Kennismanagement?
Niet doen!

Op LinkedIn, Facebook en Twitter stelde ik de
vraag:

Wat roept de term #kennismanagement bij jou op?

Wat is het eerste dat bij je opkomt als je dit begrip
hoort?
(Een los woord, een beeld, bepaalde associaties,
ervaringen > alle input is meer dan welkom. Ik ben
blij met alles) Dank! #dtv

Dat heb ik geweten. Meer dan 140 reacties. En
ze stromen nog steeds binnen.

3 redenen om er niet aan te
beginnen. Of ermee te stoppen.
Februari 2018

De vraag maakte duidelijk iets los. Er zijn
mensen die vinden dat het bovenaan de agenda
hoort van elke organisatie waar mensen en
kennis het succes bepalen. Maar ook reacties
van mensen die het zien als een hype die zijn tijd
heeft gehad of bij wie de term vooral
vraagtekens oproept. Ook ontving ik lange en
persoonlijke mails met ervaringen, gedachten en
frustraties.
Naast al het mogelijke moois, zet ik het maar
even op scherp. Het is duidelijk:
kennismanagement heeft meer kapot gemaakt
dan ons lief is.
En daarom: een pleidooi tegen
kennismanagement.
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Interpretaties

Laten we luchtig beginnen. Op de vraag wat
kennismanagement oproept kwamen vele
interpretaties:, definities en verhandelingen over wat
kennismanagement inhoudt, wat je eronder kunt
verstaan.

“Kennis gebruiken, behouden en borgen”
“Validatie en borging van aanwezige kennis en
deze intern en extern op een uniforme wijze
kunnen delen.”
“Zorg dragen dat kennis wordt gebruikt en dat
leerprocessen plaatsvinden.”
“KM zorgt ervoor dat alle losse feiten samen
worden gebracht ten behoeve van de
organisatie.”
“Een plan hebben/maken om jezelf te blijven
ontwikkelen. Kan ook een hele organisatie zijn”
“Kennis gaat over datgene wat je boeit om te
weten te komen. Als ik naar de groenteman ga
het verhaal achter de mandarijn die ik wil kopen
en wat hij met overgave vertelt omdat hij alleen
de beste kwaliteit wil verkopen. Het verhaal van
het leven van de koe voordat deze als biefstuk
op mijn bord valt. De druiven die langzaam
gerijpt en gefermenteerd zijn om als wijn in mijn
glas te eindigen....... dat dus.”

“Optimaliseren (economie en eﬃciency) van het
aanwezige kennispotentieel in en tussen
organisaties, maatschappij.”
“Het op de juiste manier benutten van kennis en
vaardigheden binnen een organisatie.”
“Een beheerst en weldoordacht programma
waarin voor een bepaalde groep de voor de
functie benodigde kennis paraat is of er naar toe
gewerkt wordt dat deze beschikbaar wordt.”
“Kennismanagement is een ondersteunde
discipline voor het verbeteren van het proces om
nieuwe prikkels te begrijpen (sense-making) en
mede dankzij deze nieuwe kennis het proces van
het nemen van besluiten te verbeteren (decisionmaking).”
“Kennismanagement roept bij mij op:
professionaliteit, structureel, lange termijn,
aandacht voor de mensen zelf, maar ook
standaardiseren. En vooral ook samen!”
“It’s about what you know, do, and are. Leave out
one and you are heading for failure. This also
holds for (kennis)management.”
“Meest beheersbare, geaccepteerde en bruikbare
waarheden.”
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Prachtige volzinnen. So far, so good.
Maar als je verder kijkt, zie je al opvallende verschillen in
de interpretatie van het begrip kennismanagement.
Een deel bleek vooral gericht op informatie, op
expliciete kennis: kennis die gecodificeerd kan worden
en – los van personen en context – geautomatiseerd
kan worden opgeslagen in documenten,
informatiesystemen en allerlei netwerken - voor
grootschalig hergebruik. Met de nadruk op kennis
verzamelen, structureren, borgen, vastleggen en
toegankelijk maken.

Anderen zien kennismanagement juist meer in het licht
van impliciete kennis: vaardigheden en ervaring;
kennis die onlosmakelijk verbonden met de mens.
Kennis dIe niet meer aanwezig in de organisatie aan het
einde van de dag – als de mensen vertrokken zijn.

“Relevante informatie verzamelen, beschikbaar stellen
en toegankelijk maken op de manier die aansluit bij de
klant.”

“Mensen hun kunde en ervaringen verbinden.”

“Een manier, methode om bedrijfsrelevante informatie
te borgen en op te slaan, volgens een ISO normering
naar alle waarschijnlijkheid.”

"Door elkaar en voor elkaar".

“KM: weten waar onze doelen zijn, waar we de juiste
info kunnen vinden en wie de geschikte mensen zijn
om die juiste doelen te bereiken.
En waar het schoentje vaak knelt: nieuwe info opnieuw
verankeren, zodat anderen hier weer op verder kunnen
werken.”
“Er voor zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is
voor de juiste mensen.”
“Op het juiste moment”

“Samen ervaring opbouwen.”

“Beeld: dat dingen bij elkaar komen, samenkomen, en dat
het daardoor gaat stromen.
Woord: verbinding.”
“Voor mijn gevoel is er veel ontkoppeld, in aparte
'eenheden' gezet. Maar de werkelijkheid is één geheel. Alles
heeft met alles te maken. Volgens mij heeft de wereld op
allerlei manieren verbinding nodig. Dan kunnen we, als
individuen én als geheel, samen verder komen! Beginnend
bij de verbinding van mensen met zichzelf, elkaar, hun
bezigheden, organisatie(doelen), enz. Dan krijg je synergie,
synchroniciteit, kunnen er mooie dingen gebeuren, én
worden mensen blij! (…)”

“Contentmanagement, information overload, informatie
filteren”
“Het beheer van kennis (informatie voorziening) voor
medewerkers”

Verschillende interpretaties van het woord ‘kennis’ dus.
Ik schreef hier al eerder over: het verschil tussen kennis
en informatie (en data).
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Een andere groep ziet kennismanagement meer in
relatie tot middelen die je kunt inzetten en
internettechnologie waarmee het mogelijk om interne en
externe kennisstromen sneller, innovatiever, flexibeler en
creatiever te organiseren.

Uiteenlopende interpretaties
Er zijn dus uiteenlopende interpretaties van het begrip
kennismanagement.
Logisch, want kennismanagement is een breed
vakgebied. Het gaat over cultuur, gedrag, competenties,
processen, kennis- en leeractiviteiten,
organisatiestructuur, de fysieke omgeving en de inzet
van technologie. En over verandermanagement, het
‘meekrijgen’ van mensen en over communicatie.

Google
Big Data
Business Intelligence
(Tutorials) op YouTube
Online communities en Fora
Social Intranet
Intranet
Databank

Iedereen heeft zo zijn/haar eigen beeld van wat het
inhoudt. Een eigen benadering, een eigen definitie, een
eigen kijk en een eigen focus op oplossingsrichtingen.
Nou en? Wat heeft dit te maken met een pleidooi tegen
kennismanagement?
Best veel.

Daarnaast kwamen mensen ook met losse kreten, of
gaan in op het doel (dat wat je met kennismanagement
wilt bereiken).

“Human Capital”
‘best-practice’ vs. ‘next-practice’
“Return On Knowledge”
“Continuïteit en groei”
“Innovatie”
“Eﬃciëntie”
“Leren”
“Klantbeleving, zonder gedegen kennismanagement
geen optimale klantbeleving. goed kennismanagement
draagt bij aan een betere klantbeleving.”
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Niet doen! (1)
Een onzinnig begrip

De verschillende interpretaties van het woord
kennismanagement kun je zien als een eerste reden om
ermee te stoppen. Het is zo’n breed begrip, dat je je
kunt afvragen wat het voor zin heeft om het te
gebruiken.
Alleen het woord kennis zit al vol dubbelzinnigheden.
We zagen het: wat voor de een kennis is, is voor de
ander informatie. Waar kennismanagement voor de een
gericht is op kennis delen, gaat het voor de ander om
kennis ontwikkelen, of borgen, of leren. En waar de een
denkt aan oplossingsrichtingen op het gebied van
cultuur of processen, denkt de ander aan de inzet van
technologie, aan opleidingen of aan de fysieke
omgeving.
Is dat erg? Op zich niet. Er zijn vele definities en er
bestaat geen eenduidig antwoord. Kennismanagement
is nu eenmaal een veelzijdig en complex vakgebied dat
kan worden bestudeerd vanuit verschillende
invalshoeken, niveaus, vakgebieden en disciplines.

Maar waarom zou je eigenlijk een woord gebruiken waar
zoveel verschillende beelden over bestaan of waarvan
het voor niemand eigenlijk duidelijk is wat het nou
eigenlijk betekent?
Alleen dat al zou een reden kunnen zijn om het begrip
kennismanagement alvast niet te gebruiken.
Maar goed, deze reden is nog niet echt overtuigend om
de nogal boude titel van dit artikel te rechtvaardigen.
Dat klopt. We zitten hier nog in het ‘veilige’ domein. Dit
zijn slechts beschrijvingen van kenmerken van het
begrip. Het zijn min of meer objectieve en abstracte
beschrijvingen, die hooguit verwarring of onbegrip
veroorzaken. Of niet aanspreken omdat ze te
complex, te abstract of domweg niet inspirerend zijn.
Belangrijker is wat het oproept: de associaties bij het
woord kennismanagement.
Lees en huiver...

Maar, als je ‘iets’ wilt met kennismanagement, dan is
een gezamenlijk begrip over deze term essentieel –
vooral om miscommunicatie en interpretatieverschillen
te voorkomen.

“Doordat veel mensen hier een eigen definitie bij
hebben is het al moeilijk om te bepalen wat je in
een organisatie wilt bereiken, laat staan dat je
weet hoe je het aan moet pakken.”

Met een vage term als kennismanagement kom je er
niet. Als je het gebruikt, zou het volstrekt helder moeten
zijn wat je daar dan precies mee bedoelt. Wat daarbij
telt is niet zozeer ‘de waarheid’, maar vooral de
bruikbaarheid: een praktisch gezamenlijk begrip over
wat het precies betekent, zodat je er in de praktijk mee
uit de voeten kunt.
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Niet doen! (2)
Negatieve ervaringen

In de vorm van een definitie of begripsbeschrijving is
kennismanagement nog een vrij lege huls, waar je
eigenlijk niet echt iets van kán vinden.
Het wordt eigenlijk pas interessant als we kijken naar de
associaties bij het woord.

Een negatieve associatie kan (onbewust) overal
vandaan komen; bijvoorbeeld wanneer mensen eerder
negatieve consequenties hebben ervaren.

“Kennismanagement = droom van veel organisaties die
zelden tot nooit wordt waargemaakt.”

Aan de ene kant zijn er mensen die het positief zien.
“Goed bedoeld, vaak een illusie”
“Nuttig”

“Wordt bijna nergens goed toegepast”

“Samen wijzer ofwel 1 plus 1 is 3”

“Tweederangs vriendenbeheer?”

“Gedeelde informatie, ervaringen en inzichten!”

“Een organisatie moeras”

“Samenwerken”
“Een soort excitement dat kennis beter te 'managen'
is en dat roept dan weer een nieuwsgierigheid op naar
de theorie of de modellen hierachter.”

Er zijn mensen die het als een hype zien. Vergane glorie.
Iets wat niet (meer) werkt, er niet meer toe doet.

“Kennismanagement heeft niet meer het momentum van
10 tot 15 jaar terug”.
“Trend uit de nineties”
“Ik zie het als iets wat lang geleden in zwang was en heb
er geen positieve associatie bij.”

Maar een grote groep mensen heeft een minder
positieve of zelfs negatieve associatie bij het woord.

En terecht!

Deze associaties zijn heel begrijpelijk. Veel
kennismanagement initiatieven zijn gestrand. Om
verschillende redenen.
In eerste generatie kennismanagement aan het begin
van de jaren ’90 ging er (al) een hoop mis. In deze
‘koude’ benadering speelde ICT een dominante rol. Het
idee was om zoveel mogelijk expliciete kennis
(informatie) te verzamelen en op te slaan in databases,
intranetten en in kennissystemen. Daarbij werd dit soort
systemen vaak gekoppeld aan manieren om informatie
te distribueren (bijvoorbeeld in de vorm van e-mail
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nieuws) en profielen van mensen (in de vorm van
kenniskaarten, smoelenboeken en dergelijke).
Kennismanagement vanuit dit perspectief was vaak
gecentraliseerd en top-down georganiseerd. Gericht op
beheersing en controle.
Nog los van dat die top-down beheersing en controle
geen pretje was, was het probleem dat de ICT destijds
nog niet ver genoeg ontwikkeld was, met als gevolg dat
mensen hun kennis moesten opslaan in slecht
functionerende, falende en gebruiksonvriendelijke
systemen. Geen wonder dat de mensen die dit hebben
ervaren, geen positieve associatie hebben bij de term
kennismanagement.

“Mensen allemaal een ‘My Profile page’ laten invullen
werkt totaal niet. Het capteren van waar de mensen mee
bezig/goed in zijn moet continue en automatisch
gebeuren via een slimmere manier.”

weinig gebruikt. Kenniswerkers hebben er nog steeds
‘last’ van. Ze moeten van alles doen in dramatische
systemen om hun kennis vast te leggen, te borgen en te
delen. Allemaal prachtig, maar als die kennis vervolgens
niet gebruikt wordt, is het vrij waardeloos. Dan doe je
vol enthousiasme mee en ervaar je vervolgens geen
resultaat van al je inspanning: het levert niets op; niet in
het anders/beter doen van het werk en niet op het
gebied van beloning, waardering, erkenning of plezier.
Een logische reden om er mee op te houden.
Ook niet ICT-relateerde kennisinitiatieven zijn vaak op
niets uitgelopen. In al die jaren zijn de mooiste
oplossingen bedacht, activiteiten en instrumenten
ontwikkeld, die vervolgens in de praktijk uiteindelijk niet
of nauwelijks iets opleverden. Logisch dat het
vertrouwen dat kennis kan werken soms ver te zoeken
is.

“Nodeloos ingewikkeld”
“Exceltabellen met allerlei assen, topics. scores en kleuren
(en een gevoel van ongrijpbaarheid)”

“Onbewust onvermogen, taai vraagstuk”

“Een heel dik boekwerk met bij voorkeur intensionele
definities per entiteit, attribuut en relatie, een nog dikker
boekwerk met de organisatorische en procedurele
governance en een forse databank waar alle repositories
in staan (liefst met Ensor analyses) en de koppelingen (al
dan niet technisch) ertussen.”

“Van enorme meerwaarde, maar lastig door te voeren
door complexe werkculturen.”

“Veel gemakkelijker door technologie maar daarom
onderschat”

“Nog probeert men deze uitdaging via deeloplossingen
zoals betere communicatie, KM en nieuwe trends zoals
agile/scrum en zelforganisatie voor elkaar te krijgen.
Zolang men het vanuit een of twee deeloplossingen
probeert, blijven er te veel obstakels onopgelost.
Mensen hebben dit intuïtief door en haken af.”

“Mijn ervaring, zeker in grote bedrijven waar mensen
elkaar niet meer kennen, is dat Google de belangrijkste
bron is van kennis. Er zit zoveel ervaring in het bedrijf die
nooit gedeeld wordt en dus weinig gebruikt.”

“Hoogdravend woord, voor iets dat eigenlijk recht-toerecht-aan is, maar zo moeilijk kan worden gemaakt,
dat het niet meer te doen(/managen) is.”

“Kennis is zo vluchtig geworden. Ik merk dat we (in
Vlaanderen) de neiging hebben om pas iets te delen als
het helemaal ‘af’ is en we vinden dat het voldoende
interessant is. Maar dan is het vaak al out-dated voor de
mensen rond je.”

Dit soort oplossingen wordt nog steeds veel ingezet en
met de huidige technologie is er veel verbeterd, maar in
de praktijk werken vele systemen nog steeds niet
optimaal: het blijkt bijvoorbeeld lastig om de content
up-to-date te houden en in veel gevallen worden ze (te)

Which gives a tighter fit: a square peg in a round hole or a
round peg in a square hole?
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Niet doen! (3)
Kennis managen

De negatieve associatie kan ook ergens anders vandaan
komen, namelijk de samenstelling met het woord
management. Het losse woord ‘kennis’ lijkt over het
algemeen best als positief te worden ervaren, maar -ohde samenstelling met het woord management roept
nogal wat op.

“Werk, cursus, oh ze bedoelen hoe je omgaat met wat je
weet. Zeg dat dan”

Kennis is niet te managen
Maar nog los van dat de term ‘management’ niet bij
iedereen een positieve associatie oproept is het ook
nog maar de vraag is of je kennis wel kunt managen.

“Kennismanagement is een illusie in de vuca wereld.”

“Omgekeerde creativiteit”

“Kennismanagement: er valt van alles te managen
behalve de kennis.”

“Krampachtig”

“Kennis moet je delen, niet managen.”

“Het woord kennis: inhoudelijk veel weten. Het woord
management: irritatie: dure managers aannemen en
bezuinigen op bijv. verpleegkundigen, dus ten koste van de
zorg.

“Kennis kun je niet managen. Management kan wel een
stimulerende leeromgeving creëren.”
“De vraag is of kennis zich laat managen..? Immers de
levensduur is kort het stroomt door het netwerk en
ontstaat spontaan en soms bij toeval.”

“Hebben ze weer iets bedacht in de ivoren toren?”
Kenniswerkers die het gevoel hebben dat er top-down
dingen bedacht worden door mensen die niet weten
wat hun vak in de praktijk inhoudt en geen idee hebben
hoe hun dagelijkse leven eruit ziet.
Als daarbij de leiders ook nog zelf de gewenste
verandering niet laten zien en niet het goede voorbeeld
geven, worden de kennismanagement ‘statements’ en
oplossingen al gauw niet serieus genomen. “Ze hebben
weer iets verzonnen”; een overtuiging die vaak
voorkomt, soms onzichtbaar, soms zichtbaar in de vorm
van weerstand of cynisme. Dit kan ook in relatie staan
tot pessimisme. “Dit gaat toch niet werken.” Het heeft
geen zin. (Uit: Factor K)
Alleen het woord ‘management’ kan dus al remmend
werken. Zeker als het het beeld oproept van beheersing
en controle.

“Bittere noodzaak (want er is zo veel) en risico op
metagedoe: laten we het niet hebben over wat we weten
en daarmee moeten of kunnen; laten we ons ook niet te
veel verdiepen, maar laten we kennis mennudzjun.”
“Kennis is zo niet los te zien van de context waardoor het
voor mij als afzonderlijke entiteit overkomt als ‘ver van het
echte werk/de praktijk’. En daarmee als iets van de staf;
iets dat naast de organisatie staat.(…)

Ik schreef hier al eerder over: kennis is niet te managen.
Als het begrip ‘management’ niet direct de harten
sneller doet kloppen en kennis waarschijnlijk helemaal
niet te managen is in de ‘traditionele’ zin van het woord,
dan zou dit ook een goede reden kunnen zijn om te
stoppen met kennismanagement.
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En dus...

Vanuit al deze gedachten en reacties kun je dus zeggen:
kennismanagement? Niet doen!
“Maar jij bent toch van kennismanagement?”
Ja. En nee.
Ja, ik stort me vol overgave in het zorgdragen voor de
Factor kennis. Maar kennismanagement? Nee.
Als er geen gezamenlijk beeld is van wat het inhoudt,
het begrip niets zegt, als het negatieve associatie
oproept, remmend werkt of niet aanspreekt dan doet
alleen het woord al meer slecht dan goed. En haalt het
de ZIN uit alles.

“Super belangrijk in samenwerking, maar voor het
woord 'kennismanagement' krijg je geen handen
meer op elkaar. Wel aandacht aan besteden, maar
beter onder andere noemers”
“Kennismanagement voelt als iets dat moet,
ontbeert wat een gebruiker het liefste doet. Het
mist de charme van verleiden.”

Daarbij heeft de manier waarop kennis ‘gemanaged’ is vanuit de gedachte van beheersing en controle blijkbaar meer kapot gemaakt dan ons lief is.
Daarom: dit pleidooi tegen kennismanagement.

gebruikt die aangeeft wat het doel is of wordt het
middel genoemd dat wordt ingezet. Dan hebben ze het
bijvoorbeeld over innovatie of onderzoek (wat je kunt
zien als het ontwikkelen van nieuwe kennis) of over
online communities of sociale media (wat je in veel
gevallen ook kunt zien als kennisuitwisseling,
gefaciliteerd door ICT).
Waar mensen en hun kennis het succes bepalen
ontkom je er niet aan. Kennis is een van de belangrijkste
en kwetsbaarste ‘assets’ en het sturen op kennis is dus
zeker niet achterhaald. Integendeel. Essentieel zelfs om
kwaliteit te verhogen, te innoveren, om sneller,
eﬀectiever, flexibeler en vooral ook plezieriger (samen)
te werken.
Maar laten we leren van het verleden. En van elkaar.
Laten we het woord kennismanagement vergeten. Laten
we stoppen met het traditionele ‘managen’ en manieren
inzetten die plezierig zijn, en kennis wél laten werken.
Je kunt namelijk wél zorgdragen voor een levendige
kennisorganisatie. Een organisatie waarin kennis
ontwikkeld, gedeeld, geborgd, en vooral ook gebruikt
wordt.
Een organisatie waar mensen willen, weten, kunnen en
mogen.
Dat is waar mijn hart ligt en de reden waarom ik
Factor K heb ontwikkeld en geschreven.
Want het kan echt. Kennis laten werken.

De hype voorbij
Moeten we kennismanagement dan helemaal vergeten?
Doet het er niet meer toe? Is het niet meer nodig?

Eﬃciënter, eﬀectiever, sneller, beter.
En leuker.
Factor K. Make Knowlegde Work

Zeker niet.
Het frappante is dat er misschien wel meer wordt
gestuurd op kennis dan ooit. Mensen en organisaties
doen meer met kennismanagement dan ze denken. Ze
noemen het alleen anders. Vaak wordt een term
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“Directieleden van bedrijven vergeten vaak dat
hun medewerkers de meest waardevolle assets
van hun bedrijf zijn; zij bouwen de machines,
programmeren de software, leveren de services,
leveren de diensten... Hun kennis en ervaring is
allesbepalend! Kennismanagement is daarmee
ook allesbepalend voor ieder bedrijf!”
“Om in de huidige wereld te kunnen bestaan,
moeten bedrijven op bedrijfsniveau wendbaar
(agile) worden. Om dat voor elkaar te krijgen moet
de interne communicatie met de snelheid van een
hogesnelheidstrein functioneren, in beide
richtingen. Dat is inclusief de communicatie op
het niveau van de experts en
ervaringsdeskundigen. Kennismanagement is dus
een cruciaal onderdeel om dit voor elkaar te
krijgen.”
“Vaak en onterecht stiefkind en sluitpost bij
organisaties.”

Dit artikel is tot stand gekomen met grote dank aan...!
O.a.: Joris van den Aker, Arnold van den Akker, Lenny Appel, Tinky Bart, Martijn Barteling, Peter Bartelings, Robert
Berendsen, Kees ten Berge, Willem Beukers, Hans Bezemer, Raoul Boers, Jaap Boeve, Daan Boom, Nico Boom,
Edwin van de Bospoort, Chris Breebaart, Paul van den Brink, Fred van de Brug, Cabrera Research Lab, Chantal
Cuppen, Ellen Daamen, Christine Dekkers, Wim Dewaele, Annet Dijkstra, Cora Doppenberg, Karel Driesse, Thijs van
Exel, Herman Geertsema, Joe Giovanni DH, Liesbeth Glazenborg, Paul Goedhart, Erik van Goor, Edith de Gruijl,
Anne-Gien Haan, Betty de Haan, Marco van Hagen, Marcel Hovens, Carolien Hornstra-Rijks, Anne-Paul Houwen,
Ewoud Huizinga, Jean-Paul Jacobs, Mark Jansen, Klaas de Jong, Jolanda de Jong, Rick de Leeuw, Ferry Koch,
Ruben A. Koman, Richard Santos Lalleman, Herman Limburg, Anjet van Linge, Joy Lodarmasse, Marie van
Linschoten, Olivier Mangelschots, Nina Marchena, Bart van der Meij, Jelte Meijer, Stella Mol, William van der Moolen,
Eric Müller, Patrick Muylaert, Arjan Nataraj, Marike Nieboer, Leon Oele, Eugen Oetringer, Jeroen van Opstal, Sabah
Oustou, Mieke Postma, Gerda Quak, Frank Rader, Jan Wouter Rensink, Gert Jan Rozing, Fons(Bernard) Schoemaker,
Edith Siersma, Mirjam van Tuuren, Arjan van Unnik, Mathé van der Velden, Ate Vegter, Bart Verheijen, Ingeborg
Versprille, Henriëtte Verspuij, Colette de Vries, Margriet de Vos, Jeannette Weemhoﬀ, Sander Weijl, Arnold Zoon.
PS. Het was geen eenvoudige opgave om alle 140+ reacties mee te nemen en te verwerken in dit artikel. Voor de
leesbaarheid heb ik sommige quotes ingekort en ik heb de namen weggelaten. Op mijn social media pages zijn de
volledige openbare reacties uiteraard te achterhalen.
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Wat nog volgt
Een aantal reacties/onderwerpen vragen om een ‘eigen’
artikel of blog. Die ga ik schrijven. Onder meer over:

“Nobody’s ‘pain’”
“Ja wie is daar eigenlijk van?”
“Het gevoel dat je er iets mee moet.. terwijl je als
organisatie misschien liever ziet dat mensen er
iets mee willen.”
“Return on Knowledge (in plaats van investment)”

Ook zal ik een blog plaatsen waarin ik dieper inga op de
redenen waarom kennisinitiatieven stranden. Wat er
misgaat, en wat je eraan kunt doen.
(Als je niet kunt/wilt wachten, dan kun je ook gewoon
alvast mijn nieuwe boek lezen;-)

Bonus

Tot zover, tot meer.
Met groet!
Daphne Depassé

Contact
Meer weten? Reageren?
Aanmelden voor mijn nieuwsbrief?
Iets anders?

Mail me op: daphne@depasse.nl
Of check:
www.depasse.nl
www.factor-k.com
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Tipje
Perceptie (hoe er tegen kennismanagement wordt
aangekeken) en negatieve associaties of ervaringen
kunnen redenen zijn waarom mensen iets niet met
kennis doen of willen doen, zelfs als ze weten dat het
goed is en ongeacht de oplossing.
Als je iets met (het woord) kennismanagement doet of
gaat doen, is het aan te raden daarom in ieder geval
even te checken hoe er tegen kennismanagement wordt
aangekeken. Wat roept deze term bij de betrokkenen
op? Wat is hun perceptie?
Dat kan eenvoudig: door het te vragen. De oproep die ik
voor dit artikel heb gedaan is hier een voorbeeld van.
Vraag de mensen om wie het gaat om
kennismanagement te duiden zoals zij het ervaren.
Vraag naar woorden, associaties en/of afbeeldingen die
een beeld geven van hoe zij kennismanagement zien.
Gegarandeerd: het inzicht dat je hierdoor krijgt is hoe
dan ook waardevol. En kan behoorlijk verrassend zijn!
Als (het woord) kennismanagement - letterlijk en
figuurlijk - geen ZIN geeft, dan heeft het ook geen zin
om het te gebruiken. In dat geval slaat de titel van dit
artikel de spijker op z’n kop: niet doen.

Extra
Tot slot nog een aantal mooie reacties die ik je niet wil
onthouden. Meer associaties bij het woord
kennismanagement:

“Voor mensen zonder kennis”
“Kennis zonder actie/gedrag leidt nergens toe. Andersom
ook vaak niet trouwens”
Opmerking bij een afbeelding van bibliotheken: “We love
leather, paper, ink, and architecture. But not for
#knowledgemanagement.”
“Een apothekers kast met laatjes met labels erop.”
“Schelpdieren ...meestal gaan ze "open" om te geven en
ontvangen. Is durf voor nodig en het juiste
moment...anders wordt t nix.”
“Kennis moet je delen, niet managen. Maar het delen
moet je weer wel managen.”
“Naar elkaar luisteren!”
“Als kennis er is, managed het dan zichzelf?
Het vergaren van overbodige kennis kan altijd wel
“management” gebruiken.”

PS
Waarom ik na dit pleidooi toch het woord
kennismanagement nog in mijn LinkedIn profiel heb
staan, en op mijn website? Domweg omdat dit (nu nog)
het meest herkenbare begrip is. Ik heb geen sexy
alternatief. Behalve Factor K, maar die term is nog niet
algemeen bekend; die moet de wereld nog even gaan
veroveren.
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