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Kennismanagement anno nu draait om het scheppen van een optimale omgeving voor het activeren

van kennis – in de breedste zin van het woord. Het creëren van een dergelijke optimale omgeving

heeft vele dimensies. Er zijn dan ook ontelbare manieren waarop je dit kunt vormgeven.

 

Wat zijn nou concrete voorbeelden van middelen en instrumenten die je kunt inzetten? Welke oplossingen zijn

er te bedenken? En wat zijn de bijbehorende lessons learned? Op basis van drie buttons (technologie, mens en

organisatie), worden in deze reeks van drie artikelen praktische voorbeelden van oplossingen beschreven: ter

inspiratie! In dit eerste deel: technologie – voorbeelden van concrete kennismanagementoplossingen op het

gebied van ICT.

 

Drie kennismanagement-buttons

Er zijn verschillende ‘knoppen’ waaraan je kunt draaien om

kennismanagement toe te passen. De drie knoppen (de

buttons: technologie, mens en organisatie) geven de

verschillende dimensies aan van waaruit een optimale

omgeving voor kennismanagement gecreëerd kan worden.

Deze verschillende invalshoeken bieden samen een oneindige

variëteit aan oplossingen.

In dit eerste deel gaan we in op de button technologie, met

praktische voorbeelden van kennismanagementoplossingen

op het gebied van ICT. Na een korte inleiding over de eerste

generatie ICT-oplossingen worden concrete voorbeelden van ICT-oplossingen anno nu beschreven, en een

drietal trends. Het geheel wordt afgesloten met vier lessons learned: zaken om rekening mee te houden bij het

inzetten van ICT voor kennismanagement.

 

De eerste generatie IT-oplossingen

De eerste generatie kennismanagement (begin jaren negentig) was vooral gericht op het opslaan, toegankelijk

maken en distribueren van expliciete kennis. Kennis werd opgeslagen in informatiesystemen, kennisbanken of

databases, met als doel: de juiste kennis op de juiste plaats op het juiste moment. Deze informatiesystemen,

kennisbanken en databases kwamen in vele varianten. Van documentmanagementsystemen tot online

bibliotheken, information research centers en portals.

ICT -oplossingen werden vooral ontwikkeld voor betere toegang tot informatie, voor archivering en om slim te

kunnen zoeken naar informatie. De nadruk lag vaak op effectief en efficiënt (her)gebruik van kennis. Ook de

eerste generatie intranetten werd vooral gebruikt om informatie op te slaan en toegankelijk te maken,

bijvoorbeeld werkprocessen, nieuws en informatie over bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering. Daarbij

werd dit soort systemen vaak gekoppeld aan manieren om informatie te distribueren (bijvoorbeeld in de vorm

van e-mail nieuws) en profielen van mensen (in de vorm van kenniskaarten, smoelenboeken, en dergelijke).

Dit soort oplossingen wordt nog steeds veel ingezet en kan in sommige gevallen ook zeker waardevol zijn.

Echter, in niet alle gevallen werk(t)en ze optimaal (zie de alinea lessons learned) en met de huidige technologie

zijn de mogelijkheden uitgebreid, waarmee ook de kijk op kennismanagement is veranderd.

 

Nieuwe(re) technologie

Met de huidige generatie internettechnologie is het mogelijk om interne en externe kennisstromen sneller,

innovatiever, flexibeler en creatiever te kunnen organiseren. Kennismanagement is met de web 2.0-technologie
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meer een sociaal proces geworden van samenwerken, waarbij de opbouw van de kennisverzameling meer

direct in de handen ligt van de eindgebruikers in plaats van ‘kennismanagers’. Kennismanagement wordt meer 

bottom-up benaderd en met behulp van web 2.0-toepassingen kunnen meer persoonlijke tools worden ingezet,

die mensen direct ondersteunen in hun werk. Hierbij wordt meer ingegaan op het stimuleren van interactie en

het gebruik van sociale software-tools binnen organisaties.

 

Concrete web 2.0-toepassingen

Met de komst van de nieuwe (2.0) technologie, is niet alleen de benadering van kennismanagement veranderd,

ook de mogelijkheden zijn enorm toegenomen; vooral omdat er vele gratis of goedkope tools beschikbaar zijn,

die simpel in te zetten zijn en de mogelijkheid bieden om tools uit te proberen.

In het onderstaande overzicht is een aantal concrete voorbeelden van dergelijke goedkope (of zelfs gratis)

ICT-oplossingen beschreven, die door organisaties in de praktijk worden ingezet voor

kennismanagementdoeleinden..

> Wiki's . Wiki’s zijn eigenlijk niets meer dan websites die mensen zelf kunnen wijzigen. Wiki-technologie wordt

door organisaties op vele manieren ingezet. Bijvoorbeeld voor FAQs (vragen & antwoorden), glossaries, als

linkapplicatie met links naar bijvoorbeeld standaarden, procedures en/of mensen of als database voor ideeën.

Voorbeelden van applicaties (ook open source), zijn bijvoorbeeld hier te vinden.

> Online communities (of practice).  Online omgevingen waar mensen op afstand met elkaar worden

verbonden om kennis te delen, samen te werken en/of te discussiëren. Los van specifieke interne

softwaresystemen zijn er vele gratis online afgeschermde omgevingen waarvan gebruikgemaakt kan worden.

Voorbeelden van gratis tools: Google+ kringen, Facebook lijsten, Linkedin groepen, Google discussie groepen,

Ning.

> Online informatie delen en/of samenwerken. Ook om online documenten of andere informatie te delen

en/of samen te werken, zijn er vele mogelijkheden. Voorbeelden van gratis tools: Dropbox, Google docs,

Evernote.

> Microbloggen/chatten . Communiceren door korte berichten te sturen; om te netwerken, nieuws te delen,

te attenderen op websites, meningen te vragen. Voorbeelden van (gratis) tools: Yammer, Twitter

(afgeschermd).

> Blogs . Blogs worden ingezet om kennis te delen, door mensen hun verhaal

te laten vertellen en te laten schrijven over bijvoorbeeld nieuws, over wat hen

bezighoudt, geleerde lessen en tips & tricks. Voorbeelden van gratis blog tools:

Wordpress, Blogger.

> Social bookmarking . Social bookmarking wordt ingezet als ‘linkapplicatie’:

een manier om links (bladwijzers, favorieten) met elkaar te delen en hier

trefwoorden aan toe te kennen (labels, tags, metadata). Een voorbeeld van

een gratis tool: Delicious. Naast concrete applicaties wordt social bookmarking

tevens steeds meer toegepast naast, of zelfs in plaats van voorbedachte

taxonomieën.

> Video’s . Tegenwoordig kan iedereen eenvoudig snelle filmpjes maken.

Bewegende beelden worden succesvol ingezet om kennis te delen, door mensen bijvoorbeeld filmpjes te laten

maken van verhalen, presentaties, cursussen, een dag uit het werk van…, excursies, et cetera. Video’s zijn

tevens erg geschikt voor het overdragen van vaardigheden en instructiemateriaal. En ze kunnen desgewenst

eenvoudig gedeeld worden met de rest van de wereld. Voorbeeld van gratis publicatietool: YouTube.

> Foto’s/tekeningen . Ook stilstaande beelden kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij

kennismanagement. Immers, a picture says more than a thousand words. Door de technologische

mogelijkheden neemt de ontwikkeling van de beeldcultuur grotere vormen aan: visuele beelden spelen steeds

meer een rol in communicatieve situaties. Voorbeelden van gratis publicatie tools: Flickr, Pinterest.

> Profielen . Zakelijk gebruikmaken van bestaande technologieën voor sociale netwerken (zoals Linkedin en
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Facebook), om mensen en expertise te vinden en te verbinden.

> Teleconferencing . Op afstand vergaderen en live kennisdelen, met beeld en met meerdere mensen

tegelijk. Voorbeeld van gratis tool: Skype.

> E-nieuws . Er zijn vele nieuwsvoorzieningskanalen om mensen intern of extern nieuws aan te bieden.

Bijvoorbeeld directe nieuwsbrieven (voorbeeld tool: Mailchimp) en/of gepersonaliseerd nieuws (met of zonder

persoonlijke notificaties) via intranetten, RSS. Of bijvoorbeeld via gratis sites als scoop.it.

> Online Presentaties. Online live presentaties op afstand bijwonen en/of presentaties beschikbaar stellen.

Voorbeelden van gratis publicatie tools: Slideshare, Prezi.

 

In dit overzicht zijn de losstaande applicaties genoemd. Er zijn tegenwoordig vele ‘kant-en-klare’ systemen op

de markt (waarvan SharePoint wellicht een van de meeste bekende is), waarin een combinatie van deze

oplossingen kan worden opgenomen. Vaak ook in combinatie met, of gekoppeld aan, bestaande (eventueel

eerste generatie) systemen, zoals document management of intranet.

 

Trends

Naast de bovengenoemde mogelijkheden, zijn er andere bewegingen te zien van oplossingen die door

organisaties steeds meer ingezet worden. Ik noem er drie:

> Serious games . Serious gaming kan vooral waardevol zijn bij kennismanagement als het gaat om impliciete

kennis: het aanleren van vaardigheden en het opdoen van ervaring. Je zou dit kunnen vergelijken met een

vluchtsimulator voor piloten. Door de realiteit na te bootsen en te oefenen in een virtuele omgeving.

Bijvoorbeeld voor het opdoen van projectmanagementvaardigheden (zie bijvoorbeeld hier). De ontwikkelkosten

van (digitale) serious games zijn vaak hoog. Voor veel partijen zijn games dan ook pas interessant als het aantal

gebruikers of het belang van goede oefening in de praktijk groot is. Bijvoorbeeld bij de krijgsmacht of in de zorg,

voor training en opleiding.

> E-learning . Ook het aanbieden van corporate e-learning (eigen online opleidingen en cursussen) wordt in de

praktijk steeds meer toegepast. Het simpelweg omzetten van een ‘offline’ cursus naar een ‘online’ variant is

technisch vrij eenvoudig te realiseren, echter de ontwikkeling van eigen grootschalige opleidingsprogramma’s

(e-campus, e-academy) die werkelijk ontworpen zijn om optimaal op afstand te leren, kan kostbaar zijn.

Vooralsnog wordt dit daarom nog vooral ingezet in grotere organisaties.

> Verbinding met ‘de buitenwereld’. De voorbeelden in dit artikel zijn vooral gericht op het interne

kennisdelen. De tijden zijn echter veranderd en steeds meer organisaties beseffen dat verbinding met ‘de

buitenwereld’ een belangrijk element is in succes: om bij te blijven, te innoveren en aan te sluiten bij de

veranderende behoeften en eisen. We verwachten dat we online dingen kunnen regelen, dat organisaties

aanwezig zijn in de online wereld, en dat ze luisteren en reageren. Bij ICT-oplossingen voor verbinding met ‘de

buitenwereld’ kun je bijvoorbeeld denken aan sociale media, extranetten (delen van intranet toegankelijk

maken voor klanten, partners, leveranciers of anderen buiten de organisatie), systemen om samen te werken

met externen (zoals hierboven beschreven) of platformen voor co-creatie (zoals het platform van Dell waar

mensen ideeën over Dell-producten en diensten kunnen inbrengen of Outfox waar bedrijven en topstudenten

elkaar vinden.

 

Lessons learned

Het inzetten van technologische hulpmiddelen is over het algemeen vrij

eenvoudig te realiseren. Het inzetten van ICT-middelen die in de praktijk ook echt

werken, blijkt lastiger. Dit kan vele redenen hebben. Hieronder een viertal lessons

learned:

> Integreren in dagelijks werk.  In de praktijk (vooral bij de eerste generatie

ICT-oplossingen) werken vele systemen niet optimaal: ze worden te weinig gebruikt en/of het blijkt bijvoorbeeld

lastig om de content up-to-date te houden. Een belangrijke oorzaak hiervan is, is dat dit soort oplossingen vaak 
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top-down is ontwikkeld en is ingericht op manieren die niet passen bij de manieren van denken en werken van

mensen. Een andere belangrijke oorzaak is dat dergelijke systemen vaak geen onderdeel uitmaken van het

dagelijkse werk van mensen. Mensen moeten allerlei extra handelingen verrichten, zoals het updaten van hun

profielen en kenniskaarten en/of het plaatsen van documenten in aparte systemen. De ervaring leert dat het

zorgen dat een ICT-oplossing een ‘natuurlijk’ onderdeel is van het dagelijkse werk, een belangrijke bijdrage kan

leveren aan het succes.

> Een mix van middelen bieden. Zoals in het artikel Help, kennis wordt niet gedeeld. En nu? is beschreven,

wordt in de praktijk nog vaak een beperkt aantal middelen ingezet. “Het punt is dat iedereen anders werkt. Er is

dan ook een extreme diversiteit aan behoeften – zowel met betrekking tot de manier van kennis brengen en

kennis halen, als de middelen die hierbij gebruikt kunnen worden. (…) Een extreem divers behoeftepatroon,

waar in de praktijk nauwelijks rekening mee gehouden wordt.” Bij het inzetten van één centraal systeem, zal er

altijd een grote groep mensen zijn bij wie dit niet aansluit en die je dus niet meekrijgt. De kunst ligt in het

aanbieden van een mix van middelen, die je dan – indien gewenst – met elkaar verbindt.

> Simpel en goedkoop proberen.  Veel 2.0-technologieën worden goedkoop of zelfs gratis aangeboden. Dit

geeft de mogelijkheid om een grote variëteit aan middelen uit te proberen voordat er serieus geïnvesteerd gaat

worden. Als iets niet werkt, stop je er mee. Als het wel werkt, kun je de tools verder professionaliseren; door het

op maat te maken of aan andere systemen te verbinden.

> De oorzaken kennen.  Een van de belangrijkste redenen van het mislukken van

kennismanagementinitiatieven is dat er interventies worden gepleegd op symptomen, en niet op de oorzaken.

Er worden vaak snelle conclusies getrokken en voor de hand liggende oplossingen bedacht. Dat is logisch, want

zo werkt ons brein: we willen nu eenmaal graag snel naar een closure, een oplossing. Een oplossing zal echter

alleen werken als je weet wat het werkelijke probleem is en vooral ook de oorzaken kent. Je kunt een geweldig

ICT-systeem neerzetten, maar als je niets doet aan de achterliggende oorzaken waarom mensen geen kennis

zouden willen/kunnen delen, dan sta je met lege handen. Dat betekent dat voor je ook maar met iets begint, je

het antwoord moet vinden op de vragen: Wat is nou eigenlijk het echte probleem? Waarom is het een

probleem? En hoe komt dat? Wat zijn de achterliggende oorzaken? (en die oorzaken zitten vaak niet op de plek

waar de ‘pijn’ zichtbaar is!) (lees hier meer over in de artikelen Help, Kennis wordt niet gedeeld. En nu? en 

Kennismanagement anno nu)

 

ICT en meer

In dit artikel is een aantal voorbeelden gegeven van concrete ICT-oplossingen. Welke oplossingen succesvol zijn,

is afhankelijk van vele factoren, zoals het werkelijke probleem, de oorzaken en het doel (Wat wil je ermee

bereiken?). Ook de cultuur, structuur en omvang van een organisatie spelen een grote rol. Wat in de ene

organisatie werkt, kan in een andere organisatie geen enkele waarde opleveren.

In de praktijk zien we vaak een dominante focus op ICT als het om kennismanagement gaat. Waarschijnlijk komt

dit onder andere omdat een ICT-oplossing tastbaar, concreet en over het algemeen vrij eenvoudig te realiseren

is. En technologisch is alles mogelijk; we kunnen vrijwel alles maken. En dus alles oplossen. Toch?

Veel oplossingen zijn echter te vinden in zaken die niets met ICT te maken hebben. Kennismanagement vraagt

om een combinatie van technologie én mensen én organisatie. Alles hangt met alles samen en daarom is het

zinvol altijd om aan meerdere knoppen tegelijk draaien. Daarom in het volgende IK magazine, deel 2 van

kennismanagementoplossingen anno nu: organisatie. Wederom, ter inspiratie!
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Bovengenoemde voorbeelden zijn onder meer ontleend uit het boek 15

praktijkverhalen over kennismanagement. De tweede druk is onlangs uitgekomen en 

hier te bestellen.

 

terug naar de inhoud
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