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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 In

het eerste deel werden oplossingen op het gebied van ICT beschreven. In dit tweede deel wordt ingegaan op

het onderdeel ‘organisatie’, met voorbeelden van organisatorische kennismanagementoplossingen. Ter

inspiratie!

 

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 tweede deel gaan we in op de button ‘organisatie’, met

praktische voorbeelden van kennismanagementoplossingen op het

organisatorische vlak. Na een korte inleiding worden voorbeelden gegeven op het gebied van beleid, structuur,

de fysieke omgeving, processen en activiteiten. Het geheel wordt afgesloten met vier lessons learned: zaken

om rekening mee te houden bij het inzetten van organisatorische oplossingen voor kennismanagement.

 

De button ‘organisatie’

Bij oplossingen in de categorie ‘organisatie’ kun je denken aan eigenlijk alles wat betrekking heeft op de

activiteiten of op de functie van het organiseren; de manier waarop dingen zijn georganiseerd. Het regelen,

vormgeven en inrichten. Kennismanagementoplossingen in de categorie ‘organisatie’ zijn dan ook oneindig. De

voorbeelden van organisatorische oplossingen zijn voor dit artikel onderverdeeld in een viertal aspecten: 1)

beleid en strategie, 2) de organisatiestructuur en rollen/taken, 3) de fysieke omgeving en 4) processen,

procedures en activiteiten. Al deze aspecten zijn van invloed op het creëren van een optimale omgeving voor

kennismanagement.

 

Beleid en strategie

Het eerste aspect betreft: beleid en strategie. Met het bepalen

van beleid en strategie, definieer je de richting: de doelen die je

met kennismanagement zou willen bereiken en de manier waarop

je dit gaat bereiken. Hoe ga je dit leiden, regelen, besturen? Wat

is het plan? Dat betekent onder meer het beantwoorden van

bekende richtingsvragen zoals: de missie (waarom), visie

(waarheen), de doelen (wat) en de strategie (hoe). Dat klinkt

mogelijk als een open deur, maar de keuze voor de manier

waarop kennismanagement vorm krijgt, hangt hier sterk mee samen.

In de meeste gevallen staat het behouden en/of vergroten van de marktpositie centraal, maar wat zijn de
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werkelijke doelen die je met kennismanagement wil bereiken? Gaat het bijvoorbeeld om tijd- en geldbesparing?

Om het verhogen van de kwaliteit, flexibiliteit, innovatie? En hoe kom je daar? Als een organisatie bijvoorbeeld

meer nieuwe kennis en ideeën wil ontwikkelen, dan zou het organiseren van processen waarin structureel

kennis wordt opgebouwd van belang kunnen zijn en een toekomstvisie om te bepalen welke kennis zou moeten

worden ontwikkeld. Wanneer er behoefte is aan meer samenwerking om beschikbare kennis te combineren, dan

zou het van belang kunnen zijn om te zorgen dat mensen weten wie over welke kennis beschikt en de focus te

leggen op interactie en communicatie. Wanneer er behoefte is om de beschikbare individuele kennis

toegankelijk te maken voor collectief hergebruik, dan zullen de acties mogelijk meer gericht zijn op het borgen

van kennis en het toegankelijk maken ervan. En als er behoefte is aan het distribueren van kennis, dan zou het

belangrijk kunnen zijn om te focussen op het organiseren van processen waarin kennis wordt gedistribueerd

naar degenen die over deze kennis moeten beschikken.

Kortom: de doelen die je met kennismanagement zou willen bereiken vormen de basis van de keuzes die

gemaakt worden over hoe je het vorm geeft. En dat betekent het definiëren van het ‘waarom’. Het formuleren

van deze concrete uitgangspunten heeft daarnaast als groot voordeel dat vanuit hier de waarde, het nut en de

noodzaak van kennismanagement uitgedragen kan worden. Kennismanagement is een abstract en weinig

aansprekende term en het nut moet volstrekt helder zijn als je mensen wilt ‘meekrijgen’ in deze beweging

(meer hierover volgt in het volgende artikel: deel III).

 

Organisatiestructuur en rollen/taken

Het tweede aspect gaat over de organisatiestructuur. Hierbij kun je denken

aan de manier waarop de organisatie is ingericht en hoe de verdeling van

taken, verantwoordelijkheden, coördinatie en afstemming is geregeld. Formele

organisatiestructuren zijn er vele soorten, bijvoorbeeld projectorganisaties,

netwerkorganisaties en lijnorganisaties. Is de manier waarop de organisatie

gestructureerd is optimaal voor het activeren van kennis? Ter inspiratie: een

aantal voorbeelden van manieren om de inrichting (structuur) vorm te geven.

■
Centraal georganiseerd . Een inrichting waarbij kennismanagement de verantwoordelijkheid is van

een afdeling, functionaris of projectgroep.

■
Decentraal . Een inrichting waarbij kennismanagement niet de verantwoordelijkheid van één

functionaris of afdeling is. Het uitgangspunt bij deze vorm is dat alle professionals (naast kenniswerkers)

ook allemaal kennismanagers zijn. Decentraal kennismanagement waarbij professionals zelf gezamenlijk

kennis ontwikkelen, delen en benutten. Een inrichting waarbij de mens centraal staat en er ruimte en

vrijheid is voor bottom-up-ontwikkeling.

■
Kenniscoördinatoren, kennismakelaars of kenniscoaches. Mensen die zijn aangesteld om – veelal

voor een bepaald kennisdomein – zich te richten op het verzamelen, structureren en bijhouden van het

betreffende domein en verbindingen te leggen.

■
Integraal onderdeel van lijnmanagement . Een inrichting waarbij het uitgangspunt is dat elke

manager op kennis stuurt als onderdeel van zijn/haar dagelijkse werkzaamheden.

 

Andere vormen zijn bijvoorbeeld het benoemen van een Taskforce Kennismanagement, het oprichten van een

projectgroep kennismanagement, een thinktank of klankboardgroepen. Maar er zijn vele andere vormen te

bedenken. Een mooi voorbeeld is de manier waarop het ProjectManagement Bureau (Gemeente Amsterdam)

het georganiseerd heeft. Hier is kennismanagement ondergebracht in het zogenaamde ‘PMB Leerhuis’. Dit

leerhuis valt onder de portefeuille van een van de directieleden en - naast de directie - zit een viertal

medewerkers in dit leerhuis. Afhankelijk van de onderwerpen worden ook stafafdelingen, universiteiten en/of

andere deskundigen bij het leerhuis betrokken.

Er zijn vele manieren om de kennismanagementorganisatie in te richten en de meningen over wat wel en niet

werkt, zijn verdeeld. Er bestaat niet één ‘juiste’ zienswijze; wat in de ene organisatie werkt, kan in een andere



organisatie geen enkele waarde opleveren. Ook omdat er naast de formele organisatie altijd nog de informele

organisatie is: de sociale structuur waarin mensen met elkaar samenwerken (hierover volgt meer in het

volgende artikel - deel III).

Opvallend is dat kennismanagement vaak (nog) geen vaste plaats in de bedrijfsvoering heeft. Dit is opmerkelijk,

omdat 70 procent van onze economie draait op diensten; organisaties waar kennis of informatie de

corebusiness is. Geen slecht idee om kennismanagement dan onderdeel te laten uitmaken van het strategisch

kader van de organisatie en te bepalen hoe kennismanagement hier een plaats in heeft. In organisaties waar

kennis of informatie de corebusiness is, zou kennis eigenlijk gezien moeten worden als serieuze productiefactor

en - net als andere beleidsprocessen- continu gemanaged moeten worden op strategisch niveau.

 

De fysieke omgeving

Het derde aspect betreft de fysieke omgeving. De fysieke

omgeving is niet te isoleren van de mentale, sociale en virtuele

en omgeving. Wat we doen vindt altijd plaats op een fysieke plek

en deze omgeving heeft invloed op ons; op onze stemmingen,

gedachten en de manieren waarop we werken. Alles - van het

uitzicht tot de hoogte van een plafond, de kleuren van de muren

en de meubels - heeft invloed op hoe we denken en ons voelen.

Veel kantoorruimtes werken echter eerder deprimerend dan versterkend. Ook als het gaat om het activeren van

kennis. Lange gangen met dichte deuren en vieze koffie hebben een totaal andere uitwerking dan open

ruimten, lekkere koffie (we praten nog even verder) en inspirerende ontmoetingsruimten.

Laten we het ProjectManagement Bureau nog een keer als voorbeeld nemen. Deze organisatie besteedt veel

aandacht aan een plezierige werkomgeving. Al in 1998 (!) werden flexibele werkplekken ingevoerd: een bonte

verzameling van verschillende werkhoekjes, met steeds weer een ander karakter. Iedereen kiest elke dag

opnieuw in wat voor sfeer of omgeving hij of zij wil werken. En of je die dag alleen of met collega’s wilt

samenwerken. Hierdoor ontstaan er telkens weer wisselende verbanden en vinden nieuwe ontmoetingen plaats.

En uit eigen ervaring weet ik dat wat een ontmoetingsplek/lounge met gevulde koelkast kan doen: een enorme

stimulans om met collega’s informeel de dag door te nemen, ervaringen te delen en elkaar te steunen en

helpen.

Omdat de fysieke omgeving van grote invloed kan zijn is het daarom geen overbodige luxe om eens goed te

bekijken of de werkomgeving eigenlijk wel motiverend en stimulerend werkt. Of werkt het juist remmend? Het

creëren van passende inspirerende en stimulerende fysieke plekken en het weghalen van de remmende

factoren, kan een waardevolle en versterkende bijdrage leveren aan kennismanagement.

 

Processen, procedures en activiteiten

Het laatste onderdeel van de button ‘organisatie’ betreft de processen, procedures en activiteiten. Op deze

gebieden zijn er ontelbaar veel mogelijkheden. En ook hier is het succes weer afhankelijk van vele factoren,

waaronder uiteraard ook weer het doel: wat wil je ermee bereiken? Ter inspiratie: een aantal voorbeelden van

processen, procedures en activiteiten die ingezet zouden kunnen worden.

■
Meester/gezel : impliciete kennis wordt vooral overgedragen door handelingen, door oefenen, ervaren

en reflecteren. Een manier om impliciete kennis over te dragen is om ‘junioren’ te laten leren van

‘senioren’, door mee te lopen, te observeren en door mee te doen. Vaak stelt de junior vooraf leerdoelen

vast, zodat de senioren concreet kunnen worden ingezet bij de ontwikkeling van deze doelen.

■
Loeren op locatie/Gluren bij de buren : met groepen collega's een kijkje nemen in de keuken van

anderen (andere afdelingen, organisaties, et cetera).



■
Leesclub:  bijeenkomsten waar de inhoud van boeken gedeeld wordt. Dit kan zowel op eigen initiatief

(iemand leest een boek en deelt de inhoud vervolgens met collega’s in de leesclub) of georganiseerd

(iedereen leest eenzelfde boek en gaat hierover in gesprek).

■
After Action Review : standaard evalueren van projecten door na afloop met het projectteam te kijken

naar de lessen die zijn geleerd (wat) en het leerproces (hoe en waarom). Op basis van de vier vragen:

Wat had moeten gebeuren? Wat is werkelijk gebeurd? Waarom waren er verschillen? Wat kunnen we van

deze ervaring leren?

■
Kenniscafé’s : bijeenkomsten waar mensen met elkaar op basis van één of meer thematische vragen in

gesprek gaan.

■
Informele face-to-face-momenten: momenten waarop mensen elkaar informeel ontmoeten, zoals vaste

wekelijkse/maandelijkse borrels, bedrijfsfeesten of -excursies

■
Vragenuur (peer assists): een vragenuur waarin je een specifieke vraag kunt voorleggen aan een

groep collega’s.

■
Bibliotheek/mediatheek : een passend aanbod van literatuur, video- en geluidsbanden en andere

audiovisuele media.

■
Kenniscreatieprojecten : projecten waarin specifieke onderwerpen in teamverband tot op de bodem

worden uitgediept.

■
Communities of practice: kennisgroepen of kenniskringen die zich bezighouden met een bepaald

kennisdomein. Online of offline. Structureel of tijdelijk. Formeel of informeel geregeld. In het formele

geval veelal gecombineerd met een duidelijk doel (bijvoorbeeld nieuwe kennis ontwikkelen of problemen

oplossen) en gestructureerde processen en vakontwikkelingsbijeenkomsten.

■
Innovatie oproepen : oproepen om met innovatieve ideeën te komen en deze uit te werken. Eventueel

in de vorm van een competitie, met een beloning.

■
Specifieke en/of eigen opleidingen : het inzetten van een eigen ‘academy’ met opleidingen die zijn

ontwikkeld door medewerkers zelf en waarin mensen kennis aangereikt krijgen die direct in de functie

toepasbaar is.

■
Presentaties/seminars/workshops: reguliere bijeenkomsten waarin deskundigen (in- of extern) over

een specifiek onderwerp hun kennis delen.

■
Themadagen: een of meerdere dagen waarin aan de hand van een specifiek thema gezamenlijk

ideeën/visies vorm worden gegeven.

■
Coaching: coaching op vakinhoud of vaardigheden. Door collega’s of externen. Individueel of in

groepsverband.

■
Intervisie: georganiseerde bijeenkomsten waarin in groepsverband kennis en ervaring wordt

uitgewisseld en waarin knelpunten en problemen in het werk worden besproken.

■
Beleidsdagen: (jaarlijkse) bijeenkomsten waarin medewerkers worden uitgenodigd om mee te praten

over het beleid.

■
Kennisproducten: producten zoals publicaties, magazines, flyers en brochures. Om kennis te delen met

‘de buitenwereld’ of in te zetten voor intern gebruik, in een meer aantrekkelijke vorm.

■
Leaving expert interview: een methode om de kennis van vertrekkende medewerkers niet verloren te

laten gaan. Hierbij wordt de vertrekkende medewerker of op een gestructureerde manier geïnterviewd

en de kennis wordt vervolgens opgeslagen en/of op andere manieren overgedragen.

■
Serious business simulations:  een vorm waarin realistische situaties en processen worden

nagebootst. Dit kan helpen om bepaalde vaardigheden, kennis, gedrag en/of houding te ontwikkelen. Of

om nieuwe inzichten te verkrijgen of kennis te leren toepassen.

 

Deze voorbeelden van processen, procedures en activiteiten geven een beeld van de ontelbare mogelijkheden

die voor verschillende doeleinden en op verschillende manieren ingezet worden. De kunst is om alle

leerervaringen en uitkomsten van de bovengenoemde activiteiten weer te delen met de rest van de organisatie



(en/of de buitenwereld), zodat deze opnieuw gebruikt kunnen worden en ervan is te leren.

 

Lessons learned

Kennismanagementoplossingen in deze categorie ‘organisatie’ zijn oneindig. In dit artikel is geprobeerd een

beeld te geven van deze veelheid, door middel van voorbeelden die kunnen helpen bij het creëren van een

optimale omgeving voor kennismanagement. Ter afsluiting worden vier ‘lessons learned’ beschreven: zaken om

rekening mee te houden bij het inzetten van organisatorische oplossingen voor kennismanagement.

1. Een mix van middelen bieden

Zoals in het vorige artikel (deel I – ICT) al werd beschreven, ligt de kunst in het aanbieden van een mix van

middelen. Iedereen werkt anders en er is dan ook een extreme diversiteit aan behoeften als het om kennis

brengen en halen gaat. Door een mix van middelen te bieden kunnen mensen zelf kiezen op welke manieren zij

het beste kunnen en willen bijdragen. Nog een stap verder is om de medewerkers zelf te laten bepalen welke

middelen zij willen (laten) ontwikkelen. Waar het hier om gaat is kennismanagement in de vorm van een groot

aanbod van middelen en activiteiten, die je dan – indien gewenst – met elkaar verbindt.

2. Probeer

Wat in de ene organisatie werkt, kan in een andere organisatie geen enkele waarde opleveren. De

bovengenoemde organisatorische oplossingen zijn bedoeld als inspiratie. Het succes ervan is afhankelijk van

vele factoren, zoals: de omvang van een organisatie, het werkelijke probleem, de oorzaken en de doelen. En

ook de cultuur speelt een grote rol. Wat wel of niet werkt, kun je eigenlijk pas echt weten wanneer je het hebt

getest of ingezet. Een groot aantal van de bovenstaande voorbeelden is eenvoudig en goedkoop in te zetten.

Dit geeft de mogelijkheid om zaken uit te proberen. Als iets niet werkt, stop je er mee. Als het wel werkt, kun je

het verder uitbouwen en professionaliseren.

3. Stel heilige huisjes ter discussie

We zijn vaak geneigd om de gebaande paden te betreden, paden die ook nog eens voortkomen uit allerlei

‘heilige huisjes’ die niet ter discussie worden gesteld. Een van de heilige huisjes is het uitgangspunt dat alle

kennis altijd vastgelegd moet worden. En dan ook nog ordelijk en gestructureerd, opdat mensen het kunnen

vinden als ze het ooit eens nodig zullen hebben. Een kostbare aangelegenheid, alleen al als je kijkt naar de

kosten om dit te onderhouden. En is dit eigenlijk wel nodig? Het onder de loep nemen van deze aannames, kan

tot grote doorbraken leiden. Werp eens een kritische blik op welke kennis essentieel is voor het behalen van de

bedrijfsdoelstellingen? En welke kennis hebben mensen werkelijk nodig om hun dagelijkse werk te kunnen

doen? En maak vervolgens keuzes om alleen datgene toegankelijk te maken wat er echt toe doet. Het

ask-learn-sharesysteem van Shell is hier een mooi voorbeeld van (zie het artikel Kennismanagement anno nu).

Niet alles wordt per definitie altijd maar vastgelegd en ontsloten. Het gaat uit van het vraagsysteem: op het

moment dat je een probleem hebt, stel je je vraag, en ergens in de community is er iemand die het antwoord

heeft.

 

Een ander voorbeeld van een heilig huisje is het denken binnen de grenzen

van de organisatie. Een andere aanpak, met dwarsverbanden over en door

alle grenzen heen, kunnen de dialoog en kennis delen enorm stimuleren.

Ontschotten en verder kijken dan de eigen grenzen voor andere vormen

van kennisdelen tussen organisaties, sectoren, afdelingen, functies. Denk

aan andere samenwerkingsverbanden, aan co-creatie met klanten of zelfs

aan samenwerken met concurrenten of vijanden (zoals de politie de boeven

inschakelt om boeven te vangen of organisaties die hackers inhuren om hun ICT te testen). Kortom: stel heilige

huisjes ter discussie en denk creatief. De kans is groot dat hier prachtige waardevolle oplossingen uit voort

zullen komen.

 

4. Maak het inspirerend

Lange teksten met abstracte termen worden vaak weinig (met plezier) gelezen en maken mensen niet
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enthousiast om in beweging te komen. En ook (saaie) lezingen, presentaties of reguliere overleggen werken niet

altijd even inspirerend. Er zijn vele alternatieven te bedenken waar mensen wel enthousiast van worden en die

letterlijk ZIN geven. Probeer het eens zonder PowerPoint, vertel een verhaal (storytelling), gebruik metaforen en

beelden (foto’s, filmpjes), speel een spel, maak een magazine. Kortom: gebruik andere vormen waar mensen

wel enthousiast van worden.

 

De volgende stap

Na de voorbeelden van ICT-oplossingen in deel I, is in dit artikel ingegaan op oplossingen op organisatiegebied,

met voorbeelden over beleid, structuur, rollen/taken, de fysieke omgeving, processen en activiteiten. Dit zijn

allemaal aspecten die van invloed zijn op het creëren van een optimale omgeving voor kennismanagement.

Maar we zijn er nog niet. Kennismanagement vraagt om een combinatie van technologie én organisatie én

mensen. Alles hangt met alles samen en daarom is het zinvol altijd om aan meerdere knoppen tegelijk draaien.

Daarom in het volgende IK-magazine, het laatste deel van dit drieluik over kennismanagement oplossingen

anno nu: deel III - over oplossingen op het gebied van mensen (cultuur). Wederom, ter inspiratie!

 

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

 

http://www.essentials-media.nl/IK-+Intellectueel+Kapitaal/Jaargang+2012/IK+2012+nr+3/IK2012+nr+3+-+Ter+inspiratie%3A+KM-oplossingen+anno+nu+%28deel+I%29
http://www.essentials-media.nl/Boeken
http://www.essentials-media.nl/IK-+Intellectueel+Kapitaal/Jaargang+2012/IK+2012+nr+4

