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Kennismanagement is nog steeds een hot topic.
We leven in een kenniseconomie: de meeste mensen verdienen hun
geld niet meer met producten, maar met kennis. We zijn ons inmiddels
gaan realiseren dat kennis gezien kan worden als de vierde
productiefactor (naast fysieke arbeid, grondstoffen en kapitaal). En de
meeste organisaties zien dat de kennis in de hoofden van de mensen
een van de meest belangrijke en kwetsbare assets is.
In de praktijk wordt kennismanagement om uiteenlopende redenen
ingezet. Om snelheid en flexibiliteit te verhogen, efficiency, verhoging
van de productiviteit (kosten reduceren), verhogen en borgen van de
kwaliteit, het binden van medewerkers aan de organisatie en/of het
voorkomen van ‘weglekkende’ kennis of het steeds opnieuw uitvinden
van het wiel. Of: kennismanagement voor innovatie, verbetering van de
flexibiliteit en creativiteit. Kennismanagement om de marktpositie te
verbeteren of zelfs om te overleven. Kortom; kennismanagement is
belangrijk, om uiteenlopende redenen.
In dit e-boek is een verzameling opgenomen van mijn blogs en
publicaties over kennismanagement.
Veel leesplezier!
Groet,
Daphne Depassé

PS. Sommige aspecten van kennismanagement komen in meerdere artikelen
terug, mede doordat ze in verschillende media zijn gepubliceerd. Gelukkig is er
zoiets als de kracht van de herhaling ;-)
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Hoofdstuk 1

Over kennis
management
In dit eerste hoofdstuk zes publicaties en blogs.
Over het verschil tussen kennis en informatie,
knelpunten in de praktijk, de lerende organisatie,
barrières voor kennisdelen, kennisverlies door
vertrek en kennismanagement anno nu.

Sectie 1

Kennis of informatie?
WHO CARES?
Het verschil tussen informatie en kennis
(management) blijkt in de praktijk vaak
verwarrend. Zoveel zielen, zoveel gedachten,
zoveel meningen; en een evenredige
hoeveelheid (creatieve) manieren om deze
begrippen toe te passen. Wat voor de een
kennis is, is voor de ander informatie
(management).*
De vraag is: who cares?
Is dit onderscheid eigenlijk wel belangrijk?
En zo ja: wat is dan een handig uitgangspunt?

(NB. voor iedereen die niet geïnteresseerd is in de achterliggende theorie, kan meteen doorgaan naar
de tweede alinea: ‘who cares’ )

DE THEORIE
Er zijn allerlei definities over het onderscheid in data, informatie en kennis. Bots & Jansen
(2005) beschrijven data als objectieve feiten, gegevens waaraan nog geen betekenis is
gegeven. Het cijfer ‘1000’ bijvoorbeeld, is op zich betekenisloos. Pas wanneer duidelijk is
dat dit cijfer bijvoorbeeld betrekking heeft op de omvang van een bepaalde organisatie,
krijgt het betekenis. En dan ontstaat informatie. De oorspronkelijke betekenis van
informeren is: vorm geven aan. Door gegevens met elkaar in verband te brengen en te
interpreteren, wordt betekenis/vorm gegeven en ontstaat informatie. Dat betekent dat
informatie dus niet buiten een individu kan bestaan; mensen kiezen welke betekenis zij
aan informatie geven en interpreteren op hun eigen manier.
En wat is dan kennis? Bertrams (1999) beschrijft kennis als datgene wat iemand in staat
stelt een bepaalde taak te vervullen door het selecteren, interpreteren, combineren en
waarderen van informatie. Weggeman (2000) omschrijft het begrip kennis met de
formule: K = f(I * E V A). Kennis als het totaal van Informatie maal Ervaring,
Vaardigheden en Attitude. Informatie wordt dus pas kennis op het moment dat het
bewerkt is met ervaring, vaardigheid en houding.
Er is onderscheid te maken in twee ‘soorten’ kennis: impliciete kennis (tacit knowledge)
en expliciete kennis (explicit knowledge). Expliciete kennis is waarneembaar. Het is
kennis dat geuit is of is opgeslagen, waardoor het persoonsonafhankelijk is gemaakt.
Impliciete kennis is persoonlijk en moeilijker met anderen te delen. Het gaat om gevoel,
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subjectieve inzichten en intuïtie en zit in de hoofden van mensen. We
kunnen bijvoorbeeld een boek lezen over projectmanagement
(expliciete kennis), maar hoe iemand in de praktijk een project
managet, heeft alles te maken met impliciete kennis. Dan wordt dat
wat iemand uit boeken heeft geleerd, gecombineerd met ervaring,
vaardigheid en houding.
WHO CARES?
Zijn deze definities in de praktijk belangrijk? Nee. Dat denk ik niet.
Sterker nog: dit soort begripsbeschrijvingen kunnen zelfs averechts
werken omdat ze te complex, te abstract en niet inspirerend zijn.
Maar, als je ‘iets’ met kennismanagement of informatiemanagement
doet of gaat doen, dan is een gezamenlijk begrip over deze termen
essentieel – vooral om miscommunicatie en interpretatieverschillen te
voorkomen (zie mijn boek ’15 praktijkverhalen over
kennismanagement’). Wat daarbij telt is niet zozeer ‘de waarheid’,
maar vooral de bruikbaarheid: een praktisch gezamenlijk begrip over
wat termen betekenen, zodat je er in de praktijk mee uit de voeten
kunt.
De formule van Weggeman (2000) kan hierbij goed helpen. Hierbij kun
je stellen dat de I van Informatie overeenkomt met expliciete kennis en
dat de impliciete kennis overeen komt met de EVA (Ervaring,
Vaardigheden, Attitude).

• Kennis: impliciet, onlosmakelijk verbonden met de mens. Is niet meer
aanwezig in de organisatie aan het einde van de dag – als de
mensen vertrokken zijn.
Dus, who cares?
I do.
Maar dan vooral voor de praktische toepassing en ons gezamenlijke
begrip.
Deze blog is online hier te lezen, inclusief comments.
*NB. Ook de term informatiemanagement wordt in de praktijk op verschillende
manieren geïnterpreteerd. Vaak vanuit ICT óf informatie perspectief. Een e-boek
over informatiemanagement is in de maak.

BRONNEN
Bertrams, J. (1999). De kennisdelende organisatie. Schiedam: Scriptum

Een handig uitgangspunt voor de praktijk, zou bijvoorbeeld kunnen
zijn:

Bots, R.T.M. & W. Jansen (2005), Organisatie en Informatie. Groningen: Wolters-

• Informatie: expliciet, vastgelegd in documenten, informatiesystemen
en/of netwerkweken. Is nog aanwezig in een organisatie als alle
mensen verdwenen zijn.

Depassé, D. & E. la Roi (2009), 15 praktijkverhalen over kennismanagement,

Noordhoﬀ

Rotterdam: Essentials Media
Weggeman, M. (2000), Kennismanagement; de praktijk. Schiedam: Scriptum
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Sectie 2

30 knelpunten
30 KNELPUNTEN KENNIS- EN
INFORMATIEMANAGEMENT

TOP 10 KNELPUNTEN IMPLICIETE KENNIS

(ervaring, vaardigheden, houding)

Een snelle inventarisatie van 30 knelpunten op
het gebied van kennis- en
informatiemanagement die door organisaties
(in mijn praktijk) het meest worden genoemd.

1. Kennisverlies door vertrek mensen (verloop, vergrijzing,…)

De knelpunten zijn onderverdeeld in
drie categorieën:

4. Elkaar niet kunnen vinden / Geen inzicht in: wie weet wat?

1. top 10 knelpunten impliciete kennis

6. Niveau kwaliteit / competentie te laag

2. top 10 knelpunten expliciete kennis

7. Inefficiëntie (productiviteit/snelheid verlies)

3. top 10 van meer algemene knelpunten op
het gebied van ‘problemsolving’ en
innovatie.

8. Kennis wordt wel ontwikkeld, maar niet toegepast

2. Kennis wordt niet gedeeld en/of hergebruikt
3. Wiel wordt opnieuw uitgevonden

5. Gebrek aan ontwikkeling nieuwe kennis (innovatie)

9. Geen lerende organisatie (fouten opnieuw)
10.Miscommunicatie / frustratie tussen verschillende disciplines/afdelingen
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TOP 10 KNELPUNTEN INFORMATIE

TOP 10 ALGEMENE KNELPUNTEN ‘PROBLEM SOLVING’
EN INNOVATIE

(expliciete kennis)
1. Generatie verschillen (digitalisering, op afstand werken, gebruik sociale media, houding)
2. Lastig zoeken en vinden
3. Informatie is niet actueel / wordt niet bijgehouden

1. In het zelfde cirkeltje blijven draaien
2. Achterlopen, in vergelijking met ‘de buitenwereld’
3. Niet verder komen dan kleine verbeteringen

4. Dubbele opslag documenten / registratie gegevens

4. Plannen voor nieuwe ideeën en mogelijkheden blijven liggen en
worden niet uitgevoerd

5. Opslag op persoonlijke schijven (gevaar continuïteit, ontoegankelijk)

5. Moeite om mensen mee te krijgen in veranderingen

6. Geen optimale samenwerking – inclusief externe partijen

6. Moeite om mensen te overtuigen van de waarde/nut/noodzaak

7. Systemen worden niet (optimaal) gebruikt

7. Projecten mislukken (meer tijd, meer geld, het resultaat voldoet
niet aan de verwachtingen)

8. Teveel en/of losse systemen
9. Onvolledige archieven / verlies documenten

8. Oplossingen werken niet altijd in de praktijk
9. Oplossingen sluiten niet aan bij de behoeften
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Dit waren ze: 30 knelpunten (quick & dirty) op het gebied van kennisen informatiemanagement die door organisaties (in mijn praktijk) het
meest worden genoemd.
In de meeste gevallen leiden deze knelpunten uiteindelijk naar invloed
op de marktpositie. Een minder sterke marktpositie of zelfs bedreiging
van het voortbestaan, onder meer door verlies van tijd en geld,
verminderde kwaliteit, flexibiliteit en snelheid en gebrek aan innovatie.
Genoeg redenen dus om informatie- en kennismanagement serieus te
nemen.

PS. Ik kan het niet nalaten om toch ook (weer) te benadrukken dat vaak op basis
van dit soort knelpunten snelle conclusies worden getrokken en voor de hand
liggende oplossingen worden bedacht. Maar, deze knelpunten zijn eigenlijk
slechts de zichtbare symptomen. Achter deze symptomen zitten de werkelijke
oorzaken. Een van de belangrijkste redenen waarom
kennismanagementprojecten mislukken is dat er interventies worden gepleegd op
dit soort symptomen en niet op de oorzaken (zie de overige artikelen in dit
hoofdstuk).
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Sectie 3

De kracht van kennismanagement
LERENDE ORGANISATIE
Artikel over de kracht van
kennismanagement: evaluaties die
daadwerkelijk tot verbetering leiden.
Hoe organiseer je dat?
Gepubliceerd in: De Ontwerpmanager,
voorjaar 2010, nr. 5.

Dit artikel is tevens online te downloaden (pdf)

Om voortdurend over de kennis te beschikken die nodig is om de
organisatiedoelstellingen te bereiken, is leren essentieel. Sneller leren dan de
concurrenten, levert belangrijke voordelen. Geen overbodig luxe dus: leren om te leren!
Kennis is het resultaat van leren. De kracht van kennismanagement is dat het niet alleen
gericht is op het leerproces, maar vooral ook op het resultaat: de opgedane kennis
daadwerkelijk inzetten om te verbeteren.
Er bestaat geen standaard handleiding voor kennismanagement of ‘de lerende
organisatie’. De middelen en instrumenten die ingezet kunnen worden, zijn zeer divers. In
dit artikel worden concrete oplossingen beschreven, op basis van het cyclische proces
van: ontwikkelen, evalueren, terugkoppelen en bijstellen – om daadwerkelijk waarde en
verbetering te creëren.
KENNISMANAGEMENT EN DE LERENDE ORGANISATIE
Leren is het proces dat tot kennis leidt. Kennis is dus het resultaat van leren: leren van
het verleden en leren van elkaar. Kennismanagement is daarom onlosmakelijk verbonden
met de lerende organisatie. Je zou kunnen zeggen dat de nadruk bij de lerende
organisatie ligt op het leerproces, terwijl kennismanagement daarnaast ook gericht is op
het resultaat: de hieruit voortkomende kennis. De vraag wat kennismanagement nou
precies ís, is lastig te beantwoorden. Er zijn vele definities en er bestaat geen eenduidig
antwoord. Volgens Bertrams
(1999) heeft kennismanagement vooral te maken met het inrichten en besturen van
processen - om hergebruik van kennis te maximaliseren en op kennisverlies te
minimaliseren. Een andere formulering is ‘het beheren van de knowhow in een
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organisatie’: de kennis van het individu moet de kennis worden van de
organisatie. Welke definitie je ook hanteert, kennismanagement is een
waardevol hulpmiddel. Om snelheid en flexibiliteit te verhogen (in de
sterk veranderende omgeving), om efficiency en productiviteit te
verhogen (om kosten te reduceren) of om de kwaliteit te borgen of te
verbeteren. Maar ook voor innovatie, verbetering van de creativiteit,
het binden van medewerkers aan de organisatie (het voorkomen van
‘weglekkende’ kennis) of om te voorkomen dat het wiel telkens
opnieuw uitgevonden wordt.
DE KENNISWAARDEKETEN
Weggeman (2000) verwoordt kennismanagement als ‘het zodanig
inrichten en besturen van de processen in de KennisWaardeKeten dat
daardoor het rendement en het plezier van de productiefactor kennis
vergroot worden’. De KennisWaardeKeten van Weggeman geeft een

Wat vooral belangrijk is, is dat deze KennisWaardeKeten laat zien dat
de waarde van kennis steeds meer toeneemt naarmate de kennis zich
verder in de keten bevindt. De pijlen geven aan dat het om een continu
cyclisch proces gaat, dat bestaat uit de processen: kennis ontwikkelen/
verzamelen, kennis delen, kennis toepassen en kennis evalueren.
Met evalueren kijken we bewust terug en leren we van onze ervaringen
uit het verleden. Evaluaties zouden er toe moeten leiden dat het
geleerde uiteindelijk in de praktijk tot verbetering of verandering leidt.
Dat kan alleen wanneer de uitkomsten van de evaluatie weer
teruggebracht worden in de cyclus.
De pijlen in de KennisWaardeKeten geven dit aan. Op deze manier
ontstaat een continu proces waarin kennis/waarde wordt toegevoegd.
Als de uitkomsten van evaluaties niet terug worden gebracht in de
cyclus, dan eindigt het proces en hebben ze weinig waarde. Dan wordt
het wiel gewoon opnieuw door iemand anders uitgevonden, vindt er
geen verbetering plaats en worden fouten herhaald. De kracht zit dus
in de actie die volgt uit de evaluatie, namelijk het werkelijk verbeteren.
Kennismanagement is dus een continu en cyclisch proces van
ontwikkelen, evalueren, terugkoppelen en bijstellen.
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Kennismanagement is een veelzijdig en complex vakgebied, dat kan
worden bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken, niveaus,
vakgebieden en disciplines. Het heeft bijvoorbeeld raakvlakken met
organisatiekunde, economie, bedrijfskunde, informatiekunde, ICT,
communicatiewetenschappen en human resource management. Maar
ook met sociale wetenschappen zoals sociologie en psychologie.

goed beeld van de route die kennis aflegt (zie de afbeelding).

De middelen en instrumenten die ingezet kunnen worden om het
leerproces te ondersteunen en kennis te ‘managen’, zijn dan ook zeer
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divers. Waar het om gaat, is het creëren van een organisatie waarin
collectief geleerd wordt en waarin iedere werknemer continu
gestimuleerd wordt en optimaal in staat wordt gesteld om te leren.
Hiervoor kunnen ontelbare toepassingen worden ingezet. Hierbij kan
gedacht worden aan ‘harde’ ICT oplossingen en organisatorische
toepassingen, maar ook aan ‘zachte’ HRM instrumenten, zoals het
halen en brengen van kennis te belonen en/of onderdeel te laten
uitmaken van kwaliteitsmetingen, beoordelings- of
functioneringsgesprekken.
Een greep uit mogelijke oplossingen om te evalueren, daadwerkelijk te
verbeteren en het geheel te organiseren.

Evalueren
Projecten lenen zich uitstekend voor evaluaties, omdat er altijd een
eindmoment is. Dat eindmoment kan eenvoudig standaard worden
ingezet bij alle projecten om successen en mislukkingen systematisch
en kort-cyclisch te evalueren. Voor grote en/of complexe projecten is
het daarnaast zinvol om ook tussentijds - bijvoorbeeld na bepaalde
(kritieke) fasen – te evalueren.
Welke methode voor projectevaluaties het beste is, is afhankelijk van
vele factoren, zoals de cultuur, de structuur en de omvang van een
organisatie. En de doelstelling die de organisatie heeft. Voor een
waardevolle evaluatie, is mijn ervaring dat het in ieder geval zinvol om
hierbij alle partijen te betrekken die een rol hebben gespeeld in de
verschillende fases.
Een bekend voorbeeld van een methode van projectevaluatie is de
After Action Review (AAR). Na afloop van een project kijkt het
projectteam naar de lessen die zijn geleerd (wat) en het leerproces
(hoe en waarom?). Dit gebeurt op basis van 4 vragen: Wat had moeten

gebeuren? Wat is werkelijk gebeurd?Waarom waren er verschillen
tussen wat had moeten gebeuren en wat is gebeurd? Wat kunnen we
van deze ervaring leren?
Deze methode is een prima standaard. Maar, de manier waarop
evaluaties plaatsvinden hoeft zeker niet standaard te zijn. Er bestaan
meer inspirerende manieren van onderzoeken, zoals het vertellen van
verhalen, gebruik maken van film en video of inspirerende workshops.
Plezier is wat mij betreft hierbij een belangrijke succesfactor. Maak het
samen leren ‘leuk’ en inspirerend. Uit de waan van de dag. En, wat
nogal eens vergeten wordt: er mag gelachen worden…

Verbeteren
Uiteindelijk gaat het erom dat de resultaten van de evaluaties (de
nieuwe kennis die ontwikkeld is) mee worden genomen in nieuwe
projecten. Terugkoppelen en bijstellen. Om de kennis optimaal te
kunnen hergebruiken, is het zinvol om de uitkomsten in ieder geval
systematisch en gestructureerd vast te leggen en toegankelijk te
maken. Uiteraard kunnen ICTmiddelen - zoals kennisbanken, enieuwsbrieven en intranet – hierbij een belangrijke rol spelen. Maar,
met de huidige internettechnologie is het mogelijk om kennisstromen
sneller, innovatiever, flexibel en creatiever te organiseren, onder meer
met behulp van web 2.0 toepassingen zoals wiki’s, online communities
en blogs. Deze nieuwe generatie middelen (sociale media) werkt in de
praktijk vaak prettiger dan de traditionele systemen: het verbindt
mensen, het is gemakkelijk te gebruiken en eenvoudiger in te passen
in het dagelijkse werk.
Naast ICT middelen is voor de mondelinge overdracht van kennis ook
van alles te bedenken, zoals presentaties, lezingen en workshops. Ook
hierbij is mijn ervaring dat meer inspirerende manieren beter werken.
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Meer ‘out of the box’ kennis overdragen, met enthousiasme en plezier.
Probeer het eens zonder PowerPoint, vertel een verhaal, maak een
filmpje, speel een spel,…
De uitkomsten van een evaluatie kunnen ook zeker aanleiding geven
om cruciale verbeteringen door te voeren, zoals aanpassingen in
procedures, werkprocessen of opleidingen. Of het opzetten van
concrete interne (onderzoeks)projecten om bijvoorbeeld specifieke
nieuwe kennis te ontwikkelen.
Wat ook de uitkomsten van een evaluatie zijn; het gaat om de actie die
volgt. Zonder actie – geen verbetering.
ORGANISEREN
Alle toepassingen die worden ingezet, vallen of staan met de
organisatie eromheen. Organisatorisch gaat het om het scheppen van
de juiste voorwaarden en het stimuleren van mensen om te leren, te
reflecteren en te delen. Er zijn vele factoren die hierop grote invloed
hebben en waar op gestuurd kan worden. Teveel om op te noemen.
Een greep uit de vele factoren.

Beleid en strategie
Kennismanagement heeft vaak geen vaste plaats in de bedrijfsvoering.
Dit is opmerkelijk omdat kennis als productiefactor eigenlijk ook - net
als andere beleidsprocessen - continue gemanaged zou moeten
worden op strategisch niveau. De KennisWaardeKeten laat zien dat
missie, visie, doelen en strategie (MVDS) essentiële uitgangspunten
zijn. Het is mijns inziens dan ook zeker belangrijk om kennis en leren
daadwerkelijk onderdeel te laten zijn/worden van het dagelijks beleid.

Sturen naar een cultuur van: leren van en met elkaar

De organisatiecultuur bepaalt in hoge mate hoe mensen met elkaar
omgaan en hoe er geleerd wordt. Als leren en delen niet in het ‘DNA’
van de organisatie zit, is het managen naar een cultuur van ‘leren en
ontwikkelen’ van groot belang. Er zijn vele dimensies die de cultuur
binnen een organisatie bepalen, bijvoorbeeld de manier waarop met
elkaar wordt samengewerkt, de manier waarop leiding wordt gegeven,
de manier waarop besluiten genomen worden en hoe mensen worden
beloond.
Om te sturen op dit soort ‘zachte’ cultuurfactoren, kan er bijvoorbeeld
gedacht worden aan:
• Het expliciet uitdragen van de missie, visie, doelen en strategie van
de organisatie, waarin het belang van leren en kennis delen wordt
benadrukt en wordt aangemoedigd;
• Aandacht voor de perceptie van hoe er tegen leren en kennisdelen
wordt aangekeken, en de barrières die hierbij kunnen optreden. In
een organisatie waarin bijvoorbeeld kennis als macht wordt gezien,
of in sterk competitieve omgevingen zullen mensen minder snel
geneigd zijn om kennis te delen – bijvoorbeeld door de angst dat je
onderscheidend vermogen kleiner wordt als je kennis deelt. Ook
kunnen er andere barrières spelen zoals: niet weten wie behoefte
heeft aan je kennis, niet weten dat je kennis relevant of bruikbaar is
of gebrek aan vertrouwen. Essentieel voor het delen van kennis is
vertrouwen. Mensen zijn bereid kennis te delen als ze weten aan wie
ze hun kennis overdragen, ze weten waarom ze hun kennis
overdragen en weten wat de ander er mee wil doen;
• Specifieke aandacht voor de motivatie van medewerkers (Waarom
zou ik kennis delen? What’s in it for me?);
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• Ook de manier van omgaan met fouten is een cultuurfactor. Om
constructiever om te gaan met fouten is veiligheid en vertrouwen
essentieel, zodat medewerkers zich werkelijk durven uitspreken. Om
dat je juist van fouten kan leren, zou een organisatie een ‘blame –
free culture’ moeten hebben.

Overige factoren
Ook de organisatiestructuur, de managementstijl en de werkomgeving/
inrichting zijn van invloed op het creëren van een optimale omgeving
om te leren, te reflecteren en te delen. En vergeet de factor ‘tijd’ niet.
Een belangrijke barrière bij het leren en kennisdelen is het ontbreken
van tijd. Professionals zijn druk bezette mensen en leren kost nu
eenmaal tijd: expliciet tijd vrijmaken om te leren is cruciaal.
DUS…
Om voortdurend over de kennis te beschikken die nodig is om de
doelstellingen te bereiken, is leren essentieel. Leren is het proces dat
tot kennis leidt en kennis is het resultaat van leren. De essentiële basis
hierbij is dat het altijd zou moeten gaan om een continu en cyclisch
proces van ontwikkelen, evalueren, terugkoppelen en bijstellen, om
daadwerkelijk waarde en verbetering te creëren. Dat is de kracht van
kennismanagement.
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Sectie 4

Help, kennis wordt niet gedeeld
EN NU?
Veel initiatieven om meer of beter kennis te
delen werken niet in de praktijk. Er worden de
mooiste oplossingen bedacht, instrumenten
ontwikkeld en ICT systemen gerealiseerd, die
vervolgens in de praktijk niet of nauwelijks
worden gebruikt.
Hoe komt dat?
En vooral: wat kun je doen?
In dit artikel: 3 redenen waarom kennis niet
gedeeld wordt en 5 tips wat je eraan kunt
doen.
Gepubliceerd in Magazine Intellectueel
Kapitaal – IK2012 – nr 1

In dit artikel: 3 redenen waarom kennis niet gedeeld wordt en 5 tips wat je eraan kunt
doen.
HOE KOMT DAT? (3 REDENEN / BARRIÈRES)
“Ze willen niet” en “De motivatie ontbreekt”. Veelgehoorde opmerkingen als blijkt dat een
oplossing in de praktijk niet werkt. En dan? Verandertrajecten worden ingezet, waarbij
alles uit de kast wordt gehaald om de mensen mee te krijgen in de nieuwe beweging.
Helpt dat? Misschien wel, maar als het zover is, ben je eigenlijk al een stap te ver. Want
hoe komt dat eigenlijk dat ‘ze niet willen’ of dat ‘de motivatie ontbreekt’?
Je kunt van alles bedenken om kennis beter te ‘managen’, maar er zijn allerlei redenen
waarom mensen sowieso niet willen of kunnen delen – ongeacht de oplossing. Er zijn
verschillende soorten obstakels die kunnen optreden. In dit artikel ga ik in op drie
barrières: individueel gedrag, middelen en organisatie. En daarna volgen (uiteraard) tips
wat je hieraan kunt doen.

Gedrag
Gedrag is een belangrijk aspect als het gaat om kennis delen. Volgens Pascal Claeys
van Deloitte mislukt 70% van de veranderingen en gaat het in 80% van die gevallen om
gedrag. Soms zijn er blokkades waarom mensen iets niet doen of willen doen, zelfs als
ze weten dat het goed is. Bijvoorbeeld de angst dat je onderscheidend vermogen kleiner
wordt als je je kennis deelt. Onzekerheid over het eigen kennisniveau kan ook een rol
spelen. Of niet weten dat je kennis relevant, nuttig of bruikbaar is. Niet weten wie
behoefte heeft aan je kennis, kan ook belemmerend werken. Of onvoldoende vertrouwen,
of te weinig affiniteit hebben met bepaalde mensen. Anderen verzanden in ‘getting the job
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done’ en voelen te weinig ruimte om kennis te delen of te halen. En
dan hebben we natuurlijk nog de bekende barrière: het nut er niet van
inzien: Waarom zou ik kennis delen? What’s in it for me?
Als je kennismanagement wil laten slagen, is het essentieel om
tegemoet te komen aan dit soort barrières: aan het gedrag, de
behoeften en drijfveren van mensen. Dat lijkt een open deur (hoe vaak
horen we het niet: “de gebruiker staat centraal”), maar in de praktijk
wordt weinig gekeken naar het ‘echte’ gedrag en de barrières die er
zijn om te delen. Of er wordt uitgegaan van aannames of
overtuigingen, die helemaal niet overeen komen met wat er dagelijks
werkelijk op de werkvloer gebeurt.

Niet passende middelen
Een andere rem op kennis delen, is te vinden in de middelen. In de
praktijk wordt veelal een beperkt aantal middelen ingezet, waarbij de
voorkeur nog steeds vaak uitgaat naar een centraal ICT systeem om
de kennis te sturen en te bundelen, gecombineerd met bijvoorbeeld
een aantal ‘offline’ instrumenten. 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. Sommige mensen
hebben de voorkeur om online kennis te delen, anderen willen liever
presentaties of workshops geven. Voor de één is persoonlijk contact
belangrijk, de ander communiceert liever via e-mail of sociale media.
De één zoekt informatie in documenten of online, iemand anders zoekt
liever een goeroe op een bepaald expertisegebied. Ook binnen de
generaties zien we duidelijke verschillen. Zo maakt de oudere
generatie werknemers bijvoorbeeld eerder gebruik van ‘offline’
middelen (ook omdat de ontworpen ICT systemen soms zo ingewikkeld
zijn, dat ze moeite hebben om deze te bedienen) en e-mail, terwijl de

jongere generatie meer de sociale tools gebruikt en meer buiten de
grenzen van de organisatie kennis haalt en brengt. Kortom: een
extreem divers behoeftepatroon, waar in de praktijk nauwelijks
rekening mee gehouden wordt.

Organisatorische barrières
Ten derde zijn er organisatorische barrières die kennis delen kunnen
remmen. De organisatie ‘cultuur’ wordt hierbij vaak genoemd. Dat is
zeker een belangrijk aspect, maar het blijft vaak bij een vaag begrip.
Dit komt onder meer omdat er vele dimensies zijn die de cultuur binnen
een organisatie bepalen. De omvang van deze bijdrage geeft geen
ruimte om uitvoeriger op het begrip cultuur in te gaan, maar kort-doorde-bocht bepaalt de organisatiecultuur wel in hoge mate hoe mensen
met elkaar omgaan, hoe er tegen kennisdelen wordt aangekeken, en
de barrières die hierbij kunnen optreden. In een organisatie waarin
bijvoorbeeld kennis als macht wordt gezien, of in sterk competitieve
omgevingen, zullen mensen minder snel kennis delen. Ook de manier
waarop wordt omgegaan met fouten of hoe wordt omgegaan met
mensen die zich (durven) uitspreken, heeft invloed. Dan kun je nog
zulke mooie oplossingen bedenken, maar als niemand vragen durft te
stellen of antwoorden durft te geven, houdt het snel op. Zoals
hierboven beschreven- speelt ook vertrouwen 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. Als er geen vertrouwen is, zal geen enkele oplossing
werken. Kortom: “cultuur” is belangrijk. Bij andere organisatorische
barrières kun je denken aan de manier waarop de organisatie structuur
in elkaar zit hoe processen zijn georganiseerd of hoe er leiding wordt
gegeven. En ook fysieke werkomgeving is een aspect wat motiverend
of remmend kan werken. Lange gangen met dichte deuren en vieze
koffie hebben een totaal andere uitwerking dan open ruimten, lekkere
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koffie (we praten nog even verder) en inspirerende
ontmoetingsruimten. Vaak wordt de nadruk gelegd op processen en
middelen, terwijl er veel meer organisatorische aspecten zijn die
invloed hebben op het wel of niet delen van kennis.
WAT KUN JE DOEN? 5 TIPS

1. Ken de mensen voor wie je een oplossing ontwerpt
Weet hoe ze werken en denken, wat ze tegenhoudt en wat ze drijft.
Niet door vanaf een afstand te kijken en te denken dat je het snapt,
maar door wat ik noem ‘diep te duiken’ in de realiteit. Hoe? Door het
zelf te ervaren, te observeren en je in te leven. (Denk bijvoorbeeld aan
het TV programma’s ‘terug op de werkvloer’)

2. Ken de oorzaken
Ken de echte problemen en de werkelijke oorzaken, voordat je
oplossingen gaat ontwerpen. Dat betekent antwoord 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? Die
zitten vaak niet op de plek waar de ‘pijn’ zichtbaar is! (Als er oorzaken
van barrières gevonden zijn, zou het kunnen werken om oplossingen
te bedenken om barrières weg te nemen. Stel dat een oorzaak is dat
mensen bang zijn dat hun onderscheidend vermogen kleiner wordt
wanneer ze hun kennis delen (uit handen geven) dan zou je – heel
simpel gezegd – een oplossing kunnen bedenken waarbij mensen nog
meer als expert worden gezien wanneer ze hun kennis delen en zich
kunnen profileren).

3. Bied variëteit in middelen
Begin met het aanbieden van een grote variëteit aan middelen, waaruit
het individu kan kiezen en vanuit zijn/haar eigen kracht en manier van

werken optimaal kan bijdragen. Uit een klankbordgroep bij Getronics
kwam naar voren dat medewerkers net zoveel diversiteit in middelen
wilden, als ze privé hebben. Een belangrijk uitgangspunt van het
nieuwe kennismanagement bij Getronics werd daarom dat het individu
zelf moet kunnen kiezen. Zij bieden een platform met een grote
variëteit aan middelen. “Als organisatie moet je heel goed naar de
behoeftes kijken. Wij willen niet meer bepalen. Zij gaan bepalen.”,
aldus Ronald Groenendijk (Director van Getronics Consulting). Dus:
meer variëteit en minder keurslijf.

4. Creëer een optimale omgeving
Het creëren van een optimale omgeving voor kennismanagement heeft
vele dimensies. Stop niet bij middelen en processen, maar neem alle
dimensies eens goed onder de loep. Draagt de manier waarop de
organisatie gestructureerd is bij aan kennisdelen? Helpt de manier
waarop leiding wordt gegeven? Hoe belonen en stimuleren wij? Is er
voldoende vertrouwen en veiligheid? Werkt de fysieke werkomgeving
eigenlijk wel stimulerend? Het ProjectManagement Bureau Amsterdam
bijvoorbeeld, besteed 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 alleen of met collega’s wilt
samenwerken. Hierdoor ontstaan er telkens weer wisselende
verbanden en vinden nieuwe ontmoetingen plaats.

5. Laat de waarde zien
Vaak wordt de waarde van kennis delen gecommuniceerd vanuit het
perspectief van ‘de organisatie’. Maar welke waarde heeft kennis delen
voor de mensen? What’s in it for them? Als je “diep gedoken” bent,
weet je wat de drijfveren en obstakels zijn en wat van waarde is voor
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welke mensen (ik noem maar wat: helpt het bij hun persoonlijke
ontwikkeling? Verbeterde carrièreperspectieven? Meer “Job
Satisfaction”? Een verbeterde kwaliteit van hun werk? Voorkomt het de
ergernis van het wiel opnieuw uitvinden?) Weet wat waarde heeft, laat
dit zien en zorg dat mensen het kunnen ervaren.
DUS…
Wat je als organisatie ook doet, kennismanagement in deze tijd draait
om het scheppen van een optimale omgeving, met de juiste
hulpmiddelen en aandacht voor zowel barrières die mensen kunnen
hebben om te delen, als motivatie. En het hoeft allemaal niet zo
ingewikkeld: vaak kun je met kleine stappen en eenvoudige en
goedkope hulpmiddelen al veel bereiken.
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Sectie 5

Kennisverlies: vertrek babyboomers
BEDREIGING OF KANS?
”Dreigend kennistekort door uittreden
babyboomers.”
“Vertrek babyboomers desastreus voor
organisaties.”
Kennisverlies door vertrek babyboomers is
een hot topic. De vergrijzing slaat toe en de
komende jaren gaat de babyboom-generatie
massaal met pensioen; alleen dit jaar al zo’n
120.000. Organisaties raken binnen een paar
jaar een groot deel van de werknemers kwijt.
En alle kennis loopt zo de deur uit.
Voor organisaties die hun geld verdienen met
het verkopen van kennis, klinkt dit als een
ernstige bedreiging. Maar hoe erg is het nou
eigenlijk echt? En zitten er ook geen
voordelen aan dit massale vertrek?

Op 30 september 2011 gaf ik een gastcollege aan de studenten van de postdoctorale Controllers
opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam; een college over manieren om kennismanagement
vraagstukken in de praktijk op te lossen (de methodiek en de “do’s en don’ts”). Het verlies van kennis
door de vergrijzing was een van de vraagstukken die we hebben behandeld. Los van de interessante
discussie over de meetbaarheid en de Return on Investment van kennismanagement, lieten de
studenten een interessante kijk zien op het vraagstuk van de vergrijzing. Deze wilde ik jullie niet
onthouden (=ultiem staaltje kennismanagement).

WAAROM IS HET EEN PROBLEEM?
Als het over vergrijzing gaat wordt het probleem vaak grofweg gedefinieerd als iets van:
‘de individuele kennis van de ouderen zou collectieve kennis van de organisatie moeten
worden.’ Vanuit het perspectief van de organisatie (bestuurders) zijn hier verschillende
redenen voor. Tijd en geld staan bovenaan de lijstjes. Als kennis niet optimaal hergebruikt
wordt, kan dit leiden tot inefficiëntie, verminderde productiviteit en snelheid. Denk
bijvoorbeeld aan het wiel dat steeds opnieuw wordt uitgevonden. Allemaal tijd en geld. In
relatie hiermee wordt ook de kwaliteit van de dienstverlening genoemd als reden;
verminderde snelheid en kwaliteit bij het beantwoorden van vragen, van beslissingen die
worden genomen en het risico op het maken van fouten. Ook de afhankelijkheid en
kwetsbaarheid van de organisatie worden als redenen genoemd om de individuele kennis
collectief te maken. Kortom: allerlei argumenten die logisch klinken en die doen
vermoeden dat het inderdaad belangrijk is om maatregelen nemen die het uitstromen van
kennis door de vergrijzing tegengaan.
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OPLOSSINGEN
Veel organisaties schieten hier vaak in (standaard) oplossingen. De
kennis wordt geanalyseerd en geïdentificeerd en vervolgens worden
methoden gezocht om de kennis te borgen en/of over te dragen. Een
eerste reactie is nog steeds vaak om de kennis expliciet vast te leggen
in ICT systemen, ellenlange instructiehandleidingen of handboeken. In
de praktijk blijkt dit echter vervolgens vaak niet te werken zoals
gedacht: systemen worden nauwelijks gebruikt en handboeken worden
niet gelezen. Los daarvan, met dit soort vastlegging van kennis bouw
je geen vaardigheden en ervaring op. Je kunt wel iets delen, lezen of
horen, maar als de kennis vervolgens niet toegepast wordt, heeft het
weinig waarde. Sommige organisaties besteden wel aandacht aan
vaardigheden en ervaring, en zetten instrumenten in zoals het
koppelen van ouderen aan junioren, meester/gezel relaties en
opleidingsprogramma’s. Dat gaat in ieder geval al een stap verder.
IS HET WEL EEN PROBLEEM?
Even een stap terug. Is het kennis verlies wel zo’n probleem? Nu het
vergrijzingsvraagstuk hoog op de agenda staat, worden er
programma’s opgesteld die er bijvoorbeeld voor zorgen dat een x
aantal maanden voor het pensioen alle kennis wordt overgedragen.
Prima initiatieven, maar er zit iets vreemds aan. Want waarom pas als
het pensioen nadert? Als het om essentiële kennis gaat, zou het niet
zo mogen zijn dat de organisatie afhankelijk is van een bepaalde
werknemer. Maar als de kennis op de valreep nog moet worden
overgedragen, hoe zat dat dan de jaren ervoor? De werknemer zou
ook ziek kunnen worden, of verlof of ontslag kunnen nemen, dus die
kwetsbaarheid en afhankelijkheid zou in al die jaren ook al aanwezig
geweest.

Als er al die jaren geen overdracht van kennis heeft plaatsgevonden,
dan kun je je afvragen waarom dit nu wel een probleem zou zijn. Is de
betreffende kennis eigenlijk wel zo essentieel of waardevol? Of er is
‘gewoon’ te weinig aandacht geweest voor leren en delen al die jaren?
Of, is er wel moeite voor gedaan, maar zijn er andere oorzaken
waarom de kennis bij de oudere werknemer is blijven hangen al die
jaren? Mogelijk zijn er wel initiatieven genomen, maar hebben deze
onvoldoende gewerkt. Misschien zijn de ICT systemen wel zo
ingewikkeld, dat de oudere generatie moeite heeft om ze te bedienen.
Of er zijn systemen ontwikkeld om elkaar te vinden, terwijl de mensen
elkaar misschien wel helemaal niet willen vinden. Er zijn allerlei
redenen voor werknemers, waarom ze sowieso niet willen of kunnen
delen. Daar sta je dan met je systeem. Misschien heeft de oudere
werknemer geen idee van het nut van zijn/haar kennis, of is hij onzeker
over zijn eigen kennisniveau, misschien is er gebrek aan onderling
vertrouwen, misschien past de manier waarop de kennis overgedragen
zou worden wel niet bij de jongere generatie. Ik noem maar wat. Het
gaat erom dat de aandacht gaat naar wat er echt toe doet en dat je de
werkelijke oorzaken kent, voordat je oplossingen gaat ontwerpen. Om
lapmiddelen te voorkomen en oplossingen te creëren die het probleem
ook daadwerkelijk oplossen. (En de oorzaken zitten overigens meestal
niet op de plek waar de ‘pijn’ zichtbaar is.)
Maar goed, even terug naar de kern. Het lijkt erop dat de ‘hot topic’ van
de vergrijzing vooral als effect heeft dat organisaties op de valreep
allerlei kunstgrepen uithalen om het kennis verlies te beperken. Terwijl
dit massale vertrek er toch al zo’n 65 jaar zit aan te komen, dus echt
een verrassing kan dit niet zijn. De werkelijke oorzaak van het verlies
van kennis is in dat opzicht niet zozeer het vertrek door vergrijzing,
maar het gebrek aan overdracht in al die jaren ervoor (om wat voor
reden dan ook).
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DE POSITIEVE EFFECTEN
Bij het nader bestuderen van de problemen en de bedreigingen die de
vergrijzing met zich meebrengt, kwamen de studenten* al snel met een
andere invalshoek: de positieve effecten van de vergrijzing. De jongere
generaties hebben een andere mentaliteit, die organisaties in hun
voordeel zouden kunnen gebruiken. De jongere generaties zijn
bijvoorbeeld meer bereid om te leren en te delen. Generatie Y
(geboren tussen eind jaren ‘70 en 1990) en de generaties daarna zijn
opgegroeid met internet, waar informatie en kennis in overvloed is. Ze
zijn meer gericht op ontwikkeling, op relaties met collega’s en derden
en op snelle communicatie met een groot bereik, via korte lijnen.
Allemaal aspecten die voor kennismanagement ideaal zijn. Ook het
gebruik van technologie zou een enorme boost kunnen krijgen.
Babyboomers zijn niet opgegroeid met Internet en zijn over het
algemeen niet actief met online sociale media. Generatie Y is hiermee
opgegroeid en generatie X (geboren tussen ongeveer 1960 en eind
jaren 70) is hier niet mee opgegroeid, maar kunnen zich over het
algemeen de nieuwe technologie wel goed eigen maken.
Ook voor vraagstukken met betrekking tot diversiteit en ‘het glazen
plafond’ (bestaat dat nog?) zou het vertrek van de babyboomers ( ‘the
old boys network’) positief kunnen uitpakken: nieuwe carrièrekansen
voor een nieuwe lichting (inclusief vrouwelijke en allochtone
carrièremakers). En nog een voor de hand liggend voordeel: jonge
werknemers zijn goedkoper. Daarbij is het – met het oog op het verlies
van kennis – misschien helemaal nog niet zo gek dat het wiel weer
eens opnieuw uitgevonden wordt. Een frisse blik van de nieuwe
generaties op vastgeroeste gewoonten en routines kan tot verrassende
nieuwe inzichten leiden. Ook voor het innovatief vermogen van de
organisatie zou het vertrek van babyboomers wel eens positief kunnen
uitwerken. De jongere generaties staan meer open voor innovatie en

hebben minder angst voor verandering. Daarbij zijn de babyboomers
veelal meer gericht op het vermijden van conflicten en op polderen,
terwijl bij innovatie juist ‘dwarsdenkers’ een belangrijke rol kunnen
spelen.
OPEN YOUR EYES
In de praktijk zien we generaties die fronsend naar elkaar kijken en
elkaar niet begrijpen. Ook de studenten die bovengenoemde voordelen
benoemden, kijken uiteraard vanuit hun eigen perspectief. Maar ook dit
perspectief is meer dan waardevol. Vooral met het oog op de
toekomst. Want, naast het kennisverlies op de korte termijn, gaat er
nog een groter probleem voor de continuïteit van organisaties komen:
er zijn te weinig mensen om de babyboomers te vervangen. Het duurt
niet lang meer voor er grote tekorten ontstaan. Ook dit vraagt om een
omslag voor organisaties. Er zullen creatieve en slimme oplossingen
ontworpen moeten worden om werknemers aan je te binden en langer
en optimaal in te zetten. Zo zal er, als personeel schaars wordt, weer
meer aandacht moeten komen voor continue scholing en stimulatie om
door te leren. Dit alles kan vragen om een andere inrichting, structuur,
cultuur of managementstijl, of andere processen en systemen. De
nieuwe lichtingen werknemers denken en leren nu eenmaal anders en
brengen andersoortige vaardigheden en kennis in.
DUS….
Dit vraagstuk wordt vaak eenzijdig en beperkt benaderd, waarbij vooral
aandacht is voor de bedreigingen op de korte termijn en het
voorkomen van het kennisverlies door vertrek. Vanuit het perspectief
van de organisatie. Als je het vraagstuk breder bekijkt; de
perspectieven van klanten en medewerkers meeneemt en kijkt naar de
langere termijn, dan ziet het geheel er misschien wel anders uit.
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Feit is dat organisaties (grote) delen van de kennis van hun
werknemers op korte termijn zullen kwijtraken. Natuurlijk kunnen
oplossingen om dit kennis verlies op de korte termijn te beperken
waardevol zijn (mits wordt gekeken naar wat het probleem werkelijk is
en wat de onderliggende oorzaken zijn). Maar naast het op de valreep
inzetten van allerlei maatregelen om de schade te beperken, gaat het
voor de langere termijn om het inzetten van structurele hulpmiddelen
om cruciale kennis te delen, een cultuur die dit ondersteunt en het
benutten van de verschillen tussen generaties. Zoals hierboven
beschreven (bij de positieve effecten) zou de mentaliteit van de jongere
generaties wel eens een positief effect kunnen hebben op
kennismanagement en innovatie.

wel eens iets anders kunnen zijn dan de kennis van de babyboomers
op de valreep de organisatie proberen in te krijgen.
Met dank aan deze groep slimme en kritische studenten, die door hun actieve
bijdrage, learning by sharing en enthousiasme een sterk staaltje
kennismanagement hebben laten zien.
* Van deze groep van ca. 50 studenten is het merendeel is geboren in de jaren ’70
en ’80: een combinatie van generaties (late) X en Y.
Online is deze blog hier te lezen, inclusief comments.

Als we verder kijken dan het kennis verlies op de korte termijn, dan
zien we dat het tegelijkertijd ook nog lastig zal worden om nieuwe
mensen aan te trekken omdat het aanbod schaarser wordt. Om
daadwerkelijk vooruit lopen en een aantrekkelijke werkgever te kunnen
zijn die mensen aan zich weet te binden, zal een omslag nodig zijn.
Ook hier zou het vertrek van de babyboomers positief benaderd
kunnen worden: het biedt meer kansen om de structuur, cultuur,
managementstijl, processen en systemen om te buigen.
DE waarheid en DE aanpak bestaat niet. Voor elke organisatie zal dit
anders zijn; afhankelijk van de verlangens en doelen. Wat ik met deze
blog wil benadrukken is om niet te snel blind met de massa/hype mee
te gaan en dit vraagstuk te eenzijdig en te beperkt te benaderen. Is het
kennis verlies werkelijk wel zo’n groot probleem als dat het wordt
voorgespiegeld? En zou het eigenlijk ook niet in je voordeel kunnen
werken? Waar het om gaat is om oplossingen te ontwerpen die
waarde creëren – voor nu en de toekomst. En vanuit die gedachte
aandacht en energie besteden aan wat er ECHT toe doet. En dat zou
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Sectie 6

Kennismanagement Anno Nu
INTERVIEW

KENNISMANAGEMENT WAS IN, TOEN UIT, NU WEER HOT, MAAR OOK

Hoe staat het met kennismanagement? Na
medio jaren negentig volop in de
belangstelling te hebben gestaan, leek de
interesse ervoor verdwenen te zijn. Nu is die
weer terug. Dankzij internet en sociale
media?

ONDER ANDERE BENAMINGEN?

IK vroeg het Daphne Depassé, zelfstandig
kennis- en informatiemanager.
Gepubliceerd in Intellectueel Kapitaal, IK 2012
nr 2.
Auteur: Henk Verbooy

Ik wou dat er een andere term voor was. Andere begrippen die direct in relatie staan tot
kennismanagement – zoals innovatie en sociale media – zijn ‘hot’ en worden vaak wel
als aantrekkelijk gezien, maar helaas klinkt de term kennismanagement niet zo sexy. Als
een bedrijf nieuwe kennis wil ontwikkelen (als je bij wilt blijven zul je dat wel moeten) dan
gaat het bijvoorbeeld eerder over innovatie. Of organisaties benoemen dat ze zich richten
op de inzet van sociale media, iets wat je in veel gevallen ook kunt zien als kennisuitwisseling, gefaciliteerd door ICT. We hebben dus eigenlijk een nieuw woord nodig. Een
woord dat alles omvat van het brede vakgebied kennismanagement. En ook nog sexy is.
KENNISMANAGEMENT, INNOVATIE, LERENDE ORGANISATIE…?
In mijn ogen is kennismanagement dit allemaal. En meer dan dat. De reden waarom kennismanagement wordt ingezet ligt maar net aan wat de ambitie van een organisatie is. Of
dat het ontwikkelen van nieuwe kennis is, of het delen, borgen of vastleggen van kennis,
of dat het bijvoorbeeld de ambitie is om mensen nieuwe vaardigheden laten opdoen. De
wensen en de doelstellingen bepalen op welke manier je kennismanagement inzet en welke oplossingen waardevol zijn. Vaak wordt de term gebruikt die aangeeft wat het doel is
(bijvoorbeeld innovatie) of wordt het middel genoemd dat wordt ingezet (bijvoorbeeld sociale media).
WAT VERSTA JIJ ONDER KENNISMANAGEMENT?
Ik zie kennismanagement als het creëren van de meest optimale omgeving voor het activeren van kennis. Dat zegt misschien nog weinig, aangezien er aan het woord ‘kennis’ al
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verschillende betekenissen worden gegeven. Persoonlijk vind ik de formule van Mathieu Weggeman hierbij een handige kapstok: K=I x
(EVA). Ofwel: Kennis = de som van Informatie maal (Ervaring * Vaardigheden * Attitude). Ik gebruik deze formule ook vaak bij klanten en in
mijn masterclasses. Niet alleen om aan de hand daarvan uit te leggen
wat ik onder kennismanagement versta, maar vooral ook om een gezamenlijk begrip over de term te creëren. Daarbij gaat het niet zozeer om
wat de waarheid is, maar wel over een zelfde beeld hebben van de
term. Waar hebben we het eigenlijk over?
Uit het onderzoek dat ik heb gedaan voor de ontwikkeling van de Plan
B-methodiek, bleek hoe belangrijk het is om een gezamenlijk beeld van
begrippen te hebben, onder andere om miscommunicatie en frustratie
te voorkomen. Vanuit de verschillende disciplines en perspectieven worden immers andere termen gebruikt, waarbij vaak hetzelfde wordt bedoeld. En het omgekeerde: dan denken we dat we het over hetzelfde
hebben, maar bedoelen we allemaal eigenlijk iets anders. Wat je ook
ontwikkelt voor kennismanagement, er zijn vrijwel altijd verschillende
disciplines bij betrokken. Een informatiespecialist kan het niet in zijn
eentje. Een HRM-afdeling ook niet, een ICT-afdeling ook niet. Je hebt
elkaar nodig en dus zul je met elkaar moeten communiceren. En dat
begint bij begrip. Een gezamenlijk begrip is daarom essentieel.
WAT IS TEGENWOORDIG DE FOCUS VAN
KENNISMANAGEMENT?
Een paar jaar terug ging het heel erg over het opslaan van kennis in
databases en systemen (de stock-benadering, met de focus op de expliciete kennis). Daarna verschoof dit meer naar de flow-benadering,
met de focus op de impliciete kennis, op mensen en verbinding. Ik
denk dat het nu een combinatie is van beide, alhoewel er – afhankelijk
van de problemen of wensen van een organisatie – nog steeds vaak

een dominante focus is. Mede door de komst van sociale media, is kennismanagement sterk veranderd. De gedachte dat informatie en kennis
beheerst moeten worden via kennismanagementafdelingen en centrale
systemen, is in veel organisaties nog onveranderd. Maar beheersing
en controle van informatie en kennis is niet meer zo eenvoudig als voorheen. En mensen hebben andere behoeften en middelen om kennis te
delen met elkaar. Daarbij is het gevaar van centrale aansturing, dat
mensen achterover gaan hangen. Je stelt iemand aan die verantwoordelijk is voor kennis, dus alle anderen hebben het gevoel dat zij geen
verantwoordelijkheid dragen. Dat maakt het moeilijk om mensen mee
te krijgen in de beweging om kennis te delen.
KENNIS DELEN IS ALTIJD AL PROBLEMATISCH GEWEEST.
TOCH?
Er zijn organisaties waar dit inderdaad problematisch is. Maar de achterliggende oorzaken kunnen sterk verschillen. Er zijn vele redenen
waarom mensen geen kennis (willen) delen. Het meest bekende obstakel is natuurlijk de angst dat je je niet meer van anderen onderscheidt.
Maar het kan ook zijn dat je geen affiniteit hebt met de mensen om je
heen. Of dat je afgerekend wordt op de kwaliteit van de kennis die je
deelt, of dat je bang bent dat er senioren in je bedrijf zijn, die veel meer
weten dan jij. Ook een hele belangrijke reden is dat je niet door hebt
dat jouw kennis belangrijk is; je bent je niet meer bewust van wat je
zelf allemaal weet en dat dit belangrijk of interessant kan zijn voor anderen. Er kunnen dus allemaal verschillende oorzaken zijn waarom
mensen geen kennis delen.
EN DAAROM MISLUKKEN
KENNISMANAGEMENTPROJECTEN?
Ik denk inderdaad dat dat een van de belangrijkste redenen is dat kennismanagementprojecten mislukken: er worden interventies gepleegd
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op symptomen, niet op de oorzaken. Er worden vaak snelle conclusies
getrokken en voor de hand liggende oplossingen bedacht. Bijvoorbeeld
de aanname: “Er wordt geen kennis gedeeld, omdat er geen goed systeem is”. De oplossing: een systeem ontwikkelen. Maar als je niks doet
aan de achterliggende oorzaken, zal een systeem nog steeds niet leiden tot kennisdelen. Er wordt echt geen kennis gedeeld alleen omdat
er ineens een systeem is. Daarom is het enorm belangrijk om goed te
weten wat er echt aan de hand is.
Mijn ervaring is dat kennismanagementoplossingen het beste werken
als er een mix van middelen wordt aangeboden, omdat mensen nu eenmaal sterk van elkaar verschillen. De een staat graag op de zeepkist
zijn verhaal te vertellen, een ander is veel introverter en houdt veel
meer van schrijven, een derde vindt het leuk om te filmen wat hij de hele dag doet, en een vierde deelt zijn kennis gewoon een-op-een bij de
koffieautomaat. Dus, als je één centraal systeem ontwerpt waarvan je
denkt dat iedereen daar gelukkig van wordt, dan heb je het mis. Er zal
altijd een heel grote groep mensen zijn voor wie je het niet hebt ontworpen en die je dus niet mee krijgt. De kunst ligt in het aanbieden van
een mix van middelen, die je dan – indien gewenst – met elkaar verbindt.
WANNEER WERKT HET DAN WEL?
Een centraal systeem kan in sommige gevallen prima werken. Mijn ervaring is dat het dan wel onderdeel zal moeten zijn van het dagelijkse
werk van mensen. En dat het nut volstrekt helder moet zijn. Bijvoorbeeld als je samen aan een project of binnen een afdeling werkt en je
afspreekt dat je je dagelijkse werk binnen een gezamenlijke omgeving
doet. Als daar een handige omgeving voor ontworpen wordt, willen
mensen daar over het algemeen graag aan meewerken, omdat ze het
voordeel ervan direct ervaren. Geen gedoe meer met mails en bijla-

gen, automatische archivering en alles direct vindbaar, binnen de juiste context. In zo’n geval is het gericht op wat op dat ogenblik speelt en
zo’n systeem maakt het werk makkelijker en geeft ‘instant satisfaction’.
Dit hoeven niet altijd kostbare en complexe ICT-oplossingen te zijn.
Het gebruik van simpele tools kan erg krachtig werken. Wat Shell heeft
gedaan vind ik een mooi voorbeeld. Zij noemen het ‘Ask-learn-share’,
waarbij niet alles per definitie altijd maar wordt vastgelegd en ontsloten, opdat mensen het kunnen vinden als ze het ooit eens nodig zullen
hebben. Nee, het gaat uit van het vraagsysteem: op het moment dat je
een probleem hebt stel je je vraag, en ergens in de community is iemand die het antwoord heeft. De vragen en bijbehorende antwoorden
kun je nog bewaren en structureren, waardoor er een schat aan kennis
wordt opgebouwd, zonder onnodig ‘gedoe’.
ZIJN SOCIALE MEDIA DIE INTERN GEBRUIKT WORDEN
DAAR NIET EEN FANTASTISCH EN SIMPEL INSTRUMENT
VOOR?
Er zijn zoveel simpele en goedkope tooltjes die enorm waardevol kunnen zijn. Shell gebruikte een simpele Wiki. Waar het om gaat is dat het
vastleggen van kennis in een centraal systeem niet de enige manier
hoeft te zijn. Het principe van vragen en antwoord krijgen zou ook goed
kunnen werken. En bovendien is het heel goedkoop. Er zijn vele (gratis) tooltjes die je zonder te investeren gewoon eens kunt proberen (als
je vraagstuk hierop aansluit natuurlijk, anders lijkt het meer op ‘spielerei’ waarvan niemand het nut ziet).
IS DAT VERRASSEND?
Het vraag-antwoord principe is op zich niet zo verrassend. Ik verbaas
me er wel over dat we privé soms zo anders lijken te handelen dan in
het werk. Als ik een nieuwe telefoon nodig heb en ik weet niet zo goed
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of ik een iPhone of iets anders moet nemen, dan bel ik een paar vrienden of ik vraag het op Facebook of Twitter. In ons werk doen we dat
meestal ook: we stellen (informeel) vragen aan collega’s als we iets willen weten. Het vreemde is dat op het moment dat we iets gaan ontwerpen, we denken dat we iets anders moeten doen. We bouwen complexe databases voor als de kennis ooit nodig zou zijn, terwijl als mensen vragen hebben ze sneller geneigd zijn om die even te googelen of
via sociale media aan anderen te stellen. Veel systemen met enorm
waardevolle informatie worden nauwelijks gebruikt, domweg omdat ze
niet aansluiten bij de ‘natuurlijke’ manier van denken en werken. We
zijn van nature geneigd om te delen. We willen ook graag helpen als
mensen met wie je affiniteit hebt iets vragen. Dus het zit echt wel in
onze natuur. Dat zie je ook aan wat er gebeurt op sociale media. Het
gaat er dus om dat je oplossingen ontwerpt die aansluiten bij wat mensen werkelijk doen en wensen.
Kennismanagement was altijd een vrij interne aangelegenheid van organisaties. Maar met name door de mogelijkheden die internet biedt
wordt kennismanagement ook externe communicatie.
Begin jaren negentig begon het met intranetten, puur intern. Daarna
kwamen ook de extranets; een soort intranet waar ook klanten toegang
tot hadden. Zo kon kennis worden gedeeld tussen bedrijf en klanten of
opdrachtgevers, die op die manier ook mee konden denken over oplossingen. Door alle technologische ontwikkelingen zijn er ongekende mogelijkheden voor kennisuitwisseling. Kennis als extern communicatiemiddel, de dialoog aangaan met ‘de buitenwereld’ en/of deze inschakelen om mee te denken (co-creatie): allemaal prachtige voorbeelden
waarbij je kennis kunt inzetten om je organisatie sterker te maken.
Ik merk dat er bij veel organisaties nog wel een knop om moet om zo te
denken. Meer open systemen in plaats van geslotenheid, omgaan met

onzekerheid, het loslaten van beheersing en controle – daarvoor is
soms een hele mindshift nodig. Ik zie dat het steeds meer die kant op
gaat. Dat klanten ook verwachten dat organisaties meer transparant en
open zijn. En dat je je juist enorm kan profileren door te ‘ontschotten’
en kennis op andere manieren te benutten. Daarbij is het niet eenvoudig meer om je kennis binnen de muren te houden. Dat zien we gebeuren in de praktijk, waar mensen toch een uitweg vinden om alle gesloten systemen heen. Via Facebook, Twitter, Dropbox, Google docs,
Evernote, noem het maar op. Organisaties kunnen kennis nog best sturen, als ze leren omgaan met die verandering. En keuzes maken over
welke kennis daadwerkelijk vertrouwelijk is en binnen de muren moet
blijven en met welke kennis je ‘de buitenwereld’ heel gelukkig zou kunnen maken.
WAT VRAAGT DAT VAN KENNISMANAGERS?
Omdat het begrip kennismanagement zo veelzijdig is en op zoveel verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden, zijn er ook veel verschillende soorten kennismanagers. Dé kennismanager bestaat niet. Ik
denk dat je als kennismanager sowieso zou moeten weten wat mensen met informatie doen en hoe ze ermee omgaan. Ze zouden zich
daarom niet alleen moeten bezighouden met het structureren, vastleggen, archiveren, beheersen en toegankelijk maken van informatie.
Maar zich ook bewust moeten zijn van wat mensen doen en wat informatie doet, van de macht van informatie, de interpretatie en de presentatie ervan. Je hoeft als kennismanager geen ICT’er te zijn, maar ik
denk dat het van enorme waarde is als je wel iets van de technische
mogelijkheden weet. Al was het maar om met ICT’ers te kunnen praten.
WAT IS HET IDEALE PROFIEL?
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Voor mij is een kennismanager degene die zorgdraagt voor een optimale kennisomgeving, in de breedste zin van het woord. Dat betekent niet
alleen weten wat het werkelijke probleem is maar vooral ook de oorzaken kennen. En daarvoor de juiste oplossingen en middelen kan inzetten. Als dat technologie is, dan haalt hij er iemand bij die goed is in
technologie. Als het gaat over machtsverhoudingen of over mensen die
elkaar niet vertrouwen, dan haalt hij er iemand bij die daar goed in is.
Ik noem maar wat. Een kennismanager hoeft niet alles zelf te doen en
kán waarschijnlijk ook niet alles zelf, want het vakgebied is enorm complex, gevarieerd en raakt vele disciplines. Ik denk dat het ideale profiel
van een kennismanager iemand is die nieuwsgierig is en een brede belangstelling heeft, de doelen en wensen kent (niet alleen van het management, maar zeker ook van medewerkers en klanten!) en continu
weet wat er in de wereld speelt en wat andere organisaties doen. Mensen met een dergelijk profiel zouden een enorm waardevolle bijdrage
kunnen leveren in de wereld van kennismanagement.
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Hoofdstuk 2

Hoe anderen
het doen
Praktijkverhalen geven een waardevolle inkijk in de
manier waarop er binnen organisaties met kennis
wordt omgegaan. Zij geven een beeld van de
ervaringen, successen, uitdagingen, dilemma’s en
trends van kennismanagement.
In dit hoofdstuk is een aantal praktijkverhalen
opgenomen.

Sectie 1

Leren van anderen
De praktijkvoorbeelden in dit hoofdtuk zijn grotendeels ontleend uit het
boek “15 praktijkverhalen over kennismanagement”. Als je meer wilt
weten over hoe andere organisaties het doen, kan dit boek interessant
voor je zijn.
OVER 15
De vijftien verhalen laten een mix laten zien van benaderingen en
vertellen over sociale, organisatorische en technologische aspecten:
over cultuur, mensen, middelen, processen, instrumenten en ICT
tools.

Meijburg, McKinsey, ministerie van Financiën, Politieacademie, Shell,
Strukton Civiel en Winkwaves.
Voor dit boek hebben we expliciet gekozen voor de persoonlijke
verhalen, omdat die verbinden, betekenis en context geven,
inspireren, in beweging brengen en concreet kunnen maken wat
abstract is – óók datgene wat nogal eens ongrijpbaar blijft, zoals
organisatiecultuur en gedrag.

Het is een boek, zoals Mathieu Weggeman (Hoogleraar
organisatiekunde aan de TU Eindhoven) in zijn voorwoord zegt: “voor
iedereen die nieuwsgierig is naar hoe andere organisaties
kennismanagement ‘doen’… Het maakt je wijzer, het inspireert en
voor je het weet, ben je er zelf mee aan de gang.”
Organisaties zitten van nature vol authentieke, informele verhalen die
een waardevolle inkijk geven in de manier waarop er met kennis wordt
omgegaan. Dit boek bestaat uit een collectie van vijftien van die
verhalen. Zij geven een een beeld van de ervaringen, successen,
uitdagingen, dilemma’s en trends van kennismanagement in de
praktijk van: Allen & Overy, Deloitte, Gemeente Amsterdam, Getronics
Consulting, GGZ Delfland, ICIMOD, ING, Kennisland, KPMG

De derde druk is een soft cover uitgave, met prachtige foto’s van Daniëlle van der
Schans.
Het boek is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever.
Het is tevens verkrijgbaar bij Managementboek
En bij Bol.com.
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Sectie 2

Praktijkverhalen
KENNISMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

HET BELANG VAN KENNISMANAGEMENT

De visies, middelen en instrumenten die
ingezet worden voor kennismanagement, zijn
ontelbaar en blijven inspireren. Dat is precies
waarom praktijkverhalen zo waardevol zijn.
Leren van elkaar.

We zijn ons inmiddels gaan realiseren dat kennis gezien kan worden als de vierde
productiefactor (naast fysieke arbeid, grondstoffen en kapitaal) en de meeste
organisaties zien dat de kennis in de hoofden van de mensen een van de meest
belangrijke en kwetsbare assets is.

Waarom zetten organisaties
kennismanagement in? En hoe doen ze dat?
Wat werkt wel en wat werkt niet?
Een samenvatting van kennismanagement in
de praktijk.

Kennismanagement wordt om uiteenlopende redenen ingezet in de praktijk. Om snelheid
en flexibiliteit te verhogen, efficiency, verhoging van de productiviteit (kosten reduceren),
verhogen en borgen van de kwaliteit, het binden van medewerkers aan de organisatie en/
of het voorkomen van ‘weglekkende’ kennis of het steeds opnieuw uitvinden van het wiel.
Of: kennismanagement voor innovatie, verbetering van de flexibiliteit en creativiteit.
Kennismanagement om de marktpositie te verbeteren of zelfs om te overleven. Kortom;
kennismanagement is belangrijk, om uiteenlopende redenen.
GEEN KANT-EN-KLARE AANPAK
In de praktijk is er grote verscheidenheid in kennismanagementbenaderingen. Deze
diversiteit bewijst één ding: de enige echte kennismanagementaanpak bestaat niet.
Kennismanagement wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. En
de middelen en instrumenten die ingezet worden zijn dan ook zeer divers. Het vakgebied
heeft raakvlakken met onder meer organisatiekunde, bedrijfskunde, informatiekunde, ICT,
communicatiewetenschappen, human resource management en de sociale
wetenschappen zoals sociologie en psychologie.
In de praktijk wordt kennismanagement door de organisaties toegepast vanuit een
combinatie van deze disciplines en benaderingen, met vaak een dominante invalshoek.
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De keuze voor deze invalshoek is sterk afhankelijk van vele factoren;
waaronder de doelstelling van de organisatie. Wil een organisatie
bijvoorbeeld meer nieuwe kennis en ideeën ontwikkelen? Dan is het
organiseren van processen waarin structureel kennis wordt
opgebouwd van belang, 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 is het
zaak om te zorgen dat mensen weten wie over welke kennis beschikt
en de focus te leggen op communicatie. Wanneer er behoefte is om de
beschikbare individuele kennis toegankelijk te maken voor collectief
hergebruik, dan zal de aandacht meer gericht zijn op het borgen van
kennis en het toegankelijk maken ervan. Als er behoefte is aan het
distribueren van kennis, zodat nieuwe kennis wordt toegepast op alle
plaatsen waar dit gewenst is, dan is belangrijker om te focussen op het
organiseren van processen waarin kennis wordt gedistribueerd naar
degenen die over deze kennis moeten beschikken.
Naast de doelstellingen, spelen nog vele andere factoren. Zo zal in een
organisatie waar macht en gezag een grote rol speelt, iets anders
werken dan een organisatie waar vrijheid en creativiteit de boventoon
voert. En ook de processen spelen een rol: is er een sterke oriëntatie
op structuur en procedures of zijn er unieke, ongestructureerde
processen en is er veel ruimte om te experimenteren? En hoe sterk ligt
bijvoorbeeld de nadruk op innovatie? In organisaties waar
kennismanagement een grote rol speelt voor innovatie, zal meer
samenwerking gezocht met externe partijen en/of worden de
ontwikkelingen in de buitenwereld nauw gevolgd.
Kortom; er bestaat geen kant-en-klare aanpak. De keuze van de
benadering en de inzet van kennismanagement is sterk afhankelijk van
de onder andere de doelstellingen van de organisatie, het type

activiteiten en processen, de omvang, de structuur en de cultuur. En
het perspectief dat men heeft op kennismanagement.
WAT WERKT?
Wat wel en niet werkt, zal dus ook voor elke organisatie anders zal
zijn. Zoals Mathieu Weggeman het in het voorwoord zegt: “Het mooie
van dit boek is dat het laat zien hoe sommige organisaties nog
worstelen met de traditionele aanpak van kennismanagement – het
managen van kennis – terwijl andere meer moderne opvattingen
proberen toe te passen, die vooral gebaseerd zijn op het produceren
en delen van kennis door kenniswerkers te faciliteren. Een
verrassende uitkomst is óók dat je op grond van de vertelde verhalen
kunt concluderen dat het voor sommige organisaties beter is om bij de
traditionele opvatting te blijven.”
Duidelijk is dat een succesvolle aanpak van kennismanagement een
multidisciplinaire aanpak met zich meebrengt. Kennisdelen stimuleren,
zonder de middelen aan te bieden om dit mogelijk te maken, heeft
weinig zin. En ook het organiseren van netwerken of het inzetten van
kennistechnologie alleen is niet zaligmakend. Voor de ene organisatie
werkt de ‘koude’ kant, voor de andere de ‘warme’, maar de toepassing
van typische ‘stock’ en ‘flow’-instrumenten binnen dezelfde organisatie
sluiten elkaar niet uit. Het is de uitdaging om tot een passende mix te
komen van instrumenten en toepassingen.
Een andere succesfactor in de praktijk blijkt het inzicht in het huidige
en het gewenste gedrag van de medewerkers – dit zou ondersteund
moeten worden door een passende mix van organisatorische, procesen technische instrumenten en maatregelen. Daarnaast wordt het
meegroeien met (technologische) ontwikkelingen en veranderingen
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expliciet benoemd als succesfactor: kennismanagement is constant in
beweging.
Wat je als organisatie ook doet, alles draait om het scheppen van een
optimale omgeving om kennis te delen, 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.
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Sectie 3

KPMG: voor en door de business
KENNISMANAGEMENT BIJ KPMG
De bibliotheek werd gesloten, de functie van
het Informatie & Research Centrum
veranderde drastisch in ‘Business Research
Services’ en in 2008 werd deze afdeling
opgeheven. De professionals kunnen het zelf.
Ondertussen werd kennismanagement sterk
ontwikkeld: voor en door de business.

OVER KPMG
KPMG levert dienstverlening op het gebied van Audit, Advisory en Tax. KPMG opereert vanuit meer dan
144 landen en heeft ruim 137.000 medewerkers. KMPG Nederland is een onafhankelijk optredende
entiteit - lid van KPMG international (de Zwitserse corporatie waarvan alle KPMG-organisaties lid zijn).
KPMG Nederland wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, die verantwoordelijk is voor het
formuleren en uitvoeren van de strategie, de inrichting en aansturing van de organisatie, de
infrastructuur en de kwaliteitsbeheersing. De organisatie is ingericht naar de twee soorten
dienstverlening: Advisory en Audit. De dienstverlening op het gebied van Tax is primair ondergebracht
bij de zelfstandige organisatie KPMG Meijburg & Co, waarmee KPMG een samenwerkingsverband
heeft. KPMG Nederland heeft 17 vestigingen en er zijn circa 3600 medewerkers in dienst. Dit komt

Dit artikel is gepubliceerd in Magazine
Intellectueel Kapitaal. Download pdf.

overeen met ongeveer 3400 fte, waarvan er 1750 werken bij Advisory en ruim 1050 bij audit; de overige
500 fte zijn werkzaam als stafmedewerkers.

UITGANGSPUNTEN KENNISMANAGEMENTBELEID KPMG
De missie van KPMG Nederland wordt omschreven als: “Turn knowledge into value for
the benefit of our clients, our people, and the capital markets.” Dat betekent: veel
aandacht voor de permanente kennisontwikkeling van de medewerkers, waardoor de
klanten kunnen rekenen op de meest actuele kennis van de ontwikkelingen en issues in
hun markten, branches en sectoren. KPMG presenteert zich op de website als een open
en lerende organisatie. “Wij stimuleren onze mensen om zich voortdurend persoonlijk en
vakinhoudelijk te ontwikkelen, onder meer aan de hand van trainingen en intensieve
begeleiding. Dat doen we omdat we een inspirerende, mensgerichte werkomgeving
willen bieden. Hecht samenwerken, met respect voor ieders kwaliteiten en
eigenschappen, is binnen onze organisatie vanzelfsprekend.”
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Eind 2007 heeft KPMG heeft een aantal vernieuwde uitgangspunten
gedefinieerd voor kennismanagement. Kennismanagement is klant- en
marktgericht, stelt de eindgebruiker centraal, het helpt de ‘information
overload’ te beperken/te beheersen en het is verankerd in de
organisatie en werkprocessen. De strategie, organisatie en
infrastructuur sluiten (zoveel mogelijk) aan op internationale KPMG
standaarden, modellen en voorbeelden (internationale KPMG
initiatieven zijn leidend, tenzij….). Een belangrijke grondslag is dat
kennismanagement pragmatisch wordt ingestoken. Dat wil zeggen dat
er bescheiden stappen worden gezet, voor snel en zichtbaar resultaat.
Er wordt daarbij uitgegaan van een combinatie van ‘harde’
componenten (technologie, codificatie) en ‘zachte’ (networking,
kennisgroepen). Met name de ‘zachte’ kant vindt Pierre cruciaal, omdat
volgens hem informatie zonder menselijke interactie en interpretatie
gewoon informatie blijft - het wordt geen kennis. De basis bij KPMG:
kennismanagement is er voor en door de business.
Kennismanagement is de verantwoordelijkheid van de business (de
professionals zelf), ondersteund door de staf.
INGRIJPENDE VERANDERINGEN
Vanaf het moment dat Pierre Meere in 2001 startte bij KPMG, hebben
belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van
informatie- en kennismanagement. Pierre startte als Manager Business
Intelligence, met de bedoeling om research en analyse aan te gaan
bieden aan KPMG klanten. Het idee hiervoor werd helemaal
uitgewerkt, maar kon door allerlei omstandigheden niet concreet
gemaakt worden. Pierre maakte daarom de overstap naar het
Informatie & Research Centrum (IRC). De toenmalige Manager ging
zich nog meer richten op kennismanagement en Pierre nam het IRC
over, waar hij verantwoordelijk werd voor de bibliotheek en de
informatievoorziening. Eind 2003 werd het IRC organisatorisch

ondergebracht bij de stafgroep Marketing, Sales & Communicatie,
waardoor de afdeling de ruimte en de juiste senior
managementsupport kreeg om de transformatie van [data en
informatie] naar [research en kennis] te realiseren: van een klassieke
informatie en bibliotheek afdeling, naar een dynamische research en
analyse afdeling. In de twee jaren die volgden, zette Pierre een
ingrijpend veranderingsproces in werking om meer toegevoegde
waarde te leveren aan het primaire proces binnen de organisatie.

Opheﬃng bibliotheek
Eind 2004 nam Pierre de revolutionaire stap om de bibliotheek te
sluiten. De belangrijkste reden hiervoor was dat hier domweg gewoon
niemand meer kwam. Medewerkers kregen de mogelijkheid om
gebruik te maken van de vaktechnische bibliotheek van het NIVRA,
maar dat heeft eigenlijk niemand benut. Ook werd de aankoop en
distributie van kranten, tijdschriften en boeken intern ‘geoutsourced’
naar de logistieke afdeling van KPMG. Hiermee was de tijd van IRC
definitief over. De functie van de afdeling veranderde in ‘pure’ research
en analyse en de afdeling kreeg een nieuwe naam: Business Research
Services. In zijn functie als Manager Business Research Services
bouwde Pierre deze afdeling verder uit: de research en analyse werd
naar een nog hoger plan gebracht - op het hoogtepunt telde de
afdeling 12 researchmedewerkers.

Opheﬃng afdeling
In 2006 bereikte de afdeling volgens Pierre ‘de grens van wat je kunt
bieden op research gebied binnen KPMG’. Het werd tijd voor een
nieuwe stap. De afdeling beschikte over een enorme hoeveelheid
kennis - hoe krijgen we dat de organisatie in? De afdeling ging zich naast de reguliere researchactiviteiten - steeds meer richten op het
ontwikkelen van tools, onder meer om het zoeken door de
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professionals meer mogelijk maken en te vergemakkelijken. Zo maakte
de afdeling het bijvoorbeeld mogelijk om externe informatiebronnen,
zoals LexisNexis en MDInfo, door middel van een portal tegelijk te
doorzoeken. De ontwikkeling van dit soort tools zorgde ervoor dat de
business de afdeling steeds minder nodig had op dit gebied. Ze
konden het nu immers zelf. Dit heeft er mede toe geleid dat de afdeling
in 2008 werd opgeheven.
DE ONTWIKKELING VAN KENNISMANAGEMENT
Ondertussen had Pierre steeds meer oog gekregen voor de
kennismanagementfunctie binnen KPMG. Hij had kennismanagement
al die tijd vanaf de zijlijn in de gaten gehouden, maar formeel was dat
sinds 2003 de verantwoordelijkheid van de Chief Information Officer
binnen KPMG. In het oude uitgangspunt “kennismanagement wordt
uitgevoerd voor en door de business”, lag de verantwoordelijkheid
alleen bij de business. Er bestond een netwerk van ongeveer 12
medewerkers uit de business – verspreid over alle bedrijfsonderdelen die dit heel serieus oppakten. Echter, door gebrek aan managementen operationele support bleek deze vorm in de praktijk niet optimaal
om ook daadwerkelijk dingen voor elkaar te krijgen en uit te voeren.

Overstap naar SharePoint
Het bereiken van de grens van de afdeling van Pierre in 2006, viel
samen met een belangrijk besluit: KPMG besloot wereldwijd om over te
stappen op SharePoint als onderdeel van haar basis
kennismanagementinfrastructuur. Pierre kwam in nauwer contact met
Hans Zwart (KPMG Partner, CIO en destijds tevens Chief Knowledge
Officer), waarna werd besloten om het bestaande
kennismanagementnetwerk te reactiveren. Het uitgangspunt was een
nieuwe impuls voor een succesvolle migratie naar SharePoint. Er werd
een projectgroep kennismanagement (KM) opgericht, onder leiding van

Pierre. Deze projectgroep bestond primair uit medewerkers uit zijn
eigen team, aangevuld met een aantal mensen uit het KM netwerk. Er
werd geld voor vrijgemaakt en er werd een stuurgroep ingericht op
senior management niveau – eveneens een afspiegeling van de
business. Een van de eerste acties van de projectgroep werd het tegen
het licht houden van het kennismanagementbeleid van KPMG en het
maken van een inventarisatie: wat is er al op het gebied van
kennismanagement: wat willen we behouden en wat zou verbeterd
kunnen worden? Dit leidde tot de eerder genoemde uitgangspunten
voor een vernieuwd kennismanagementbeleid.

De oprichting van Knowledge Solutions
De implementatie van het nieuwe kennismanagementbeleid werd de
basis van de nieuwe afdeling van Pierre: KPMG Knowledge Solutions.
De afdeling werd verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren
van het KM beleid binnen KPMG en levert kennismanagement
‘support’ – in de breedste zin van het woord. Hiermee werd een
belangrijke stap gezet: kennismanagement bleef ‘voor en door de
business’, maar nu met de juiste ondersteuning. De afdeling van Pierre
richt zich onder meer op de coördinatie van
kennismanagementactiviteiten op concernniveau, het adviseren van de
business en het monitoren en aanjagen van
kennismanagementactiviteiten. Belangrijk én tekenend voor de
pragmatische insteek van kennismanagement, is dat het niet bij alleen
advies blijft: de afdeling vertelt hun interne klanten niet alleen hoe ze
het zouden moeten inrichten en/of uitvoeren, maar geeft juist ook
ondersteuning bij de uitvoering ervan. De afdeling houdt zich ook bezig
met de bouw, inrichting en onderhoud van de kennismanagement
infrastructuur en biedt ondersteuning bij het inrichten van
contentmanagement. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk (gebleven)
voor de externe content en de research tooling, bijvoorbeeld voor het
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contracteren van de bronnen en het beheren van de research
interface. De afdeling valt - samen met de afdelingen IT en Facilities rechtstreeks onder KPMG Partner Hans Zwart.. Het team van Pierre
bestaat momenteel uit 6 mensen: 2 adviseurs, 2 projectleiders en 2
mensen die vanuit de technologie en functionaliteit werken aan
oplossingen.
KENNISMANAGEMENT ALS HULPMIDDEL
Kennismanagement is voor KPMG een hulpmiddel voor verschillende
zaken. Bijvoorbeeld om (nog) betere ‘service delivery’ aan klanten te
kunnen bieden. Pierre doelt hiermee op het ‘klant- en marktgericht
KM’, waarbij het bijvoorbeeld gaat om kennis op het gebied van
klanten, trends en ‘Current Awareness’ voor Accountmanagement, of
kennis over markten, klanten en netwerken voor marktontwikkeling.
Maar bijvoorbeeld ook de kennis die nodig is voor het uitvoeren van
opdrachten: vaktechnische kennis, ‘Best Practices’ en specifieke
kennis op het gebied van wet- en regelgeving. Een ander aspect
waarvoor kennismanagement wordt ingezet is het verhogen van de
productiviteit - door kennis, informatie en ervaring van de professionals
te hergebruiken en te delen, en door sneller inzicht te kunnen geven in
relevante onderwerpen, producten, diensten, klanten en markten.
Daarnaast is kennismanagement voor KPMG een hulpmiddel voor het
binden van medewerkers aan de organisatie en het aantrekken van
nieuwe medewerkers. Een ander zeer belangrijk aspect is dat
kennismanagement kan worden gezien als dé accelerator om innovatie
te bevorderen. Innovatie van diensten, producten en markten, door
bestaande kennis beter te benutten en nieuwe kennis te ontwikkelen.
IMPLEMENTATIE – DE VIJF PIJLERS
Pierre gaat uit van de vijf ‘bekende’ pijlers bij kennismanagement:
infrastructuur, content, processen, mensen en cultuur. Hij is van

mening dat je eigenlijk niet van kennismanagement kunt spreken,
omdat je kennis niet kunt managen. Wat je volgens hem wel kunt
managen zijn (IT) middelen en mensen. En vervolgens hoop je dat dat
tot een vruchtbaar huwelijk komt en dat daar mooie dingen uit
ontstaan. Je kunt de infrastructuur neerzetten, maar de mensen zullen
er toch mee moeten werken - zonder de wil en de mensen heb je niets.
Daarom zul je de andere 4 pijlers (de content, processen, mensen en
cultuur), in samenhang moeten implementeren. Het team van Pierre
speelt hierin een grote rol. Zij faciliteren, enthousiasmeren en zorgen
dat mensen de toegevoegde waarde zien.
Bij KPMG ligt op dit moment de nadruk op de
kennismanagementinfrastructuur, in verband met de migratie van
inter-, intra- en extranet naar SharePoint. De gesprekken over de
migratie van de verschillende sites zijn een goede manier om snel aan
tafel te komen met de juiste mensen binnen het senior management
van de verschillende bedrijfsonderdelen. Deze ‘IT-insteek’ heeft
daarom grote voordelen: het levert de juiste partners om over de
andere kennismanagementpijlers in gesprek te gaan, en het
kennismanagementnetwerk binnen KPMG is hierdoor in de afgelopen
twee jaren enorm gegroeid. Alhoewel de afdeling Knowledge Solutions
nadrukkelijk als kennismanagementafdeling en buiten de IT afdeling is
gepositioneerd, is de insteek vanuit IT toch een belangrijk hulpmiddel
gebleken om de kennismanagementdoelen te bereiken.

SharePoint
Sharepoint vormt, onder meer via het internationale KPMG Portals
intranetplatform en het Nederlandse Client & Collaboration Platform,
de basis van de KPMG intranet-, internet- en extranetomgevingen. De
visie hierachter is dat al deze omgevingen op een simpele manier
‘onder water’ met elkaar, maar ook met andere interne KPMG
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applicaties en specifieke omgevingen bij klanten, kunnen
communiceren. Het is volgens Pierre een illusie om te denken dat er
een ultieme oplossing is van een schil om alles heen, waarmee je alle
informatie en kennis in één platform kunt stoppen en benaderen.
Medio jaren tachtig, toen Pierre in dit vak startte, was men al driftig op
zoek naar die ene ‘Giant Overall Database’ maar dat doel is volgens
Pierre alleen maar verder weg geraakt. Informatie is tegenwoordig
overal. Met SharePoint worden zaken bij elkaar gebracht en wordt de
wildgroei in sites verminderd. Applicaties kunnen erin worden
opgenomen en gedateerde applicaties worden vervangen. En ook de
mogelijkheden voor interactiviteit en personalisering zijn veel groter.
Maar, zoals KPMG Partner Hans Zwart het formuleert: “Although
KPMG portals is not the miracle machine or an ultimate solutions to all
problems, it certainly provides us with new means and capablities that
will bring our business a step further in terms of effective co-working”.
Knowledge Solutions heeft binnen KPMG Nederland de regie over de
uitrol van SharePoint - op alle omgevingen. Zij hebben ervoor gekozen
om eerst het intranet voor de Advisory groep te ontwikkelen en te
implementeren en vervolgens het intranet voor de Audit groep. Nu hier
voldoende kennis en ervaring mee is opgedaan, wordt het volledige
Corporate intranet neergezet - voor de gehele organisatie. Op deze
manier is van te voren voldoende geoefend met SharePoint om deze
implementatie succesvol te laten verlopen.
KPMG: KENNIS PRAGMATISCH EN MULTIFUNCTIONEEL
GEREGELD

die - vanuit het senior business management en de Raad van Bestuur
- in dit gremium naar voren komen kunnen door Knowledge Solutions
snel worden vormgegeven en geconcretiseerd. Want het uitgangspunt
blijft: kennismanagement is er voor en door de business. Met als
belangrijk kenmerk: de pragmatische aanpak. Vandaar dat in de
werkwijze van KPMG Knowledge Solutions de letters van KPMG staan
voor: Kennis Pragmatisch en Multifunctioneel Geregeld.
Pierre Meere (1963) is Chief Knowledge Oﬃcer van KPMG Nederland. Hij startte
zijn loopbaan in 1984 bij AMRO als Documentalist en werd in 1989 -ten tijde van
de fusie van ABN en AMRO - Hoofd van de afdeling bedrijfsinformatie. In de
periode van 1991 tot 1996 werkte hij bij verschillende bedrijven, zoals Gilde
Investments en de Nederlandse Vereniging van Banken, waar hij zich bezig hield
met het opzetten van documentatieafdelingen. In 1996 maakt hij de overstap naar
Monitor Company (een Strategy Consultancy firm), waar hij als Manager Research
de informatie- en research groep op- en uitbouwde. In deze functie reisde hij
onder meer de wereld over om consultants les te geven in het eﬃciënt uitvoeren
van research, het zoeken op internet en het gebruiken van externe content. In
1999 werd Pierre aangenomen bij Razorfish (een internet consultancy firm), waar
hij de Research group en de informatievoorziening voor de vestiging in
Amsterdam opzette. Toen hij dit gerealiseerd had, zette hij zich, als Global
Research Director, in voor het ontwikkelen van de research wereldwijd – voor alle
vestigingen van Razorfish. Toen de ‘internet bubble’ in 2001 knapte, maakte Pierre
de overstap naar KPMG. Hij startte hier als Manager Business Intelligence en
werd vervolgens Manager van het Informatie & Research Centrum. Hierna
evolueerde zijn functie(titel) via verschillende stappen naar het huidige Chief
Knowledge Oﬃcer.

De filosofie en werkwijze voor het kennismanagement zijn inmiddels
goed geborgd bij Knowledge Solutions. Daarnaast zit Pierre in de
Innovation Council van KPMG, waarin ook een belangrijke link met de
business en de Raad van Bestuur wordt gelegd. Ideeën en gedachten
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Sectie 4

McKinsey IS kennismanagement
MC KINSEY ÍS KENNISMANAGEMENT
Bij McKinsey & Company is
kennismanagement doorvlochten in de hele
organisatiecultuur. “Dat ís McKinsey”, zegt
Evert Jagerman, Manager van de afdeling
Research & Information. Het visuele aspect is
de volgende stap. Aansluiten bij de nieuwe
generatie.

OVER MCKINSEY & COMPANY
McKinsey & Company is met meer dan 85 kantoren in 46 landen één van ’s werelds grootste
organisatieadviesbureaus. Bij McKinsey in Amsterdam werken ruim 180 consultants aan projecten in
binnen- en buitenland. McKinsey onderscheidt zich door een wereldwijd netwerk voor onderzoek en
informatie (Research & Information, kortweg R&I). Dit netwerk bestaat uit consultants en
kennisprofessionals. De consultants werken aan de projecten en de kennisprofessionals zijn
onderzoekers die de kennisvragen van de consultants verzamelen en analyseren. Zij koppelen
vervolgens de uitkomsten terug aan de consultants, die dit weer vertalen naar de cliënt. Volgens
Jagerman is hier het verschil tussen informatie en kennis zichtbaar: de kennisprofessionals produceren

Dit artikel is een bewerkte versie van een hoofdstuk uit

vaak zelf geen kennis, maar vooral informatie. Zij leveren de feiten om de hypotheses van consultant te

het boek “15 praktijkverhalen over kennismanagement”.

onderbouwen. De consultants produceren vaak de kennis. Wereldwijd werken bij McKinsey ongeveer
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7.000 consultants. Zo’n 1.500 kennisprofessionals ondersteunen hen.

download)

“Kennismanagement binnen McKinsey heeft niets te maken met een corporate
statement, een speciale kennismanagementafdeling of een apart vastgelegde strategie”,
vertelt Jagerman. “Kennismanagement is volkomen ingebed in de hele cultuur. Het is een
overduidelijke ‘mindset’ die al jarenlang bestaat.” Al in de jaren zeventig richtte McKinsey
zich vooruitstrevend op kennisdeling. Toen al bestond er een Practice Development
Netwerk: een ‘practice’ netwerk waarin (op papier) kennis werd vastgelegd die wereldwijd
kon worden geraadpleegd. Een ‘practice’ bij McKinsey is een specifieke eenheid die zich
bezighoudt met een bepaald onderwerp, een bepaalde industrie, of een bepaalde functie.
“De practices zijn heel belangrijk: daar wordt kennis gecreëerd voor het bedrijf”, licht
Jagerman toe. “In het begin van de jaren negentig toen e-mail werd geïntroduceerd,
begon het al ‘echt’ bij McKinsey: informatie werd gemakkelijk doorgestuurd en er
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ontstonden practicegroepen binnen McKinsey. Toen McKinsey begon
te groeien, zijn systemen gebouwd en codificatie werd steeds meer
toegepast. Vanaf 1996 richtte de wereld zich meer naar buiten. Met
behulp van internet kon je ineens overal informatie vinden. De wereld
veranderde.” McKinsey is hier telkens in meegegroeid en heeft steeds
opnieuw stappen gezet op het gebied van kennismanagement.
NATUURLIJK GEGEVEN
De kennismanagement ‘mindset’ die terug te vinden is in de hele
cultuur van McKinsey, is met de jaren zo gegroeid en nu een natuurlijk
gegeven. Jagerman: “Kennismanagement is doorvlochten in alles. Dat
is McKinsey. Deze cultuur wordt continu gevoed. Wanneer je
bijvoorbeeld nieuw bij McKinsey binnenkomt, word je vanaf de eerste
dag bekend gemaakt met het denken over kennis en het delen van
kennis. Allereerst krijgen nieuwkomers een training van een week
waarin iedereen al in de ‘sharing mode’ wordt gezet: je leert waar je
kennis kunt halen, hoe je deze kunt ontwikkelen en delen. Alle nieuwe
consultants lopen in Amsterdam ook een week mee bij de afdeling
Research & Information om te ondervinden hoe research werkt. Vanaf
de eerste dag is het dus voor iedereen duidelijk en volkomen normaal
dat je bijdraagt aan de ontwikkeling, het vastleggen en het delen van
kennis.” Jagerman geeft aan dat er in veel bedrijven al wordt
gesproken over het managen van kennis terwijl de cultuur er nog
helemaal niet op is ingesteld. Dat werkt niet volgens hem. “Je moet
eerst de intentie hebben om kennis te delen; daarna kun je pas de
kennisorganisatie opbouwen. De mentaliteit moet de juiste zijn. In een
cultuur waarin bijvoorbeeld kennis als macht wordt gezien, zal
kennismanagement niet werken. Je moet eerst een cultuur creëren
waarin wordt gedeeld. Daarna kun je kennis pas managen.”

In vergelijking met andere organisaties zijn er bij McKinsey in
verhouding veel kennisprofessionals werkzaam die de consultants
ondersteunen bij het uitoefenen van hun beroep. McKinsey hecht grote
waarde aan de ontwikkeling van deze kennisprofessionals en
investeert daarom in een zogeheten ‘career track’. Binnen dit traject is
het van groot belang dat mensen het volgende niveau kunnen halen en
dat er vooruitgang zit in hun functioneren. Daarbij wordt van hen
verwacht dat zij zich in een specifiek kennisdomein ontwikkelen.
Jagerman noemt een aantal manieren waarop McKinsey kennis
produceert:
Post Study Review: Na afronding van een project wordt geëvalueerd
en gekeken of het zinvol is om een ‘review’ op te nemen: wat hebben
we geleerd en wat kunnen we vastleggen in het kennissysteem?
McKinsey Olympics: Elk jaar gaan teams van consultants en/of
kennisprofessionals met elkaar de strijd aan in een soort Knowledge
Arena. Elk team bedenkt een onderwerp waarin ze willen excelleren;
ze storten zich op dit onderwerp en via allerlei rondes en jurering wint
uiteindelijk het team met de beste eindpresentatie. Hieraan is een
beloning gekoppeld. De powerpointpresentaties worden digitaal
vastgelegd in het kennissysteem van McKinsey, genaamd KNOW.
“Een gigantische hoeveelheid kennis wordt hiermee gegenereerd. De
teams zijn creatief in het bedenken van onderwerpen, de onderzoeken
zijn van goede kwaliteit en leveren heel veel op”, aldus Jagerman.
“Deze uren zijn uiteraard niet declarabel. Je moet ook investeren in
kennis.”
Knowledge Investment Projects (KIP’s): Teams van consultants en/of
kennisprofessionals diepen in deze projecten
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specifieke onderwerpen tot op de bodem uit. De McKinseystrategie is
leidend. Elk jaar begint met het opstellen van een ‘learning agenda’
met daarin de te verwachten kennis en kennis die nog ontwikkeld zou
moeten worden. Van hieruit worden de onderwerpen gedefinieerd en
KIP’s opgestart. “Hiermee kun je echt toegevoegde waarde leveren ten
opzichte van concurrenten”, licht Jagerman toe. “Wie de kennis heeft,
is de beste op de markt. En daaruit genereer je als onderneming ook
werk. Deze projecten zijn daarom net zo belangrijk als de studies.” Ook
benoemt hij de liefhebbers: de consultants die kennis produceren door
zelf te schrijven en te publiceren.
KENNISSYSTEEM KNOW
McKinsey maakt veel gebruik van ICT-tools op het gebied van
kennismanagement. “Practice intranets, een local intranet, een
wereldwijd intranet, een learning portal met (online) opleidingen en
cursussen. Teveel om op te noemen”, aldus Jagerman. Een belangrijk
systeem is het kennissysteem KNOW. Deze portal fungeert volgens
hem als een soort paraplu en is voor 95 procent gevuld met
presentaties. Tevens vind je op de portal allerlei ‘collaboration spaces’
zoals forums, blogs en wikipedia-achtige toepassingen als de
McKiPedia. In KNOW zijn overzichten te vinden met links naar alle
practice-websites. Consultants kunnen allerlei vragen stellen door het
invullen van een ‘Research request form’. Bovendien verschaft de
portal toegang tot een aantal externe databases.
Een ander belangrijk onderdeel van KNOW zijn de kenniskaarten.
Hierin staan alle profielen van de medewerkers, met onder meer naam,
adres, woonplaats en functie, de soorten studies die iemand heeft
gevolgd, hoe lang iemand bij McKinsey werkt en een beschrijving van
zijn of haar expertise in algemene trefwoorden. Ook de documenten
die iemand heeft gepubliceerd zijn zichtbaar in de kenniskaart. Bij

McKinsey is het zo georganiseerd dat de meeste informatie van de
kenniskaarten automatisch binnenstroomt uit andere systemen; een
groot deel van de expertisegegevens wordt bijvoorbeeld ingeladen uit
het HRMsysteem. Het expertisegedeelte dat medewerkers zelf moeten
invullen is daardoor relatief klein. Volgens Jagerman is het zelfstandig
invullen vaak de zwakte van elke kenniskaart. Hij heeft dit bij veel
bedrijven gezien. “Er zijn vaak hoge verwachtingen van kenniskaarten,
maar het invullen heeft voor medewerkers de laagste prioriteit en
gebeurt dus vaak niet. Sommige mensen zien het belang er wel van in
en/of willen gezien worden. Anderen zien hier het nut niet van in.”
Ondanks dat medewerkers hun expertise in veel gevallen niet of
nauwelijks invullen en dit is vastgelegd in vrij algemene termen, is dit
een zeer belangrijk kennismanagementinstrument. “De kenniskaarten
zijn dus lang niet altijd volledig, maar dat is voor ons ook niet het
belangrijkste. We hebben liever dat medewerkers een document
schrijven, dan dat ze hun kenniskaart hebben gevuld. De
kenniskaarten zijn vooral waardevol omdat McKinsey erg gericht is op
mensen en netwerken. Vooral wereldwijd wordt er veel gebruik van
gemaakt; de belangrijkste informatie wordt eruit gehaald en mensen
vinden elkaar.”
Research & Information heeft Knowledge Plaza ontwikkeld om
waardevolle kennis niet verloren te laten gaan en om overzicht te
houden over de grote hoeveelheid kennis en informatie van
tegenwoordig. Knowledge Plaza is een platform voor de
kennisprofessionals. Het is een soort uitgebreide startpagina met
waardevolle links en documenten. Een zogeheten ‘folksonomie’* is
hieraan gekoppeld zodat mensen zelf eenvoudig de zaken kunnen
voorzien van ‘tags’ (trefwoorden). “Het gaat bij deze Knowledge Plaza
overigens om externe data, dus het is eigenlijk meer informatie dan
kennis”, benadrukt Jagerman. “Ik zie kennis als iets wat binnen de
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organisatie zelf geproduceerd is en wat een ander niet heeft. Wat je
van buiten uit bronnen haalt, is gewoon informatie. Maar we noemen
het toch gewoon Knowledge Plaza.”
*Folksonomie is een samenvoeging van ‘folk’(mensen) en taxonomie. Een
ordening die ontstaat door het toevoegen van tags door ‘het volk’. Dit wordt ook
wel ‘social bookmarking’ genoemd: metadatering of taxonomie door de
internetgemeenschap.

CODIFICATIE BLIJFT BELANGRIJK
McKinsey is een mensenorganisatie en het kennismanagement is dan
ook vooral gericht op mensen. Hoewel kennismanagement het stadium
van alleen maar codificatie allang voorbij is, blijft dit volgens Jagerman
ook belangrijk. “Het vastleggen van kennis is natuurlijk belangrijk. En
als je codificeert, moet je het vervolgens toegankelijk maken via allerlei
systemen.” Jagerman legt uit dat er tegenwoordig verschillende
technologische mogelijkheden zijn, maar dat hier ook grote nadelen
aan verbonden kunnen zijn. “Het is bijvoorbeeld eenvoudig om Google
te implementeren in je organisatie. Maar de kans op een ‘overload’ aan
resultaten is groot en je kunt niet navigeren. Veel gebruikers willen
door categorieën heen kunnen ‘browsen’ en op die manier de
documenten vinden die ze zoeken. En dat vereist een meer
gestructureerde opslag.” McKinsey maakt dan ook gebruik van een
combinatie van een zoekfunctionaliteit en navigatie.
“Taxonomie ligt dicht bij kennismanagement. Taxonomieën brengen de
‘creators’ van kennis dichter bij de ‘searcher’ naar kennis. Door de
combinatie van een zoekfunctionaliteit en navigatie kun je in het
systeem KNOW door alle kennis navigeren met behulp van een kolom
met een taxonomie. Elk document dat is gepubliceerd in KNOW, wordt
opgenomen in deze taxonomie. Degene die het document wil
publiceren, labelt het document door verplicht vijftien velden in te

vullen. Hierdoor wordt het document geclassificeerd, gestructureerd en
op de juiste plaats opgenomen in het systeem.”
SOMS HEEL SIMPEL
De opzet van kennismanagement hoeft volgens Jagerman niet per
definitie groots en ingewikkeld te zijn. “Soms is kennismanagement
heel simpel. McKinsey heeft er dertig jaar over gedaan om
kennismanagement te ontwikkelen, maar tegenwoordig kan het
makkelijker omdat de technologie er al is; technologisch is bijna alles
mogelijk. Het is niet iets wat je begint en eenmalig neerzet.
Kennismanagement is constant in ontwikkeling en beweging.”
Jagerman geeft aan dat je als bedrijf kunt beginnen met kleine ‘basic’
zaken, die je vervolgens in kleine stappen verder uit kunt bouwen. “Elk
bedrijf kan eenvoudig een
startpagina of een wiki opzetten. Neem Knowledge Plaza. Dit werkt
goed en is heel simpel. Elk bedrijf zou dit eenvoudig kunnen opzetten.
”Bedrijven proberen veel te doen aan kennismanagement, ziet
Jagerman. “Maar vaak is er nog geen intentie om kennis te delen. Toch
wil men vanuit het niets een kennisorganisatie opbouwen.” Ook ziet hij
dat veel bedrijven zic vooral richten op het vastleggen van kennis,
maar nog niet hebben bedacht wat ze hier vervolgens mee gaan doen.
“Bedrijven proberen alles vast te leggen in de hoop dat iemand er
vervolgens iets mee doet. Terwijl je eigenlijk eerst zou moeten
bedenken wat je er nou eigenlijk mee wilt doen.” En dan is er ook nog
de vraag wat je wel en niet gaat vastleggen. Soms kan dat heel simpel
zijn. Jagerman: “Om kennisverlies te beperken bij het vertrek van
medewerkers, zou je medewerkers een rapportage kunnen laten
maken van hun dagelijkse werk. Gewoon simpel vastleggen wat
iedereen aan het doen is en op welke manier. Dit is een eenvoudige
manier om ervaringszaken te delen.”
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SUPER KENNISFABRIEK
Jagerman vindt dat bedrijven veel meer kunnen dan ze nu doen. Het
heeft volgens hem ook te maken met de ‘drive’. “Bij McKinsey denken
we in vier woorden: Make your own McKinsey. McKinsey is een super
kennisfabriek waar enorm veel kennis wordt gegenereerd. Je moet
mensen de ruimte en vrijheid geven om bij te dragen in de ontwikkeling
van kennismanagement en dan ontstaan er mooie dingen. Dus: Make
your own McKinsey.” McKinsey beperkt de ontwikkeling van
kennismanagement niet tot een specifieke afdeling. “Er is geen
hoofdkantoor waar vanuit wordt verteld wat er moet gebeuren op het
gebied van kennismanagement. Een aantal ‘global’ systemen wordt
‘global’ onderhouden volgens een strakke organisatie. Business
Knowledge Services in New York zorgt ervoor dat de technologische
kant van het kennismanagement goed werkt. Maar in de periferie
kunnen kantoren zelf kennismanagementzaken ontwikkelen en
uitvoeren. En dat wordt ook van ons verwacht. Dat wij bezig zijn met
innovaties. Niet alleen van de afdeling Research & Information, maar
van de hele supportstaf bij McKinsey. Iedereen kan ideeën aandragen
en verder ontwikkelen. Kantoren laten bijvoorbeeld in een wereldwijde
R&I-bijeenkomst – the Innovation Fair − hun innovaties zien. Daar
bekijken kantoren welke zaken ze van elkaar zouden willen
overnemen. Tevens krijgt het beste idee een Innovation Award.”
Jagerman geeft een voorbeeld van een onlangs ontwikkeld systeem:
de zogeheten ‘feed masher’, waarmee hij een Innovation Award heeft
gewonnen. “Op internet heb je legio RSS-feeds. Wat doet iedereen? Je
neemt een reader en zet daar de RSS-feeds in. Het probleem is dat 90
procent van de informatie hierin niet interessant is. De consultants bij
McKinsey willen natuurlijk alleen die 10 procent die wel interessant is.
Eenvoudig gezegd laat je in de ‘feed masher’ de RSS-feeds inlopen,
waarna ze in een soort lezer terechtkomen waarmee je allemaal
selecties kunt maken. Die kun je vervolgens publiceren naar je eigen

RSS-feeds.” Jagerman maakt hiermee nu allerlei RSS-feeds voor
McKinsey die toegankelijk zijn via internet en ook via de Blackberry zijn
te lezen. Dit systeem is gebouwd in Amsterdam en is nu ook in ZuidAfrika geplaatst. Binnenkort laat Jagerman het zien in Barcelona op
een bankenconferentie. “Een mooi voorbeeld dus van wat er kan
gebeuren als je de mensen vrijlaat en ruimte biedt,” vindt Jagerman.
“Op deze manier ontstaat er ergens iets en als het werkt, rolt het door.”
GEEF VRIJHEID EN RUIMTE
Ook voor hij zijn loopbaan begon bij McKinsey merkte Jagerman dat dit
werkt. Toen hij bij EVO werkte, stopte hij een plan in de ideeënbus voor
het ombouwen van de bibliotheek tot een documentair
informatiecentrum. Hij kreeg destijds 100 gulden voor dit goede idee,
met de opdracht het plan zelf uit te voeren. En dat is gelukt. “Sommige
organisaties zijn strak en houden de inbreng vanuit de organisatie
tegen. Dat is jammer. Binnen ieder bedrijf heb je mensen die geweldig
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kennismanagement. Deze
zogeheten ‘knowledge champions’ zijn creatief en vinden het leuk om
mee te denken.” Jagerman raadt aan om dit te cultiveren. “Ik geloof dat
kennismanagement een bepaalde mate van vrijheid in zich moet
hebben. Als het teveel is gedirigeerd, is het de dood in de pot. Geef
mensen de vrijheid en ruimte om vanuit zichzelf zaken te mogen
bedenken en te ontwikkelen. Als je ze weerhoudt, gaat het niet
gebeuren en dat is een gemiste kans. Laat medewerkers zelf creatief
en ‘out of the box’ denken en leg de ontwikkeling niet alleen bij een
specifieke afdeling, maar bij de hele organisatie. Zo ontstaan er mooie
dingen.”
De visuele kant is de volgende stap in kennismanagement, voorspelt
Jagerman. Hij noemt hierbij het idee van ‘Knowledge Tube’, een
variant op YouTube, waarin mensen via filmpjes een kennisprobleem
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uitleggen. Of de TEDTalks. Volgens Jagerman is dit de toekomst van
kennismanagement. De nieuwe generatie mensen brengt een nieuwe
generatie kennismanagement. Zij denken anders en zijn visueel
ingesteld. “Een ‘Knowledge Tube’ is snel te realiseren en de jongere
generatie kan zich hier gemakkelijker in vinden. Jongeren groeien op
met YouTube en veel minder met leren via saaie documenten.”
Jagerman ziet de toekomst van kennismanagement dan ook in de
vorm van games, beeld, interactie.“Denk bijvoorbeeld aan
simulatiespellen. Of de keuze tussen een powerpointpresentatie inzien
of een spreker echt zijn verhaal zien houden. Het ontsluitingsysteem
zal misschien niet veranderen, maar de manier van beleven wordt
anders.” Ook in bijvoorbeeld de industrie ziet Jagerman
ontwikkelingen. “Hoe meer er verschuiving van productie naar service
plaatsvindt, hoe belangrijker kennis wordt. Ook al blijft het doel van
kennismanagement hetzelfde: leren en er vervolgens iets mee doen.”
OVER EVERT JAGERMAN
Met de Bibliotheek en Documentatie Academie te Amsterdam, een opleiding tot
bureauredacteur, een doctoraalstudie Documentaire Informatiewetenschappen
aan de Universiteit van Amsterdam en een MSc in Knowledge Management
Technology aan de Middlesex University heeft Evert Jagerman een stevige basis
voor een loopbaan als research analist. Hij werkte onder meer bij de Nederlandse
Middenstands Bank, de Rijksplanologische Dienst en de Nutsspaarbank, bij EVO
en daarna bij McKinsey – eerst als Knowledge Architecture Manager en nu als
Research & Information Manager. Jagerman is tevens een van de managers van
het Benelux Knowledge Centre, waar − naast België en Nederland − momenteel
ook de Africa Desk deel van uitmaakt. De core business van McKinsey is het
leveren van advies. Jagerman: “Het geven van advies is in feite het geven van
kennis.”
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Sectie 5

Getronics: gebruikers aan het roer
GETRONICS
In dit artikel een globaal beeld van een van de
praktijkverhalen uit “15”. Het verhaal van
Ronald Groenendijk, directeur van Getronics
Consulting.
Hij vertelt over de nieuwe weg die Getronics
Consulting onder de naam 'Connect - Share Discover' is ingeslagen op het gebied van
kennismanagement.
Belangrijk uitgangspunt hierbij: de gebruikers
aan het roer - zij bepalen.

Dit artikel is gepubliceerd in Computable
(online)

Getronics Consulting is een nieuwe weg ingeslagen op het gebied van kennismanagement. De organisatie startte het project 'knowledge building', met als doel om gezamenlijk
een proeftuin te creëren voor een inspirerende kennisomgeving.
De belangrijkste bevinding die bij de start van het project naar voren kwam, was de extreme diversiteit in behoeften, zowel wanneer het gaat om de manier van kennis brengen en
kennis halen, als om de middelen die hierbij gebruikt kunnen worden. Medewerkers wilden net zoveel variatie in middelen, als ze privé hebben. Een belangrijk uitgangspunt
werd daarom om een grote diversiteit aan communicatiemiddelen ter beschikking te stellen, zodat medewerkers zelf kunnen kiezen op welke manier ze kennis willen delen. Een
ander belangrijk uitgangspunt werd dat het voor het individu 'leuk' moet zijn en dat de toegevoegde waarde gevoeld kan worden. 'Het moet je als medewerker iets brengen en dat
betekent in ieder geval dat het gemakkelijk toegankelijk en laagdrempelig moet zijn: mensen moeten snel aan de slag kunnen en de toegevoegde waarde kunnen zien en voelen,'
aldus Ronald Groenendijk.
In de nieuwe kennismanagementstrategie van Getronics Consulting staan drie basisprincipes centraal: connect - share - discover. 'Het begint met connect'', licht Ronald toe. 'Connect betekent de verbinding maken. Medewerkers vinden dit een van de belangrijkste dingen: wie heeft die kennis, hoe vind ik de juiste persoon, hoe kom ik in contact?' Als de
connectie er is gemaakt, volgt 'share', een logisch gevolg van het 'connecten', en de fase
waarin nieuwe kennis wordt ontdekt: 'discover'.'
Om het huidige kennismanagement te versterken en het nieuwe kennismanagement te
implementeren heeft Getronics Consulting een strategie uitgezet, gebaseerd op een aan-
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tal aandachtspunten: cultuur, promotie en het daadwerkelijk realiseren
van een kennisomgeving. Ronald Groenendijk gaat in zijn verhaal uitgebreid in op de manieren waarop Getronics Consulting is omgegaan
met het versterken van de cultuur van kennisdelen, het promoten, uitdagen en stimuleren en het daadwerkelijk neerzetten van een inspirerende kennisomgeving. Hij vertelt over de verschillende ict-tools die binnen Getronics beschikbaar worden gesteld, onder meer het nieuwe
communicatiemiddel dat is ontwikkeld om kennis te delen, gebaseerd
op wikitechnologie. De nieuwe filosofie van Getronics Consulting is gericht op het coproduceren: iedereen produceert mee, zonder dat de organisatie hierop direct stuurt. Er zit geen eindredactie op de wiki, iedereen kan 'editen' en iedereen is producent. 'Met de nieuwe visie op kennismanagement hebben we hier bewust voor gekozen: we gaan dit niet
managen, we hebben dit losgelaten,' benadrukt Groenendijk.
De verdere ontwikkeling van het kennismanagement ligt volledig in handen van de medewerkers. Zij bepalen de volgende bouwsteen. Groenendijk is van mening dat de organisatie facilitator moet zijn, die de
randvoorwaarden schetst, budgetsponsor is en enthousiasme heeft.
Maar de verantwoordelijkheid moet je volgens hem vooral bij de gedreven professionals leggen. 'Zij moeten het gaan doen, dus laat hen bepalen. De gebruiker aan het roer, dat is belangrijk!'
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Sectie 6

Shell: grote 'moneymakers'
SHELL
In dit artikel een voorproefje van een van de
verhalen uit het boek “15”: Het verhaal van
Arjan van Unnik, head global knowledge
Management van Shell International.
Hij vertelt over de grote waarde van de
kennismanagementportfolio van Shell; het
levert enorme kostenbesparingen op en
draagt bij aan snellere innovatie en
implementatie van research. Hoe is dit succes
tot stand gekomen en hoe wordt ict hierbij
ingezet?

Dit artikel is gepubliceerd in Computable
(online)

Het kennismanagementporfolio van Shell bestaat momenteel uit een piramide-toolset van
drie lagen: de top wordt gevormd door de ‘linkipedia': een linkapplicatie naar standards,
guidelines en experts. De tweede laag is de Shell Wiki: een encyclopedie met
basiskennis. De derde en grootste laag bestaat uit de Global Networks, de communities,
waar je additioneel concrete vragen kunt stellen: de grote ‘moneymakers'.
Arjan van Unnik richt zich bij Shell op de ‘asking approach': een benadering die geen tijd
kost, maar tijd bespaart. Deze benadering is samengevat in drie woorden: ask - learn share. 'Ons uitgangspunt is om niet alles wat je weet vast te leggen en te ontsluiten (‘just
in case'), maar alleen datgene waar om gevraagd wordt (‘just in time'). Het gaat om
enorme bedragen bij Shell. Op het moment dat er ergens in de wereld een probleem is,
bijvoorbeeld bij het boren van een put, dan gaat de meter meteen heel hard lopen. Als
dat snel opgelost kan worden omdat iemand ergens binnen Shell de oplossing kan
aandragen, levert dit dus direct en concreet veel geld op. Dus, hoe krijg je degene met
een probleem en degene met een oplossing bij elkaar?'
Met deze gedachte als uitgangspunt, richtte Van Unnik zich op het opbouwen van
webbased communities van mensen die over de hele wereld in dezelfde discipline
werken. Dit initiatief liep zo goed, dat er in twee jaar tijd meer dan honderd communities
waren ontstaan. Shell zette vervolgens een grote stap door al deze communities samen
te voegen tot drie Global Networks: duizend tot vijfduizend mensen, in een
kruisbestuiving van disciplines. 'Dat gaf een geweldige additionele waarde', licht Van
Unnik toe. 'Want stel: er is een probleem met een platform. Het probleem wordt
aangedragen door de operators, maar het zit eigenlijk in het ontwerp. Door de
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samenvoeging zaten nu bijvoorbeeld engineers en operators in
dezelfde community; waar het voorheen nog twee verschillende
werelden waren.'
Op dit moment hebben 28.000 mensen zich geregistreerd binnen de
communities. 'De communities zijn nog steeds de grote
‘moneymakers'', aldus Arjan. 'Er wordt heel veel geleerd door het
participeren, tegen eigenlijk minimale kosten; medewerkers doen het
tijdens hun normale werk. Daarbij werken de communities niet alleen
kostenbesparend, maar ook innovatief. Zo komt bijvoorbeeld het idee
van de wiki voort uit een discussie in een community.'
In het boek is het volledige verhaal te lezen. Hoe de visie tot stand is
gekomen en hoe Shell deze benadering concreet in de praktijk brengt.
De ict-tools en geleerde lessen komen ruim aan bod: wat werkt wel en
wat werkt niet?
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Sectie 7

Harde kant koppelen aan zachte kant
WINKWAVES
In dit artikel een globaal beeld van van de
verhalen uit het boek “15”. Het verhaal van
René Jansen, research fellow aan de
Universiteit van Amsterdam en oprichter van
Winkwaves (én de eerste gepromoveerde
internetstrategie doctor in Nederland).
Volgens Jansen kun je als organisatie in de
kenniseconomie van de 21e eeuw alleen
uitblinken als je de mens centraal stelt en
kennismanagementsystemen ziet als sociale
systemen. De harde kant van ict koppelen aan
de zachte kant.
Dit artikel is gepubliceerd in Computable
(online)

Social networking is zo oud als de mensheid. 'De hele geschiedenis van de mensheid
heeft bewezen dat we overleven door groepen te vormen', aldus Jansen. 'Deze
natuurlijke neiging heeft dan ook niets met software te maken. Een organisatie kan langer
overleven als niet alleen processen goed worden uitgevoerd, maar ook de emotionele- en
sociale kant een plaats heeft. Als je de juiste setting creëert, weten mensen elkaar tot
grote hoogten te brengen.'
Als je dit groepsproces online wilt organiseren is het volgens Jansen vooral belangrijk om
te kijken naar de werkelijke wereld en deze vervolgens zien te vertalen naar een online
wereld. 'De online wereld moet passen bij de manier hoe mensen in de fysieke wereld
met elkaar omgaan; hoe ze werken, hoe ze met elkaar aan de praat raken en hoe ze hun
kennis delen in de gewone wereld. Dat klinkt als een open deur, maar ik denk dat 98 van
de honderd projecten zijn opgezet vanuit een bedacht beeld en niet vanuit echte mensen.
Als je dat niet in ogenschouw neemt, ben je voor een fake werkelijkheid aan het
ontwerpen.'
'De belofte van social software is dat het ‘social' is. Dat betekent dat de focus op mensen
wordt gelegd in plaats van op informatie en systemen. Maar het zijn de ict-gerichte
bedrijven die deze social software maken. En ict'ers zijn over het algemeen rationeel
geschoolde mensen, die goed weten hoe je processen moet ontwerpen en efficiënter
kunt maken, maar moeite hebben om vanuit sociale leerprocessen te ontwerpen.'
Volgens Jansen werken de tools in de praktijk vaak niet omdat ze zijn ontworpen op basis
van rationele modellen en volgens het traditionele paradigma van functionaliteiten, terwijl
er ontworpen zou moeten worden vanuit triggers die sociaal gedrag stimuleren.
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Het aspect van socialiteit is dus van groot belang volgens Jansen, het
sociale groepsproces voorop stellen in plaats van de technologie.
'Gebruikersvriendelijkheid, een hoge responsrate, uptime of single sign
on, dit is allemaal maar beperkt relevant', licht Jansen toe. 'Hyves was
ongelooflijk gebruiksonvriendelijk en Marktplaats zal door elke
usability-expert afgeschoten worden, maar zij zijn (of waren) wel de
grootste sites van Nederland. Iets anders maakt het dus tot een
succes. Het gaat niet zozeer om de techniek, maar om de manier
waarop het ingericht wordt en de manier waarop de sociale processen
erom heen gestimuleerd worden.'
Online kennismanagementsystemen kunnen volgens Jansen alleen
succesvol zijn, als je ontwerpt voor de menselijke maat in de digitale
ruimte en de systemen ziet als sociale systemen; systemen waarin het
natuurlijke gedrag van de mens ondersteund wordt. 'Je moet de
werkelijke wereld zien te begrijpen en vertalen naar een online wereld',
aldus Jansen. 'Dat betekent dat je moet kijken naar de drijfveren en het
gedrag van mensen; naar de verschillende persoonstypen en rollen
van mensen in het sociale kennisdelingsproces en op basis van deze
rollen ‘triggers' ontwerpen om het sociale gedrag van deze rollen in de
online omgeving te ondersteunen. Je zult dus de harde kant van ict
moeten proberen te koppelen aan de sociale ‘zachte' kant: de
psychologie, sociologie en antropologie.'
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Hoofdstuk 3

Tot slot

In dit laatste hoofdstuk is nog een gratis e-boek
voor je opgenomen die je kunt downloaden. Over
kennismanagement oplossingen.
Daarnaast vind je een pagina met een paar
persoonlijke linkjes en tot slot een pagina met
contactgegevens.

Sectie 1

Gratis e-book KM oplossingen
NOG EEN GRATIS E-BOOK
Vol met praktische voorbeelden van
kennismanagement oplossingen.
Op het gebied van ICT, cultuur en organisatie.

Kennismanagement anno nu draait om het scheppen van een optimale omgeving voor
het activeren van kennis – in de breedste zin van het woord. Er zijn 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’?
(valkuilen)
Je leest het allemaal in dit e-boek;
vol met praktische voorbeelden van kennismanagement oplossingen.
Op het gebied van ICT, cultuur en organisatie.
Ter inspiratie!
Je kunt dit e-book (32 pagina’s) hier gratis downloaden.
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Sectie 2

One more thing
VIDEO: INTERNE KENNIS & KWALITEIT

ZEKER

Aflevering 10 van het RTL programma ‘Ondernemerszaken’ had als
onderwerp: interne kennis & kwaliteit. Ik was de gast aan tafel om te
vertellen over kennismanagement. De officiële uitzending is hier terug
te zien via Uitzending gemist. Het interview (19 min) is te zien
op de website van RTL of op YouTube.

Op het KNVI congres 2013 “Hoera, een informatieprofessional” gaf ik
een workshop “How to be Agile (and happy). Later op de dag werd ik
hierover geïnterviewd door Doklab TV. Dit filmpje is hier terug te zien.
(Ik weet zeker dat ik nog nooit eerder zo vaak het woord ‘zeker’ heb
gezegd ; )

E2E

BEROEPSPRAKTIJK

E2E (Employee to Employee) is een platform over moderne employee-to-employee communicatie. Een community met publicaties over
het vernieuwend verbinden van medewerkers. E2E heeft veel raakvlakken met kennismanagement. Ís misschien wel kennismanagement?

De UvA heeft een website over de academische beroepspraktijk van
informatiekundigen. Hierop is ook te lezen hoe mijn ’informatiekundeberoep‘ er in de dagelijkse praktijk uitziet.

Een interview met mij op E2E is hier te lezen. Over de do’s and don’ts
bij het aanpakken van kennismanagement (en andersoortige) vraagstukken. Geschreven door Sam van Buuren.
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Sectie 3

Meer weten
Op de website zijn meer publicaties, artikelen, gratis e-books en blogs
over kennismanagement te vinden.
Je kunt op de hoogte blijven door je aan te melden voor de
nieuwsbrief, de site te volgen via RSS of online te ‘connecten’ op
Twitter of LinkedIn.

Vragen? Opmerkingen? Hulp nodig?
Stuur een e-mail.
Je krijgt altijd antwoord.
Met plezier!
Enjoy,
Daphne
www.depasse.nl

Daphne Depassé helpt met het oplossen van (complexe)
vraagstukken op het gebied van innovatie, kennis en
informatie.
Naast de traditionele methoden wordt een eigen methodiek
(Plan B) ingezet – voor het oplossen van complexe
vraagstukken en het ontwerpen van slimme oplossingen.
Zij is auteur van het boek ’15 praktijkverhalen over
kennismanagement’
Geeft masterclasses, workshops en (gast)colleges.
Begeleidt (post-doc) studenten van de Academy of Information
& Management.
Is assessor voor de Hogeschool van Amsterdam (instituut
Media- en Informatiemanagement)
Is (cum laude) afgestudeerd in Informatiemanagement.

PS. Je mag alles gebruiken uit dit boek(je). Maar wel graag volgens deze Creative Common License
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