Met nadruk wordt erop gewezen dat het ontwerp van het beschreven systeem intellectueel eigendom is van de organisatie 
die daartoe opdracht heeft gegeven. Toepassing ervan voor anderen dan deze organisatie, evenals het gebruikmaken ervan 
voor het realiseren van een of meer standaardprogramma’s, is niet toegestaan, anders dan met haar uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming. 

 1     Huidige situatie  

1.1   De Organisatie 

Het betreft een non-profit organisatie van plm. 25 vaste medewerkers met evenveel werkplekken. 
De organisatie is dienstverlenend en coördinerend in de kunst- en cultuurwereld. Veel contacten met 
kunstenaars en kunsten cultuurinstellingen op zowel beroeps- als amateurniveau en met 
overheidsinstellingen op alle niveaus.  De organisatie omvat onder meer een centraal secretariaat, 
een financiële afdeling die de projectbudgetten administreert en een aantal disciplinegeoriënteerde 
coördinatieafdelingen die belast zijn met de kernactiviteiten van de organisatie.  

1.3   De Activiteiten bestaan uit: 

Het onderhouden van relatienetwerken 

Het voorzien van relevante informatie- en documentatiebestanden t.b.v. de cultuurtechnische sector 



 

42 

 

Het organiseren en coördineren van kunst- en cultuurprojecten, voornamelijk van derden, inclusief 
het verzorgen van de financiering: goeddeels middels (overheids)subsidies. Projectplanning, -
bewaking en -evaluatie zijn dagelijks werk voor plm. 15 adviseurs en projectcoördinatoren. 

 
1.4   De Automatiseringsinfrastructuur 

De organisatie beschikt over een centrale file server waarop ruimte is voor de werkbestanden van de 
afdelingen. Ook zijn daarop relatie- en projectgegevens te vinden (zie onder). Middels een UTP-
netwerk zijn op de server plm. 25 werkstations  aangesloten. De werkstations zijn voorzien van 
Windows XP als besturingssysteem en zijn bovendien voorzien van Office XP Professional.  

1.4  Informatie en Documentatie: interne systemen  

1.4.1   Relatiebestanden 

Op de eigen server is een Microsoft Access database geïnstalleerd met daarin de 
identificatiegegevens van plm. 6.000 organisaties, idem van plm. 11.000 daaraan gerelateerde 
contactpersonen en (summiere) gegevens van plm. 2.000 aan de organisaties gekoppelde projecten. 
De organisaties zijn en kunnen worden voorzien van kenmerken waarop geselecteerd kan worden. 
De organisatie/kenmerken tabel bevat plm. 28.000 records. Op de server is één Access front end 
applicatie geïnstalleerd waarmee gegevens kunnen worden opgevraagd en waarmee lijsten en 
rapporten kunnen worden gemaakt en afgedrukt, en één waarmee ook de gegevens in de database 
kunnen worden ingevoerd, gewijzigd en gewist. De front end  applicaties kunnen worden gestart 
vanaf alle werkstations waarop Microsoft Access is geïnstalleerd. Toegang wordt geregeld via 
snelkoppeling(en) op het bureaublad.      
Buiten deze database is een beperkt aantal door de coördinatieafdelingen zelf opgezette en 
onderhouden relatiebestanden aanwezig (namen/adressen), voornamelijk in Excel- en Wordformaat.   

1.4.2   Kantoorautomatisering 

Op alle werkstations is Microsoft Office geïnstalleerd. De door de verschillende afdelingen ontvangen 
c.q. zelf geproduceerde Office- en andere bestanden worden door henzelf in daarvoor gereserveerde 
afdelingsdirectories op de interne server opgeslagen en beheerd.  
Alle medewerkers zijn van een eigen E-mail adres binnen het  domein van de organisatie voorzien. 
Outlook XP wordt gebruikt als E-mail client. Het verkeer wordt geregeld via een centrale Email server. 
Er is intensief Email verkeer tussen de coördinatoren en de relaties waarmee ze in contact staan, 
waarbij behalve Microsoft Office- ook multimediabestanden worden ontvangen en verzonden.  

1.4.3   Projectadministratie 

De financiële registratie en bewaking van projecten vindt plaats met behulp van Exact software door 
de financiële afdeling. In de hierboven vermelde Access database worden van de projecten alleen het 
projectnummer, de omschrijving en de begin- en einddatum opgenomen.  

1.4.2   Niet geautomatiseerd 
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Registratie van ingekomen en uitgaande post gebeurt handmatig. Verder beschikt de organisatie 
over een uitgebreide interne bibliotheek met een handmatig documentatiesysteem.   

1.5  Informatie en Documentatie: externe systemen  

 

1.5.1.  Website en wwwdomein 

De organisatie heeft een eigen domein en onderhoudt een eigen, publiekelijk toegankelijke website, 
waarop informatie is te vinden over de eigen organisatie en haar doelstellingen en waarop de 
verschillende afdelingen zich presenteren met hun aanbod en activiteiten.   

1.5.2.  Externe databanken 

De organisatie neemt actief deel, samen met andere gelijksoortige instellingen, aan via het Internet 
te raadplegen landelijke documentatiesystemen van kunstenaars en hun productie.  

2     Het nieuwe systeem 

Het hart van het nieuwe systeem wordt gevormd door een relationele database, met de relaties van 
de organisatie als centrale entiteit.  

Er wordt uitgegaan van een  fysieke splitsing van het systeem in een server applicatie die de feitelijke 
database bevat, en een client applicatie die tenminste het volgende dient te bieden: 

2.1   Systeemfuncties 

Mogelijkheid om alle relaties, hun identificatiekenmerken en hun onderlinge verbanden vast te 
kunnen leggen in een centrale database 

Mogelijkheid om alle zinvolle contacten met relaties vast te kunnen leggen 

Mogelijkheid om via een koppeling met Microsoft Office en andere bestandgeoriënteerde 
standaardprogramma’s nieuwe documenten automatisch in de juiste directories op te kunnen slaan 
en ter inzage en/of bewerking weer op te kunnen roepen zonder daarbij een bestandsnaam te 
hoeven gebruiken (documentbeheer)     

Automatische koppeling van projecten, contacten, documenten en andere relatiegeoriënteerde 
gegevens aan de betreffende relatie(s) 

Selectiemogelijkheid, door de gebruikers zelf te hanteren,  op alle in de database aanwezige 
relatiegegevens,  inclusief de gegevens van aan relaties gekoppelde bestanden zoals hierboven 
vermeld (zie toelichting hieronder) 

Marketing/uitvoer module om gemaakte selecties te kunnen gebruiken voor de productie van 
adreslijsten, etiketten en gepersonaliseerde mailbrieven  (zie toelichting hieronder)   

Realisatie van groepsagenda’s met inzage in beschikbaarheid (Outlook)   
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Extranet: mogelijkheid voor daartoe geautoriseerde relaties om geselecteerde gedeelten van de 
database in te kunnen zien en te kunnen wijzigen 

Mogelijkheid om nader te selecteren relatie- en andere gegevens te exporteren naar, en te 
importeren vanuit:: 

de eigen website t.b.v. inzage door de bezoekers van de site 

externe databanken waarin wordt geparticipeerd 

een inlogmodule  om herkenbaar inloggen van intra- en extranetgebruikers mogelijk te t maken 
d.m.v.  inlogcodes en wachtwoorden, en wat bovendien gebruikers en gebruiksduur automatisch 
registreert  

een autorisatiemodule, waarin toegangsrechten per gebruikersgroep kunnen worden gespecificeerd, 
zowel wat betreft functies als wat betreft gegevens(invoer, inzien, wijzigen, wissen - tot op 
veldniveau) 

een foutendetectiesysteem (error detecting and logging) waardoor software- database- en 
gebruikersfouten snel kunnen worden opgespoord 

een contextspecifiek helpsysteem waarvan de gebruikers zelf de inhoud kunnen wijzigen 

systeembeheerdersfuncties ten behoeve van database-onderhoud, waaronder opschoon- en 
ontdubbelfuncties 

 
Toelichting systeemfuncties 

Selectiemodule: 

Relatieselecties moeten door de gebruiker gedefinieerd kunnen worden in de vorm van 
selectieprofielen (queries). Deze profielen moeten per gebruiker opgeslagen kunnen worden voor 
eventueel hergebruik. Voor het samenstellen van selectieprofielen moet een zodanig 
gebruiksvriendelijke methode beschikbaar zijn dat de gemiddelde gebruiker daar met een korte 
gebruiksinstructie mee kan werken. In geen geval mag van de gebruiker kennis van SQL of 
vergelijkbare opvraagtalen worden verwacht.  

Als basis van de selectieprofielen dienen in principe alle relatie- en daaraan verbonden gegevens 
gebruikt te kunnen worden met alle gebruikelijke operatoren (gelijk/ongelijk aan…).  

Selectie profielen moeten uitgewisseld kunnen worden tussen gebruikers. 

Bovendien dienen ze op in- en uitsluitbasis met elkaar gecombineerd te kunnen worden tot 
doelgroepselectieprofielen. Random- en kwantum steekproefopties zijn een plus. 

Marketing/uitvoer module 

Mogelijkheid om –zelf te selecteren- relatiegegevens uit te voeren als Excelbestanden, printlijsten, 
etiketbestanden en als mergebestanden voor het maken van gepersonaliseerde brieven en andere 
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documenten. Voor het aanmaken van de uitvoerbestanden moeten de eerder genoemde selectie- en 
doelgroepprofielen kunnen worden toegepast. Mogelijkheid om per relatie in een op deze manier 
gebruikte selectie het contact vast te leggen, zodat daar later (ook) op geselecteerd kan worden. 

2.2   Systeemstructuur 

In de bijlage “Structuurschema” zijn de verschillende elementen van het nieuwe systeem in een 
schema gevat. Onder het hoofd “Interne component” is de globale structuur van de interne database 
weergegeven. Een korte toelichting op de in de structuur opgenomen tabellen volgt hieronder.   

Toelichting datastructuur interne component 

Relaties 

Er worden drie soorten relaties onderscheiden: organisaties, particulieren en 
samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden bestaan uit voor een bepaald doel gezamenlijk 
opererende combinatie van organisaties en/of particulieren.  

De drie relatiesoorten zijn databasetechnisch gelijkwaardig: d.w.z. dat aan elk van deze 
relatiesoorten subrecords gekoppeld kunnen worden, en dat elke combinatie van de relatiesoorten 
in een selectieprofiel kan worden opgenomen. 

Organisatierelaties en samenwerkingsverbanden kunnen contactpersonen hebben, elke met zowel 
eigen kenmerken als functiegerelateerde kenmerken. Contactpersonen kunnen meerdere functies 
tegelijk vervullen bij verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden. De database dient het 
vastleggen van deze relaties, hun onderlinge verbanden en de contactpersonen mogelijk te maken. 
Er dient een eenvoudige opvraagmogelijkheid te zijn voor de contactpersonen van een specifieke 
organisatie of samenwerkingsverband, en omgekeerd voor de functies bij organisaties en 
samenwerkingsverbanden van contactpersonen. Ook de onderlinge bindingsstructuur van 
organisaties en samenwerkingsverbanden dient vastgelegd en op dezelfde eenvoudige manier 
opgevraagd te kunnen worden. 

Post In 

De huidige postboeken worden vervangen door één “Post IN” bestand, waarin relatiegebonden 
ingekomen post wordt gekoppeld aan de betreffende relatie. In de Post IN records wordt bovendien, 
voorzover van toepassing, vermeld door wie en op welke wijze het poststuk moet worden 
behandeld, op welke datum dat gebeurd moet zijn en welke anderen het kunnen of moeten inzien. 
Na afhandeling wordt de datum ervan ingevuld. 

Post Uit 

Vanuit de organisatie verstuurde stukken worden vastgelegd in het contactenbestand (zie hieronder) 
waarbij indien van toepassing een referentie naar het verstuurde document wordt opgenomen.  

Contacten 

Betekenisvolle contacten met relaties, zoals besprekingen, vergaderingen en uitnodigingen worden 
vastgelegd in een contactenbestand. In de contactrecords kunnen ook eventuele follow-up gegevens 
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worden vastgelegd. Daarop kan dan later weer worden geselecteerd. Bij het uitvoeren van mailings 
naar een geselecteerde doelgroep moeten aan de geselecteerde relaties automatisch contactrecords 
kunnen worden toegevoegd met daarin de mailgegevens. Daar kan dan later weer opnieuw op 
worden geselecteerd. 

Agenda 

Het plannen van groepsbesprekingen en vergaderingen aan de hand van de beschikbaarheid van de 
deelnemers wordt als functie opgenomen. Afspraken met relaties moeten na realisatie kunnen 
worden doorgeboekt naar Contacten.   

NB  Strikt genomen is dit geen databaseonderdeel omdat dit buiten het systeem om in Outlook kan worden geconfigureerd. 
Dat het hier is opgenomen komt door de doorboekfunctie. 

Afdelingsbestanden 

Relatiekenmerken die uitsluitend van belang zijn voor een bepaalde afdeling worden in 
relatie/afdelingsgebonden kenmerkbestanden vastgelegd. Deze bestanden hebben een 
afdelingsspecifieke structuur en worden door de betrokken afdeling zelf onderhouden. Specifieke 
afdelingsgebonden functies kunnen van deze bestanden gebruik maken. Of en in hoeverre gebruikers 
van andere afdelingen toegang hebben tot de gegevens in andere afdelingsbestanden wordt bepaald 
door de beherende afdeling.  

Verleende toegangsautorisaties worden vastgelegd in het autorisatiemodule. 

Projecten 

Projectgegevens worden gekoppeld aan de relatie waar ze bij horen: organisatie, particulier of 
samenwerkingsverband. Bij elk project worden, behalve de op dit moment  inde Access database 
vastgelegde gegevens bovendien opgeslagen: werkveld, activiteit, afdeling, locatie en besteedbaar 
budget.  

Documenten 

Documenten worden in een centraal documentbestand opgeslagen en bij aanmaak automatisch 
gekoppeld aan de relatie waar ze bij horen. Opzoeken, bewerken en delen wordt daardoor 
gemakkelijker. Onder documenten vallen alle bestanden die met een van de Officepakketten (Word, 
Excel, PowerPoint) zijn gemaakt of met een ander standaardpakket zijn te benaderen (zoals PDF-, 
BMP-,GIF-, MPEG- en MP3-bestanden). 

Algemene tabelvereisten 

Elk record dient bij eerste invoer en bij daaropvolgende mutaties automatisch voorzien te worden 
van invoer- en mutatiedatum en van de invoer- en mutatiebron (=de gebruiker die de invoer c.q. 
mutatie heeft gerealiseerd). Op deze gegevens moet in principe ook kunnen worden geselecteerd 
(zie Selectiemodule onder Systeemfuncties). 

Opzoektabellen  



 

47 

 

Uiteraard zullen binnen het systeem muteerbare en niet-muteerbare opzoektabellen voorkomen.  De 
muteerbare tabellen dienen door de organisatie zelf onderhouden te kunnen worden. 

Toegankelijkheid database 

De gegevens in de database moeten buiten de client applicatie om voor de organisatie vrij 
toegankelijk zijn (ODBC), zodanig dat daaruit zonder beperkingen en zonder gebruik van speciale 
programmatuur extra samenstellingen kunnen worden gegenereerd. 

In het algemeen dient het systeem zodanig opgezet te worden dat de noodzaak tot onderhoud door 
derden – waaronder begrepen de leverancier- tot een minimum beperkt blijft. 
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Bijlage III: Structuurschema augustus 2005 
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Bijlage IV: Workshop netwerken 
Op maandag 17 mei is er bij KCO een workshop gegeven door bedrijf Buzzychain over  netwerken. 
Omdat het voor mijn opdracht een relevant onderwerp leek, heb ik deelgenomen aan deze 
workshop.  

Buzzychain wil deze middag medewerkers van KCO bewust maken van het netwerken. Netwerken is 
net als ademen: ‘het is vanzelfsprekend en vaak is vergeten hoe belangrijk het is.’ 

De deelnemers aan de workshop moesten hun top vijf zakelijke contactpersonen opschrijven. Hieruit 
kwam bij KCO naar voren dat werknemers veel externe contacten hadden met experts (mensen met 
veel kennis) en personen met beslissingsbevoegdheid.  

Binnen KCO is er een tweedeling over het delen van netwerken. Er wordt aangegeven dat sommige 
werknemers een netwerk zien als zijn of haar netwerk, terwijl een ander ieder zakelijk contact ziet als 
het netwerk van KCO. 

KCO heeft sinds een paar weken een Twitter-account. Deze heeft Sonja Paauw aangemaakt. 

Wat levert je netwerk op: 

• Geld 

• Kennis 

• Bekendheid 

Belangrijke tips van deze middag: 

- Wees niet te voorzichtig met het delen van contacten. Een goed netwerk kan tegen een 
stootje. 

- Ga ook eens met personen netwerken die buiten je gebruikelijke groepen liggen. Op deze 
manier kun je je horizon verbreden en verschillende kwaliteiten aan je netwerk toevoegen. 

- Steek tijd in het onderhouden of opzetten van virtuele netwerken. De tijd die je hierin stopt 
loont. 

- Voorzie je netwerk af en toe eens van gratis diensten of giften. Op deze manier krijgen 
mensen een soort van schuldgevoel, waardoor ze je misschien later iets teruggeven. Dit kan 
op verschillende manieren.  

- Ga na wat je contactmomenten hebben opgeleverd. Het is belangrijk te weten waarvoor je 
netwerkt. 
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Bijlage V: Interviews medewerkers 
Voor de interviews onder de medewerkers is zoals gezegd gebruik gemaakt van ‘De waarde van 
Informatie’ geschreven door Ton Spil, Margreet Michel-Verkerke en Roel Schuring. Deze literatuur is 
gebruikt om de interviews te structureren. De medewerkers die zijn geïnterviewd zijn: 

• Franjola van Hellemond-Kreeuseler (projectleider musea en erfgoed) 

• Jannie ten Hove (Adviseur Cultuureducatie) 

• Iris Offringa (Adviseur Amateurkunst) 

• Aranka de Cock Buning (Receptioniste) 

• Henriëtte Tavenier (Adviseur BKV) 

• Sonja Paauw (Communicatieadviseur) 

• Jan Wolbink (Facilitair Medewerker) 

• Let Geerling (Adviseur Kunst, Cultuur en Openbare Ruimte) 
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Bijlage VI: Samenvatting interviews medewerkers  
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