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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. In dit

laatste deel van het drieluik over KM-oplossingen anno nu staan de mens en cultuur centraal. Ter

inspiratie!

 

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.

 

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 derde deel gaan

we in op de button: ‘mens en cultuur’, met praktische

voorbeelden van kennismanagementoplossingen op het

gebied van cultuur. Na een korte inleiding over cultuur en

beïnvloedingsfactoren worden voorbeelden van oplossingen beschreven op het gebied van communicatie,

personeel en managementstijl. Het geheel wordt afgesloten met vier ‘lessons learned’.

 

De button ‘cultuur’

Er wordt vaak gezegd dat de ‘juiste’ organisatiecultuur een belangrijke voorwaarde is voor succesvol

kennismanagement. Over wat organisatiecultuur precies is, zijn vele definities. De meest eenvoudige komt

misschien wel van Schein (2006): hij formuleert cultuur als 'de manier waarop we hier met elkaar omgaan'. We

zouden organisatiecultuur kunnen zien als het geheel van normen, waarden, opvattingen en omgangsvormen

(gedrag). Cultuur is vaak ongrijpbaar en niet onmiddellijk zichtbaar; het gaat over ongeschreven en

onuitgesproken richtlijnen voor het gedrag binnen een organisatie, over onderliggende waarden,

veronderstellingen en verwachtingen die aanwezig zijn en als vanzelfsprekend worden beschouwd. Cultuur is

iets dat door mensen wordt gedeeld en gedragen en onder meer wordt gevormd door de geschiedenis, waarden

en door rituelen, verhalen en symbolen. Deze mindset, identiteit of ziel onderscheidt de cultuur van de ene

organisatie van die van een andere.

Organisatiecultuur kan een grote rol spelen bij kennismanagement: cultuur kan remmend of juist stimulerend

werken. Zoals in het artikel ‘Help kennis wordt niet gedeeld. En nu?’ al werd beschreven zullen mensen

bijvoorbeeld minder snel kennis delen in een organisatie waarin bijvoorbeeld kennis als macht wordt gezien, of

in sterk competitieve omgevingen. Ook de manier waarop wordt omgegaan met fouten of hoe wordt omgegaan

met mensen die zich (durven) uitspreken, heeft invloed. En vertrouwen speelt een grote rol: mensen zijn bereid

om kennis te delen als ze weten aan wie ze hun kennis overdragen, waarom ze hun kennis overdragen en

weten wat de ander er mee wil doen. Kortom: ‘cultuur’ is belangrijk en voor sommige organisaties is het sturen

op cultuur dan ook de dominante invalshoek van kennismanagement.
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What is > What can be

Er is veel geschreven over verschillende cultuurtypen en de dimensies die de

cultuur binnen een organisatie bepalen. Bijvoorbeeld de manier waarop met

elkaar wordt gecommuniceerd en wordt samengewerkt, de manier waarop leiding

wordt gegeven, de manier waarop besluiten genomen worden en hoe mensen

worden beloond. Welke dimensies remmend werken en welke stimulerend, is

sterk afhankelijk van waar je voor wilt staan als organisatie en waar je naar toe

wilt. Om oplossingen te creëren die helpen om te sturen op attitude en gedrag is

het zinvol om te kijken naar de huidige situatie (what is) en de gewenste situatie

(what can be). Helpt de manier waarop leiding wordt gegeven? Hoe belonen en

stimuleren wij? Hoe wordt er tegen leren en kennisdelen aangekeken? Hoe gaan

we om met het maken van fouten? Is er voldoende vertrouwen en veiligheid? 

 

Kennismanagementoplossingen in de categorie ‘mens/cultuur’ zijn oneindig. Voor dit artikel nemen we twee

uitgangspunten om te sturen van de ‘what is’ naar de ‘what can be’-situatie: barrières wegnemen en/of

drijfveren stimuleren:

 

Barrières wegnemen

Zoals in deel I en in ‘Help, Kennis wordt niet gedeeld” al werd beschreven zijn er soms barrières waarom

mensen geen kennis willen of kunnen delen. Er kunnen allerlei achterliggende oorzaken zijn die maken dat

mensen iets niet doen of willen doen, zelfs als ze weten dat het goed is. Een van de bekendste redenen om

geen kennis te delen, is de angst dat je onderscheidend vermogen kleiner wordt als je je kennis deelt (kennis

onderscheidt je van de rest en hiermee vergroot je je positie). Andere redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: te

weinig tijd/werkdruk, niet weten wie behoefte heeft aan jouw kennis, onzekerheid over het eigen kennisniveau,

niet weten dat jouw kennis relevant en/of bruikbaar is, het nut er niet van inzien of te weinig affiniteit hebben

met bepaalde mensen. Zoals hierboven beschreven kan onvoldoende vertrouwen ook meespelen; voor het

delen van kennis is vertrouwen essentieel. Door dit soort barrières (oorzaken) te achterhalen, kunnen er

oplossingen ingezet worden die de oorzaken en barrières wegnemen of verminderen.

 

Drijfveren/stimuleren

Een andere invalshoek is het ingaan op de drijfveren van mensen, waarbij er specifieke aandacht is voor de

motivatie van medewerkers (Waarom zou ik kennis delen? What’s in it for me?). De drijfveren van mensen

verschillen en verschillende ‘typen’ mensen worden getriggerd om verschillende redenen. Voor de een kan het

een drijfveer zijn als kennismanagement helpt om sneller carrière te maken of om zichtbaarder te zijn en kennis

te kunnen etaleren. Een ander raakt gemotiveerd als hij/zij zijn/haar werk sneller kan doen, of met minder stress

omdat je bijvoorbeeld snel contact kunt krijgen, je problemen kunt delen en deze hierdoor beter en sneller kunt

oplossen. Het inspelen op de drijfveren en behoeften van de mensen kan eveneens een belangrijke bijdrage

leveren aan het creëren van de meest optimale kennismanagement cultuur/omgeving.

 

Oplossingen

Er zijn vele beïnvloedingsmogelijkheden om te sturen op cultuur: er zijn oneindig veel oplossingen te bedenken

om barrières weg te nemen of te stimuleren vanuit de drijfveren van mensen. In dit artikel gaan we in op drie

oplossingsrichtingen: communicatie, personeel en managementstijl.

 

Communiceren (uitdragen)

Cultuur gaat vaak over ongeschreven en onuitgesproken richtlijnen voor het gedrag binnen een organisatie.

Over intentie en mentaliteit, over onderliggende waarden, veronderstellingen en verwachtingen die aanwezig
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zijn en als vanzelfsprekend worden beschouwd. Een oplossing zou kunnen zijn om deze ongeschreven en

onuitgesproken zaken expliciet te maken . Bijvoorbeeld door het opstellen van een beginselverklaring

waarin helder omschreven staat waar je voor staat als organisatie, op welke manier je met elkaar omgaat. Wat

zijn onze waarden, opvattingen en omgangsvormen. Hoe gedragen we ons? Vervolgens zijn er allerlei manieren

om dit uit te dragen; om helder te maken wat de verwachtingen zijn, om draagvlak te creëren en mensen te

stimuleren. Dit zou uiteraard kunnen via geschreven tekst of presentaties, maar er zijn meer inspirerende

manieren te bedenken om te laten zien waar je voor staat, zoals film en video, inspirerende workshops of

zeepkistsessies, aansprekende posters, visitekaartjes of screensavers.

Zoals in deel II al werd beschreven, is kennismanagement een abstracte en weinig aansprekende term en het

nut moet volstrekt helder 

zijn als je mensen wilt ‘meekrijgen’ in deze beweging. En dat betekent: 

communiceren vanuit het ‘why’ . Waarom is kennismanagement nodig

vanuit organisatieperspectief? Waarom is dit zo belangrijk? Wat gaat er mis als

er niets aan wordt gedaan? En vervolgens zou hierin ook het ‘why’ vanuit

medewerkersperspectief duidelijk moeten zijn. Wat is de toegevoegde waarde

voor hen? Hierbij gaat het dus om specifieke aandacht voor de motivatie van

medewerkers (what’s in it for me?). Er zijn verschillende typen mensen, die

allemaal getriggerd worden door iets anders. Maakt het hun werk

gemakkelijker? Biedt het ze de mogelijkheid om zich te onderscheiden of

sneller carrière te maken? Dragen ze bij aan een hoger doel, helpen ze de

organisatie vooruit? Als het zin heeft, krijg je zin. Zo simpel is het.

Het kan helpen om formele, zakelijke en abstracte taal te vermijden en te

communiceren op een meer inspirerende manier, die (letterlijk en figuurlijk)

ZIN geeft en bijdraagt aan gezamenlijk begrip. Bijvoorbeeld door het gebruiken

van metaforen, storytelling en beelden . ‘A picture says a thousand words’ is een cliché, maar beelden

dragen boodschappen direct over en kunnen dingen uiten die anders veel woorden nodig hebben. Mensen

reageren over het algemeen sterker op beelden dan op woorden. Visualisatie – het omzetten in beeld - kan

daarom van grote waarde zijn. Ook het vertellen van verhalen en mythen (storytelling) kan krachtig werken bij

het meekrijgen van mensen in een beweging. Mensen zijn meer geraakt door verhalen dan door logica en

verhalen helpen om zaken meer tastbaar en toegankelijk te maken, om snel een breed beeld te schetsen

alvorens in details te verzanden, en om aandacht vast te houden en nieuwsgierigheid op te wekken. Daarnaast

verplaatsen goede verhalen zich; ze worden (veelal onbewust en informeel) verspreid, waardoor ze snel

onderdeel kunnen zijn van de dagelijkse praktijk en krachtige verbindingen kunnen leggen.

De bovengenoemde punten hebben vooral betrekking op het ‘willen’: het zorgen dat mensen mee willen

bewegen. Het laatste punt bij het onderdeel ‘communicatie’ is gericht op het ‘kunnen’. De verwachtingen over

wat mensen kunnen doen, zullen volstrekt helder moeten zijn. Hoe kunnen ze daadwerkelijk bijdragen?

Wanneer doen ze het goed? Wat wordt gewaardeerd? Een manier is door heldere richtlijnen te geven voor

het halen en brengen van kennis (Om wat voor kennis gaat het? Hoe doe ik dat? Wie gaat hier gebruik van

maken? Wat gaat die ander ermee doen?).

Dit uitdragen is geen eenmalige actie op basis van een communicatieplan. Het is een continu proces , dat

telkens weer zal worden afgestemd op waar de situatie op dat moment om vraagt. Wat leeft er bij de

medewerkers? Hoe staan ze erin? Waar zit de weerstand? Dat betekent continu monitoren en op basis daarvan

besluiten wat op welk moment met welke middelen kan worden ingezet.

 

Personeel

Ook op het gebied van personeelsbeleid zijn er vele mogelijkheden om te sturen op cultuur. Uiteraard geldt ook

hier weer dat de keuze van oplossingen afhankelijk is van wat je wilt bereiken, van de barrières en de drijfveren.

Een van de mogelijkheden is te vinden in de criteria die worden toegepast bij werving en selectie van
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personeel . Deze kunnen een grote rol spelen bij het creëren van een optimale omgeving van

kennismanagement. Het sturen op personeel met de ‘juiste’ houding, normen en waarden door het aanpassen

van het selectiebeleid. Teamplayers of mensen die gericht zijn op onafhankelijkheid en zelfstandig werken?

Reactief of proactief? Leergierig? Loyaal? Competitief? Wat zijn hun drijfveren? Wanneer er nieuw personeel is

aangenomen, zou de ‘mindset’ van de cultuur bijvoorbeeld opgenomen kunnen worden in introductiedagen of

het inwerkprogramma (“zo gaan we met elkaar om, omdat…”)

Een andere mogelijkheid is het werken met criteria voor het halen en brengen van kennis. Beoordelen,

evalueren en belonen door kennis bijvoorbeeld onderdeel te laten uitmaken van kwaliteitsmetingen,

beoordelings- of functioneringsgesprekken . Met een mogelijke koppeling aan carrièreperspectief,

status of een financiële beloning . Er zijn organisaties die specifieke regels opstellen: bijvoorbeeld voor de

hoeveelheid kennis output die mensen zouden moeten leveren of verplichte deelname aan bepaalde

activiteiten. Het sturen op competenties is ook een manier. Naast het in kaart brengen van de aanwezige

competentie van medewerkers (en externen) om de ontbrekende competenties te ontwikkelen (door

bijvoorbeeld opleidingen), zou je ook kunnen denken aan coaching op het gebied van gedrag en kennisdeling.

Een andere manier is het werken met persoonlijke reflectie op de eigen bijdrage aan kennismanagement,

eventueel in combinatie met een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Wat willen ze leren? Op welke manier? En wat

willen of kunnen ze overdragen?

 

Managementstijl

Een derde oplossingsrichting is te vinden in het sturen op

managementstijl: de manier waarop leiding wordt gegeven en waarop

besluiten genomen. Hoe wordt er leiding gegeven? Is het gericht op

samenwerken of meer op individuele prestaties? Participatief of

directief? Formeel of informeel? Open of gesloten? Gericht op

instrueren, begeleiden, adviseren, motiveren en/of inspireren? Wat is de

managementstijl en hoe draagt dit bij (of remt het) de optimale

kennisomgeving?

De waarden van de managers/leiders hebben grote invloed op hoe

medewerkers in de praktijk handelen. Het goede voorbeeld geven is

cruciaal. En als het gaat over kennismanagement: Practise what you preach. Vanuit de leiders zouden alle

uitgangspunten die voor kennismanagement zijn bepaald, ook daadwerkelijk toegepast moeten worden. Hoe

wordt er gereageerd op kritieke gebeurtenissen? Hoe wordt er bijvoorbeeld met fouten omgegaan? Worden ze

werkelijk gedeeld of worden ze gecamoufleerd? Is het wel zo transparant en veilig als gedacht? Durven mensen

zich werkelijk uit te spreken? Is er een ‘blame – free culture’ zodat er van fouten geleerd kan worden? Hoe

wordt er feedback gegeven op ideeën, ook al zijn ze niet ‘goed’? Als de leiders de gewenste houding en gedrag

zelf niet uitvoeren, zullen de kennismanagement ‘statements’ al gauw als ongeloofwaardig worden gezien of als

‘spielereij’.

 

Overig: organisatie en technologie

Uiteraard kunnen ook oplossingen die genoemd zijn in de twee andere gebieden (organisatie en technologie –

zie artikelen IK 1 en 2) ingezet worden om de cultuur te beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: de

organisatiestructuur en de verdeling van rollen en taken, beleid en strategie (de belangrijkste aandachtspunten

van de leiding), de fysieke omgeving (de vormgeving en inrichting van de gebouwen, de (interactie) processen,

procedures en activiteiten en de inzet van technologie.

ICT kan bijvoorbeeld worden ingezet om de angst dat het onderscheidend vermogen kleiner wordt te

verminderen, niet alleen door een platform te bieden waarmee mensen zich kunnen profileren, maar ook door

mechanismen in te bouwen waardoor mensen juist meer als expert worden gezien wanneer ze hun kennis

delen. Bijvoorbeeld doordat zichtbaar is hoe hun kennis en bijdragen gewaardeerd worden en/of door erkenning



te geven. Binnen software tools kan dat met behulp van ‘like buttons’, endorsements (zoals onlangs ook aan

LinkedIn is toegevoegd) of andere vormen waarin de waarde van de kennis en de bijdragen van iemand

zichtbaar worden. Ook simpelweg het geven van positieve feedback en rituelen, ceremonies, symbolen kunnen

worden ingezet om de cultuur vorm te geven.

 

Lessons learned

Er zijn vele beïnvloedingsmogelijkheden om te sturen op cultuur en vele oplossingen te bedenken om barrières

weg te nemen of te stimuleren vanuit de drijfveren van mensen. In dit artikel zijn drie oplossingsrichtingen

beschreven: communicatie, personeel en managementstijl. Ter afsluiting worden vier ‘lessons learned’

beschreven: zaken om rekening mee te houden bij het inzetten van oplossingen voor kennismanagement.

 

1. De juiste cultuur bestaat niet

Vaak wordt de juiste cultuur voor kennismanagement beschreven met termen als: informeel, een platte

organisatiestructuur, een ‘wij-gevoel’, etc. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Ook een sterk hiërarchische structuur

kan in sommige gevallen prima werken. Wat goed en wat slecht is, hangt af van waar de organisatie naar toe

wil en hoe mensen met elkaar samenwerken en communiceren om de doelstellingen te verwezenlijken. Waar

het om gaat is dat alles wat je inzet en doet als organisatie doordrenkt zou moeten zijn van de gewenste

cultuur; met alle onderliggende waarden, veronderstellingen en verwachtingen. En deze zou continu moeten

worden gevoed.

2. Think big, start small

Cultuur is iets wat jarenlang is opgebouwd en de praktijk laat zien dat dit soort veranderingen het meest

succesvol zijn als er klein en bescheiden wordt gestart. Zonder luidruchtige campagnes en geforceerde

verandertrajecten langzaam een nieuwe geschiedenis opbouwen. (Nieuwe) normen, waarden, opvattingen en

omgangsvormen langzaam in het DNA laten komen.

3. Ga voor variëteit

Zoals in het vorige artikel 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. Kennismanagement in de vorm van een groot aanbod van middelen en activiteiten,

die je dan – indien gewenst – met elkaar verbindt. Het kan stimulerend werken om de mensen zelf te laten

bepalen op welke manier zij bijdragen aan kennismanagement. Of medewerkers de ruimte (tijd en financiële

ruimte) te bieden om zelf kennisdelingsactiviteiten te (laen) ontwikkelen. Bij Getronics bijvoorbeeld ligt de

ontwikkeling van het kennismanagement volledig in handen van de medewerkers - zij bepalen de bouwstenen.

Het voordeel hiervan is dat er oplossingen ontworpen worden waar mensen enthousiast van worden en dat de

‘not invented here’ weerstand wordt voorkomen.

4. Voorkom symptoombestrijding

Zoals werd beschreven in deel I is een van de belangrijkste redenen van het mislukken van

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

Een oplossing zal echter alleen werken als je weet wat het werkelijke probleem is en vooral ook de oorzaken

kent. En die zitten vaak niet op de plek waar de ‘pijn’ zichtbaar is. Als je ‘diep gedoken’ bent, weet je wat de

drijfveren en obstakels zijn en wat van waarde is voor welke mensen. Op deze manier kun je oplossingen

ontwikkelen die het probleem ook daadwerkelijk oplossen én van waarde zijn voor mensen (What’s in it for

them?).

 

Tot slot…

In deze driedelige serie zijn - op basis van drie ‘buttons’ (technologie, mens en organisatie - praktische

voorbeelden gegeven van kennismanagementoplossingen. Het moge duidelijk zijn dat kennismanagement

vraagt om een combinatie van technologie én mensen én organisatie. Alles hangt met alles samen en daarom is
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het zinvol om altijd  aan meerdere knoppen tegelijk draaien. Een succesvolle aanpak van kennismanagement

brengt dan ook een multidisciplinaire aanpak met zich mee.

Het is de uitdaging om tot een passende mix te komen van instrumenten en toepassingen. Welke oplossingen

succesvol zijn, is afhankelijk van vele factoren, zoals het werkelijke probleem, de oorzaken en het doel (wat wil

je ermee bereiken?). En 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. Wat wel of niet werkt

kun je eigenlijk pas echt weten wanneer je het hebt getest of ingezet. Een groot aantal oplossingen die

genoemd is in deze reeks 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.

Wat je als organisatie ook doet, kennismanagement anno nu draait om het scheppen van een optimale

omgeving voor het activeren van kennis, met de juiste hulpmiddelen en aandacht voor zowel barrières die

mensen kunnen hebben om te delen, als motivatie (waarom zou ik kennis delen? What’s in it for me?). Het hoeft

allemaal niet zo ingewikkeld: vaak kun je met kleine stappen en eenvoudige en goedkope hulpmiddelen al veel

bereiken. Het creëren van een optimale omgeving heeft vele dimensies. De genoemde oplossingen in deze

reeks artikelen zijn beschreven om een beeld te geven van de ontelbare manieren waarop je dit kunt

vormgeven. Ter inspiratie!

 

Bovengenoemde voorbeelden zijn onder meer ontleend uit de boeken 'De bedrijfscultuur

als ziel van de onderneming' (Schein, E. (2006). Schiedam: Scriptum) en '15

praktijkverhalen over kennismanagement’. De tweede druk is onlangs uitgekomen en is 

hier te bestellen.
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