
Niemand kijkt tegenwoordig dus
nog op van een Nederlandse
politicus die via zijn persoonlijke
website zijn partijprogramma
toelicht, standpunten verdedigt en
vragen van bezoekers beant-
woordt. Toch blijft het één van de
mooiste bewijzen van de veran-
deringen die het Internet teweeg
heeft gebracht. i-Concept was
enkele jaren geleden al betrokken
bij de bouw en het onderhoud van
de campagnesite voor de VVD.
Eerder dit jaar ontvingen wij de
opdracht om ook voor leden van
de tweede kamerfractie een per-
soonlijke website te bouwen.

Zo ontwikkelde i-Concept onder andere
voor Jozias van Aartsen (fractie voorzitter)
en Paul de Krom (energie, luchtvaart,
milieu en Rotterdam) een passende website
met functionele beheeromgeving. Met be-
hulp van deze uitgebreide beheerapplicatie,
ontwikkeld op basis van onze i-Engine
intranet technologie (www.i-engine.nl),
kunnen fractieleden en hun medewerkers
de persoonlijke websites up-to-date houden.

Zo kunnen zeer actuele nieuwsfeiten direct live
worden gezet zonder tussenkomst van een
programmeur. Ook de agenda van de kamer-
leden kan op eenzelfde wijze actueel gehouden
worden.

• Bezoek Arbeidsmarkt.com tijdens P&O Totaal 2004
• Studywiser.com in Europees e-learning consortium
• WebInspect toetst uw webkwetsbaarheid

• Websites voor VVD 2e kamerleden
• NEO, het ware intranet
• Kennisalliantie Zuid-Holland
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In februari is het i-Concept team verder
versterkt met de talenten Philip Boekholt
en Angelica Sukhai. Philip zal zich
hoofdzakelijk richten op de technische
realisatie van nieuwe i-Engine applicaties
met speciale aandacht voor intelligent soft-
ware agents. Angelica zal starten als service-
deskmedewerker van Arbeidsmarkt.com,
ework.nl en hrmsupport.com.

i-Concept team uitgebreid

Spammende Amerikaanse presidentskandidaten, bloggende raadsleden, lokale
e-democracy toepassingen en politieke forumdiscussies. Eén ding is duidelijk:
De politiek is ingeburgerd op het Internet

Overstag

Vanaf de start in 1997 zijn we met i-Concept
bijna dagelijks bezig met de optimalisering
van intranetprojecten. Grondigheid en zorg-
vuldigheid wonnen het altijd nog van de
drang om zo snel mogelijk met bouwen te
beginnen. Gedisciplineerd volgden we de
route van procesanalyse, business require-
ments analyse... helemaal tot testen, roll-
out, training en nazorg. Maatwerk van A tot
Z, want elke klant is anders en zo ook het
project. Toch bekroop mij in de loop der
jaren steeds meer een akelig déja-vu gevoel.
Nou is het logisch dat bedrijven met dezelf-
de communicatieproblemen kampen. Echter,
dat men massaal voor dezelfde oplossings-
richting kiest, is minder vanzelfsprekend en
zette me aan het denken. Zijn de tijd-
rovende en kostenverslindende oriëntatie-
en inspraakronden zinvol of zinloos?

Persoonlijk denk ik dat het wel efficiënter
kan en dat de klant tegen zichzelf in
bescherming moet worden genomen voor
overdreven veel inspraak.  Uit ervaring blijkt
namelijk dat de basis van een intranet bij
veel organisaties overeenkomt. Wij ont-
dekten verder dat stroef draaiende intranet-
projecten het beste weer vlot konden
worden getrokken door projectleden uit te
nodigen in een basisversie van het beoogde
intranet. De specifieke functionaliteits-
wensen (waar het echt om draait) konden
hierna juist veel eerder worden geïdenti-
ficeerd en ontwikkeld tot maatwerkappli-
caties. 

Ik had ooit een diepgewortelde vrees voor
standaardoplossingen (aangestoken door
een oudaandeelhouder die van Cap Volmac
kwam). Door het succes van bovenstaande
„best practise” werkmethode ben ik daar nu
van bevrijd. Met de lancering van Neo (zie
pagina 2) is i-Concept echt overstag. We
krijgen met deze basisintranet aanpak meer
vaart in de beginfase van een intranet-
project en het specifieke (maat)werk kan
dan eerder beginnen. Inderdaad, het blijft
maatwerk. 

drs. Albert F.J. Bausch
algemeen directeur

Binnenkort gaan de betreffende sites online en
kunt u de reacties, standpunten en correspon-
dentie van deze VVD volksvertegenwoordigers
op de voet volgen. Zet u www.joziasvanaartsen.nl
en www.pauldekrom.nl maar alvast in uw
favorieten.



LRWA: intranet en website applicatie
LRWA IT Investeringsadvies gebruikt Neo voor
de intranetfunctionaliteit en om de publieke
website te onderhouden. Hierdoor kregen de
leden van de organisatie direct de beschikking
over relatie-, agenda- en documentbeheer. Een
verstandige keuze, want LRWA kan het weten.

Gemeente Warmond: intranet
Bij veel gemeenten is het besef van de
voordelen van een intranet wel aanwezig, maar
kan men de verleiding om langdurig te
oriënteren helaas niet weerstaan.
Gemeente Warmond toont aan dat zorgvul-
digheid en daadkracht hand in hand kunnen
gaan en gebruikt het Neo intranet voor 35
werkplekken om praktijkervaring op te doen,
zonder eerst grote investeringsbesluiten te
hoeven nemen.   

HES: ledenbeheer en extranet/website
Bij een alumnivereniging weet men als geen
ander hoe belangrijk en tegelijkertijd
tijdrovend het beheer van adressenbestanden
is. Met de inzet van Neo als extranet en
website kreeg men een professionele backoffice

omgeving voor correspondentie en de
gebruikersfunctionaliteit om de eigen
adresgegevens te controleren en corrigeren.  

Sargas: Website in CMS
De Sargas Groep is een internationaal ope-
rerende onderneming die zich richt op
detachering, werving & selectie en interim-
management voor met name overheidsinstel-
lingen. Sargas gebruikt Neo voor het beheren

van de websites van enkele werkmaatschap-
pijen, waaronder Sociaal.nl en Sargas
Opleidingen (sargas.nl).

KA-International: Beheer online catalogus
Woninginrichter KA International is met 340
winkels in 43 landen vertegenwoordigd en
biedt via haar website inzicht in haar
uitgebreide collectie van gordijn- en
meubelstoffen, meubels en accessoires.

Fans van de bioscoopfilm “the Matrix” zullen de
naamskeuze Neo wel begrijpen. Neo is een exponent van
de nieuwste generatie intranets, met ongekende
flexibiliteit bij de functionaliteitsselectie en ongeëve-
naarde korte implementatietijd. Zonder investerings-
beslissingen, want Neo is te huur. Zonder risico, want Neo
mag meeverhuizen naar een server binnen uw eigen
bedrijfsnetwerk. De keuze om de i-Engine intranet
technologie ook in het ASP model te bieden is met
enthousiasme ontvangen. Bij veel organisaties verzandde
de oriëntatiefase namelijk in eindeloos durende
discussies zonder besluiten. Met Neo is het nu zelfs voor
de sceptici moeilijk om de voortgang te blokkeren.
Hieronder ziet u enkele recente voorbeelden van de inzet
van Neo voor intranet, extranet en content-management.

i-Engine is ontwikkeld op basis van het 3-tier model. Met deze state-of-the-art methode wordt
softwarematig een scheiding aangebracht tussen de gebruikersomgeving (user interface), de
business intelligence (middleware applicatieserver) en de data-opslag (relationele databases).
De i-Engine technologie concentreert zich op de middleware laag met de veelgeprezen,
krachtige en door experts tot defacto standaard uitgeroepen ColdFusion applicatieserver.

i-Engine kan hierdoor bijna traploos worden opgeschaald van low profile (combinatie Windows
2000/MS Access of Linux/MySQL), tot high end configuratie met clustering (bijvoorbeeld met
Oracle databases of op het Solaris platform).
Simultaan gebruik van honderden tot meer dan 1000 users is daardoor geen probleem. De i-Engine
broncode is goed overdraagbaar onder programmeurs vanwege het hoge SQL gehalte van de
ColdFusion technologie.

Onder de motorkap van i-Engine: de kracht van

Neo, het ware intranet



P&O Totaal biedt ideale mogelijkheden om uw
eigen plannen te toetsen en nieuwe ideeën op te
doen!

Niet altijd is er alle tijd om al uw stappen rustig
te evalueren in de huidige tijd van continue
organisatieverandering. En bovendien kunt u,
juist in een veranderingsproces, veel leren van
andermans ervaringen. Tijdens dit congres kunt
u uw plannen toetsen aan de kennis van voor-
aanstaande sprekers. En door de discussie met
andere deelnemers komt u terug met nieuwe
ideeën voor uw eigen organisatie. Kortom: een
efficiënte manier om uw HR beleid vorm te
geven en te toetsen!

Dit congres is bestemd voor (algemeen) direc-
teuren HRM en P&O, hoofden arbeids/perso-
neelszaken, divisiemanagers, hoofden opleidingen,
directeuren FEZ, beleidsmedewerkers, recrui-
ters, informatiemanagers e.d. uit het bedrijfs-
leven, non-profit organisaties en de overheid.

Het evenement staat onder de originele leiding
van uw dagvoorzitter Robert Benninga, directeur
Mindpower, spreker en inspirator op het gebied
van Leiderschap en Motivatie.

Deze onderwerpen en sprekers staan op de
congresagenda:
• Nieuwste juridische weetjes over… aanpassing

kantonrechtersformule (!?) & loondoor-
betalingstermijn en demotie & situatieve
arbeidsongeschiktheid door mr. P.C. Vas
Nunes, advocaat arbeidsrecht, Barents &
Krans Advocaten en Notarissen.

• Nieuwe arbowetgeving en arbobeleid door R.
Linschoten, Kroonlid SER, Extern Adviseur
Hudson, Voorzitter ACTAL (Ministerie van
Economische Zaken)

• Loopbaanbegeleiding en outplacement in
2010 door drs. R. Doornbosch, BMC Advi-
seurs voor Loopbaanmanagement.

Bezoek Arbeidsmarkt.com
tijdens jaarcongres P&O Totaal 2004

Congres “P&O Totaal”
op 25 mei 2004 in het 
hotel Okura te Amsterdam

• P&O Totaal is een overzicht van de
actuele ontwikkelingen in uw vak als
HR manager. In 1 dag hoort u een aan-
tal lezingen, zodat uw kennis van de
bepaalde deelgebieden weer helemaal
up-to-date is. 

• Datum: Dinsdag 25 mei 2004
• Locatie: Hotel Okura Amsterdam

Voor het meest recente programma en uw
inschrijving kunt u kijken op www.sbo.nl/
penototaal.htm of bellen met het Studie-
centrum voor Bedrijf en Overheid,
telefoon: 040-2974 888.

i-Concept zal als exposant vertegen-
woordigd zijn om de vernieuwde functio-
naliteit van Arbeidsmarkt.com, eWork.nl
en HRMsupport.com te demonstreren.

• Actualiteiten Arbeidsvoorwaardenbeleid door
R. Junge, managing partner pensions &
benefits, Hay Group bv.

• Praktijkcase: Internationaal Opleiden door
drs. Rob J.H. Veersma, European Learning
Network Manager, Shell International BV.
(onder voorbehoud)

• Bewezen technologie met 7 jaar
trackrecord 

• Ontwikkeld op industriestandaarden 
• Werkt op Windows/Solaris/Linux 
• Compatibel met alle gangbare databases 
• Modulair te implementeren 
• Stapsgewijs uit te breiden 
• Volledig op maat te maken 
• Bij Application Service Provisioning 

geen investering
• Overdraagbaar naar eigen servers, dus 

geen risico

het “3 lagen model” Waarom i-Engine?



De Kennisalliantie Zuid-Holland is
een netwerkorganisatie die inno-
vatie stimuleert door het bijeen-
brengen van vertegenwoordigers
uit ondernemingen, onderwijs,
onderzoek en overheden (de vier
O’s). De Kennisalliantie stimuleert
en faciliteert samenwerkingsver-
banden van innovatieve organisa-
ties die de ontwikkeling van nieuwe
Product-Markt-Technologie com-
binaties als einddoel hanteren. Tot
de partijen die financieel en organi-
satorisch bijdragen aan de werk-
zaamheden behoren de Provincie
Zuid-Holland, EU, Senter, univer-
siteiten, hogescholen en de grotere
gemeenten.

De Kennisalliantie Zuid-Holland is
pragmatisch en ambitieus. Met een
focus op de grootste sterktes in
combinatie met concrete kansen
worden die initatieven onder-
steund, waarvan op (middel)korte
termijn meetbaar resultaat mag

worden verwacht. Kortom, met
welke PMT-C’s scoort Zuid-
Holland goed en waarmee kunnen
we verder excelleren? Deze focus
resulteerde in de speerpunten E-
Government, Kennismanagement
en Connectivity. Vanwege het
regionale belang van transport zul-
len ook RFID-technologie en LBS-
diensten extra aandacht krijgen. In
het activiteitenplan tot 2005 is
ruimte gereserveerd voor thema-
bijeenkomsten, “lessons learned”,
haalbaarheidsstudies en het aan-
stellen van zogenaamde Link
Agents. Deze vertegenwoordigers
van de Kennisalliantie zullen pro-
actief bezig zijn met het stimuleren
en faciliteren van kennisdeling tus-
sen de 4 O’s, met als doel nieuwe
PMT-C’s.
i-Concept is in de persoon van
directeur Albert Bausch vertegen-
woordigd in de stuurgroep ICT en
Telecom. Meer informatie op
www.kennisalliantie.nl.

Studywiser.com
in Europees
e-learning
consortium 

Het Poolse Institute of Mathe-
matical Machines (IMM)
ontwikkelt Electronic Working
Positions Simulators (EWS). Dit
zijn programma’s waarmee
arbeidsgehandicapten worden
opgeleid voor telewerkbanen
zoals telemarketeer, receptionist,
vertaler/redacteur en helpdesk
medewerker. Binnenkort start
IMM een project waarbij de
EWS ontwikkelomgeving wordt
geconformeerd aan de e-learning
standaarden IMS en SCORM.
i-Concept is als projectpartner
gevraagd om deze nieuwe tech-
nologie te evalueren en zal in dat
kader ook leerinhouden ontwik-
kelen en via Studywiser.com aan
Nederlandse groepen cursisten
aanbieden.
Meer informatie op ldv.imm.org.pl
en www.studywiser.com.

Colofon

i-Concept biedt consultancy
en projectontwikkeling op
het gebied van eBusiness,
eHRM en eLearning. 

i-Concept InternetWorks BV
Bergweg 122
3036 BH Rotterdam

Tel. 010-4139444
Fax 010-4134999

internetworks@i-concept.nl
www.i-concept.nl

www.arbeidsmarkt.com
www.ework.nl
www.studywiser.com
www.i-engine.nl
www.hrmsupport.com

i-Concept actief in de
KennisAlliantie Zuid-Holland

Kort Nieuws

Voor werkgevers die op korte
termijn een aantal goede kandi-
daten voor hun vacature op ge-
sprek willen, is er nu het
Arbeidsmarkt.com maandabon-
nement!

Jaarabonnement € 125/mnd
Halfjaarabon. € 160/mnd  
Kwartaalabon. € 175/mnd
Maandabon. € 195/mnd nieuw

Een abonnement is inclusief:
- Onbeperkt berichten sturen

naar kandidaten
- 10 Vacatureplaatsen 
- Zelf beheren van vacatures
- Bedrijfsprofiel met link naar

eigen site 

Voor halfjaar en jaarabonnees gel-
den de volgende extra privileges:
- Logo bij bedrijfsprofiel 
- Onbeperkt vacatures plaatsen 
- Kandidaten via SMS benaderen
- Bezoekstatistieken per vacatu-

replaats 
- Naam en CV van kandidaat die

vacature bekijkt 
- Responstekst van kandidaat

die op vacature reageert

Meer informatie via:
010-4139425 of 
support@arbeidsmarkt.com

E-Business
bemiddelingsplatform
Het E-Business bemiddelingsplatform eWork.nl
telt inmiddels 4162 leden waarvan:
29% Project-mgr
18% Consultant
24% WebDeveloper
19% WebDesigner
10% Webmaster

Deze professionals werden in het afgelopen
halfjaar gekoppeld aan een gevarieerd aanbod
aanvragen met o.a. de volgende onderwerpen: 
VB Access SQL
JSP/Java/Linux
.Net expert
Unix Developer
Oracle Developer
Windows/DBA
Netcool
ColdFusion
Oracle/Magma
J2EE
SAP

Bel 010-4139444 of bezoek www.ework.nl voor
een uitleg en de tarieven.

WebInspect toetst uw webkwetsbaarheid 
i-Concept is onlangs toegetreden tot het
illustere gezelschap van WebInspect agen-
ten. Webinspect is het vlaggeschip van Spi
Dynamics en helpt organisaties bij de
inventarisatie van beveiligingsproblemen in
(maatwerk) webapplicaties en in het voor-
komen daarvan.

Met behulp van WebInspect kan i-Concept
een gedetailleerd beveiligingsrapport
genereren, waarmee kwetsbaarheden worden
blootgelegd. i-Concept levert vervolgens de
oplossing en doet suggesties ter optima-
lisatie van de beveiliging van website en
intranet.

Meer info op
www.spidynamics.com


