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Intranet van Hutspot doet alles in de cloud

Intranet is nog steeds het meest populaire middel voor IC, zo bleek ook uit het 
Trendonderzoek Interne Communicatie dat in het vorige nummer van dit blad 
werd gepubliceerd. Maar wie dieper kijkt, ziet bij veel organisaties vooral nog 
een digitaal prikbord. Zo niet bij Hutspot en hun intranet De Keuken, een mix 
van verschillende webapplicaties op het gebied van communicatie. 

 INTRANET HUTSPOT WINT INTERACTIVE AWARD
 EEN MIX VAN OPEN SOURCE WEBAPPLICATIES
 RESULTAAT: BETER EN EFFICIËNTER SAMENWERKEN

Intranet mag dan voor veel organisaties nog steeds het belang-
rijkste IC-middel zijn, het is helaas ook vaak verworden tot een 
plek waar leidinggevenden hun mededelingen achterlaten. 
Eenrichtingsverkeer voor ‘boodschappen van bovenaf’ waar-
door het teamgevoel ver te zoeken is. En als er dan al plaats is 
voor een lichtere noot – foto’s van een personeelsfeestje, of een 
verjaardagskalender – moet je als gebruiker diep zoeken om 
het ergens in de structuren van de site te vinden. Voor het da-
gelijks werk is het klassieke intranet vaak niet relevant. En van 
interactie is meestal al helemaal geen sprake. Kortom: het ge-
middelde intranet is nog erg web 1.0. Privé wordt er al volop 
gechat, gepost en gedeeld via platforms als Facebook, Twitter 
en Hyves; op het werk is die mogelijkheid tot virtueel delen 
vaak nog niet voorhanden.
Organisatiebureau Hutspot pakte de uitdaging op om de mu-
ren tussen sociale en interne media te slechten. Samen met 
ontwerpbureau Tam Tam/Mixit dachten zij na over een plek 
waar alle medewerkers terechtkunnen voor zowel werkinhou-
delijke als collegiaal-sociale onderwerpen. Uit deze samenwer-
king kwam De Keuken. Aanleiding voor het project was een 
kritische blik naar het eigen intranet. Suzanne van Kinderen, 

oprichter van Hutspot: ‘Wij helpen organisaties met advies over 
onder meer het Nieuwe Werken. De de!nitie hiervan is heel di-
vers, maar het is onze overtuiging dat het wel veel meer is dan 
alleen handigheidjes voor thuiswerken zodat je niet in de !le 
hoeft te staan. Het gaat echt om de samenwerking tussen me-
dewerkers en een nieuwe kijk daarop. Als Hutspot geloven we 
erg in het principe “practice what you preach”, dus hebben we 
een kritische blik geworpen op hoe wij zelf dat Nieuwe Wer-
ken invullen.’

Maatwerk-cloud
Daar kwam uit dat Hutspot hard toe was aan een nieuw intern 
communicatiekanaal. ‘Wij hadden een traditioneel intranet met 
een inlog en een aantal toepassingen’, vertelt Van Kinderen. 
‘Zo konden er wel al documenten worden gedeeld, maar het 
was erg gefragmenteerd. We wilden dat alles op een plek te 
vinden zou zijn, als in een cloud. Met die wens zijn we naar 
Tam Tam/Mixit gestapt: we willen overal altijd bij kunnen, zon-
der restricties. En niet alleen documenten, ook de administra-
tie, agenda en socials moeten voor iedereen te gebruiken zijn. 
Dit idee past goed bij de manier van werken bij Hutspot. We 
werken als organisatie letterlijk en !guurlijk samen aan de 
keukentafel. Geen politiek gedoe, geen geheimen. Contact is 
heel belangrijk in deze werkwijze. Dat moest virtueel worden 
gefaciliteerd. En dan niet vanuit een klassiek ICT-standpunt, 
van “dit is wat er is, dus dit is wat we nemen”, nee, echt puur 
vanuit onze eigen behoeften.’
Niet zomaar een intranetsite dus, maar een ‘maatwerk-cloud’, 
was de vraag van Hutspot. Zo ontstond De Keuken: de naam 
die bedacht werd voor het ‘intranet 2.0’ van Hutspot. De Keu-
ken werkt als volgt: via één login komen de medewerkers in 
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een omgeving waar alles kan worden gedeeld. Digitale factu-
ren worden met de betrokken personen opgesteld, de agenda 
kan live worden ingekeken en documenten kunnen tegelijker-
tijd worden bekeken en bewerkt. Maar er kan ook met elkaar 
worden gechat of foto’s worden gedeeld. Zo wordt de virtuele 
omgeving bijna een fysieke omgeving waar allerlei mogelijke 
vormen van communicatie aanwezig zijn.

Einde van ‘reply to all’
Hutspot werkt nu ruim een half jaar met De Keuken. Hoe be-
valt het? Van Kinderen: ‘Het is veel aangenamer werken. Als 
iemand een gemeenschappelijke vraag heeft, wordt die in De 
Keuken gesteld en gedeeld. Dat vervangt die irritante “reply to 
all”-mailtjes waar je inbox van volloopt. Documenten worden 

samen in Google Docs bewerkt en pas opgemaakt als ze de!-
nitief zijn. Dus je hebt niet meer van die Word-documenten met 
rode strepen erdoorheen.’ 
In hoeverre is volgens haar een systeem als De Keuken ge-
schikt voor andere organisaties? ‘Het is wennen. Je moet 
 ertegen kunnen om op een open manier te werken. Maar uit-
eindelijk gaat het wel allemaal deze kant op: de nadruk ligt 
steeds meer op het doel en niet op de weg ernaartoe. Je hoeft 
je dus niet steeds onderweg te verantwoorden hoe je iets hebt 
gemaakt. Daarom mag iedereen ook zien wat iedereen aan het 
doen is terwijl het nog “work in progress” is. Maar ik onder-
schat niet dat dit voor organisaties een hele cultuurverande-
ring kan zijn. Ik zou dan vooral veel tijd steken in het  begeleiden 
van de medewerkers bij de implementatie ervan. Uiteindelijk 
zijn de resultaten ernaar: wij werken niet alleen prettiger sa-
men, maar ook ef!ciënter en dat zie je terug in de uren.’

Open source
Technisch gezien is De Keuken niet meer dan een slimme en 
gebruiksvriendelijke integratie van verschillende online tools 
en platformen, legt Bjorn van Raaij, partner bij Tam Tam/Mixit 
uit. ‘De Keuken is heel erg bedacht vanuit de instrumenten die 
de klant echt nodig heeft. Daarbij hebben we zoveel mogelijk 
gezocht naar goed werkende webapplicaties zoals het docu-
mentendeelplatform Google Docs en open source-oplossingen 
zoals het blogplatform Wordpress. Dit zijn lichtgewicht ge-
bruiksvriendelijke tools die zich hebben bewezen in de prak-
tijk. Het is mooi om hier mee te werken. Als je voor “one size 
!ts all”- pakketten kiest, zit je vast aan wat die kunnen en moet 
je ook nog iedere zoveel jaar updaten. Het zijn gesloten syste-
men, terwijl een samenwerkomgeving als De Keuken juist heel 
"exibel moet zijn. Het mooie is dat we op die manier, samen 
met Hutspot, een organisch geheel hebben kunnen creëren dat 
zich kan aanpassen aan de organisatie naarmate deze groeit 
en ontwikkelt. Ik denk dat het op een positieve manier hun in-
terne samenwerking heeft beïnvloed.’ 
Van Kinderen zegt over de inzet van technologie in hun eigen 
interne organisatie: ‘Techniek kan het moment van een cul-
tuurverandering een impuls geven. Het kan een prikkel zijn. 
Met De Keuken kan iedereen bij elkaar in de keuken kijken. 
Daarbij heb je een sterke eigen maar ook een vergrote gedeel-
de verantwoordelijkheid. Ik denk ook dat dit een onderdeel is 

De Keuken werd onlangs bekroond met de Dutch Interactive 
Award in de categorie Best Intranet. De case is te bekijken op 
http://www.dutchinteractiveawards.nl/nominees-2011/detail/
hutspot/

024-025_IC04ART02.indd   25 15-07-2011   15:57:58


