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VOORWOORD

In het kader van de studie Documentaire Wetenschap heb ik mij bijna twee jaar lang 
verdiept in het onderwerp kennismanagement met als uiteindelijke doel het schrijven van 
een scriptie over succesfactoren voor kennismanagement. Het resultaat van dit traject 
ligt nu voor u. 

Het schrijven van deze scriptie is een lang traject geworden dat vele malen langer heeft 
geduurd als ik had verwacht en had gewild.  Ook bij  mij  waren de spreekwoordelijke 
laatste loodjes het zwaarst. De opluchting dat de scriptie nu is afgerond is dan ook groot.

Over het onderwerp kan ik zeggen dat dit mij nog steeds kan boeien. Kennismanagement 
is ontzettend breed en is erg veelzijdig. Enerzijds is het een onderwerp wat al snel als 
vaag of zelfs zweverig kan worden gezien, anderzijds is het een onderwerp wat door veel 
mensen en organisaties serieus wordt genomen. Indien kennismanagement goed wordt 
toegepast kan het organisaties helpen om boven zichzelf uit te stijgen. In de scriptie 
wordt aangegeven dat “het geheel meer kan worden dan de som der delen”, dit gaat ook 
op voor kennismanagement. 

Ik hoop in deze scriptie een duidelijk beeld te geven van de factoren die een rol kunnen 
spelen bij  het al dan niet succesvol zijn van kennismanagement. Voor mij is het een 
leerzame periode geweest en ik hoop dat ik er in slaag de door mij opgedane kennis 
middels deze scriptie door te geven aan anderen.

Tijdens het schrijven van deze scriptie zijn veel mensen mij behulpzaam geweest, als ik 
ze  allemaal  zou  noemen  dan  zou  ik  ongetwijfeld  mensen  vergeten.  Wel  wil  ik  alle 
geïnterviewden  van  het  adviesbureau  bedanken  voor  hun  medewerking  en  hun 
openhartigheid.  Ook wil  ik  mijn  begeleider  Geert-Jan van  Bussel bedanken  voor  zijn 
feedback waarmee hij mij op het goede spoor wist te zetten.

Tenslotte  wil  ik  mijn  vriendin  en ouders  bedanken  voor  hun  geduld,  steun en nooit 
afnemende stimulans om “nou toch eindelijk eens af te studeren.” 

Bedankt daarvoor!

Niek Marsman
Arnhem, mei 2008
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SAMENVATTING

Er is veel geschreven over kennismanagement, echter gaan deze artikelen vaak over het 
nut  van  kennismanagement  en  maar  zelden  over  praktische  toepassing  van 
kennismanagement.  Daarom  wordt  in  deze  scriptie  veel  aandacht  besteed  aan  de 
praktische kanten van kennismanagement. 

De probleemstelling bestaat uit twee delen:
- Waarom  is  het  voor  organisaties  zo  moeilijk  om  succesvol  te  zijn  in 

kennismanagement?
- Met  welke  factoren  moet  ten  minste  rekening  worden  gehouden  voor  een 

succesvolle implementatie van kennismanagement in een organisatie?

Uit de probleemstelling komen vervolgens drie deelvragen naar voren:
- Wat zijn de kritische succesfactoren voor kennismanagement in een organisatie?
- Hoe  kunnen  deze  succesfactoren  worden  vertaald  naar  praktisch  toepasbare 

oplossingen?
- Onderzoek  wat  de  slaag-  en  faalfactoren  zijn  bij  het  implementeren  van 

kennismanagement in organisaties

Kennismanagement  kent  verschillende  stromingen.  Zo  is  er  het  onderscheid  tussen 
impliciete kennis en expliciete kennis. Impliciete kennis bevindt zich in de hoofden van 
mensen terwijl expliciete kennis is vastgelegd op een kennisdrager (papier, digitaal, etc.) 
Daarnaast is er de flow en stock-benadering. Deze borduurt voort op het verschil tussen 
impliciete  en  expliciete  kennis.  De  stock-benadering  gaat  ervan  uit  dat  je  impliciete 
kennis kunt expliciteren en opslaan op gegevensdragers. De flow-benadering gaat ervan 
uit dat kennis niet buiten mensen kan bestaan en is gericht op het bevorderen van de 
communicatie  tussen  mensen.  Twee  andere  stromingen  die  nauw  met  elkaar 
samenhangen  zijn  organizational  memory en  de  lerende  organisatie.  De  eerste  gaat 
ervan uit dat organisaties kennis die is opgedaan in het verleden moeten vasthouden en 
ontsluiten,  de tweede gaat  een stapje  verder  en benoemt vijf  disciplines  die  ingezet 
moeten worden om de organisatie te veranderen in een lerende organisatie. 

Om het referentiekader te completeren worden kort enkele goeroes op het gebied van 
kennismanagement  genoemd:  Alvin  Toffler,  Peter  Senge,  Ikujiro  Nonaka  en Hirotaka 
Takeuchi en Mathieu Weggeman. 

Kritische  succesfactoren  zijn  aangewezen  factoren  die  van  kritiek  (doorslaggevend) 
belang zijn voor het slagen van de uitvoering van een verandering. Op het gebied van 
kennismanagement  is  geprobeerd  deze  succesfactoren  te  benoemen  en  onder  te 
verdelen.  De  vier  hoofdfactoren  zijn  organisatie,  infrastructuur,  cultuur  en  mensen. 
Onder  de  succesfactor  organisatie  vallen  de  volgende  componenten:  missie,  visie  en 
doelen,  strategie,  kennisbeleid,  managementstijl,  processen  en  structuur.  Onder 
infrastructuur vallen de componenten techniek, informatievoorziening en werkomgeving. 
Onder cultuur vallen communicatie, samenwerking en teamleren. Als laatste vallen onder 
de succesfactor  mensen de componenten attitude,  persoonlijk  meesterschap,  mentale 
modellen en motivatie.

Uit de succesfactoren en de onderliggende componenten kunnen slaag- en faalfactoren 
van kennismanagement worden afgeleid.  Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat een 
kennismanagement-initiatief een succes wordt maar ook een mislukking. Daarbij moet 
men  in  acht  nemen  dat  alle  factoren  met  elkaar  samenhangen  en  elkaar  kunnen 
beïnvloeden.

Om  een  koppeling  te  maken  naar  de  praktijk is  een  onderzoek  gehouden  naar 
kennismanagement  bij  een  adviesbureau.  Er  is  gesproken  met  verschillende 
medewerkers  om  in  kaart  te  brengen  hoe  de  verschillende  kennismanagement-
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initiatieven  zijn  verlopen.  Vervolgens  is  vanuit  de  theorie  gekeken  naar  de  praktijk 
waarbij  de  eerder  genoemde  succesfactoren  zijn  vergeleken  met  de  praktijk  bij  het 
adviesbureau. Hieruit kwam naar voren dat het adviesbureau een aantal valkuilen niet 
heeft  weten  te  ontlopen.  Nu  de  valkuilen  geïdentificeerd  zijn  kan  het  adviesbureau 
proberen om deze faalfactoren om te buigen in slaagfactoren.
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1. INLEIDING

"In an economy where the only certainty  is uncertainty, the one sure source of lasting 
competitive advantage is knowledge." 
Ikujiro Nonaka; The Knowledge Creating Company (1995)

Sinds de opkomst van kennismanagement (een term die pas voor het eerst gebruikt 
werd in 1994) is er al veel geschreven over het onderwerp kennismanagement. Echter al 
lezende  begon  mij  op  te  vallen  dat  maar  weinig  boeken  en  artikelen  komen  met 
praktische toepassingen voor het gebruik van kennismanagement in een organisatie. Het 
blijft  vaak  bij  een  theoretische  beschouwing  over  het  nut  en  het  belang  van 
kennismanagement. Daarom heb ik naast een theoretisch gedeelte in deze scriptie ook 
veel aandacht besteed aan een praktisch gedeelte. In dit praktische gedeelte is het de 
bedoeling  handvatten  aan te  reiken zodat  organisaties  weten waar  ze  rekening  mee 
moeten houden wanneer zij besluiten om kennismanagement toe te gaan passen. 

Het reiken van handvatten is blijkbaar geen overbodige luxe, want nog steeds gaat het 
introduceren  van  kennismanagement  in  organisaties  vaak  mis  of  levert  het  niet  het 
gewenste resultaat op. Daarom wordt in hoofdstuk 5 aandacht besteed aan de slaag- en 
faalfactoren van kennismanagement-initiatieven. 

In  een praktijkcasus  die  is  uitgevoerd bij  een adviesbureau  wordt  gekeken hoe  een 
organisatie  omgaat  met  kennismanagement.  De  organisatie  is  snel  gegroeid  en  de 
informele netwerken bleken niet langer voldoende voor kennisdeling. Kennis die werd 
opgedaan  tijdens  adviesklussen  bleek  niet  te  worden opgeslagen  en/of  gedeeld,  wat 
ervoor zorgde dat werk dubbel gedaan werd. De organisatie besefte dat er iets gedaan 
moest worden en trof maatregelen.

In hoofdstuk 7 wordt tenslotte de theorie aan de praktijk gekoppeld, hetgeen inhoudt dat 
nog eens kritisch naar de praktijkcasus gekeken wordt. Hebben de maatregelen die het 
adviesbureau genomen heeft wel het gewenste effect gehad of zijn zij blijven steken in 
goede bedoelingen? Zijn er slaag- en faalfactoren te herkennen in de casus? 

Aan het eind van deze scriptie hoop ik een soort raamwerk te hebben geschetst van 
factoren die van belang zijn voor het slagen van kennismanagement dat als houvast kan 
bieden  voor  organisaties  die  worstelen  met  de  vraag;  ‘hoe  om  te  gaan  met 
kennismanagement’.

1.1 Aanleiding
In veel organisaties is men aan het worstelen met kennismanagement. Vaak is het besef 
wel aanwezig dat men “er iets mee moet doen” maar men weet niet wat of hoe. Als er 
dan al een begin mee wordt gemaakt dan stokt dit vaak in een later stadium of blijkt na 
een  evaluatie  dat  het  niet  het  gewenste  effect  heeft  opgeleverd.  Waarom  slagen 
organisaties niet in kennismanagement en is het mogelijk een model of stappenplan te 
ontwikkelen voor kennismanagement?

1.2 Probleemstelling
- Waarom  is  het  voor  organisaties  zo  moeilijk  om  succesvol  te  zijn  in 

kennismanagement?
- Met  welke  factoren  moet  ten  minste  rekening  worden  gehouden  voor  een 

succesvolle implementatie van kennismanagement in een organisatie?
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1.3 Deelvragen
- Wat zijn de kritische succesfactoren voor kennismanagement in een organisatie?
- Hoe  kunnen  deze  succesfactoren  worden  vertaald  naar  praktisch  toepasbare 

oplossingen?
- Onderzoek  wat  de  slaag-  en  faalfactoren  zijn  bij  het  implementeren  van 

kennismanagement in organisaties

1.4 Opbouw scriptie
De scriptie is als volgt opgebouwd: 

In hoofdstuk 1 worden de aanleiding, probleemstelling en deelvragen besproken en wordt 
aangegeven wat de schrijver met deze scriptie wil bereiken. 

Hoofdstuk 2 betreft een theoretisch deel waarin achtergrondinformatie wordt gegeven 
over het begrip kennismanagement. Dit gedeelte is vooral bedoeld voor lezers die relatief 
onbekend zijn met het begrip kennismanagement. Dit hoofdstuk bevat onder andere een 
begripsafbakening  en  een  korte  historie  van  kennismanagement.  Vervolgens  worden 
enkele bekende stromingen binnen kennismanagement uiteengezet,  zoals het concept 
van impliciete en expliciete kennis en de stock- en flowbenadering. Als laatste worden de 
lezers  voorgesteld  aan  enkele  van  de  goeroes  en  hun  theorieën  op  het  gebied  van 
kennismanagement. Hiervoor is gekozen omdat deze namen vaak terug zullen komen in 
boeken, artikelen en lezingen over kennismanagement en ook in deze scriptie veelvuldig 
geciteerd worden.

In hoofdstuk 3 worden de kritische succesfactoren voor kennismanagement uiteengezet. 
Deze succesfactoren zijn als grootste gemeenschappelijke deler naar voren gekomen uit 
talloze  boeken  en  artikelen  over  kennismanagement.  Na  het  bepalen  van  deze 
succesfactoren is getracht de componenten van deze succesfactoren te ontleden. Dit om 
in een later stadium per component aan te kunnen geven hoe deze een positieve bijdrage 
aan kennismanagement kan leveren. 

Hoofdstuk  4  probeert  de  eerder  bepaalde  succesfactoren  (en  de  onderliggende 
componenten) te vertalen naar praktisch toepasbare oplossingen. Het doel hiervan is om 
organisaties in staat te stellen sturing te geven aan de verschillende componenten, en 
daarmee invloed te hebben op de succesfactoren. 

In hoofdstuk 5 worden slaag- en faalfactoren genoemd, de zaken die er uiteindelijk voor 
zorgen  dat  kennismanagement  wél  het  gewenste  resultaat  oplevert  maar  ook  de 
valkuilen die kennismanagement-initiatieven kunnen doen mislukken. 

In  hoofdstuk  6  wordt  de  praktijkcasus  behandeld.  Deze  casus  gaat  over  een 
adviesbureau  dat  kennismanagement  heeft  toegepast  in  de  eigen  organisatie.  Hoe 
hebben zij dit aangepakt en wat is de stand van zaken enkele jaren later?

Vervolgens worden in hoofdstuk 7 parallellen getrokken tussen theorie en praktijk. Dit 
houdt in dat vanuit de theorie gekeken wordt naar de casus. Wat ging er goed en wat 
ging er fout? Zijn er slaag- en faalfactoren te herkennen in de casus?

Tenslotte worden in hoofdstuk 8 de probleemstelling en deelvragen beantwoord. 
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2. THEORETISCH DEEL
Zoals al aangegeven in paragraaf 1.4 bestaat dit hoofdstuk uit een theoretisch gedeelte 
waarin  wordt  ingegaan  op  het  begrip  kennismanagement  en  de  manier  waarop 
kennismanagement zich heeft ontwikkeld. Dit alles om de lezer een referentiekader mee 
te geven waardoor de latere hoofdstukken sneller op hun plaats zullen vallen.

2.1 Begripsafbakening
In deze paragraaf worden de definities vastgesteld van diverse begrippen die een rol 
spelen in het veld van de kennismanagement. Het begrip kennismanagement wordt ook 
onder de loep genomen. 

2.1.1 Definities
Alvorens  we  aan  de  slag  kunnen  met  allerlei  theorieën  en  modellen  over 
kennismanagement is het belangrijk om aan begripsafbakening te doen. Hiertoe is het 
noodzakelijk om heldere definities vast te stellen voor begrippen die in deze scriptie nog 
een aantal keren zullen terugkomen. Voor de meeste begrippen zijn meerdere definities 
mogelijk, in deze gevallen is een definitie gekozen die het best in overeenstemming is 
met het gedachtegoed van de auteur.

Data
Onder data (of gegevens) verstaan we symbolische weergaven van getallen, grootheden, 
hoeveelheden of feiten.

Informatie
Dit is een verzameling gegevens die zodanig bij elkaar is gebracht, dat er een betekenis 
aan kan worden toegekend. Informatie is dus een interpretatie van de gegevens.
(42. http://www.computerwoorden.nl/index.php3#20063)

Kennis
Van kennis bestaan meerdere definities, een korte opsomming:

- Kennis is het geheel van betekenissen, begrippen, vaardigheden en werkwijzen 
dat  voor  juist  en  waar  wordt  gehouden  en  richting  geeft  aan  het  handelen.
(dr. A.L. Spijkervet - Computer Science Corporation) 

- Kennis is het vermogen om informatie om te kunnen zetten in kwalitatief goede 
beslissingen. (drs. P. J. Puts - CMA Andersen Consulting)

- Kennis  is  door  studie,  onderzoek of  oefening verkregen informatie  die  waarde 
heeft  voor  de  organisatie.  Deze  informatie  is  opgeslagen  in  de  vorm  van 
brainware,  groupware,  hardware  en  documentware.  (ir.  I.C.  Kerssens-van 
Drongelen - Universiteit Twente)

- Kennis  is  het  vermogen om iets  te kunnen doen met informatie.  (drs. L.J.  G. 
Zuiderwijk - Pink Elephant) 

Bovenstaande  definities  zijn  terug  te  vinden  in  het  boek  Kennismanagement  in  de 
praktijk (7. Weggeman, 2002). Zelf heeft Weggeman een uitgebreidere definitie van het 
begrip kennis:

Kennis is het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te (gaan) voeren 
door  gegevens  (van  externe  bronnen)  te  verbinden,  te  laten  reageren  met  eigen 
informatie, ervaringen en attitudes. Anders gezegd: kennis is een persoonlijk vermogen 
dat gezien moet worden als het product van de informatie, de ervaring, de vaardigheid 
en attitude waarover iemand op een bepaald moment beschikt (K = I . EVA).

Dit is de definitie die ik wil gebruiken voor deze scriptie. Niet omdat de overige definities 
fout zouden zijn maar omdat deze definitie  benadrukt  dat kennis niet los gezien kan 
worden van mensen. De definitie geeft aan dat kennis uit  verschillende componenten 
bestaat. Een gedeelte van de kennis is vast te leggen (informatie) terwijl het andere deel 
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onlosmakelijk verbonden is met mensen (ervaring, vaardigheden en attitude). In deze 
scriptie zal dit nog verschillende malen terugkomen. 

Kennisinfrastructuur
Kruizinga  en  Van  Heist  (3. 
Kennisinfrastructuur;  de  ruggengraat 
van  lerende  organisaties,  2005) 
spreken over een kennis-infrastructuur 
voor organisaties, zij definiëren dit als 
volgt: 

Een kennisinfrastructuur is het geheel 
van  organisatorische  structuren  en 
richtlijnen,  en  (zowel  technische  als 
niet-technische)  hulpmiddelen  waar-
over een organisatie beschikt om leer-
processen  binnen  een  organisatie  te 
ondersteunen  teneinde  haar  doel-
stellingen  zo  efficiënt  mogelijk  te 
realiseren. 

De kennisinfrastructuur die zij noemen 
kan gezien worden als het frame-work 
voor kennismanagement,  het is  een soort voorwaarde waaraan een organisatie  moet 
voldoen alvorens kennismanagement te kunnen implementeren.

Kennismanagement
Ook van kennismanagement zijn weer vele definities te vinden, een aantal definities op 
een rijtje:

- Kennismanagement is een doelbewuste strategie om de juiste informatie op tijd 
bij de juiste mensen te krijgen, zodat zij actie kunnen ondernemen en waarde 
kunnen creëren (Carla O’Dell en Jackson Grayson Jr., 1998).

- Kennismanagement  is  het  initiëren en onderhouden van kennisstromen binnen 
een organisatie  die resulteert  in  het  verbeteren van het leervermogen van de 
organisatie (Berenschot, 1995).

- Kennismanagement  is  de  collectieve  ervaring  en  het  begrip  van  de 
organisatieprocessen  waardoor  geplande  en  ongeplande  situaties  gemanaged 
kunnen worden (Murray, 1996).

- Kennismanagement  is  het  volgen  van  activiteiten  langs  twee  sporen:  het 
managen van informatie en het managen van mensen (Sveiby, 1996).

Volgens Weggeman (7. Kennismanagement: de praktijk, 2002) is kennismanagement in 
algemene  zin  het  zodanig  inrichten  en  besturen  van  de  processen  in  de 
KennisWaardeKeten dat daardoor het rendement en het plezier van de productiefactor 
kennis vergroot wordt.
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Afbeelding 2. KennisWaardeKeten van Weggeman (7. Weggeman, 2002)

Voorgenoemde  KennisWaardeKeten  (kortweg  KWK)  is  een  vereenvoudigde  en 
schematische weergave van de minimale activiteiten die uitgevoerd moeten worden als 
een organisatie kennismanagement wil implementeren. De KWK bestaat uit zes, elkaar 
opvolgende processen:

1. Vaststellen welke kennis benodigd is om de strategie van de organisatie te kunnen 
realiseren;

2. Inventariseren van de kennis die in de organisatie beschikbaar is (knowledge-in-
use);

3. Ontwikkelen van kennis;
4. Delen van kennis;
5. Toepassen van kennis;
6. Evalueren van kennis.

Met de terugwijzende pijlen aan het eind van de lineaire KWK wordt aangegeven dat het 
om een continu cyclisch kenniscreatie- en exploitatieproces gaat.

Uit alle definities blijkt dat kennis bijna gezien kan worden als een productiefactor die 
gemanaged moet worden. De definitie volgens Weggeman leent zich daar ook voor. In 
het verlengde daarvan is het doel van kennismanagement om het rendement op deze 
productiefactor  te  verhogen.  Dat  kan  door  processen  in  organisaties,  die  steeds 
kennisintensiever  worden,  zo  effectief  en  efficiënt  mogelijk  te  laten  verlopen.  De 
professionals  (kenniswerkers)  spelen  daarbij  een  grote  rol  en  zij  komen  tot  goede 
prestaties  als  zij  plezier  hebben  om  een  bijdrage  te  leveren  in  de  output  van  een 
organisatie.

2.2 Korte historie kennismanagement
Als  aanvulling  op  het  begrippenkader  volgt  hier  een  korte  weergave  van  hoe 
kennismanagement is ontstaan.

Kennis is altijd al van belang geweest voor menselijke prestaties. De geschiedenis van 
kennismanagement  gaat  terug  naar  de  oudste  beschavingen.  De  paleisarchieven  in 
Sumer en Akkad (het latere Babylonië), allen meer dan 4000 jaar oud, waren pogingen 
om  de  verslaglegging  van  hun  beschaving  vast  te  leggen.  Dit  zodat  waardevolle 
informatie opnieuw gebruikt kon worden en om te voorkomen dat deze kennis verloren 
zou gaan voor volgende generaties. Het bekendste voorbeeld van kennismanagement uit 
de  oudheid is  waarschijnlijk  de bibliotheek van Alexandrië.  Deze werd 200 jaar voor 
Christus opgericht en bestond 1000 jaar. Op zijn hoogtepunt bevatte de bibliotheek meer 
dan 500.000 handgeschreven werken en kopieën van deze werken werden gedistribueerd 
naar de hele wereld.

Het maken van kopieën met de hand was een tijdrovend karwei, maar in de loop der 
eeuwen zijn er nieuwere technieken beschikbaar gekomen. We maken een sprong in de 
tijd (over de boekdrukkunst) en zien dat de evolutie van de computer veel problemen 
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met betrekking tot de opslag en distributie van kennis heeft opgelost. Echter soms lijkt 
het alsof de computer, en later het internet, de problemen ook groter heeft gemaakt met 
de huidige informatie-overload. 
(38. http://billives.typepad.com/portals_and_km/2004/07/history_of_km_p.html)

Uit dit milieu ontstond de moderne discipline van kennismanagement: het beschikbaar 
stellen van de kennis van een organisatie aan diegenen die het nodig hebben ongeacht 
tijd en plaats en in de juiste vorm. 

De computertechnologie die zo erg had bijgedragen aan de informatie-overload bleek ook 
deel uit te maken van de oplossing. In 1978 werd een vroege versie van een hypertext-
groupware applicatie ontworpen die in staat was te communiceren met andere applicaties 
en systemen. In de jaren ’80 werden nieuwe systemen ontwikkeld voor het managen van 
kennis.  Deze  konden  ontstaan  door  ontwikkelingen  op  het  gebied  van  artificiële 
intelligentie  (AI)  en expert  systemen. Toen ontstonden ook concepten als  knowledge 
acquisition  en  knowledge  engineering,  knowledge-base  systems  en  computer-based 
ontologies. De term kennismanagement werd toen ook voor het eerst gebruikt.

Amerikaanse  bedrijven  startten  in  1989  het  consortium  ‘Initiative  for  Managing 
Knowledge Assets’ om een technologische basis beschikbaar te stellen voor het managen 
van  kennis.  Artikelen  over  kennismanagement  begonnen toen ook voor  het  eerst  te 
verschijnen  in  wetenschappelijke  tijdschriften  en  de  eerste  boeken  over  de  lerende 
organisatie en kennismanagement werden gepubliceerd.

In  1990  bood  een  aantal  consultancybureaus  al  in-house  kennismanagement-
programma’s  aan  en  bekende  Amerikaanse,  Europese  en  Japanse  bedrijven  hadden 
interne  kennismanagement-programma’s.  De  term  kennismanagement  werd  in  1991 
geïntroduceerd in de populaire pers en niet lang daarna verscheen het meest gelezen 
boek over kennismanagement tot  de dag van vandaag: Ikujiro Nonaka’s en Hirotaka 
Takeuchi’s The Knowledge-Creating Company (1995).

In het midden van de jaren ’90 bloeiden overal kennismanagement-initiatieven op, mede 
door de opmars van het  internet.  Het  International  Knowledge Management  Network 
(IKMN) begon in Europa in 1989 en kwam in 1994 online. Het werd al snel gevolgd door 
het  Amerikaanse  Knowledge  Management  Forum  (KMF)  en  andere  KM-gerelateerde 
groepen. In 1994 publiceerde IKMN de resultaten van een kennismanagement survey bij 
Europese  organisaties  en  de  EU  begon  in  1995 met  het  ESPRIT-programma waarbij 
subsidies verleend werden aan KM-gerelateerde projecten.
(62. http://www.media-access.com/whatis.html#history) 

Ook in de 21e eeuw heeft kennismanagement nog niets aan waarde ingeboet. Bij een 
zoekactie  in  de  zoekmachine  Google  werden  op  het  Nederlandse  woord  kennis-
management 167.000 hits gevonden en op het engelse knowledge management bijna 53 
miljoen. Ook in deze eeuw zijn nog veel bedrijven actief bezig met kennismanagement en 
worden nog wekelijks nieuwe artikelen over dit begrip gepubliceerd in diverse (online-) 
tijdschriften.

Succesfactoren voor kennismanagement 16-4-20081

http://www.media-access.com/whatis.html#history
http://billives.typepad.com/portals_and_km/2004/07/history_of_km_p.html


Eindscriptie Niek Marsman

2.3 Stromingen van kennismanagement
Om  het  begrippenkader  compleet  te  maken  worden  de  beide  stromingen  van 
kennismanagement hier toegelicht. Beide stromingen kunnen eigenlijk niet los van elkaar 
gezien worden. De eerste stroming is misschien niet zozeer een stroming als wel een 
inzicht dat ontstaan is in het begrip kennis. De tweede stroming borduurt voort op dit 
verschil in opvatting van kennis. 

2.3.1 Impliciete en expliciete kennis
Een belangrijk onderscheid wat gemaakt dient te worden wanneer gepraat wordt over 
kennismanagement is dat tussen de twee componenten van kennis. Kennis bestaat uit 
een impliciete en een expliciete component. 

Kennis  is  een  impliciet  persoonlijk  vermogen  en 
kan niet bestaan buiten een individu. De impliciete, 
in  mensen opgeslagen kennis  is  moeilijk  vast  te 
leggen in een document of systeem, en is daardoor 
moeilijk  met  anderen  te  delen.  Deze  impliciete 
kennis (tacit knowledge) is gebaseerd op kunnen, 
willen en mogen.

Expliciete  kennis  (ook  wel  gecodificeerde  kennis 
genoemd) is eigenlijk informatie. Dit soort ‘kennis’ 
is veel makkelijker vast te leggen in documenten 
en systemen. Hierdoor is het mogelijk om bepaalde 
kennis  die  een  professional  in  zijn  hoofd  heeft, 
expliciet  te  maken  en  daardoor  makkelijker 
overdraagbaar  te  maken.  Expliciete  kennis  kan 
worden  opgeslagen  en  overgedragen,  en  is  te 
muteren en te beheren, bijvoorbeeld in databases 
en  documenten. (14. Diepeveen, 2005)

Kennis  bestaat  dus  zowel  uit  een expliciete  (informatie)  als  een impliciete  (ervaring, 
vaardigheden,  attitude)  component.  Kennis  en  informatie  mogen  dan  ook niet  gelijk 
worden gesteld. Informatie wordt pas kennis als mensen iets met die informatie doen: 
vergelijken met andere informatie, er conclusies uit trekken, samenvoegen met andere 
kennis,  erover  praten  met  andere  mensen,  etc.  Informatieoverdracht  en 
kennisoverdracht  mogen  evenmin  met  elkaar  gelijk  worden  gesteld,  omdat  bij 
informatieoverdracht  het  delen van ervaringen,  vaardigheden en attitude niet  aan de 
orde  is.  Wanneer  iemand  informatie  opneemt,  wordt  die  informatie  wel  (bewust  of 
onbewust)  gecombineerd  met  de  in  het  hoofd  aanwezige  informatie,  ervaringen, 
vaardigheden en attituden.  Zo verandert de opgenomen informatie de kennis van de 
ontvanger. (7. Weggeman, 2002)

Nonaka (4. De  kenniscreërende  onderneming:  hoe  Japanse  bedrijven 
innovatieprocessen in gang zetten,  1997) komt op grond van het onderscheid tussen 
impliciete  en  expliciete  kennis  tot  vier  vormen  van  kennisontwikkeling  binnen  een 
organisatie:

1. Socialiseren: van impliciete kennis naar impliciete kennis. Leren door na te doen. 
Voorbeelden: netjes leren eten; een goede knoop in je das leggen.

2. Externaliseren:  van  impliciete  kennis  naar  expliciete  kennis.  Ervaringen  en 
vaardigheden zo goed mogelijk in woorden en concepten uitdrukken.

3. Internaliseren: van expliciete kennis naar impliciete kennis. Leren door te doen 
(autorijden, schaatsen, e.d.).

4. Combineren: van expliciete kennis naar expliciete kennis. Sorteren, rubriceren en 
op nieuwe manieren samenvoegen van bestaande kennis.

2.3.2 De stock- en flowbenadering
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Impliciete en expliciete kennis 
Impliciete kennis is de kennis die in 
de hersenen van mensen is op-
geslagen en dus moeilijk overdraag-
baar is. Het is een combinatie van er-
varingen, vaardigheden en attitude 
(know-how). Synoniemen zijn: 'tacit 
knowledge', stilzwijgende of per-
soonsgebonden kennis.

Expliciete kennis is gecodificeerde in-
formatie. Het is vastgelegd informele 
taal, zoals theorieën, formules, pro-
cedures en handboeken, waardoor 
overdracht makkelijk kan plaats-
vinden. Expliciete kennis is de meest 
'tastbare' vorm van kennis.
(49.  http://www.intellectualcapital.nl/artikelen/woordenlijst.html
)
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Twee  andere  (onderling  zeer  verschillende)  stromingen  binnen  kennismanagement 
hangen  samen  met  het  hiervoor  genoemde  explicit  knowledge  en  tacit  knowledge. 
Weggeman benoemt beide stromingen in zijn boek (7. Weggeman, 2002): de stock-
benadering en de flow-benadering. De stock-benadering legt zwaar de nadruk op het 
belang van ICT voor het toepassen van kennismanagement. De stroming richt zich vooral 
op gecodificeerde kennis (dus op informatie). Volgens deze benadering is kennis objectief 
vast te leggen en overdraagbaar. Kennismanagement is volgens deze stroming dan ook 
vooral gericht op het beheren (opslaan, muteren en toegankelijk houden) van gegevens 
in databases. Impliciete kennis dient daarbij steeds 
geëxternaliseerd  te  worden  om  daarna 
persoonsonafhankelijk aan anderen ter beschikking 
te  worden  gesteld.  Hierbij  speelt 
informatietechnologie een belangrijke rol.

In  deze  benadering  is  kennis  een  product  met 
unieke eigenschappen, dat beschouwd kan worden 
als een tastbaar object. Binnen de stockbenadering 
schenkt men veel aandacht aan het modelleren van 
kennis.  Verschillende  beschrijvingsformalismen 
worden  gebruikt  om  kennis  te  vatten  in  een 
formaat  dat  men met  intelligente  zoekalgoritmen 
kan benaderen. Kennisbanken worden gevuld met 
regels die een zoekalgoritme vervolgens benut om 
daaruit nieuwe gegevens af te leiden, op basis van 
wat  reeds  bekend  is.  Ook  het  classificeren  van 
documenten met behulp van meta-informatie over 
de  documenten  kan  gezien  worden  als 
kennismodellering,  evenals  het  opstellen van een 
thesaurus voor het ontsluiten van de inhoud van 
documenten.

Voor het oplossen van vraagstukken op het gebied 
van kennismanagement richten aanhangers van de 
stockbenadering  zich  op  kennissystemen,  kennisbanken,  'lessons  learned'-databases, 
'best  practises'-systemen en 'document  retrieval'-systemen,  kortom:  op  verschillende 
verschijningsvormen van gemodelleerde kennis. 
(47. http://www.geocities.com/hno1/Informatie_Kennis.html, 7. Weggeman, 2002)

In  de  flowbenadering  wordt  kennis  veeleer  gebonden  gezien  aan  individuele 
kenniswerkers:  kennis  en  vooral  ervaring  zijn  niet  los  te  zien  van  de  drager  (het 
individu).  Binnen  de  flowbenadering  staat  het  bevorderen  en  ondersteunen  van 
communicatie  tussen  kenniswerkers  centraal.  Dit  gebeurt  door  het  creëren  van 
allerhande ontmoetingsplaatsen en leermomenten voor individuen en groepen. 

Deze stroming kan gezien worden als een kennismarkt. De kenniswerkers binnen een 
organisatie  zijn  de  consumenten  en  aanbieders  van  kennis  en  zijn  op  zoek  naar 
maximalisatie van kennis. Dat betekent in deze situatie het streven naar een zo goed 
mogelijke invulling van de persoonlijke behoefte aan kennis. Kennismanagement volgens 
de flowbenadering is dus primair gericht op het zo goed mogelijk afstemmen van vraag 
en aanbod van kennis. Dit kan resulteren in het instellen van special interest groups, 
communities  of  practise  en  andere  communicatie-infrastructuren  die  bevorderlijk  zijn 
voor  het  vrijelijk  uitwisselen  van  ideeën  en  ervaringen.  Ook  kunnen  speciale 
functionarissen worden aangesteld die tot taak hebben leerervaringen in de organisatie 
op het spoor te komen en te verspreiden en die daartoe mensen op allerlei manieren met 
elkaar in contact brengen.
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Het wiel niet telkens opnieuw 
uitvinden 
Het begrip ‘lessons learned’ 
(geleerde lessen) staat voor het 
expliciet maken van ervaringen en 
inzichten zodat anderen daarvan 
kunnen leren. Om kennis over te 
dragen wat wel en wat niet werkt in 
een bepaalde situatie wordt 
voorkomen dat het wiel telkens 
opnieuw uitgevonden wordt. 
Elke werknemer is een waardevolle 
bron van leren, kennis, informatie 
en betere werkmethoden. Het 
gebruiken van zijn of haar 
ervaringen kan grote voordelen 
voor de bedrijfsvoering van de 
organisatie opleveren: denk hierbij 
aan het besparen van kosten, 
verbeteren van de veiligheid en 
verhogen van de productiviteit. 
(64. 
http://www.onthebrink.nl/documenten/lessons_learned_programma.pdf
)
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Belangrijk om te weten is dat beide benaderingen elkaar niet uitsluiten. Het toerusten 
van kenniswerkers in organisaties kan prima geschieden door te voorzien in zowel goed 
benaderbare  collecties  documenten  als  in  goed  gefaciliteerde  communicatie  tussen 
kenniswerkers binnen de organisatie en met collega’s daarbuiten, deze communicatie kan 
men nog eens kan ondersteunen door inzet van informatietechnologie. Zoekrobots of 
'intelligent agents' kunnen contact leggen tussen mensen met dezelfde kennisprofielen.
(48. http://www.geocities.com/kennismanagement/kenn.htm)

2.3.3 Organizational memory
Organizational  memory,  ook  wel  corporate  memory  genoemd,  houdt  in  het  verleden 
verworven kennis vast en draagt deze over aan toekomstige leden van de organisatie. In 
die zin houdt het concept nauw verband met kennismanagement, hoewel het technisch 
gezien geen echte stroming is. Organizational memory is een ruim begrip dat zich richt 
op  de  manier  waarop  organisaties  kennis  in  verschillende  vormen  gebruiken  en 
onderhouden.  Er  kunnen  binnen  deze  ‘stroming’  verschillende  benaderingen  worden 
onderkend. Eén benadering richt zich op individuele cognitieve vaardigheden van mensen 
en ziet organizational memory als het geheugen van individuen in een organisatie. Deze 
benadering benadrukt dus vooral de impliciete kennis, zoals die in paragraaf 2.3.1 aan 
bod is gekomen. Een andere benadering ziet organizational memory als een cognitieve 
eigenschap van een organisatie die zelf kan leren en onthouden. Hier worden menselijke 
eigenschappen  toegekend  aan  de  organisatie  en  wordt  de  invloed  van  individuen 
daarbinnen gebagatelliseerd.  Deze benadering ligt  al  dicht  tegen de stroming van de 
lerende  organisatie  die  nader  uitgewerkt  wordt  in  paragraaf  2.3.4.   Organizational 
memory  wordt  ook  regelmatig  in  verband  gebracht  met  de  lerende  organisatie;  het 
vermogen van organisaties te leren van ervaringen in het dagelijks functioneren. Om te 
kunnen leren is het gebruik en de verspreiding van het organisatorisch geheugen, de 
accuraatheid ervan en de omstandigheden waaronder het tot stand is gekomen cruciaal.

Een laatste concept van organizational memory dat nadere uitwerking verdient is dat van 
Walsh en Ungson.  Zij  hebben een structuurmodel  ontwikkeld die vijf  “retention bins” 
(letterlijk:  behoud bakken) kent waaromheen de verwerving en bewaring van kennis 
plaatsvindt.  Deze “bins” zijn: mensen, cultuur, processen, structuren en werkplekken. 
Deze “bakken” zijn in deze scriptie ook terug te vinden als zijnde kritische succesfactoren 
voor het succes van kennismanagement. De begrippen worden daar echter wel breder 
getrokken als zijnde slechts opslagbakken van kennis. Ackerman ziet mensen wel als de 
belangrijkste container van kennis. Verder noemt Ackerman de lijst onvolledig en vult hij 
de “bins” aan met analoge en digitale content van de organisatie. (11. Van Bussel en 
Ector, 2007)

2.3.4 De lerende organisatie
Lerende organisaties  zijn  in  staat  zich continu aan te  passen aan een steeds sneller 
ontwikkelende, veranderende en onvoorspelbare omgeving. Lerende organisaties passen 
strategieën toe om het lerend vermogen op individueel niveau, teamniveau en op het 
niveau  van  de  gehele  organisatie  voortdurend  te  vergroten,  ter  verbetering  van  de 
bestaande performance. Het concept van de lerende organisatie is bedacht door Peter 
Senge (zie paragraaf 2.4.2). Volgens zijn visie zijn er vijf disciplines nodig die toegepast 
moeten  worden  in  een  organisatie  om  hier  een  lerende  organisatie  van  te  maken. 
Toepassing  van  deze  disciplines  stelt  ons  in  staat  over  de  grenzen  van  onze  eigen 
omgeving heen te kijken en belangstelling te tonen voor processen, in plaats van ons te 
focussen op afzonderlijke gebeurtenissen. Vooral de vijfde discipline, het systeemdenken, 
is hierbij van groot belang. Senge biedt niet een concreet model of instrument dat één op 
één te vertalen is naar de praktijk. De kracht van het concept ligt in de opvatting dat 
gedragsverandering een leerproces is over veranderingen in de eigen werksituatie.
(34. De Vidts, 2006)

2.4 Goeroes
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Kennismanagement is tegenwoordig een veel gehoorde term en er zijn inmiddels talloze 
boeken  en  artikelen  over  geschreven.  Echter  worden  in  veel  van  deze  boeken  en 
artikelen naar dezelfde mensen verwezen en worden dezelfde mensen geciteerd. Deze 
mensen kunnen worden gezien als  de grondleggers van de kennismanagement  en in 
deze paragraaf wil ik uitleggen waarom zij gezien kunnen worden als goeroes en wat hun 
bijdrage is geweest op het gebied van kennismanagement. 

2.4.1 Alvin Toffler
Toffler  is  een Amerikaanse  schrijver  annex futuroloog.  Hij  schreef  meerdere boeken, 
maar het boek waarnaar het meest wordt verwezen als het gaat om kennismanagement 
is het boek dat hij in 1980 schreef: “The Third Wave” oftewel “de derde golf”. In dit boek 
analyseert  Toffler  de verwarring en onvrede die  het  gevolg  zijn  van de razendsnelle 
veranderingen  in  sociale  structuren  en  technologie.  Hoewel  het  boek  dus  reeds 
geschreven is  in  1980 is het opvallend dat  het 
nog niets  aan actualiteit  heeft  ingeboet.  Toffler 
maakt aannemelijk dat de wereld tot nu toe drie 
golven  heeft  gekend:  De  eerste  golf  was  de 
agrarische  revolutie,  die  een  stempel  op  de 
gehele wereld heeft gedrukt. De tweede was de 
industriële  revolutie,  die  een  nog  veel  groter 
effect  had.  Thans  is  de  derde  golf;  de 
postindustriële  revolutie  bezig  over  ons  uit  te 
rollen.  Een  beweging  die  al  meer  als  30  jaar 
geleden is  ingezet  en die nog niet  is  uitgerold. 
Hierover  zegt  Toffler  een  aantal  zaken  die  we 
momenteel  terugzien  in  de  hedendaagse 
maatschappij.  Deze  hebben  betrekking  op  de 
demassificatie  (minder  massamedia,  meer 
persoonlijke  media),  informatie  wordt 
belangrijker  dan  materialistische  bronnen, 
consumenten  zullen  tegelijkertijd  ook 
producenten gaan worden (prosumers), in plaats 
van  massaproductie  zullen  producten  steeds 
meer op maat gemaakt worden (customization). 
Toffler  heeft  het  niet met zoveel woorden over 
kennismanagement maar verteld veel over krachten die bezig zijn (zie voorgenoemde 
voorbeelden) en hun invloed op organisaties en organisatiestructuren. Dit is de reden dat 
hij nog steeds vaak geciteerd wordt in boeken en artikelen over kennismanagement.

2.4.2 Peter Senge
Peter Senge schreef het boek “De vijfde discipline” in 1990. Hierin geeft hij aan dat de 
wereld niet bestaat uit afzonderlijke, niet-gerelateerde krachten, maar dat dit een illusie 
is die ten grondslag ligt aan vele, zo niet alle, wereldproblemen. Deze illusie geldt ook 
voor bedrijven en Senge betoogt dat wanneer wij deze illusie opgeven, wij in staat zijn 
lerende organisaties te bouwen. De lerende organisatie is een concept dat vertrekt vanuit 
de veronderstelling dat mensen nieuwsgierig zijn en het fijn vinden om te leren. Lerende 
organisaties onderscheiden zich fundamenteel van traditionele, autoritaire, controlerende 
organisaties doordat zij bepaalde disciplines hanteren. Managers moeten leren om zeven 
“organisatorische onbekwaamheden tot leren” te herkennen en ontdekken en daartegen 
de vijf disciplines in te zetten. 

De zeven organisatorische onbekwaamheden zijn:
1. “Ik ben mijn positie”

Mensen  zien  zichzelf  binnen  een  systeem  waarop  zij  weinig  of  geen  invloed 
uitoefenen.  Ze doen hun werk,  maken hun  uren en proberen zich  staande  te 
houden onder de uiterlijke  omstandigheden.  Als  gevolg daarvan hebben ze de 
neiging hun verantwoordelijkheden op te vatten binnen de grenzen van hun taak.
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Alvin Toffler
Alvin Toffler (3 oktober  1928) is 
een Amerikaanse  publicist en 
futoroloog. Hij is vooral bekend als 
trendwatcher in technologische en 
sociale ontwikkelingen. Zijn 
bekendste boek is Future Shock.

Boeken
Future Shock (1970) 
The Eco-Spasm Report (1975) 
The Third Wave (1980) 
Previews & Premises (1983) 
Powershift: Knowledge, 
Wealth  and Violence at the 
Edge of the 21st Century 
(1990) 
War and Anti-War (1995)
Revolutionary Wealth (2006)

(72. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alvin_
Toffler)
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Trendwatcher&action=edit


Eindscriptie Niek Marsman

2. “De vijand zit buiten”
Veel organisaties kampen met dit syndroom; de neiging om de schuld bij iets of 
iemand buiten onszelf te leggen. Het idee van een vijand buiten de eigen afdeling 
(de afdeling marketing die als oorzaak van slechte verkopen de kwaliteit van het 
product de schuld geeft) of buiten de eigen organisatie (de concurrentie speelt 
vals en de klanten hebben ons in de steek gelaten) verteld zelden het gehele 
verhaal. Deze leerstoornis maakt het onmogelijk om een instrument te vinden om 
de problemen ‘hierbinnen’ aan te pakken.

3. De illusie van het heft in handen nemen
Dit  gaat  eigenlijk  over  het  modewoord  “proactief  zijn”,  proactief  geldt  als 
tegengesteld aan reactief zijn, het wachten tot een situatie uit de hand gelopen is. 
Vaak  wordt  er  dan  een  agressieve  actie  ondernomen  tegen  een  vijand  van 
buitenaf. Senge stelt dat dat niet hetzelfde is als proactief zijn. Maar al te vaak is 
proactief  gedrag vermomd reactief  gedrag.  Werkelijk  proactief  kunnen we pas 
optreden als we beseffen hoe we zelf aan onze problemen bijdragen.

4. De fixatie op gebeurtenissen
Mensen en organisaties zijn erg gefocussed op gebeurtenissen: de verkoop van 
vorige maand, de nieuwe bezuinigingen, het nieuwe product van de concurrent, 
enzovoort. Doordat de nadruk zo op gebeurtenissen ligt worden verklaringen in 
dezelfde termen gezocht. Deze simpele verklaringen leiden onze aandacht af van 
de  achterliggende,  lange  termijn  patronen  van  veranderingen.  We  zien  de 
langzame  voortschrijdende  processen  over  het  hoofd  die  vaak  de  grootste 
bedreiging vormen. Als we alleen gebeurtenissen blijven zien, kunnen we op zijn 
best  een  gebeurtenis  voorspellen,  zodat  we  optimaal  kunnen  reageren.  We 
kunnen echter niet leren creëren. 

5. De parabel van de gekookte kikker
Dit is een bekende parabel over een kikker die in een pan met kokend water 
wordt gegooid. Hier springt de kikker direct uit. Gooi je de kikker in een pan met 
lauw water en breng je dit langzaam aan de kook dan wordt hij suf en laat zich 
koken. Deze parabel zegt iets over het overlevingsmechanisme van organisaties 
dat niet ingesteld is om te reageren op langzame, geleidelijke veranderingen.

6. Het bedrieglijke leren door ervaring
Het effectiefste leren gebeurt al doende. Denk aan leren kruipen, lopen en praten. 
We leren door een handeling te verrichten en de gevolgen van die handeling te 
zien. Maar wat gebeurt er als we de gevolgen van onze handelingen niet meer 
kunnen  waarnemen?  Wanneer  de gevolgen van onze  handelingen  achter  onze 
leerhorizon vallen? Hier ligt het essentiële dilemma voor organisaties die willen 
leren: we leren het beste door ervaring maar we ervaren de gevolgen van onze 
belangrijkste beslissingen zelden direct. 

7. De mythe van het managementteam
In deze zevende organisatorische onbekwaamheid legt Senge de nadruk op de 
tekortkomingen van het managementteam. Volgens hem is het MT te vaak bezig 
met het veiligstellen van het eigen grondgebied, nemen ze gemeenschappelijke 
besluiten  die  eigenlijk  compromissen  zijn  en  geen  echte  beslissingen  en  zijn 
managementteams niet bestand tegen druk.

De  vijf  disciplines  van  Senge  die  je  moet  inzetten  tegen  de  organisatorische 
onbekwaamheden zijn:

Succesfactoren voor kennismanagement 16-4-20081



Eindscriptie Niek Marsman

1. Systeemdenken;  De  belangrijkste  van  alle 
disciplines en een soort schil  om de overige 
vier. Deze discipline houdt in dat mensen niet 
moeten  kijken  naar  momentopnamen  van 
losse delen van het systeem, maar naar het 
hele systeem. 

2. Persoonlijk  meesterschap;  Mensen  zouden 
hun werk en leven moeten beschouwen zoals 
een  kunstenaar  een  kunstwerk  zou 
beschouwen. (Zie paragraaf 3.5.2)

3. Mentale modellen; We moeten onszelf bewust 
worden  van  de  diep  ingewortelde 
veronderstellingen die wij allen hebben en die 
onze  kijk  op  de  wereld  beïnvloeden  en  die 
onze acties bepalen. (Zie paragraaf 3.5.3)

4. Een  gemeenschappelijke  visie  bouwen;  Er 
moet een echte visie worden ontwikkeld waar 
de  mensen  achter  staan,  indien  mensen 
werkelijk  achter  die  visie  staan  zullen  zij 
uitblinken  en  leren.  Niet  omdat  het  moet, 
maar  omdat  zij  het  willen.  (Zie  paragraaf 
3.2.1)

5. Teamleren;  teamleden nemen deel  aan een 
ware  dialoog,  zij  zetten  hun  eigen  ego  en 
veronderstellingen opzij voor het teambelang. 
(Zie paragraaf 3.4.3)

2.4.3 Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi 
Ikujiro  Nonaka  en  Hirotaka  Takeuchi  schreven  in 
1995 een boek;  The Knowledge-Creating-Company, 
vertaalt  in  het  Nederlands  heet  het  “de 
kenniscreërende  onderneming;  hoe  Japanse 
bedrijven  innovatieprocessen  in  gang  zetten”. 
Nonaka  en  Takeuchi  vertellen  over  de  'lerende 
organisatie'.  Organisaties  die  sneller  dan  de 
concurrentie  in  staat  zijn  te  leren,  kunnen  een 
blijvende  voorsprong  behalen  op  andere 
organisaties.  Echter,  leren alleen is  niet  voldoende 
omdat  het  een  passief  verwerken  van  informatie 
impliceert. Daarentegen kunnen organisaties die erin 
slagen voortdurend nieuwe kennis te creëren er wel 
in slagen duurzaam concurrentievoordeel te behalen. 
Het  onderscheid  tussen  expliciete  en  impliciete 
kennis is daarbij essentieel. De auteurs komen tot de 
vier  vormen  van  kennisontwikkeling  in  een 
organisatie:  socialiseren,  externaliseren, 
internaliseren en combineren. Deze zijn in paragraaf 
2.3.1 al aan bod gekomen.

2.4.4 Mathieu Weggeman
Mathieu Weggeman schreef in 1997 het boek Kennismanagement. Waarin hij zijn formule 
K=f(I*E*V*A)  uiteenzette.  Dit  betekent  dat  Kennis  (K)  bestaat  uit  Informatie  (I)  x 
Ervaring (E) x Vaardigheden (V) x Attitude (A). Hierin wordt eigenlijk voortgeborduurd op 
Nonaka  en  Takeuchi  die  al  aangaven  dat  kennis  een  expliciete  en  een  impliciete 
component heeft. Veel mensen vroegen zich af hoe ze deze theorie in de praktijk konden 
toepassen en daarom verscheen van Weggeman in 2000 het boek Kennismanagement: 
De  praktijk.  Hierin  wordt  meer  praktisch  aangegeven  hoe  organisaties  kunnen 
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Een nieuwe goeroe? 'KM 
practices' van Guus Hiddink 
Met zijn schat aan voetbalervaring 
en gebruikmakend van een 
kennis-bank vol videoanalyses 
verbeterde Hiddink zowel 
technisch als tactisch de 
voetbalbekwaamheden van het 
Koreaanse elftal. Bovendien 
reisde hij met zijn team de hele 
wereld rond om tegen sterke 
landen te spelen; Hiddink 
creëerde de gelegenheid om te 
leren door opgedane kennis te 
praktiseren en te ervaren. Hij 
bracht hiermee een synthese tot 
stand tussen stock- en flow-
instrumenten.
Het is de vraag of dit alles 
toereikend zou zijn geweest voor 
de geleverde prestaties van zijn 
elftal zonder aandacht voor 
cultuurgebonden gedragsapecten. 
Hiddink onderkende dat 
verschillende culturele factoren 
een belemmering vormden voor 
het lerend vermogen van zijn 
selectie. Zo speelde de strikte 
Koreaanse hiërarchie tussen 
seniors en juniors een belangrijke 
rol. Bovendien ging er een 
negatieve invloed uit van de angst 
om te falen. Om deze 
belemmerende perceptie bij zijn 
spelers weg te nemen negeerde 
hij in het begin bewust de oudere 
garde. Hij gaf de jongere spelers 
het vertrouwen en de 
verantwoordelijkheid om 
initiatieven te nemen en de 
bestaande hiërarchie te 
doorbreken. Als extra motivatie 
instrument regelde hij dat zijn 
spelers bij het behalen van de 
tweede ronde vrijstelling van hun 
dienstplicht kregen. 
Dat deze gebalanceerde en 
cultuurpassende keuze tot 
concreet meetbare resultaten 
heeft geleid hoeven we niemand 
(behalve Noord-Korea dan 
misschien) meer te vertellen.
(61. 
http://www.managementsite.nl/content/articles/363/363.asp#'KM%20practices'%20van%20Hiddink
) 

http://www.managementsite.nl/content/articles/363/363.asp#'KM%20practices'%20van%20Hiddink


Eindscriptie Niek Marsman

veranderen in KIO’s oftewel Kennis Intensieve organisaties. Dit kan onder andere met 
behulp  van  de  KennisWaardeKeten  waarover  ik  eerder  al  heb  verteld  (zie  afb.  2  in 
paragraaf 2.1.1).
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3. KRITISCHE SUCCESFACTOREN VOOR KENNISMANAGEMENT

3.1 Inleiding
Kritische  succesfactoren  zijn  aangewezen  factoren  die  van  kritiek  (doorslaggevend) 
belang zijn voor het slagen van de uitvoering van een verandering. In bijna alle literatuur 
over  kennismanagement  komen  factoren  naar  voren.  Vaak  worden  dezelfde 
succesfactoren bedoeld, maar worden ze anders genoemd. Afhankelijk van de insteek 
van de auteur kan het zwaartepunt ook verschuiven.  De ene auteur ziet ICT als het 
meest  belangrijke  voor  kennismanagement  terwijl  de  andere  de  nadruk  legt  op  de 
mensen of op de cultuur. Om te komen tot een aantal succesfactoren is uit verschillende 
bronnen  een  selectie  gemaakt.  Deze  succesfactoren  zijn  in  eerste  instantie  nog  erg 
algemeen,  daarom is  geprobeerd  deze  succesfactoren te  ontleden  om ze  vervolgens 
onder te kunnen verdelen in componenten. 

3.2 Organisatie
Eén van de vier basis-succesfactoren is organisatie. Kennismanagement staat of valt met 
een goede organisatie. Organisatie is een algemeen begrip en daarom is getracht deze 
factor verder op te splitsen in componenten. De componenten kunnen op deze manier 
individueel worden bekeken.

3.2.1 Missie, visie en doelen
Weggeman  (7.  Kennismanagement:  de  praktijk,  2002)  geeft  aan  dat  het  voor  een 
organisatie  belangrijk  is  dat  de  missie,  visie  en  doelen  helder  en  duidelijk  zijn.  We 
hebben  het  dan  over  de  organisatie  als  geheel  en  nog  niet  met  betrekking  tot 
kennismanagement.  De missie  geeft  een kwalitatief  antwoord op de vraag:  “waarom 
vinden de leden van de organisatie het waardevol of belangrijk dat de organisatie bestaat 
en blijft bestaan?” Zodoende wordt aangegeven wat de medewerkers voor elkaar en voor 
de omgeving willen betekenen; welke toegevoegde waarde zij willen leveren. De visie 
geeft vervolgens aan wat het gewenste lange termijn perspectief van de organisatie is; 
waarheen zijn wij gezamenlijk op weg? 

Senge (5. De vijfde discipline: de kunst en praktijk van de lerende organisatie, 1990) 
noemt  het  hebben  van  een  gemeenschappelijke  visie  onmisbaar  voor  een  lerende 
organisatie. In zijn eenvoudigste vorm is een gemeenschappelijke visie het antwoord op 
de vraag; ‘wat willen wij creëren?’ Een gemeenschappelijke visie is een beeld dat mensen 
in de hele organisatie met zich meedragen. Door dat beeld is de organisatie doortrokken 
van een gevoel van gezamenlijkheid dat aan de diverse activiteiten een grote samenhang 
verleent. 
Een goede en duidelijk omschreven missie en visie kunnen bijdragen aan een grotere 
betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en leiden tot een collectieve ambitie 
om “er samen de schouders onder te zetten”. 

Volgens  Kingma,  J.  et  al (26.  Vormgeven van kennismanagement  initiatieven,  2004) 
moet er voor succesvolle kennismanagement initiatieven sprake zijn van focus. Er dient 
een duidelijk doel te zijn van wat men wil bereiken als organisatie en dat doel moet 
verbonden zijn met kennismanagement. Kennismanagement kan niet zomaar gekozen 
worden  als  middel,  KM-initiatieven  moeten  een  duidelijke  bijdrage  leveren  aan  de 
strategische organisatiedoelstellingen. 
Hier  wordt  niet  alleen  benadrukt  dat  het  voor  een  organisatie  belangrijk  is  om een 
gemeenschappelijke visie en heldere organisatiedoelstellingen te hebben, maar ook dat 
die doelen verbonden moeten zijn met kennismanagement. Daarnaast is het van belang 
dat er niet teveel initiatieven naast elkaar gaan lopen zodat mensen hun aandacht niet 
over teveel initiatieven hoeven te verdelen. 

3.2.2 Strategie
Naast een visie is het van belang dat een organisatie een doel heeft en vervolgens een 
strategie  ontwikkelt  om  dit  doel  te  bereiken.  Een  organisatie  kan  meerdere  doelen 
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hebben,  maar  voor  elk  doel  geldt  op eenzelfde  moment  slechts  één strategie.  Deze 
strategie geeft antwoord op de vraag hoe we het geformuleerde doel gaan bereiken (7. 
Weggeman,  2002).  Een  van  de  doelen  van  de  organisatie  is  (of  zou  moeten  zijn) 
verbonden met KM-initiatieven. Het is van belang dat hier ook een KM-strategie voor 
geformuleerd  wordt  met  langetermijn-doelstellingen  en  jaardoelen  (15.  Diepeveen, 
2005).

3.2.3 Kennisbeleid
Kennisbeleid of Kennismanagementbeleid kan omschreven worden als het beleid omtrent 
het  instandhouden  en  effectief  benutten  van  kennis  binnen  de  organisatie.  Veel 
organisaties ontbreekt het aan een kennisbeleid. Lange tijd was het niet ook nodig; de 
organisatie was klein en er was een informeel netwerk van een paar mensen die precies 
van elkaar wisten wie wat deed en wie wat kon. De kennisuitwisseling ging prima. Echter 
naarmate organisaties groter worden verdwijnt vaak het informele netwerk of dit netwerk 
omvat niet alle medewerkers. De groei van de organisatie heeft het onmogelijk gemaakt 
de kennis nog te kunnen delen op een informele manier. Dat is het moment dat er kennis 
verloren gaat.  Kennismanagementbeleid binnen een organisatie moet zorgen voor het 
delen, verzamelen, vastleggen, stimuleren en ontwikkelen van de kennis met als doel het 
effectiever en efficiënter maken van de producten en diensten die men levert.
 
Kruizinga  en  Van  Heist  (3.  Kennisinfrastructuur;  de  ruggengraat  van  lerende 
organisaties, 2005) zien kennisbeleid meer als een ‘leerplan’ voor de organisatie, voor 
hen  is  het  kennisbeleid  van  een  organisatie  één  van  de  componenten  waar  de 
kennisinfrastructuur  (zie paragraaf  2.1.1) van afhankelijk  is.  Het  kennisbeleid van de 
organisatie bepaalt wat geleerd moet worden, waar geleerd moet worden, wie moet leren 
en  wanneer  er  geleerd  moet  worden.  Zo  wordt  een  leerplan  voor  de  organisatie 
geformuleerd. 

3.2.4 Managementstijl
Management is zaken voor en door mensen gedaan krijgen. Het is werk dat door mensen 
op  alle  niveaus  in  de  organisatie  wordt  gedaan.  Iedereen  heeft  een  persoonlijke 
managementstijl. Deze stijl kan en zal bovendien variëren naar bijvoorbeeld de situatie, 
het  werk,  de te managen personen of  de te  vervullen rol  in  een team. Toch zijn  in 
organisaties  kenmerkende  gedragspatronen  in  de  gezamenlijke  managementstijl  te 
onderscheiden.  Deze  vormen  de  managementstijl  van  de  organisatie  (69. 
http://www.twynstragudde.nl/tg.htm?id=1253). De managementstijl van de organisatie 
heeft dus direct invloed op medewerkers in alle lagen van de organisatie. Om succesvolle 
kennismanagement  initiatieven te implementeren is  het  daarom van belang te weten 
welke managementstijl kenmerkend is voor de organisatie. Tevens is het van belang om 
te weten onder welke managementstijl kennisdeling het beste gedijd. 

3.2.5 Processen
Kennismanagement is een organisatiebreed concept wat geïntegreerd zou moeten zijn in 
alle processen van de organisatie. Bij alle organisatieprocessen wordt gebruik gemaakt 
van informatie en kennis. Processen maken gebruik van kennis en informatie aan het 
begin, maar ook tijdens het proces. Tevens wordt er gedurende het proces en aan het 
eind van het proces kennis gegenereerd. Zaak is om die processen zo in te richten dat 
het vergaren, filteren, ontwikkelen, bijhouden en leveren van informatie en kennis zo 
veel mogelijk automatisch wordt gedaan (15. Diepeveen, 2005).

Diepeveen heeft het over organisatieprocessen, Nonaka en Takeuchi hebben het vooral 
over het managementproces; de manier waarop een organisatie functioneert. 
Nonaka  en  Takeuchi  (4.  De  kenniscreërende  onderneming:  hoe  Japanse  bedrijven 
innovatieprocessen  in  gang  zetten,  1997)  zijn  van  mening  dat  de  bestaande 
managementprocessen  zoals  top-down  en  bottom-up  niet  optimaal  zijn  voor 
kennismanagement. Zij komen met een alternatief model, namelijk het middle-up-down 
model. In paragraaf 4.2.5 zal dit model verder worden toegelicht.
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3.2.6 Organisatiestructuur
Organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de 
wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. Het heeft 
dus te maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de 
werknemers.  Om  kennismanagement  succesvol  in  te  passen  in  de  verschillende 
bedrijfsprocessen zal de organisatiestructuur moeten meeveranderen. Maar hoe moet die 
organisatie dan worden ingericht?

Nonaka  en  Takeuchi  noemden in  paragraaf  3.2.5  het  middle-up-down  management-
proces als de meest geschikte voor organisatorische kenniscreatie. Om dit proces goed te 
laten werken is een organisatiestructuur nodig die dit managementproces ondersteunt. 
Hiertoe  hebben  zij  een  nieuw  soort  organisatiestructuur  bedacht:  De  hypertext-
organisatie. Deze structuur zal nader worden toegelicht in paragraaf 4.2.6.

3.3 Infrastructuur
Als  in organisaties  gesproken wordt  over infrastructuur  dan worden de voorzieningen 
bedoeld waarover een organisatie beschikt. Deze voorzieningen zou je kunnen zien als 
randvoorwaarden voor het goed functioneren van een organisatie. Zo is het voor een 
callcenter  bijvoorbeeld  van  belang  dat  zij  over  een  goed  netwerk  van  telefoonlijnen 
beschikken. In deze paragraaf hebben we het over de randvoorwaarden die noodzakelijk 
zijn voor het implementeren van KM-initiatieven.

De succesfactor infrastructuur is hier opgedeeld in de volgende subsuccesfactoren:
- Techniek, waarmee ondersteunende technische faciliteiten worden bedoeld zoals 

aanwezige computers, netwerken, servers, televisies. Het gaat hier vooral om de 
hardware.

- Informatievoorziening,  hiermee  wordt  de  inrichting  van  de  hardware  bedoeld. 
Zaken zoals groupware, internet en intranet, yellow pages, kennisbanken en CV-
banken.

- Gebouwindeling,  hiermee  wordt  bedoeld  de  inrichting  van  de  werkplekken, 
opstelling van koffieautomaten, vergaderruimtes en kantines.

3.3.1 Techniek
De  techniek  die  bedoeld  wordt  onder  dit  kopje  moet  ondersteuning  bieden  aan  de 
informatievoorziening.  Zonder  servers  is  er  bijvoorbeeld  geen  internet  en  intranet 
mogelijk.  Zonder  databases  is  het  niet  mogelijk  om kennisbanken  aan te  leggen  en 
wanneer medewerkers niet over pc’s en/of laptops beschikken zal het erg lastig worden 
om opgeslagen kennis te kunnen raadplegen. 

3.3.2 Informatievoorziening
Zoals  al  werd  aangegeven  in  de  introductie  van  deze  paragraaf  wordt  met 
informatievoorziening  niet  de  hardware  bedoeld;  het  geheel  van  kabels,  servers, 
terminals en computers, maar vooral de invulling hiervan. Je kunt hierbij denken aan 
zaken  als  e-mail,  groupware,  intranet,  wie-is-wie  (yellow  pages),  een  CV-bank,  etc. 
Voorbeelden genoeg van zaken die in de informatiebehoefte van medewerkers kunnen 
voorzien. 

In zijn doctoraalscriptie legt Freriks (16. ICT en kennismanagement; een onderzoek naar 
de relatie tussen ICT en kennismanagement, 2005) een verband tussen het gebruik van 
ICT-toepassingen en de mate waarin kennis wordt gedeeld. Hij onderzocht daarvoor twee 
zaken die ook voor deze scriptie van belang zijn: 

• Heeft het gebruik van ICT-toepassingen invloed op de mate waarin kennis wordt 
gedeeld in een organisatie?

• Welke externe variabelen zijn van invloed op het wel of niet gebruiken van ICT-
toepassingen? (hier wordt in paragraaf 3.5.1 verder op ingegaan)
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Uit  zijn  conclusie  blijkt  dat  ICT wel  degelijk  een positieve invloed kan uitoefenen op 
kennisdeling  in  organisaties.  Wel  geeft  Freriks  aan  dat  het  lastig  is  om  impliciete 
onderdelen van kennis  te delen door middel  van ICT.  Mensen zullen elkaar daarvoor 
(naast het gebruik van ICT) ook face-to-face moeten blijven ontmoeten.

3.3.3 Werkomgeving
Ook de inrichting van het kantoor heeft invloed op de mate van kennisdeling. Zo zullen 
collega´s sneller contact met elkaar zoeken in een open kantoortuin als wanneer zij ieder 
opgesloten zitten in hun eigen cubicle. Zo zal de communicatie met een leidinggevende 
vlotter verlopen wanneer hij zijn bureau op de eigen afdeling heeft te midden van zijn 
mensen dan wanneer  hij  op de ´top floor´ een eigen kantoor  heeft.  Dit  zijn  enkele 
voorbeelden om aan te geven dat een werkomgeving (of werkplekindeling) wel degelijk 
invloed kan hebben op de mate van kennisdeling. 

3.4 Cultuur
Weggeman (7. Kennismanagement: de praktijk, 
2002) verstaat onder cultuur het volgende; sfeer, 
klimaat veroorzaakt door de manier van doen-en-
laten die voortkomt uit  de waarden en normen 
die  een  groep  mensen  als  richtinggevend  voor 
hun  gedrag  wenst  te  beschouwen.  Weggeman 
geeft ook aan dat het vernieuwen of veranderen 
van  een  organisatie-cultuur  erg  veel  tijd  en 
energie kan gaan kosten.

Cultuur  is  misschien  wel  de  meest  ongrijpbare 
succesfactor  van de  vier.  Een bedrijfscultuur  is 
niet makkelijk te bepalen en nog veel lastiger te 
veranderen.  Mensen  kun  je  individueel  via 
prikkels  aanzetten  tot  gewenst  gedrag,  maar  cultuur  heeft  een  eigen  dynamiek  die 
uitstijgt boven die van de individuen die er deel van uitmaken: het geheel is meer dan de 
som der delen (Diepeveen). 

Wanneer  kennismanagement  in  een  organisatie  geïmplementeerd  wordt  is  het  van 
belang dat kennismanagement ‘an sich’ past bij de heersende organisatiecultuur. Indien 
blijkt dat dit niet het geval is dan zal kennismanagement weinig effect hebben. Je kunt 
bijvoorbeeld een prachtig intranetsysteem opzetten wat geschikt is om medewerkers hun 
kennis te laten delen. Als de organisatie echter een gesloten cultuur kent waarbinnen 
mensen hun eigen gang gaan en bang zijn om macht kwijt te raken door kennis te delen 
(kennis is macht) dan zal het intranetsysteem niet veel succes hebben. 

Skyrme (32. The 3Cs of knowledge sharing,  2002) geeft  voorts  nog aan dat cultuur 
samengaat met structuur en dat een organisatie op elk niveau overeenstemming moet 
hebben tussen de doelen, structuren, processen, mensen en infrastructuur.
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Bedrijfscultuur
Bedrijfscultuur wordt opgevat als de 
gemeenschappelijke verstandhouding van 
de leden van een bedrijf met betrekking tot 
hoe het in hun onderneming er dagelijks 
toegaat. Het betreft hier het geheel van 
geschreven en ongeschreven regels dat het 
sociale verkeer tussen de medewerkers van 
de onderneming onderling, als ook het 
verkeer met derden, kanaliseert en vorm 
geeft.
(67. 
http://studenten.samenvattingen.com/documenten/show/5488690/
) 
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3.4.1 Communicatie
Een van de onderdelen waaruit cultuur bestaat is communicatie. Hoe wordt er in een 
organisatie gecommuniceerd? Is het makkelijk om collega’s om hulp te vragen of om 
feedback te krijgen? Gaat men met elkaar in discussie of is er eerder sprake van een 
dialoog?

Hoe gaat  de organisatie  om met  fouten?  Fouten 
zijn een interessante bron van informatie. Het zijn 
immers  leermomenten  bij  uitstek.  Helaas  blijven 
leerkansen vaak onbenut,  omdat organisaties het 
maken van fouten, of het openlijk bekend maken 
van gemaakte fouten, niet bepaald aanmoedigen. 
Wanneer in een organisatie op constructieve wijze 
met  fouten  wordt  omgegaan  kunnen  een  aantal 
componenten van kennis-management makkelijker 
gerealiseerd worden.  (3. Kruizinga en Van Heijst, 
2005)

3.4.2 Samenwerking
Skyrme (32. The 3Cs of knowledge sharing, 2002) 
noemt  een  succesfactor  die  hijzelf  Co-opetition  noemt.  Een  samenvoeging  van 
samenwerken  en  competitie.  Hij  geeft  aan  dat  mensen  tegelijkertijd  sociaal  en 
competitief  zijn:  we willen het beter doen dan onze gelijken en ergens in uitblinken. 
Echter in de huidige tijd hebben we onze collega’s nodig om onze doelen te bereiken. We 
hebben hun kennis en ervaring en hulp nodig omdat het teveel tijd kost om alles zelf te 
willen doen. Tegen de tijd dat een opdracht dan af is heeft óf een concurrent het idee al 
uitgevoerd óf er zijn zaken over het hoofd gezien waardoor het eindproduct (of dit nou 
een rapport is of een prototype van een gebruiksartikel) onvolledig is en niet voldoet. 
Samenwerking  is  dus  noodzakelijk,  maar  Skyrme geeft  daarbij  wel  aan dat  het  van 
belang  is  om het  element  competitie  deels  te  behouden.  Competitie  kan  de  ‘drive’ 
veroorzaken  die  maakt  dan  mensen  boven  zichzelf  uit  willen  stijgen  en  voorkomt 
zelfgenoegzaamheid. 

3.4.3 Teamleren 
Teamleren is  een van de vijf  disciplines die Senge noemt als basis voor een lerende 
organisatie. Teamleren is het proces waarbij een team aaneengesmeed wordt en waarbij 
zijn vermogen ontwikkeld wordt om de resultaten te creëren waar het de leden van het 
team  werkelijk  om  te  doen  is.  De  discipline  van  teamleren  maakt  gebruik  van  de 
gemeenschappelijke  visie  (zie  paragraaf  3.2.1)  en van  persoonlijk  meesterschap  (zie 
paragraaf 3.5.2). 

De behoefte aan teamleren in organisaties is nooit groter geweest dan nu. Of het nu gaat 
om managementteams of productontwikkelingteams, mensen die elkaar nodig hebben 
om  te  kunnen  handelen  zijn  bezig  de  centrale  lerende  eenheden  te  worden  in 
organisaties.  Dat  komt  omdat  bijna  alle  belangrijke  beslissingen  tegenwoordig  door 
teams  genomen  worden,  rechtstreeks  of  omdat  er  teams  nodig  zijn  om individuele 
beslissingen om te zetten in acties (5. Senge, 1990).

3.5 Mensen
Er  is  nu  gesproken  over  de  organisatie,  de  infrastructuur  en  de  cultuur  van  de 
organisatie. Allemaal met het oog op kennismanagement. Maar uiteindelijk staat of valt 
het succes van kennismanagement met het bewerkstelligen van een verandering bij de 
medewerkers.  De  medewerkers  van  een  organisatie  zijn  uiteindelijk  diegenen  die 
daadwerkelijk  een  gedragsverandering  moeten  ondergaan  om  de  implementatie  van 
kennismanagement  tot  een  succes  te  maken.  Het  bewerkstelligen  van  een 
gedragsverandering  is  een lastigste  taak,  want  welke  drijfveren hebben  mensen?  En 
iedereen is verschillend dus voor de een geldt een prikkel minder als voor een ander. In 
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Schuld en boete
W. Edwards Deming, de geestelijk vader 
van het kwaliteitsdenken, zei al dat 85% 
van de fouten te wijten is aan het 
systeem en slechts 15% aan het falen van 
individuen. Toch is ‘wiens schuld is dat?’ 
vaak de eerste vraag wanneer er iets fout 
gaat in een organisatie. Echter, wanneer 
er over schuld wordt gesproken en de 
daarbij behorende boetegang, zal de 
bereidheid tot een constructieve dialoog 
gericht op het begrijpen van de oorzaak 
van de fout sterk verminderen.
(3. Kruizinga en Van Heijst, 2005)
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de volgende paragrafen wordt duidelijk gemaakt uit welke componenten de succesfactor 
mensen bestaat.

3.5.1 Attitude
Volgens  Weggeman  (7.  Kennismanagement:  de 
praktijk, 2002) is attitude de al dan niet bewuste 
set basisaannamen (niet toetsbare uitgangspunten, 
basic  beliefs)  waarop  persoonlijke  waarden  en 
normen gebaseerd  zijn.  Die  waarden  en normen 
richten iemands houding en gevoel in een bepaalde 
situatie en sturen zijn manier van waarnemen. Tot 
de  attitude  behoren  ook  door  de  evolutie 
geprogrammeerde  drijfveren  zoals 
reproductiedrang,  moederliefde,  behoeften  aan 
veiligheid en sociaal contact en dergelijke. 

De  attitude  van  mensen  kan  zelf  ook  weer 
afhankelijk  zijn  van factoren.  Zo heeft  Freriks  in 
zijn  eindscriptie  (16.  ICT  en kennismanagement; 
een  onderzoek  naar  de  relatie  tussen  ICT  en 
kennismanagement,  2005)  ontdekt  dat  er  twee 
variabelen zijn die invloed uitoefenen op de attitude van medewerkers ten aanzien van 
het gebruik van ICT-toepassingen: het gebruiksgemak (perceived ease of use) en het nut 
van  het  gebruik  (perceived  usefulness).  Vervolgens  heeft  de  attitude  invloed  op  de 
gebruiksintentie van de potentiële gebruiker, wat weer invloed heeft op het uiteindelijke 
gebruik. Dit geheel van variabelen en factoren is te zien in het Technology Acceptance 
Model van Davis (16. Freriks, 2005) dat hieronder schematisch is weergegeven. 

Afbeelding 3. Technology Acceptance Model

Zoals in het schema te zien is zijn er externe variabelen die van groot belang zijn voor 
het gebruiksgemak en het nut van het gebruik van een ICT-toepassing.  Hierbij moet 
volgens  Freriks  gedacht  worden  aan  de  cultuur  en  de  sociale  omgeving  van  een 
organisatie.

Hoewel  het  hier  gaat  om de  attitude  voor  het  gebruik  van  ICT-toepassingen  is  het 
aannemelijk  dat  ook  de  basis-attitude  van  mensen  beïnvloed  wordt  door  externe 
variabelen. Voor een deel komen die uit de organisatie (bijv. beïnvloeding door collega’s 
of door de organisatiecultuur) maar ze kunnen ook voortkomen uit de thuissituatie en de 
opvoeding. Zaken waarop de organisatie geen invloed heeft.

3.5.2 Persoonlijk meesterschap
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Gebruiksgemak
Gebruiksgemak kan gedefinieerd 
worden als de mate waarin de 
potentiële gebruiker verwacht dat 
het systeem zonder moeite te 
gebruiken is.

Nut van het gebruik
Het nut van het gebruik wordt 
gedefinieerd als de subjectieve 
mogelijkheid dat het gebruik van 
een specifieke ICT-applicatie de 
prestatie van een potentiële 
gebruiker binnen een organisatie 
kan verbeteren. 
(16. Freriks, 2005)
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Persoonlijk meesterschap is ook een van de vijf  disciplines van Senge. Om het uit te 
leggen volgt hier een citaat van Senge uit de vijfde discipline: 

‘Persoonlijk meesterschap gaat verder dan bekwaamheid en vaardigheden, hoewel het 
gebaseerd is op bekwaamheid en vaardigheden. Het gaat verder dan een openstelling of 
ontplooiing van de geest, hoewel het de groei van de geest vereist. Het betekent dat 
men zijn leven benadert als een schepping, als iets wat men creëert in plaats van iets 
wat men ondergaat’.

Volgens Senge zouden mensen zich constant verder moeten ontwikkelen door te leren. 
Een baan moet niet slechts gezien worden als een manier om geld te verdienen, maar als 
een pad om jezelf te ontwikkelen. Persoonlijk meesterschap staat niet voor het heersen 
over  mensen  of  dingen,  maar  moet  vergeleken  worden  met  het  meesterschap  in 
ambacht.  Zoals  de  meester-smid  van  vroeger.  Hij  werd  niet  zo  genoemd omdat  hij 
meester was van de smederij, maar omdat hij de bekwaamste vakman was en als hij iets 
gesmeed had dan stond dat voor kwaliteit. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het 
niet voldoende is  om meester te zijn  op een vakgebied, volgens Senge ben je nooit 
uitgeleerd.  Persoonlijk  meesterschap  moet  gezien  worden  als  een  proces  dat  nooit 
ophoudt. De weg van leren en ontwikkelen is hier het doel zelf. Senge zou graag zien dat 
organisaties het persoonlijk meesterschap stimuleren bij hun medewerkers: 

‘Wanneer persoonlijk meesterschap een activiteit wordt die deel uitmaakt van ons leven, 
uit  zich dat in twee ontwikkelingen. De eerste is het duidelijk voor ogen houden wat 
belangrijk  voor  ons  is.  Hiertoe  zou  een  heldere  persoonlijke  visie  moeten  worden 
ontwikkeld.  De  tweede  is  het  voortdurend  leren  hoe  we  de  actuele  werkelijkheid 
duidelijker kunnen zien. Het tegenover elkaar plaatsen van een visie (wat we willen) en 
een helder beeld van de werkelijkheid (waar we ons bevinden met betrekking tot wat we 
willen) genereert creatieve spanning. De essentie van persoonlijk meesterschap is het 
leren hoe we creatieve spanning in ons leven kunnen genereren en in stand houden’. 
(5. Senge, 1990)

Met het  leren wordt  hier  niet  bedoeld het verkrijgen van meer informatie,  maar het 
vergroten van ons vermogen om die resultaten te bereiken in het leven die we werkelijk 
willen  bereiken.  Het  is  een  levenslang,  generatief  leren  dat  nodig  is  om  lerende 
organisaties te krijgen. Een lerende organisatie heeft op ieder niveau mensen nodig die 
het persoonlijk meesterschap beoefenen.

3.5.3 Mentale modellen 
Ook  dit  begrip  is  afkomstig  van  Senge  en  is  een  van  zijn  disciplines.  Met  mentale 
modellen  worden  de  innerlijke  denkbeelden  van  mensen  bedoeld  over  hoe  zaken  in 
elkaar zitten. Onze mentale modellen bepalen hoe we de wereld interpreteren, maar ook 
hoe we daarnaar handelen. Indien er sprake is van een diepgeworteld mentaal model dat 
onjuist  is,  dan  kan  dit  ons  (en  daarmee  de  organisatie)  belemmeren  adequaat  te 
reageren op een verandering. Indien in een organisatie een mentaal model gemeengoed 
is, bijvoorbeeld: “er zal altijd vraag blijven naar ons product”. Dan kan dit er toe leiden 
dat  er  niet adequaat gereageerd wordt wanneer een alternatief  product op de markt 
komt. Voor kennismanagement is het van belang te weten welke mentale modellen er in 
de organisatie spelen. Indien deze mentale modellen een belemmering blijken dan is het 
zaak  om  de  mensen  bewust  te  laten  worden  van  deze  mentale  modellen  en  deze 
proberen bij te sturen. 

Iets  anders  als  het  mentale  model,  maar  wel  iets  wat  er  onder  past  is  het  begrip 
subjectieve norm. Dit houdt in dat mensen niet alleen zelf bepalen wat ze doen, maar dat 
ze  worden  beïnvloed  door  de  mensen  om  hen  heen.  Freriks  (16.  ICT  en 
kennismanagement; een onderzoek naar de relatie tussen ICT en kennismanagement, 
2005) noemt als voorbeeld iemand die zelf ICT niet belangrijk vind om te gebruiken maar 
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dat toch kan gaan doen als een voor hem belangrijk persoon het gebruik van ICT wel 
belangrijk vindt. 

3.5.4 Motivatie
Aangezien  je  mensen  niet  kunt  dwingen  te  leren  of  bestaande  kennis  opnieuw  te 
gebruiken is het motivationele aspect bij het invoeren van KM van groot belang. Kennis 
vormt de kern van de werkzaamheden van mensen in veel bedrijven. Begrijpen welke 
blokkades optreden bij het delen van kennis, het hergebruiken van andermans kennis, 
het toegankelijk maken van ervaringen voor anderen is een belangrijke stap op weg naar 
een verbetering van de wijze waarop met kennis wordt omgegaan. De rol van managers 
is daarbij in veel gevallen bepalend en ook aandacht voor hun situatie is een belangrijke 
factor voor succes, denk hierbij aan voorbeeldgedrag en het stimuleren van kennisdeling. 
(26. Kingma et al, 2004)
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4. VERTALING SUCCESFACTOREN NAAR PRAKTISCH TOEPASBARE 
OPLOSSINGEN

4.1 Inleiding
In  het  vorige  hoofdstuk  zijn  een  aantal  succesfactoren  uit  de  literatuur  naar  voren 
gekomen voor kennismanagement. In dit hoofdstuk wordt getracht een vertaalslag te 
maken naar de praktijk. In plaats van alleen aan te geven dat er rekening moet worden 
gehouden met een succesfactor of component daarvan wordt verteld welke maatregelen 
een organisatie kan hanteren om de succesfactor zo optimaal mogelijk ‘af te stemmen’ 
op kennismanagement. Wel zullen sommige methoden of maatregelen beknopter worden 
weergegeven. Dit is immers geen uitputtend naslagwerk, maar dient gezien te worden 
als  checklist  met  praktisch  toepasbare  oplossingen.  In  die  gevallen  dat  zaken 
vereenvoudigd worden voorgesteld zal verwezen worden naar de bijbehorende literatuur.

4.2. Organisatie
Een van de in het vorige hoofdstuk gedefinieerde succesfactoren is  organisatie.  Deze 
factor  is  op  te  splitsen  in  een  aantal  componenten.  Met  behulp  van  praktische 
toepassingen zal aangegeven worden hoe deze componenten ingericht moeten worden 
om een positieve bijdrage leveren aan kennismanagement.

4.2.1 Missie, visie en doelen
In  deze  paragraaf  zal  worden  aangegeven  waaraan  missie,  visie  en  doelen  moeten 
voldoen om een bijdrage te kunnen leveren aan kennismanagement. In algemene zin zal 
worden  aangegeven  hoe  een  missie  en visie  opgesteld  moeten  worden  en  er  zullen 
enkele voorbeelden worden gegeven van missies, visies en doelen die direct verbonden 
zijn met kennismanagement.

Weggeman (7. Kennismanagement: de praktijk, 2002) geeft een aantal belangrijke eisen 
waaraan een effectief mission statement moet voldoen:

- De missie  moet  uiting  geven aan wat de medewerkers  willen betekenen voor 
elkaar en voor de samenleving waarin zij als organisatie een functie vervullen.

- De missie moet breed gedragen worden, 100 procent van het topmanagement 
moet  achter  de  missie  staan  en  ten  minste  80  procent  van  de  overige 
medewerkers. De missie dient gebaseerd te zijn op gedeelde waarden en normen.

- Het mission statement moet het de medewerkers mogelijk maken een antwoord 
te geven op vragen als: Waarom kan ik er  trots op zijn hier  te werken? Hoe 
sluiten mijn persoonlijke doelen aan op de visie en doelen van de organisatie?

- Het mission statement dient een functie te vervullen c.q. verankerd te worden in 
de procedures voor werving, selectie, beoordeling en beloning van personeel.

De missie  hoeft  niet  direct  over  kennisdeling,  kenniscreatie  of  kennismanagement  te 
gaan, al kunnen bepaalde waarden die kennismanagement ondersteunen wel genoemd 
worden  in  een  missie.  Bijvoorbeeld  in  de  missie  van  een  industrieel  research 
laboratorium:

‘Het laboratorium wil een flexibele, informele organisatie zijn met open communicatie in 
alle richtingen. De sfeer op het lab kenmerkt zich door eerlijkheid, collegialiteit en het 
delen van successen.’ (7. Weggeman, 2002)

Volgens Senge (5. De vijfde discipline: de kunst en praktijk van de lerende organisatie, 
1990) komen gemeenschappelijke visies voort uit persoonlijke visies (zie ook paragraaf 
4.5.2 Persoonlijk meesterschap). Mensen moeten vanuit hun persoonlijke visie oprecht 
geïnteresseerd  zijn  in  een  gemeenschappelijke  visie.  Als  leiders  besluiten  dat  hun 
organisatie  stante  pede  een  visie  moet  ontwikkelen  gaan  ze  aan  deze  eenvoudige 
waarheid voorbij. Organisaties die een gemeenschappelijke visie willen opbouwen, dienen 
hun leden aan te moedigen steeds een persoonlijke visie te ontwikkelen. Als mensen 
namelijk geen eigen visie hebben kunnen ze slechts ‘intekenen’ op die van een ander. Dit 
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kan hoogstens leiden tot volgzaamheid, nooit tot betrokkenheid. Het is dus de kunst om 
een gemeenschappelijke visie op te bouwen uit persoonlijke visies. 

Volgens  Senge  zijn  de  vijf  door  hem genoemde disciplines  onlosmakelijk  met  elkaar 
verbonden. Zo kan de discipline gemeenschappelijke visie niet los worden gezien van de 
disciplines persoonlijk meesterschap en systeemdenken. Voor meer informatie over het 
creëren van een gemeenschappelijke visie verwijs ik dan ook naar zijn boek: de vijfde 
discipline. 

Naast de visie van de organisatie als geheel kunnen organisatieonderdelen ook eigen 
visies hebben, mits die complementair zijn met visies van de hogere organisatieniveaus. 
Er  kunnen  dus  visies  worden  opgesteld  die  direct  betrekking  hebben  op 
kennismanagement en als taak hebben om kennismanagement te bevorderen. Enkele 
voorbeelden van KM-visies bij ICCO (15. Diepeveen, 2005):

ICT-management
- (Impliciete) kennis expliciet opslaan zodat ook anderen over deze kennis kunnen 

beschikken;
- Inzet van ICTs speelt een centrale rol.

Human talent ontwikkeling
- Faciliteren van individuele en collectieve leerprocessen binnen een organisatie;
- Zelfontwikkeling  en  communicatie  spelen  een  centrale  rol  (mentorstelsel, 

consultatiegroepen, projectevaluaties)

De kennisvriendelijke organisatie (lerende organisatie)
– Creëren  van  productieve  werk-  en  leeromgevingen  met  gedeelde  normen  en 

waarden;
– Doelstellingen formuleren, belonen van kennis delen, netwerken, praatruimtes en 

kennismanagers spelen centrale rol.

Professionele netwerken (samenwerking)
– Stimuleren van werkgroepen, evaluatieteams, communities of practices / learning 

(interdepartementaal/interorganisatorisch);
– Activeren van tijd en resources werkgroepleden, creëren van win-win situaties, 

beperking interactie tijd/kosten.

Indien een visie helder en duidelijk is voor iedereen dan kunnen hier doelen uit worden 
afgeleid.  Verschillende  organisatieonderdelen  kunnen,  zoals  gezegd,  een  eigen  visie 
hebben (mits complementair aan bovenliggende visie). Dit houdt in dat zij ook eigen 
doelen  kunnen  stellen.  Deze  doelen  kunnen  gericht  zijn  op  het  stimuleren  van 
kennismanagement.  Onderstaande  voorbeeld  uit  een casus  toont  een organisatiedoel 
waarvoor een strategie wordt ontwikkeld. Uit deze strategie komt een tastbaarder doel 
naar voren dat nog weer gespecificeerd wordt in kennismanagement-doelen. 

Casus 
Een organisatie heeft als doel ‘een betere kwaliteit(borging) van de dienstverlening naar 
klanten’  maar stuurt  geheel niet  op kennisontwikkeling  en borging.  Er  dient  dus een 
kennisstrategie ontwikkeld te worden. Na het gezamenlijk bepalen van deze strategie 
met als doel ‘een betere waarborging van de inhoudelijke  kennis’  worden een aantal 
specifieke KM-doelen vastgesteld zoals:

• Om onze expertrol te behouden, moeten we bepaalde specifieke kennis in huis 
ontwikkelen en andere specifieke kennis gaan inkopen;

• Voor  een betere  samenwerking tussen  collega’s  en  relaties,  moeten we beter 
kennis delen en toepassen;

• Voor een betere uniformering en standaardisering moeten we onze ICT-systemen
beter benutten voor opslag en capaciteit;
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• Voor  een  beter  HR-beleid  en  een  transparantere  leercyclus  moeten  we  ons 
waarderings- en beloningssysteem beter maken.

Kennismanagement is een middel en niet een doel op zich. Het moet helpen om iets te 
verbeteren. Kennismanagement activiteiten moeten een organisatorisch probleem mee 
helpen  oplossen.  Door  het  identificeren  van  zo’n  probleem  en  het  bepalen  van  de 
mogelijke  oplossing  wordt  participanten  aan  een  kennismanagement  programma 
duidelijk waarom inzet van hun verwacht wordt (8. Van den Brink en Sol, 2004). 

Een belangrijke valkuil bij het stellen van doelen is dat deze vaak te ver in de toekomst 
geplaatst worden. Dit maakt ze onvoldoende grijpbaar. Beter zou het zijn om in dit geval 
de  doelen op te  splitsen  in  meer  grijpbare  doelen en die  opeenvolgend proberen te 
bereiken.

4.2.2 Strategie
Dit  kopje  kan enigszins  misleidend zijn  indien  de  lezer  nu verwacht  een uitputtende 
verhandeling te krijgen over welke bedrijfsstrategieën toegepast moeten worden en hoe 
ze toegepast moeten worden. Echter dit valt buiten de scope van deze scriptie. Wel kan 
worden  aangegeven  waar  men  rekening  mee  dient  te  houden  als  het  gaat  om 
kennismanagement  strategie  en  er  worden  enkele  richtlijnen  gegeven  waaraan  een 
kennismanagement strategie zou moeten voldoen.

De kennismanagement strategie en de daaruit voortvloeiende activiteiten moeten in lijn 
zijn met de bedrijfsstrategie. Indien het uitvoeren van de kennismanagement strategie 
ervoor zorgt dat ook de overkoepelende bedrijfsdoelen sneller gehaald worden dan zal dit 
een positieve invloed hebben op het draagvlak voor kennismanagement. Het zorgt ervoor 
dat kennismanagement beter ingebed wordt in de organisatie en meer gaat leven.

Volgens Hans Streng (CEO van The Industree) kan strategie ontleed worden als ware het 
DNA. Daarin moeten dan tenminste de volgende zes strategische genen zitten:

• Consensus over het soort bedrijf dat men met elkaar wil zijn (collectieve ambitie);
• Consensus  over  de  op  langere  termijn  benodigde  kennis,  met  name  over  de 

benodigde skills.
Twee masculiene genen:

• Gedrevenheid om te interacteren in de markt;
• Gedrevenheid om resultaten te boeken en succes te behalen.

Twee feminiene genen:
• De formele organisatiestructuur wordt bepaald door de feitelijke communicatie-

structuur (= cultuur = informele organisatie);
• ‘The company is the way you live’.

Ook Weggeman (7.  Kennismanagement:  de  praktijk,  2002)  heeft  een strategie  voor 
kennisintensieve organisaties (KIO’s), deze bestaat uit vier elkaar stimulerende functies:
1. Individueel en collectief leren in voortdurende interactie met de omgeving. De output 
van die leerprocessen levert kennis op.
2. Zelf ontwikkelende kennis intern en extern delen en combineren met andere binnen of 
buiten gemaakte kennis.
3.  Innoveren  door  nieuw  kennis  toe  te  passen  waardoor  proces-,  product-  en 
dienstinnovaties ontstaan.
4.  Continu  veranderen  van  de  organisatie  zodat  probleemloos  nieuwe 
samenwerkingsverbanden gevormd kunnen worden die de ontwikkelde innovaties kunnen 
exploiteren.
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4.2.3 Kennisbeleid
Organisaties  verschillen  in  de  wijze  waarop  ze  de  markt  benaderen,  en  dit  heeft 
implicaties voor de wijze waarop een kennisbeleid moet worden geformuleerd. Volgens 
Kruizinga  en  Van  Heijst  (3.  Kennisinfrastructuur;  de  ruggengraat  van  lerende 
organisaties, 2005) zijn er drie typen organisaties te onderscheiden:

• organisaties  die  proberen producten  of  diensten  goedkoper  te  leveren dan  de 
concurrentie;

• organisaties die proberen een betere kwaliteit te leveren of innovatiever te zijn 
dan de concurrentie;

• organisaties die proberen producten of diensten te leveren die zo goed mogelijk 
aansluiten bij de wensen van de klant (maatwerk-leveranciers).

Voor  verschillende  types  organisatie  zullen  de  zwaartepunten  in  het  kennisbeleid 
uiteenlopen. Zo is het voor organisaties die concurreren op prijs van het hoogste belang 
om de productieprocessen zo efficiënt mogelijk te organiseren. Er zal daarom relatief veel 
aandacht bestaan voor het leren van productieprocessen. Vaak wordt dit soort kennis 
ontwikkeld  op  de  werkvloer.  Het  zijn  tenslotte  de  productiemedewerkers  die  zich 
dagelijks bezig houden met de processen. Om de dagelijkse ervaringen om te zetten in 
structurele kennis is een ideeënbus bijvoorbeeld een prima hulpmiddel. 

Organisaties  die  concurreren  op  kwaliteit  zullen  in  eerste  plaats  gericht  zijn  op  het 
ontwikkelen  en  verbeteren  van  hun  producten.  Bij  dit  soort  organisaties  zit  de 
toegevoegde waarde van kennis meer in het product dan in het productieproces. Het 
kennisbeleid is bijgevolg primair ingericht op het verzamelen van productervaringen en 
productmogelijkheden. Voor dit soort organisaties is een helpdesk waar klachten, vragen 
en opmerkingen van klanten systematisch worden verwerkt een belangrijke component 
van de kennisinfrastructuur. 

Voor organisaties die maatwerk leveren is het belangrijk om duurzame relaties op te 
bouwen met klanten. Ook voor deze organisaties is het dus belangrijk om te leren van en 
over klanten. In tegenstelling tot organisaties die primair concurreren op kwaliteit, gaat 
het hier echter om de bijzondere wensen van specifieke klanten. Maatwerk-leveranciers 
zijn daarom gebaat bij het ontwikkelen van klant-specifieke archieven. 

Bovenstaande betekenen niet dat organisaties die concurreren op prijs niet van klanten 
moeten leren, of vice versa, dat organisaties die concurreren op kwaliteit geen aandacht 
dienen te besteden aan hun processen. 
(3. Kruizinga en Van Heijst, 2005)

4.2.4 Managementstijl
Zoals  in  paragraaf  3.2.4  al  is  aangegeven  is  het  van  belang  te  achterhalen  welke 
managementstijl een organisatie overwegend hanteert. Ook is het van belang te weten 
onder welke managementstijl kennisdeling het beste gedijd.  Kennismanagement vraagt 
niet zelden een faciliterende managementstijl.  Medewerkers dienen bereid te zijn hun 
kennis met anderen te delen, en kennis van anderen te accepteren. Het management 
moet  hiervoor  voldoende  tijd  beschikbaar  stellen  (65. 
http://www.scfb.nl/artikel/99.htm).  Het  enthousiasmeren  van  de  medewerkers  is  een 
lastige  taak.  Je  kunt  nou eenmaal  geen mensen dwingen om kennis  te  delen.  Deze 
conditie kan wel gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld door het zichtbaar aanstellen van 
een geschikt iemand uit het topmanagement als ‘kennis kampioen’, deze persoon actief 
te laten participeren in ontwikkelingsprogramma’s en door mentorschap en coaching van 
werknemers op diverse plekken in de organisatie. Een ‘kennis kampioen' (of sponsor) is 
een lid van het topmanagement die zich het nut van kennismanagement realiseert en die 
begrijpt dat kennismanagement het functioneren van de organisatie op een hoger plan 
kan brengen. Hij of zij heeft de autoriteit, de wilskracht, en de bevoegdheden om de 
benodigde  middelen  (zoals  mensen  en  budget)  beschikbaar  te  stellen  teneinde  de 
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gewenste organisatorische verandering door te kunnen voeren. (8. Van den Brink en Sol, 
2004)

4.2.5 Processen
In paragraaf 3.2.5 gaf Diepeveen (15. Voorwaarden voor de invoering van KM bij ICCO, 
2005)  al  aan  dat  het  zaak is  om de  organisatie-processen zo  in  te  richten  dat  het 
vergaren, filteren, ontwikkelen, bijhouden en leveren van informatie en kennis zo veel 
mogelijk automatisch gedaan wordt. Paul van den Brink en Henk Sol (8. Het mogelijk 
maken van kennismanagement, 2004) zijn ook van mening dat er zo min mogelijk extra 
handelingen  verricht  moeten  worden  door  de  medewerkers  om  kennismanagement 
succesvol te laten zijn: ‘Kennismanagement lijkt het beste te werken wanneer het een 
onbewust, transparant onderdeel vormt van de dagelijkse werkzaamheden. Deze conditie 
kan  gestimuleerd  worden  door  er  zorg  voor  te  dragen  dat  de  systemen  die 
kennismanagement ondersteunen naadloos aansluiten bij de manier van werken en bij 
de overige elementen van de ondersteunende infrastructuur’.

Behalve  het  zoveel  mogelijk  integreren  van  kennismanagement  in  de  bestaande 
processen zou ook goed zijn om een systeem te hebben om te monitoren hoeveel kennis 
er gedeeld wordt.  Wanneer een organisatie werkt met een kennisbank is  goed bij  te 
houden hoeveel en door wie er gebruik van wordt gemaakt. Bij face-to-face kennisdeling 
is dit al een stuk lastiger. Toch zou het vergaren, opslaan en delen van kennis een punt 
moeten zijn dat terugkomt in functionering- en beoordelingsprocessen. Dit maakt het 
namelijk mogelijk om medewerkers te sturen en coachen op het gebied van kennisdeling, 
maar ook is het een manier om ‘de vinger aan de pols te houden’ en te monitoren hoe 
het binnen de organisatie staat met kennismanagement.

Daarnaast  observeerden  Mohrman  en  Finegold  (31.  Strategies  for  the  knowledge 
Economy, 2000) dat de tijd die benodigd is voor het uitwisselen van kennis herhaaldelijk 
in het gedrang komt door de druk om een deadline te halen: kennismanagement dient 
daarom niet  geplaatst  te  worden boven op alle  werkzaamheden die  er  al  zijn.  Deze 
conditie  kan gestimuleerd worden door medewerkers tijd te geven (bijvoorbeeld door 
specifiek van tevoren bepaalde tijd van de werkweek te reserveren) waarin zij kunnen 
reflecteren of nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. 

Het managementproces
Lange tijd  bestonden er twee toonaangevende modellen van het managementproces: 
Top-down en bottom-up management. Top-down management komt in wezen neer op 
het klassieke hiërarchische model. Kenniscreatie is hier geplaatst binnen de begrenzing 
van het informatieverwerkingsmodel. Eenvoudige en geselecteerde informatie bereikt via 
de bevelspiramide de topmanagers. Die gebruiken de informatie voor het maken van 
plannen  en het  geven van opdrachten,  die  vervolgens  via  de hiërarchieke weg naar 
beneden worden doorgegeven. De informatie wordt door de hoogste leiding verwerkt en 
door de lager geplaatsten geïmplementeerd. Bottom-up management is  in wezen het 
spiegelbeeld van top-down management. Een bottom-up organisatie is plat en breed; 
tussen  de  hoogste  leiding  en  de  voorste  lijn  zitten  maar  een  paar  niveaus.  De 
topmanagers  geven  niet  zozeer  opdrachten,  zij  fungeren  als  sponsor  van 
ondernemingsgezinde medewerkers in de voorste lijn. De laatstgenoemden zijn eigenlijk 
onafhankelijke en afzonderlijk opererende actoren die hun eigen gang gaan en kennis 
creëren. Zelfstandigheid neemt als belangrijkste operationeel beginsel de plaats in van 
interactie. Nonaka en Takeuchi zijn van mening dat beide managementprocessen niet erg 
geschikt  zijn  voor  kennisconversie.  Het  top-down  model  biedt  slechts  gedeeltelijk 
conversie, die is gericht op combinatie (van expliciet naar expliciet) en internalisatie (van 
expliciet naar persoonsgebonden). Het bottom-up model kent slechts een gedeeltelijke 
conversie, die is gericht op socialisatie (van persoonsgebonden naar persoonsgebonden) 
en externalisatie (van persoonsgebonden naar expliciet). Daarom ontwikkelden zij een 
nieuw model,  namelijk  het  middle-up-down management.  In  dit  model  wordt  kennis 
gecreëerd door middle-managers. Dit zijn vaak leiders van een team of taakgroep. Zij 
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vormen de brug tussen de top en het personeel in de voorste lijn. Zij bevinden zich in het 
centrum van het kennismanagement, op een kruispunt van de verticale en horizontale 
informatiestromen van een organisatie. De mensen in de voorste lijn gaan vaak op in de 
alledaagse  details  van  bepaalde  technieken,  producten  en  markten.  Niemand  is 
deskundiger dan zij waar het gaat om de werkelijkheid waarmee het bedrijf te maken 
heeft. Zij worden van alle kanten overspoeld met specifieke gegevens en vinden het vaak 
moeilijk deze gegevens om te vormen tot toepasbare kennis. Zij vinden het vaak lastig 
de gegevens in de juiste context te zien. In het middle-up-down model is het daarom de 
taak  van de  middle-managers  om de  mensen in  de  eerste  lijn  te  voorzien  van  een 
conceptueel kader. Dit conceptuele kader van het middle-management wijkt sterk af van 
dat van de hoogste leiding, die meer een richting aangeeft die de onderneming in zou 
moeten slaan. In het middle-up-down model zorgt de hoogste leiding voor een visie of 
een droom, terwijl het middle-management meer concrete concepten bedenkt die op de 
werkvloer  kunnen  worden  begrepen  en  gerealiseerd.  Middle-managers  proberen  een 
oplossing te vinden voor de tegenstelling tussen wat de hoogste leiding hoopt te creëren 
en wat in de wereld daarbuiten feitelijk bestaat. (4. Nonaka en Takeuchi, 1997)

4.2.6 Organisatiestructuur
Organisatiestructuur gaat hoofdzakelijk over het verdelen en het coördineren van werk. 
De structuur verdeelt de te verrichten activiteiten in functies, afdelingen en dergelijke. 
Daarnaast geeft ze ook aan hoe deze onderdelen in verhouding staan tot elkaar en welke 
mechanismen zorgen voor de coördinatie. De laatste jaren is er sprake van een trend tot 
verplatting van organisatie. Dit wil zeggen dat het aantal hiërarchische niveaus zo veel 
mogelijk wordt beperkt. Hierdoor wil men meer flexibiliteit in de organisatie brengen.
(2. Keuning en Eppink, 1996)

In  deze  paragraaf  worden  verschillende  organisatiestructuren  (organisatietypes)  kort 
toegelicht,  waarbij  extra aandacht  wordt  besteed aan de hypertekstorganisatie.  Deze 
structuur levert volgens Nonaka en Takeuchi de meeste ondersteuning aan het proces 
van kenniscreatie.

Netwerkorganisatie
Het idee van de netwerkorganisatie steunt op de definitie van een netwerk. Een netwerk 
is een geheel van verbindingen met een gezamenlijk doel of belang die hun krachten 
bundelen.  Een  netwerk-organisatie  is  een  platte  of  slanke  organisatie  waarin 
hiërarchische verbindingen vrijwel ontbreken. 

Een netwerkorganisatie kan verschillende vormen aannemen. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om één bedrijf  waarbinnen verschillende netwerken in interactie  zijn met elkaar. Een 
verzameling van bedrijven waarbij het niet meer duidelijk is wie van binnen of van buiten 
het bedrijf is, is echter ook een netwerkorganisatie. Bij deze laatste vorm zijn de relaties 
meer  van  de  aard  klant  –  leverancier.  Deze  vorm  van  netwerkorganisaties  kunnen 
uitgroeien tot virtuele organisaties.

Managers  treden  in  de  netwerkorganisatie  eerder  coachend  op  en  er  wordt  van  de 
medewerkers verwacht dat zij over een goede portie  kennis en kunde beschikken en 
mobiel zijn. Hierbij verkleint de mogelijkheid tot toezicht aanzienlijk, aangezien er weinig 
of  geen  directe  controle  mogelijk  is.  Bij  netwerkorganisaties  kan  ook  een  geringe 
loyaliteit ontstaan van de medewerkers naar de organisatie toe, omdat het soms moeilijk 
is de organisatie te identificeren. (34. De Vidts, 2006)

Virtuele organisatie
Virtuele organisaties kunnen worden opgevat als doorgedreven netwerkorganisaties. Ze 
beperken zich tot hun kerntaken en zetten daar al hun aandacht op. Andere taken die 
niet van strategisch belang zijn, worden ge-outsourced naar andere bedrijven waarmee 
ze samenwerken.
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Bij deze organisatievorm komen dezelfde moeilijkheden naar voor als bij de netwerk-
organisaties. De mogelijkheid om directe controle uit te oefenen verdwijnt bijna volledig, 
wat  een  probleem kan  zijn  voor  managers  en topmanagers  die  uit  een traditionele, 
hiërarchische  structuur  komen.  Daarnaast  is  er  het  gevaar  op  lage  loyaliteit  van  de 
medewerkers. (34. De Vidts, 2006)

Matrixorganisatie
Bij  een  matrixstructuur  worden  medewerkers  uit  verschillende  afdelingen  bij  elkaar 
gebracht voor een bepaald project, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een product. Dit kan 
nuttig zijn wanneer er nood is aan intensieve samenwerking van verschillende afdelingen 
om  een  probleem  op  te  lossen,  of  wanneer  de  omgeving  meerdere  eisen  stelt, 
bijvoorbeeld kwaliteit en snel nieuwe producten

Elke medewerker heeft een projectbaas die aangeeft wat er moet gebeuren in het kader 
van het project, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een bepaald product. Daarnaast heeft 
de medewerker ook een functionele baas die bepaalt hoe de zaken moeten gebeuren met 
betrekking tot een bepaalde deskundigheid, bijvoorbeeld marketing. Er is dus sprake van 
dual management. Het is hierbij van cruciaal belang dat het zeggenschap van de twee 
managers in evenwicht is. Op die manier kan de medewerker evenveel aandacht hebben 
voor zowel het project als voor zijn vakgebied. 

Uiteraard  is  dit  gemakkelijker  gezegd  dan  gedaan.  Het  evenwicht  tussen  de  twee 
managers is moeilijk te bewaren. Het vereist veel overleg en goede sociale vaardigheden. 
Het  feit  dat  de  managers  geen  volledig  gezag  hebben,  kan  aanleiding  geven  tot 
onderlinge  conflicten.  Bovendien kan  het  ook  stress  en spanning  veroorzaken bij  de 
medewerker omdat hij voor beide bazen goed wil doen. (34. De Vidts, 2006)

Hypertekstorganisatie
De  hypertekstorganisatie  geeft  de  structuur  weer  die  past  bij  de  kenniscreërende 
organisatie. Hoewel het aanwenden van de hypertekststructuur geen voorwaarde vormt 
om een kenniscreërende organisatie te zijn, is dit volgens Nonaka en Takeuchi de meest 
optimale structuur om kenniscreatie te bevorderen. De hypertekstorganisatie bestaat uit 
drie lagen. De eerste laag is een klassieke hiërarchische structuur waar routinematige 
activiteiten op een zo efficiënt mogelijke manier uitgevoerd worden. De tweede laag is 
eerder zelforganiserend en bestaat uit verschillende projectteams die zich bezighouden 
met  kenniscreërende  activiteiten.  De  derde  laag  wordt  de  kennisbasis  genoemd  en 
bestaat fysisch gezien niet. Zij vormt een vergaarbasis waarin de kennis die in de andere 
twee  lagen  ontstaat,  opgeslagen  en  in  een  nieuwe  context  geplaatst  wordt.  De 
gegenereerde kennis komt dan terecht in de visie, de cultuur of de technologie van het 
bedrijf.

Leden van de organisatie bevinden zich initieel in de hiërarchische laag van waar uit ze 
kunnen geplukt worden om deel uit te maken van een projectteam. Nadat het project 
afgelopen is, gaan ze naar de kennisbasis en leggen een voorraad aan van de gecreëerde 
kennis uit het project. Vervolgens keren ze terug naar de hiërarchische laag waar ze 
blijven tot ze zich engageren voor een nieuw project.

Bij  deze structuur is  het essentieel  dat de medewerkers zich vlot door de drie lagen 
kunnen bewegen. Het deelnemen aan projectteams is interessant omdat de medewerkers
op  die  manier  de  organisatie  vanuit  een  andere  invalshoek  zien.  Middle-managers 
vormen hierbij meestal de teamleiders.

De  structuur  doet  denken  aan  de  matrixstructuur.  Er  is  echter  een  belangrijk 
verschilpunt.  Terwijl  de medewerkers in de matrixstructuur rekening moesten houden 
met twee aandachtsgebieden en twee leidinggevenden, werken de medewerkers in een 
hypertekststructuur  slechts  in  één laag tegelijk.  Hierdoor  wordt  de verwarring en de 
spanning die in de matrixstructuur kan ontstaan, vermeden. (34. De Vidts, 2006)
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4.3 Infrastructuur
De fysieke inrichting van een organisatie (regio kantoren, business units, afdelingen, rijk, 
provinciale-  en gemeentelijke overheden, etc.)  wordt  gecompenseerd door een goede 
elektronische  infrastructuur.  Daar  waar  potentieel  kennisverlies  optreedt  door  fysieke 
scheiding  van  kennisbronnen,  bouwt  een goede  elektronische  kennisinfrastructuur  de 
verbroken verbindingen weer op. Bij het ontwerpen van een kennisinfrastructuur moet 
dus de fysieke implementatie van de organisatie in kennisbalans gebracht worden met de
virtuele organisatie. (3. Kruizinga en Van Heijst, 2005)

4.3.1 Techniek
De techniek moet ondersteunend zijn aan de mensen. Dat is het uitgangspunt van deze 
paragraaf. Het is niet de bedoeling om verschillende soorten hardware te bespreken of 
het  aantal  servers  dat  noodzakelijk  is  om een intranet  in  de  lucht  te  houden.  Voor 
kennisdeling is het van belang dat overal in het gebouw, in vergaderruimten en kantines 
kenniswerkers hun laptop kunnen inpluggen en intranet en internet-toegang hebben. Om 
dit te faciliteren is het noodzakelijk dat er overal internet-aansluitingsmogelijkheden zijn 
of dat er een draadloos netwerk is aangelegd. Dat er servers en routers nodig zijn om dit 
te verkrijgen behoeft geen verdere uitleg.

Daarnaast  zijn  ook  databaseprogramma’s  en  opslagruimte  noodzakelijk  voor  het 
aanleggen van eventuele kennisbanken. Deze kennisbanken dienen eenvoudig vanaf de 
werkplek raadpleegbaar te zijn. Hiervoor zou een koppeling gemaakt kunnen worden met 
het intranet. 

4.3.2 Informatievoorziening
In deze paragraaf komen verschillende zaken aan bod die binnen het begrippenkader van 
informatievoorziening vallen, of die daar raakvlakken mee hebben.  

Intranet
Bij een intranet beschikken alle medewerkers over een PC met netwerk aansluiting en 
cliënt-programma’s  waarmee  ze  informatie  kunnen  zoeken.  De  aangeboden 
functionaliteit  bestaat  meestal  uit  een  e-mail  faciliteit,  een  aantal  webpagina’s  met 
actuele  informatie  over  de  organisatie  (de  nieuwsbrief,  de  laatste  speech  van  de 
directeur,  het  weekmenu  van  de  kantine)  en  toegang  tot  enkele  databases 
(klantenbestanden,  voorraadbeheer,  etc.).  Alhoewel  deze  diensten  zeker  nuttig  zijn, 
dragen zij nauwelijks bij tot de doelgerichte ontwikkeling, consolidatie en distributie van 
kennis. Om een rol te spelen in een kennisinfrastructuur, zal een intranet aan moeten 
sluiten bij het kennisbeleid van een organisatie (zie paragraaf 4.2.3).  (3.  Kruizinga en 
Van Heijst, 2005)

Uit veel organisaties is intranet al niet meer weg te denken, maar zoals werd aangegeven 
worden  lang  niet  alle  mogelijkheden  die  een  intranet  kan  bieden  benut.  De 
intranetpagina is dan een nieuwspagina waarop af en toe een nieuwe informatie over de 
organisatie geplaatst wordt. Volgens Kruizinga en Van Heist (3. Kennisinfrastructuur; de 
ruggengraat van de lerende organisatie, 2005) kan intranet een uitstekende plek zijn als 
leeromgeving. Zij geven in aan hoe leermomenten gecreëerd kunnen worden met behulp 
van  deze  universele  drager  van  diensten.  Zo  kan  men  met  behulp  van  korte 
videofilmpjes collega’s voordoen hoe met bepaalde apparatuur moet worden omgegaan. 
Ook  zouden  er  learning  stories  van  medewerkers  op  het  intranet  geplaatst  kunnen 
worden waarin zij vertellen wat hun ervaringen met bepaalde trajecten zijn geweest en 
welke  ervaringen  zij  daarbij  hebben  opgedaan.  Als  laatste  zouden  medewerkers  een 
bedrijfsopleiding kunnen volgen vanaf de werkplek

Bij het inrichten van een dergelijke elektronische leeromgeving is het raadzaam om niet 
alleen te werken met de IT-afdeling. Afdelingen communicatie, opleiding en training zijn 
minstens even belangrijk voor het bieden van kennis op de werkplek.

Succesfactoren voor kennismanagement 16-4-20083



Eindscriptie Niek Marsman

Attenderingsdiensten
Attenderingsdiensten zijn een mogelijkheid om medewerkers op de hoogte te houden van 
interessante  ontwikkelingen  op  hun  vakgebied.  Het  is  een  soort  kennisabonnement: 
gebruikers worden abonnee op bepaalde kennisgebieden waarvan men dan regelmatig 
berichten ontvangt. Zo krijgt men pro-actief informatie toegezonden met behulp van de 
zogenaamde push technology, bijvoorbeeld over een nieuw project, de concurrentie, een 
nieuwe medewerker, een cursus of geleerde lessen.

Uniformiteit
Organisaties zijn voor een goede informatie-uitwisseling gebaat bij een bepaalde mate 
van uniformiteit. Het is bijvoorbeeld prettig als iedereen in de organisatie gebruik maakt 
van  dezelfde  templates.  Dit  betekent  dat  geschreven  stukken  snel  kunnen  worden 
hergebruikt.  Daarnaast  zouden  er  ook  afspraken  moeten  zijn  over  het  kiezen  van 
bestandsnamen. Het kan veel tijd schelen indien men Word-bestanden (of Excel, Paint of 
Powerpoint-bestanden) een relevante naam geeft,  een versienummer en projectnaam 
geeft.  Bijvoorbeeld:  evaluatierapport_v1.2_reorganisatie_fortis.doc.  Dit  voorkomt 
onnodig zoekwerk naar eigen bestanden, maar ook (indien gebruik gemaakt wordt van 
gedeelde schijven of document management systemen) dat collega’s zich een ongeluk 
zoeken naar bestanden of elk documentje moeten openen (denk aan bestandsnamen als 
“rapport_pietje.doc”, “inleiding.doc”, etc.). Versiebeheer is sowieso belangrijk. In steeds 
meer applicaties zit standaard al de mogelijkheid tot versiebeheer, er wordt alleen nog te 
weinig gebruik van gemaakt. Goed versiebeheer voorkomt dat werk dubbel gedaan wordt 
omdat  mensen  zitten  te  werken  in  een  oudere  versie  of  dat  verschillende  mensen 
tegelijkertijd in hetzelfde stuk aan het werk zijn. 

Lessons Learned
Lessons learned is een begrip wat men steeds vaker zal tegenkomen in combinatie met 
kennismanagement.  Lessons  learned  (geleerde  lessen)  slaat  op  de  ervaring  die  is 
verkregen  bij  het  uitvoeren  van  een  project.  Of  dit  nou  een  migratietraject  is,  een 
implementatietraject of het positioneren van een nieuw product in de markt maakt niet 
uit.  Bij  alle projecten wordt ervaring opgedaan; sommige zaken gingen goed, andere 
gingen fout. Indien de verkregen ervaring verloren gaat dan kan dit leiden tot herhaling 
van  steeds  dezelfde  fouten.  Daarom  is  het  van  belang  dat  deze  ervaring  wordt 
opgeslagen en ontsloten, zodat anderen in de organisatie ook kunnen profiteren van de 
opgedane  ervaring.  Zie  ook  het  kader  “het  wiel  niet  telkens  opnieuw uitvinden”  op 
bladzijde 14.

Bij  het  implementeren van een lessons  learned architectuur  is  het  zaak goed  na  te 
denken over de ‘ontvankelijkheid’ van de architectuur. Moeten werknemers zelf en pro-
actief hun geleerde lessen aanbieden aan de architectuur (push)? Of wordt een speciale 
organisatie in het leven geroepen om geleerde lessen in de organisatie te traceren (pull)? 
Dit laatste kan bijvoorbeeld door kennis-facilitators (door sommigen wel kennisstewards 
genoemd) langs werk- en projectgroepen te laten gaan, op zoek naar geleerde lessen. 
Ook het (automatisch) scannen van electronische discussiegroepen is een methode voor 
het  ‘oppikken’  van lessons  learned.  Bij  het  verspreiden van geleerde  lessen over  de 
organisatie heeft men eveneens te maken met een keuze tussen push en pull. Bij een 
push-model  kunnen  medewerkers  bijvoorbeeld  geabonneerd  zijn  op  bepaalde 
kennisdomeinen (via broadcasting, narrow casting of personal casting technieken). Bij 
een pull-model moeten medewerkers zelf op zoek gaan naar toepasbare lessons learned. 
(3. Kruizinga en Van Heijst, 2005)

Communities
Informele contacten vormen een cruciale rol in een kennisinfrastructuur want zij fungeren 
als  katalysators  voor andere vormen van kennisontwikkeling en kennisdeling.  In veel 
gevallen zal een medewerker bijvoorbeeld een potentiële lesson learned eerst informeel 
willen  bediscussiëren  met  een  collega,  alvorens  deze  wordt  ingevoerd  in  de  lessons 
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learned architectuur. Kruizinga en Van Heijst verwachten dat met het virtueler worden 
van  organisaties,   informele  face-to-face  bijeenkomsten  steeds  belangrijker  zullen 
worden. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij chat boxes, fora en online communities 
van  nut  kunnen  zijn  als  aanvulling  op  gewone  informele  bijeenkomsten.  Hierbij  kan 
bijvoorbeeld  worden gedacht  aan  organisaties  waarbij  de  medewerkers  zich  vaak  op 
grote afstand van elkaar bevinden. Een forum kan dan een mogelijkheid zijn om tijd en 
plaatsonafhankelijk vragen te deponeren en antwoorden te geven. Ook kunnen discussies 
op fora een creatieve bijdrage leveren aan kennisontwikkeling. Een ander voordeel van 
een online forum is dat rangen en standen minder gelden, medewerkers kunnen zich 
vrijer voelen om hun mening te ventileren. Iets wat zij rechtstreeks misschien niet zo 
snel  zouden  doen.  Voorwaarde  voor  een  succesvol  forum  is  wel  dat  het  over  een 
behoorlijk  aantal  actieve leden beschikt.  Indien medewerkers weken moeten wachten 
voordat iemand reageert op een vraag of stelling zal enthousiasme voor het gebruik van 
het forum snel teruglopen.

Research & Development
Traditionele organisaties hebben de kennis-ontwikkelfunctie vaak gedelegeerd naar een 
specifieke afdeling: Research & Development. R&D-afdelingen vormen meestal een eiland
binnen de organisatie: de medewerkers hebben weinig contact met andere afdelingen. 
Dit leidt er onder andere toe dat er weinig inzicht is in de wensen van klanten. Onderzoek 
en  ontwikkeling  zijn  dan  ook  vaak  meer  gedreven  door  de  interesses  van  R&D-
medewerkers dan door de kennisbehoefte van de organisatie. Deze ivoren toren situatie 
wordt vaak nog versterkt door een sterk “not invented here”-syndroom. Om deze situatie 
te doorbreken moeten de contacten tussen de R&D-afdeling en de rest van de organisatie 
worden  geïntensiveerd.  R&D-medewerkers  moeten  meer  inzicht  krijgen  in 
kennisbehoeften en andere medewerkers moeten meer inzicht krijgen in de activiteiten 
van R&D. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan via webpagina’s waarop informatie wordt 
gegeven over R&D, en waar andere medewerkers op kunnen reageren. Op deze wijze 
wordt de gehele organisatie betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe kennis.
(3. Kruizinga en Van Heijst, 2005)

Document Management Systemen
Document Management Systemen (voortaan DMS) zijn applicaties die ervoor zorgen dat 
de  documenthuishouding  van  een  organisatie  op  orde  blijft.  Een  DMS  kan  work-
flowfuncties bevatten, full-text zoekmogelijkheden in de database en een archieffunctie. 
De  werking  van  een  DMS  kan  het  beste  worden  uitgelegd  aan  de  hand  van  een 
voorbeeld.

De provincie Flevoland is twee jaar geleden begonnen met de invoering van een DMS. 
Inmiddels is het systeem geïmplementeerd en werken alle medewerkers van de provincie 
met het DMS Hummingbird. Dit werkt als volgt. Alle binnenkomende post wordt gescand 
in  de  scanstraat.  Eenmaal  digitaal  worden  hier  extra  gegevens  aan  toegevoegd, 
bijvoorbeeld enkele trefwoorden, datum, NAW-gegevens van afzender en het stuk krijgt 
een passende naam. Vervolgens wordt er gekeken waar het stuk naar toe moet. Als het 
een nieuwe zaak betreft wordt een nieuwe zaakmap aangemaakt en wordt de zaakmap 
doorgezet naar de verantwoordelijke beleidsmedewerker. Deze kan de taak accepteren, 
terugsturen of doorzetten als  de taak is  afgedaan.  Indien het  een document bij  een 
bestaande zaak hoort wordt het aan de bestaande zaakmap toegevoegd. Medewerkers 
kunnen zelf geschreven stukken (digital born) ook direct in een zaakmap plaatsen. Het 
doorzetten, terugsturen of afdoen van zaken is een stukje work-flow management wat 
ervoor  zorgt  dat  op  elk  moment  duidelijk  is  onder  wiens  hoede  een  document  zich 
bevindt. 

Documenten die in het DMS zijn geplaatst zijn op verschillende manieren terugvindbaar. 
Er kan bijvoorbeeld zowel op trefwoorden als full-text gezocht worden. Daarnaast zijn er 
nog  diverse  velden  waarop  het  stuk  teruggevonden  kan  worden.  Wanneer  een  stuk 
gevonden is,  kan het  direct  opgeroepen en gelezen worden.  Indien er  gewerkt  gaat 
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worden met het document dan wordt het gelocked (zodat niet iemand anders er tegelijk 
mee aan de slag kan) en wanneer het werk klaar is wordt het opgeslagen als een nieuwe 
versie. Documenten kunnen ook geprint worden zodat niet alles vanaf een beeldscherm 
gelezen  hoeft  te  worden.  Overigens  is  er  wel  een  beveiliging  aangebracht  door 
verschillende autorisaties te verlenen aan afdelingen, niet iedereen hoeft overal toegang 
toe  te  hebben.  Zo  hoeft  een  afdeling  Milieubeheer  (MB)  geen interne  stukken  in  te 
kunnen zien van Personeel en Organisatie (P&O).

Als laatste stap in het informatieverwerkingsproces worden stukken die zijn afgedaan 
aangeboden aan het archief. Deze plaatsen de documenten in de recordmanagement-
omgeving. Documenten worden daarbij geplaatst in een document structuurplan (DSP). 
De  documenten  worden  hierin  ingedeeld  naar  proces  waarbij  per  proces  een 
bewaartermijn is aangegeven. Dit voorkomt dat stukken te snel worden vernietigd, maar 
ook dat stukken te lang bewaard blijven. 

Een DMS kan ervoor zorgen dat alle medewerkers tijd en plaatsonafhankelijk toegang 
hebben tot alle informatie. Daarnaast zijn stukken zijn eenvoudig terugvindbaar. Raakten 
vroeger stukken wel eens zoek bij hun weg door de organisatie; nu is duidelijk waar het 
stuk zich bevindt en wie het stuk onder zijn hoede heeft. In de laatste levensfase van het 
document verdween het in het archief. Wilde een medewerker het stuk inzien dan moest 
het  stuk  nauwkeurig  omschreven  worden  in  een  verzoek  aan  het  archief.  Die  het 
vervolgens gingen proberen op te zoeken. In de digitale omgeving kunnen medewerkers 
dit zelf doen, hetgeen de drempel om oude informatie op te vragen aanzienlijk verlaagd. 

Archief
Eén  van  de  belangrijkste  redenen  voor  kennismanagement  is  het  voorkomen  van 
kennisverlies.  Voor  sommige  vormen van kennis,  met  name kennis  die  op papier  is 
vastgelegd,  kan  dit  in  de  vorm  van  archivering.  Het  archief  fungeert  als  een 
verzamelplaats voor kennis en zorgt ervoor dat er geleerd kan worden van het verleden. 
Elke organisatie heeft wel één of ander archief. Wat wordt opgeslagen in het archief kan 
echter sterk variëren. Voor sommige, met name kennisintensieve organisaties  zijn de 
archieven de schatkamer van de organisatie. Het gebruiken van de archieven is in dit 
soort organisaties dan ook een vast onderdeel van de normale werkprocessen. Hierbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan persbureaus of advocatenkantoren. In de meeste 
organisaties  worden  de  archieven  echter  weinig  gebruikt.  Er  wordt  wel  informatie 
opgeslagen,  maar  lang  niet  altijd  alle  informatie.  Bovendien  wordt  er  heel  weinig 
informatie teruggezocht. De oorzaak van het probleem is eenvoudig te vinden. Kennis is 
nodig  op  de  werkplek.  Indien  een  medewerker  er  niet  op  de  werkplek  over  kan 
beschikken,  zal  hij  proberen om de taak uit  te voeren zonder deze kennis.  Alleen in 
gevallen waarin dit echt niet mogelijk is zal gebruik worden gemaakt van het archief.

Met behulp van intranet-technologie kan het archief beschikbaar worden gemaakt op de 
werkplek (zie hiervoor ook de kopjes Intranet en DMS). De medewerker heeft toegang 
tot de kennis en informatie op het moment en op de plaats waar deze nodig is. Zo’n 
systeem dat de archieven naar de werkplek brengt wordt ook wel een corporate memory 
genoemd. 

Voor  het  zoeken  in  dergelijke  corporate  memories  bestaat  tegenwoordig  extreem 
krachtige  software.  Naast  het  vereenvoudigen  van  het  opzoeken  van  kennis  in  de 
archieven, heeft een corporate memory als bijkomende voordeel dat het de invoer van 
nieuwe kennis en informatie mogelijk maakt op de werkplek. Het onderhoud en up-to-
date  houden  van  het  corporate  memory  wordt  daarmee  een  gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de organisatie. (3. Kruizinga en Van Heijst, 2005)

Ideeënbus
De ideeënbus is een middel om kennis die ontwikkeld is op de werkvloer te verzamelen 
en -eventueel- te gebruiken om het functioneren van de organisatie te verbeteren. De 
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ideeënbus  kan gezien  worden als  een kennis-drainagesysteem dat  er  voor  zorgt  dat 
ideeën, waar ze ook vandaan komen, opgenomen worden in kennisstroom. (3. Kruizinga 
en Van Heijst, 2005)

Kennisloket en helpdesk
In sommige organisaties is een speciale afdeling verantwoordelijk voor het afhandelen 
van interne kennisvragen. Wanneer medewerkers er achter komen dat zij meer kennis 
nodig hebben over een bepaald onderwerp gaan ze hiermee naar het kennisloket. Indien 
mogelijk  wordt  de  vraag  direct  beantwoord.  Als  dit  niet  mogelijk  is  onderneemt  de 
kennisloket-afdeling actie om deze kennis te vergaren.

Kennisloketten  (ook  wel  expertise-centra  of  support  centers genoemd)  worden  vaak 
gebruikt  in het kader van productondersteuning.  Indien bij  verkooppunten problemen 
optreden die niet lokaal kunnen worden opgelost, worden deze doorgespeeld naar het 
kennisloket. In veel gevallen kan een vraag die terechtkomt bij een kennisloket direct 
worden beantwoord. Hetzij omdat het niet gaat om een echt probleem, hetzij omdat het 
probleem al eerder was gerapporteerd en uitgezocht. Alhoewel het beantwoorden van 
deze vragen niet veel tijd behoeft te kosten, wordt door het hoge aantal ervan toch een 
grote werkdruk gelegd op kennisloketten. Dit gaat ten koste van de tijd die beschikbaar 
is  voor  echte  calamiteiten.  Sommige  organisaties  zijn  daarom  begonnen  met  het 
implementeren van elektronische  helpdesks.  Deze kennis-technologische toepassingen 
werken veelal op basis van de 80/20 regel: tachtig procent van de vragen zijn standaard
en kunnen automatisch worden afgehandeld (de FAQ, ofwel Frequently Asked Questions). 
De andere twintig procent worden doorgesluisd naar menselijke experts. Met behulp van 
een intranet kan zo’n elektronische vraagbaak direct toegankelijk worden gemaakt vanuit 
de werkplek van de kenniswerkers. Zo wordt de belasting van helpdesk-medewerkers 
zoveel mogelijk gereduceerd.

Een helpdesk is vergelijkbaar met een kennisloket, maar is gericht op de uitwisseling van 
kennis met klanten. Enerzijds fungeert de helpdesk als een service naar de klanten toe, 
maar de kennisstroom is in twee richtingen. De vragen, klachten en opmerkingen van 
klanten  bevatten  belangrijke  informatie  over  producten.  Deze  kennis  kan  worden 
gebruikt om producten en processen binnen de organisatie te verbeteren. (3. Kruizinga 
en Van Heijst, 2005)

Opleidingsprogramma
Steeds meer organisaties realiseren dat het noodzakelijk is om medewerkers voortdurend 
bij  te scholen.  Soms wordt  dit  uitbesteed aan gespecialiseerde instellingen.  Bij  grote 
bedrijven ziet men echter ook vaak dat dit in eigen hand wordt gehouden. (3. Kruizinga 
en Van Heijst, 2005)

Organisaties die investeren in opleidingen voor medewerkers willen zeggenschap over de 
inhoud en kwaliteit van die opleidingen. Steeds meer organisaties gaan ertoe over om 
zogenaamde corporate universities in te stellen. Dit zijn opleidingsinstituten die onder de 
vlag van de eigen organisatie opleidingen aanbieden die passen bij de kennisbehoefte 
van de organisatie. Via deze instituten kunnen organisaties curricula bepalen waarvan zij 
zelf vinden dat ze bijdragen aan het kennisbeleid. Bovendien is men in staat om zowel 
theorie en praktijk aan te bieden (men bevindt zich immers in een ‘echte’ leeromgeving), 
iets  dat  in  het  traditionele  onderwijs  vaak onvoldoende  is  uitgewerkt.  Met  corporate 
universities verkrijgen organisaties de mogelijkheid om gestalte te geven aan “education 
permanente”  zonder  daarbij  het  bedrijfsdoel  uit  het  oog  te  verliezen.  Corporate 
universities  bestaan  in  verschillende  gedaanten:  van  virtuele  organisaties  die  via 
elektronische  weg  onderwijs  aanbieden,  tot  volledig  toegeruste  instituten,  speciaal 
gebouwd  voor  de  organisatie.  Het  komt  ook  veelvuldig  voor  dat  organisaties  een 
strategische alliantie aangaan met opleiders, waarbij opleiders maatwerk leveren voor de
organisatie. In de Verenigde Staten bestaan al meer dan 1000 van dit soort corporate 
universities. (3. Kruizinga en Van Heijst, 2005)
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Kenniskaart
Het ontsluiten van wie wat weet in een organisatie is voor veel organisaties een moeilijke 
opgave. De telefoonlijst waarin naam, afdeling, kamernummer en telefoonnummer staan 
is vaak het enige formele instrument om te ‘navigeren’ door de eigen organisatie. Een 
corporate  memory  kan  van  dienst  zijn  bij  het  ontsluiten  van  kennis  op  basis  van 
kennisgebied en niet op basis van de iemands naam. Persoonlijke kennisprofielen kunnen 
onderdeel vormen van de kenniskaart van de organisatie,  zodat men direct de juiste 
personen kan vinden om een bepaald probleem op te lossen, zonder dat men hun naam 
kent. In het netwerkmodel voor de kennisinfrastructuur is het heel goed mogelijk dat 
deze personen ook buiten de eigen organisatie werkzaam zijn: zo is men snel in staat om
voor  een bepaalde  opdracht  het  juiste  team samen te  stellen.  (3.  Kruizinga  en Van 
Heijst, 2005)

4.3.3 Werkomgeving
Het blijkt voor organisaties erg moeilijk te zijn om medewerkers actief mee te laten doen 
aan kennismanagement, bijvoorbeeld door kennis op te slaan en te delen. Er zijn echter 
wel een aantal instrumenten om mensen hierin te motiveren en te ondersteunen. Zoals al 
eerder in paragraaf 3.3.3 is aangegeven zou een organisatie ervoor kunnen zorgen dat 
de werkomgeving kennisdeling ondersteunt. Indien dit op een subtiele manier gebeurt 
dan  ontstaat  kennisdeling  als  het  ware  vanzelf  zonder  dat  medewerkers  zich  ervan 
bewust  zijn.  Weggeman (7.  Kennismanagement:  de praktijk,  2002)  heeft  een aantal 
aanbevelingen over de inrichting van de werkomgeving:

- Zorg ervoor dat  kenniswerkers overal  in  de gebouwen, in  vergaderruimten en 
kantines hun laptop kunnen inpluggen op intranet en internet;

- Iedereen heeft  een mobiele  telefoon;  men belt  naar  mensen,  niet  meer  naar 
kamers;

- Bij de inrichting van de gebouwen zijn eerst de koffie-corners gepland waarna 
bezien werd welke groepen daar het beste omheen gehuisvest konden worden;

- Er is een in het gebouw geïntegreerd grand-café met een lichtkrant waarop de 
bezoekers elkaar vragen kunnen stellen;

- De campus is 7x24 uur open en verlicht;
- Het wordt normaal gevonden dat op alle uren van de dag groepjes kenniswerkers 

rond de vijver wandelen;
- Er zijn chill out-rooms, stilte centra en kinderdagverblijven;
- Er  is  een  permanente  ‘tentoonstelling’  van  innovatieve  ideeën  en  prototypen, 

voorzien van mogelijkheden om te communiceren met de bedenkers ervan;
- Overal  hangen  monitors  die  seminars  en vergaderingen  aankondigen  die  voor 

iedereen toegankelijk zijn;
- Er zijn gedecentraliseerde, uniforme desks met officemanagers voor secretariële 

facilitaire dienstverlening;
- Directieleden zitten niet bij elkaar op een chique directievloer maar hebben hun 

kamers tussen de mensen van de sector waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Bij de provincie Overijssel heeft men het provinciehuis gerenoveerd en daadwerkelijk een 
aantal van bovenstaande suggesties overgenomen. Overal in het gebouw is er internet 
en  intranettoegang.  Alle  medewerkers  hebben  een  eigen  mobiele  telefoon  die  zij  ’s 
ochtends uit de lader nemen en aan het eind van de dag weer in de lader plaatsen. De 
koffie-corners zijn centraal geplaatst met diverse afdelingen eromheen. Dit zorgt ervoor 
dat de koffie-corner een ontmoetingsplaats is geworden alwaar, behalve over sport en 
het  weer,  vaak over  werk gepraat  wordt  (kennisdeling).  Daarnaast  wordt  er  gebruik 
gemaakt van flexplekken binnen afdelingen, zodat mensen veel rouleren en dan naast 
andere mensen komen te  zitten.  De  managers  zitten  op de afdeling  zelf,  tussen de 
mensen.  Verder  zijn  overal  in  het  gebouw  kleine  vergaderruimtes  geplaatst,  waar 
iedereen terecht kan om te overleggen. 
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Navraag leerde dat men bij de provincie erg enthousiast was over de nieuwe inrichting 
van het provinciehuis en men was van mening dat deze inderdaad had bijgedragen aan 
een betere kennisdeling. Er was nog geen onderzoek naar deze positieve effecten gedaan 
maar  het  feit  dat  de medewerkers  unaniem positief  waren werd als  een goed teken 
beschouwd. 

4.4 Cultuur
De organisatiecultuur is de bindende kracht van een organisatie.  Het gaat hierbij  om 
gemeenschappelijke  normen  waarden,  opvattingen  en  omgangsvormen  van  de 
medewerkers. Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur die bestaat uit een verzameling 
van geschreven en ongeschreven regels. De organisatiecultuur bepaalt wat 'done' en 'not 
done' is.

De cultuur van een organisatie bestaat uit verschillende lagen. Geert Hofstede (1991) 
heeft het de verschillende lagen van het concept cultuur omschreven in de volgende (4) 
begrippen: waarden, rituelen, helden en symbolen. In afbeelding 4 is in het ‘ui’-diagram 
te  zien  dat  de  waarden  de  diepste  lagen  van  een  cultuur  vertegenwoordigen,  de 
symbolen de meest oppervlakkige laag vormen, met daar tussenin de helden en rituelen. 
Onder  symbolen worden  gebaren,  afbeeldingen  of  voorwerpen  verstaan  die  alleen 
begrepen worden door de leden van een bepaalde cultuur. Helden zijn personen (levend 
of dood, echt of fictief) wier eigenschappen in een cultuur hoog in aanzien staan en die 
daarom als gedragsmodellen fungeren. Rituelen zijn collectieve activiteiten die technisch 
overbodig zijn en ter wille van zichzelf verricht worden omdat ze binnen een cultuur als 
sociaal essentieel beschouwd worden. Waarden zijn sterk aan gevoelens gerelateerd en 
veroorzaken een collectieve neiging om een bepaalde gang van zaken boven een andere 
te verkiezen. Waarden zijn gevoelens met een richting, die betrekking hebben op slecht 
tegenover goed,  vuil  tegenover  schoon,  lelijk  tegenover  mooi,  onnatuurlijk  tegenover 
natuurlijk; abnormaal tegenover normaal, paradoxaal tegenover logisch, en irrationeel 
tegenover  rationeel.  (14.  Diepeveen,  2005).  Hoe  dieper  in  de  ui,  hoe  lastiger  deze 
cultuurlaag is te veranderen. 

Organisatieveranderingen  (zoals  de  implementatie  van 
kennismanagement) lopen vaak op de organisatiecultuur 
vast.  Tegelijkertijd  is  deze  organisatiecultuur  ook  een 
fundamentele voorwaarde voor een verandering. Het is 
verstandig  om  eerst  te  bepalen  welke  cultuur  een 
organisatie kent, zodat vervolgens kan worden gekeken 
welke sterke en zwakke punten van de organisatie benut 
kunnen  worden  bij  het  implementeren  van  kennis-
management. Hiertoe ontwikkelde Hofstede een cultuur-
model  dat  bestaat  uit  zes dimensies.  Met  behulp  van 
deze cultuurdimensies is het mogelijk globaal te bepalen 
welke cultuur een organisatie kent. Voor uitleg over de 
zes  dimensies  van  het  cultuurmodel  wordt  verwezen 
naar (14. Diepeveen, 2005)

Mocht er toch een cultuurverandering nodig zijn, dan zijn er een aantal hulpmiddelen die 
een  organisatie  kan  gebruiken  om deze  verandering  te  bewerkstelligen.  Dit  is  geen 
gemakkelijk proces en kost veel tijd, maar een bedrijfscultuur kan worden veranderd. 
Skyrme (32. The 3Cs of knowledge sharing,  2002) noemt een aantal  activiteiten  die 
gebruikt  kunnen  worden  voor  een  cultuurverandering  die  noodzakelijk  is  voor  het 
implementeren van kennismanagement:

• Een  cultuur-audit  houden,  waarbij  vragenlijsten  worden  ingevuld,  interviews 
worden  afgenomen  en  teamsessies  worden  belegd  in  een  doorsnede  van  de 
organisatie. Dit kan helpen in het bepalen of (en wat) het verschil is tussen de 
gewenste cultuur en de feitelijke cultuur. Ook is het zaak te onderzoeken of er 
sub-culturen heersen die misschien conflicteren met de hogere doelen. Kunnen we 
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bepalen  welk  gedrag  en  welke  waarden  een  belemmering  vormen  voor 
kennisdeling. Van welke mensen zou het gedrag zeker moeten veranderen?

• Leg ongewenst gedrag bloot. Als je mensen identificeert die kennis onnodig voor 
zichzelf houden daag ze dan uit om die kennis te delen.

• Betrokkenheid.  De  beste  kennisdeling-culturen  bestaan  eruit  dat  de  mensen 
geloven  dat  hun  kennis  wordt  gerespecteerd,  op  waarde  geschat  en  gebruikt 
wordt voor het nemen van beslissingen.

• Gebruik rolmodellen. Identificeer de mensen in je organisatie wiens gedrag een 
voorbeeld kan zijn voor anderen. Prijs dit en maak het publiek. Zorg dat zij in 
wisselende groepen werken zodat hun voorbeeldgedrag door velen wordt gezien.

• Houd  Team-building  sessies  en/of  organisatie  ontwikkelingsbijeenkomsten. 
Besteed op reguliere teambijeenkomsten tijd aan het begrijpen en verbeteren van 
interne  processen.  Veel  bijeenkomsten  zijn  gericht  op  taken  en  output  maar 
slagen er niet in een succesvol resultaat te bereiken. 

• Zet beloningen en erkenning om goed (team-)gedrag  te  ondersteunen,  teveel 
bonusregelingen zijn  gebaseerd op anciënniteit  of  individuele  deskundigheid  in 
plaats van op teamdoeltreffendheid.

• Verander mensen. Verplaats de kennisdelers. Zorg dat er industriële psychologen 
en gedragsdeskundigen in je organisatie zijn. Ontsla een paar bazen, uiteindelijk 
is  het  toch de  kwaliteit  van leidinggevenden  die  het  inzetten van alle  andere 
technieken van cultuurverandering tot een succes moet maken.

4.4.1 Communicatie
Een belangrijk onderdeel van cultuur is communicatie.  Hoe verloopt de communicatie 
tussen  de  leiding  van  de  organisatie  en  de  medewerkers?  Hoe  communiceren  de 
medewerkers  onderling  met  elkaar?  Hoe  worden  verandertrajecten  (zoals  een 
implementatietraject voor kennismanagement) gecommuniceerd naar de betrokkenen? 

Implementatie kennismanagement
Open en eerlijke communicatie over de doelstellingen, motieven en consequenties van 
kennismanagement duren het langst. Kennis is een belangrijke basis voor de positie van 
medewerkers  en  angst  voor  verlies  daarvan  maakt  het  vaak  moeilijk  om een  open 
communicatie  te  krijgen.  Bij  het  communiceren  over  kennismanagement  moet 
voorkomen  worden  dat  het  verzandt  in  allerlei  jargon  en  wollige  doelstellingen. 
Communiceer bij voorkeur wat je wilt bereiken; effectieve productontwikkeling door beter 
leren van de klant, lagere kosten door hergebruik van kennis over de vestigingen heen, 
snellere innovatie door slimme bundeling van expertise. Zorg dat de boodschap helder en 
tastbaar  is  en  voorkom  slogans  als  “We  gaan  aan  kennismanagement  doen!”  (26. 
Kingma et al, 2004)

Klimaat van openheid
Het is belangrijk dat er een juist organisatorisch klimaat aanwezig is, dat mensen in staat 
stelt  om kennis te creëren, te delen en te gebruiken. Een klimaat van openheid kan 
volgens  Choo  (1995)  het  gedrag  van  mensen  zodanig  beïnvloeden  waardoor  zij 
openstaan voor onbekende zaken en gestimuleerd worden om te experimenteren; zo’n 
klimaat bevordert nieuwsgierigheid,  onderzoek, dialoog, creativiteit  en het nemen van 
risico’s. Het stimuleren van deze conditie kan plaatsvinden bijvoorbeeld door na te gaan 
of problemen, fouten en ‘lessons learned’ gedeeld worden of dat dit in de organisatie 
verborgen blijft en dit vervolgens te verbeteren. (8. Van den Brink en Sol, 2004)

Informele bijeenkomsten
Naast de normale vergaderingen worden in veel organisaties ook regelmatig informele 
bijeenkomsten gehouden, waarbij de medewerkers ‘bij kunnen praten’. Hierbij moet niet 
alleen  worden  gedacht  aan  uitjes  met  de  personeelsvereniging,  maar  ook  aan  de 
toevallige  gesprekken  tijdens  de  lunchpauze  of  bij  de  koffieautomaat.  Dit  soort 
bijeenkomsten is uitermate belangrijk voor de distributie van kennis door de organisatie 
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en  voor  het  vormen  en  onderhouden  van  persoonlijke  relaties,  het  ‘sociale 
kennisnetwerk’. (3. Kruizinga en Van Heijst, 2005)

Barrières 
Diepeveen (15. Voorwaarden voor de invoering van KM bij ICCO, 2005) noemt een aantal 
barrières op het gebied van communicatie voor het delen van kennis:

• Het (voor anderen) onbruikbaar achten van bepaalde kennis;
• Niet weten wie behoefte heeft aan welke kennis; de kennis ligt te gevoelig of is te 

specifiek;
• Onduidelijkheid over wie bepaalde kennis bezit of waar die kennis is opgeslagen.

In deze gevallen is er dus onvoldoende besef van wat de kennisbehoeften van anderen 
zijn en wie over welke kennis beschikt. Kennismanagement is ook het maken van een 
match  tussen  aangeboden  en  gevraagde  kennis.  Dit  kan  alleen  indien  informatie-
behoeften en informatieaanbod helder zijn en goed gecommuniceerd worden.

• Het ontbreken of disfunctioneren van technische middelen voor kennisoverdracht.
• Kennis is ongestructureerd opgeslagen door disfunctioneren van kennissystemen;

In dit geval belemmert de techniek een goede kennisoverdracht.  Het gaat mis bij de 
opslag van kennis en bij de uitwisseling. De elektronische communicatie laat te wensen 
over. Zie ook paragraaf 4.3.2 informatievoorziening.

• Angst voor onoordeelkundig gebruik van de over te dragen kennis;
• Angst voor verlies van macht of status; geen of (te) weinig affiniteit hebben met 

andere mensen.
Hier speelt angst een rol, de angst dat kennis in verkeerde handen valt, maar ook de 
angst dat kennishouder macht zou verliezen indien hij of zij niet langer de enige is die 
over bepaalde kennis beschikt. Als deze barrière speelt in de organisatie dan is het zaak 
dit tijdig te herkennen en in te grijpen. Door eerlijk en open uitleg te geven over de 
doelstellingen van kennismanagement zullen medewerkers overtuigd moeten worden van 
het nut. Zij moeten zich afkeren van het credo: “kennis is macht”. 

• Moeite hebben met het  vinden of  vragen naar kennis,  waardoor men het  zelf 
nogmaals gaat ontwikkelen;

• Geen  behoefte  aan  nieuwe  kennis,  de  professional  gebruikt  liever  zijn  oude 
vertrouwde kennis.

In beide gevallen kiest men voor de gemakkelijke weg, iemand gaat liever zelf aan de 
slag dan hulp te moeten vragen aan collega’s of men vertrouwt op routine omdat anders 
eerst naar kennis gezocht moet worden. Het kiezen van de weg met de minste weerstand 
is voor mensen een tweede natuur. Het zou mooi zijn als het vanzelfsprekend was om bij 
een opdracht eerst met collega’s te overleggen over een mogelijke aanpak. 

• Miscommunicatie, de aanbieder en vrager van kennis spreken een verschillende 
taal.

Dit  kan  letterlijk  een  andere  taal  zijn,  hetgeen  bij  internationale  bedrijven  kan 
voorkomen, maar ook figuurlijk  een andere taal.  In het tweede geval zou je kunnen 
denken  aan  een  IT-specialist  die  een  technisch  probleem  moet  uitleggen  aan  een 
boekhouder. De barrière is dan vaak te groot, er zou dan eigenlijk een tussenpersoon 
moeten zijn die de technische taal kan omzetten in lekentaal. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de functie van een informatie analist.

Diepeveen (15. Voorwaarden voor de invoering van KM bij ICCO, 2005) is van mening 
dat bovenstaande barrières kunnen en moeten uit de weg geruimd worden door goede 
communicatie over de juiste afspraken met betrekking tot systemen, processen, IT en 
cultuurissues.

4.4.2 Samenwerking
In paragraaf 3.4.2 kwam de succesfactor Co-opetition al aan bod. Een begrip bedacht 
door Skyrme (32. The 3Cs of knowledge sharing, 2002). Het is een samentrekking van 
de  woorden  coöperatie  (samenwerking)  en  competitie.  Skyrme  noemt  een  aantal 
voorwaarden die een organisatie in acht moet nemen om zowel een goede samenwerking 
als een zekere mate van competitie te kunnen laten ontstaan.
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• Kies in de beginstadia van een project (bijvoorbeeld ontwikkeling van een nieuw 
product) voor verschillende manieren om het aan te pakken. Laat verschillende 
concurrerende projecten lopen met hetzelfde doel, maar zorg daarbij wel dat er 
mechanismen zijn om de teams kennis te laten uitwisselen. Daag de teams uit en 
moedig ze aan, wissel mensen onderling uit en laat de teams elkaar beoordelen.

• Houd benchmarks (vergelijkende proeven) van de interne processen en vergelijk 
die  met  andere  organisaties  en  leveranciers.  Moedig  ze  aan  om  naar 
verbeteringen te streven door van elkaar te leren.

• Introduceer  competities  in  de  organisatie.  Zoals  bijvoorbeeld  “Kenniskampioen 
van het jaar”, of een “beste innovatie-team bokaal”. Nodig iedereen uit voor dit 
soort huldigingen.

• Zorg voor competitie door doelen en uitdagende targets te stellen. Dit kunnen 
interne targets zijn maar ook targets ten opzichte van de concurrentie.

Skyrme geeft als laatste wel mee dat het belangrijk is om de ‘verliezende’ partij in dit 
soort competities mee te laten delen in het succes. Vier het behaalde succes en zorg dat 
ook zij zich deel voelen uitmaken van een winnend team (de organisatie).

Gemeenschappen
Van den Brink en Sol (8. Het mogelijk maken van kennismanagement, 2004) zijn van 
mening dat een organisatie teamwork, ‘communities of practice’ en andere vormen van 
sociaal leren dient te stimuleren. Zulke gemeenschappen worden veelal gevormd door 
individuen  uit  verschillende  onderdelen  van  de  organisatie  die  een  sterk  gevoel  van 
saamhorigheid  kennen  en  gemotiveerd  zijn  om  hun  gemeenschappelijke  doelen  te 
bereiken.  Een  gemeenschap  functioneert  als  medium  voor  het  uitwisselen  van 
ervaringen,  ideeën,  meningen en gedachten.  Deze  conditie  kan gestimuleerd  worden 
door communities of practice op te richten op verschillende gebieden.

Teamwork
Teamwork is meer dan samenwerken op basis van gecompenseerd worden voor in het 
verleden ontvangen hulp of voor hulp die in de toekomst vermoedelijk nodig zal zijn. Bij 
teamwork  voeren  mensen  activiteiten  en  processen  gezamenlijk  uit,  ontwikkelen  zij 
producten met elkaar en delen zij de verantwoordelijkheid. Van den Brink en Sol (8. Het 
mogelijk maken van kennismanagement, 2004) beargumenteren dat als organisatorische 
normen en waarden teamwork tussen organisatorische functies en eenheden stimuleren, 
dat  interactie  dan  veel  meer  resulteert  in  nieuwe  kennis  en  dat  bestaande  kennis 
effectiever wordt toegepast. De conditie teamwork kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden 
door werk op projectmatige basis te laten uitvoeren door deelnemers uit verschillende 
organisatieonderdelen. 

4.4.3 Teamleren
Teamleren gaat verder waar teamwork stopt. Teamleren is een van de vijf disciplines van 
Senge.  Deze  discipline  hangt  sterk  samen  met  het  ontwikkelen  van  een 
gemeenschappelijke  visie  (paragraaf  4.2.1)  en  persoonlijk  meesterschap  (paragraaf 
4.5.2). Teamleren betreft het proces waarbij een team aaneengesmeed wordt en waarbij 
het geheel exponentieel meer wordt als de som der delen. Zo zal een team zoals Senge 
het voor zich ziet ook een veel hoger IQ hebben als wanneer de IQ’s van de individuele 
leden bij elkaar opgeteld zouden worden. 

Senge  geeft  aan  waarom  teamleren  zoveel  meerwaarde  heeft  ten  opzichte  van 
individueel leren: Het individuele leren is voor het leren van een organisatie tot op zekere 
hoogte niet relevant. Individuen kunnen de hele tijd leren zonder dat de organisatie iets 
leert.  Maar als teams leren, worden ze een microkosmos voor het leren overal in de 
organisatie. Verkregen inzichten worden in daden omgezet. Vaardigheden die ontwikkeld 
zijn  kunnen  worden  doorgegeven  aan  andere  individuen  en  andere  teams.  De 
verworvenheden van het team kunnen de toon aangeven en tot maatstaf dienen voor het 
samen leren van de organisatie als geheel.
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Teamleren  heeft  binnen  een  organisatie  drie  functies.  In  de  eerste  plaats  is  het 
noodzakelijk om ingewikkelde kwesties te doorgronden. Hiervoor moeten teams leren 
hoe ze gebruik kunnen maken van de mogelijkheid 
dat  velen  meer  kunnen  dan  één.  In  de  tweede 
plaats  is  er  de  noodzaak  voor  vernieuwende, 
gecoördineerde  actie.  In  het  team  moet  een 
verstandhouding  worden  ontwikkeld,  een  soort 
‘werkzaam vertrouwen’, waarbij ieder teamlid zich 
bewust blijft van de andere teamleden en men er 
over en weer van elkaar op aankan te handelen in 
aanvulling op elkaar. Ten derde is daar de rol die 
teamleden  spelen  voor  andere  teams.  De 
uitvoering  van  de  meeste  acties  van  topteams 
wordt  toevertrouwd  aan  andere  teams.  Op  die 
manier  kweekt  een  lerend  team  steeds  nieuwe 
lerende  teams,  doordat  het  de  praktijken  en 
vaardigheden  van  het  teamleren  verder  om zich 
heen ingang doet vinden.

Voor  teamleren  is  het  kunnen  voeren  van  een 
dialoog  erg  belangrijk.  Senge  (5.  De  vijfde 
discipline,  1990)  betoogt  dat  een  dialoog  iets 
anders is als een discussie. Bij een discussie probeert men anderen te overtuigen van 
hun standpunt, er kan een uiteindelijke ‘winnaar’ uit een discussie naar voren komen. Bij 
een echte dialoog is iedereen de winnaar. Bij een dialoog worden complexe en subtiele 
zaken op een vrije en creatieve wijze onderzocht en luistert men intens naar elkaar, 
waarbij  men  zijn  eigen  mening  opschort.  Bij  een  discussie  worden  er  verschillende 
meningen naar voren gebracht en verdedigd en is men op zoek naar de beste mening om 
de beslissingen op te baseren. Dialoog en discussie vullen elkaar aan, maar de meeste 
teams missen het vermogen om onderscheid tussen beide te maken en bewust beide 
afzonderlijk te hanteren.

4.5 Mensen
Eén van de oorzaken dat kennismanagement in organisaties niet van de grond komt ligt 
bij de mensen zelf. Het is van belang te weten welke barrières ervoor zorgen dat mensen 
niet  vol  enthousiasme  op  de  kennismanagement-wagen  springen.  De  redenen  dat 
mensen hun verworven kennis niet willen delen zijn uiteenlopend. Skyrme (32. The 3Cs 
of knowledge sharing, 2002) heeft een aantal redenen op een rijtje gezet: 

• Kennis is macht! 
Mensen denken zich onmisbaar te maken voor de organisaties wanneer zij als 
enige kennis hebben over bepaalde gebieden.

• “Not invented here”
Deze  engelse  uitspraak  komt  er  in  feite  op  neer  dat  mensen  liever  zelf  een 
oplossing vinden voor een probleem dan dat zij aan anderen hulp vragen. 

• “Is er dan behoefte aan?”
Mensen beseffen niet altijd dat kennis die zij bezitten ook erg nuttig kan zijn voor 
anderen. Men heeft niet in de gaten dat op andere plekken mensen tegen dezelfde 
problemen aanlopen of dat hun kennis (met misschien wat aanpassing) ook van 
toepassing kan zijn op een heel ander gebied.

• Gebrek aan vertrouwen
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Dialogos
Senge (1990) beschrijft dat de Grieken 
dialogos interpreteerden als een vrije 
gedachtestroom binnen een groep van 
mensen, waardoor er een niveau van 
begripsvorming ontstond dat op 
individuele basis niet bereikt zou kunnen 
worden. Door ongelimiteerde horizontale 
en verticale communicatiestromen nemen 
onderlinge relaties tussen 
organisatorische functies en eenheden 
toe. Hierdoor kan meer communicatie 
plaatsvinden tussen mensen met 
verschillende gezichtspunten waardoor 
grenzen verminderen en begripsvorming 
voor de ander toeneemt. Stimuleer deze 
conditie door mensen te trainen in het 
voeren van dialogen in plaats van 
discussies of door de bekwaamheid in 
story telling te bevorderen.
(8. Van den Brink en Sol, 2004)
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Angst  dat  men niet de krediet krijgt  voor het  aanleveren van kennis.  Iemand 
anders zou mijn idee wel eens als zijn eigen kunnen verkopen. Of wat als de 
kennis  door  iemand  anders  uit  zijn  context  wordt  gehaald  of  verkeerd  wordt 
gebruikt?

• Tijdgebrek
Als je over veel kennis beschikt zul je ook vaak druk zijn met allerlei opdrachten, 
hoe moet je dan nog tijd vinden om je kennis expliciet te maken en bijvoorbeeld 
in een lessons learned-database te stoppen?

De redenen die  hierboven worden genoemd vertonen voor  een deel  overlap  met  de 
genoemde  redenen  in  paragraaf  4.4.1  Communicatie.  Deze  redenen  kunnen  zowel 
voortkomen uit de persoonlijke overtuiging van mensen (attitude) als dat zij voortkomen 
uit de manier waarop gecommuniceerd wordt in organisaties (organisatiecultuur). Zoals 
al eerder aangegeven blijkt cultuur nauw samen te hangen met de mensen. 

4.5.1 Attitude
In paragraaf 3.5.1 is al aangegeven dat de attitude gebaseerd is op iemands persoonlijke 
normen  en  waarden  maar  ook  op  door  evolutie  geprogrammeerde  drijfveren  zoals 
reproductiedrang,  moederliefde,  behoefte  aan  veiligheid  en  sociaal  contact.  Allemaal 
aspecten van attitude die niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn door een organisatie. 
Daarnaast blijken er wel externe factoren te zijn die indirect invloed kunnen uitoefenen 
op de attitude. Zo blijken de bedrijfscultuur en sociale omgeving een rol te spelen in de 
attitude. Als een medewerker veel vertrouwen heeft in de organisatie kan dat van grote 
invloed zijn  op zijn  attitude.  Als  een medewerker  al  veel  ervaring heeft  zal  dat  zijn 
attitude ten aanzien van veranderingen positief kunnen beïnvloeden. Hij of zij is door die 
opgedane  ervaring  zelfverzekerder  dat  de  veranderingen  voor  hem  geen  problemen 
zullen opleveren. Collega’s kunnen ook een rol spelen in de attitude, denk hiervoor aan 
zaken als subjectieve norm en mentale modellen (zie paragraaf 4.5.3). 

Bovenstaande  toont  aan  dat  de  succesfactoren,  maar  ook de  componenten  erg  met 
elkaar samenhangen. Een prettige werksfeer, fijne bedrijfscultuur en aardige collega’s 
kunnen  een  bijdrage  leveren  aan  een  positieve  attitude.  Attitude  blijft  echter  een 
component die moeilijk rechtstreeks te beïnvloeden is. 

4.5.2 Persoonlijk meesterschap
In paragraaf 3.5.2 is het begrip persoonlijk meesterschap uitvoerig besproken. In deze 
paragraaf wordt getracht uit te leggen hoe persoonlijk meesterschap kan worden bereikt. 
Volgens Senge is persoonlijk meesterschap een keuze van het individu. Een organisatie 
kan hier erg veel baat bij hebben doch slechts weinig invloed op uitoefenen. Wel kan een 
organisatie zorgen dat de werkomgeving erop gericht is het maximale uit de mensen te 
halen. 

Bill O’Brien, president van Hanover Insurance is van mening dat managers een andere 
opvatting  van  hun  taak  moeten  krijgen.  Ze  moeten  het  oude  dogma  van  plannen, 
organiseren en beheren laten varen en zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid 
voor  het  leven  van  zoveel  mensen.  De  fundamentele  taak  van  een  manager  is  het 
scheppen van de voorwaarden die het mogelijk maken dat mensen een zo verrijkend 
mogelijk leven leiden.

Mensen  met  een  hoog  niveau  van  persoonlijk  meesterschap  hebben  een  groter 
engagement.  Ze nemen meer  initiatief.  Hun gevoel  voor  verantwoordelijkheid  in  hun 
werk reikt verder en gaat dieper. Daarnaast leren ze sneller. Om al die redenen zijn veel 
organisaties erop uit de persoonlijke groei van hun werknemers te bevorderen, want zij 
zijn ervan overtuigd dat hun organisatie daar sterker van zal worden.
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O’Brien geeft nog een reden om persoonlijk meesterschap na te streven: “Het streven 
naar persoonlijk meesterschap kan leiden tot een volledige persoonlijke ontwikkeling. Dit 
kan van grote invloed zijn op het persoonlijk geluk. Als we alleen voldoening zoeken in de 
dingen die we buiten ons werk doen en niet in het aanzienlijke deel van ons leven dat we 
aan  werken  besteden,  zouden  onze  kansen  om  een  gelukkig  en  compleet  mens  te 
worden, beperkt blijven.” (5. Senge, 1990)

Hoewel bovenstaande misschien zweverig mag klinken zijn er diverse bedrijven die zich 
op  bovenstaande  manier  bezig  houden  met  de  werknemers  om  zo  het  persoonlijk 
meesterschap te bevorderen. Volgens Senge (5. De vijfde discipline, 1990) laten deze 
bedrijven al jaren achtereen geweldige groeicijfers zien en zelf geloven zij dat de oorzaak 
daarvan te vinden is in de mate van persoonlijk meesterschap van hun medewerkers in 
vergelijking met dat van andere organisaties.

4.5.3 Mentale modellen
Met mentale modellen (5. Senge, 1990) worden de innerlijke denkbeelden van mensen 
bedoeld over hoe zaken in elkaar zitten.  Onze mentale modellen bepalen hoe we de 
wereld interpreteren,  maar  ook hoe we daarnaar  handelen.  In deze paragraaf  wordt 
uitgelegd  hoe  een  organisatie  met  mentale  modellen  kan  werken.  Hiervoor  zal  een 
organisatie nieuwe vaardigheden moeten aanleren maar ook vernieuwingen aanbrengen 
in  de  organisatie  die  ervoor  zorgen  dat  deze  vaardigheden  ook  geregeld  in  praktijk 
gebracht worden.

Als eerste is het belangrijk de voornaamste denkbeelden die in een organisatie heersen 
over belangrijke kwesties aan het licht te brengen. Als deze modellen namelijk niet goed 
zijn onderzocht kan een organisatie zich alleen op bekend en vertrouwd terrein kunnen 
begeven. Ten tweede is het voor organisaties van belang vaardigheden te ontwikkelen 
van het leren door persoonlijk contact. Beide disciplines zijn volgens Senge van groot 
belang.

Een hulpmiddel  om de mentale modellen van organisaties in kaart te brengen is het 
werken met scenario’s. Scenario’s dwingen managers na te denken over hun beleid onder 
verschillende  mogelijke  toekomstige  omstandigheden.  Hiermee  wordt  de  neiging  om 
onbewust uit te gaan van één soort toekomst tegengegaan. Wanneer groepen managers 
in hun mentale modellen dezelfde verscheidenheid aan toekomstmogelijkheden verwerkt 
hebben, zullen ze veranderingen in de situatie waarin ze moeten werken beter opmerken 
en beter reageren op die verandering.

De tweede vaardigheid die een organisatie zou moeten ontwikkelen is  het leren door 
persoonlijk contact. Deze vaardigheid is gebaseerd op de ideeën van Argyris (5. Senge, 
1990) en zijn collega’s die in de jaren zeventig werden ontwikkeld. Zij waren bezig met 
zogenoemde ‘actiewetenschap’, hiervoor ontwikkelden zij een theorie en methode voor 
onderzoek naar de beweegredenen van onze acties.

Volgens  Argyris  en  zijn  collega’s  zitten  wij  vast  in  een  ‘defensieve  routine’  die  ons 
mentale model afschermt van kritische blikken en op die manier ontwikkelen we een 
‘vakkundige incompetentie’. Dit kan gedemonstreerd worden in een oefening waarbij een 
eerder conflict wordt naverteld. Hierbij moet niet alleen worden aangegeven wat er werd 
gezegd,  maar  ook wat er  werd gedacht  (en niet  gezegd) tijdens  het  conflict.  Uit  de 
oefening wordt duidelijk dat iedereen bijdraagt aan het conflict door wat wordt gedacht 
maar wat niet wordt uitgesproken. Iedereen heeft al een mening over de ander en die 
mening bepaalt wat er gezegd wordt en welk gedrag vertoond wordt. 

Onder invloed van Argyris en anderen heeft Hanover Insurance  (5. Senge, 1990)  een 
aanpak  van  mentale  modellen  ontwikkeld,  te  beginnen  met  het  aanleren  van 
vaardigheden.  Door  middel  van  training,  veelvuldige  mededelingen  en  consequente 
toepassing  probeert  het  bedrijf  een  basis  te  bouwen  van  vaardigheid  in  het 
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bewustworden, tonen en openbaar toetsen van mentale modellen. Deze aanpak bestaat 
onder meer uit de volgende vaardigheden:

• Het herkennen van ‘abstractiesprongen’  (merken wanner we de sprong maken 
van observatie naar generalisatie);

• Het openbaren van de ‘linkerkolom’ (uitspreken wat we normaal niet zeggen maar 
wel denken);

• Het evenwicht bewaren tussen informeren en bepleiten (vaardigheden voor eerlijk 
onderzoek);

• Het  onder  ogen  zien  van  het  verschil  tussen  verkondigde  theorieën  (wat  we 
zeggen) en gepraktiseerde theorieën (waarnaar we handelen).

Bovenstaande maatregelen kunnen zorgen voor een bewustwording van onze mentale 
modellen en ervoor zorgen dat het een kracht gaat worden in plaats van slechts een 
versterking van de eigen mening. In zijn boek ‘De vijfde discipline’ verteld Senge nog 
veel meer over de kracht van mentale modellen. Hij is van mening dat dit een proces is 
van training, leren en onderzoek waarna mentale modellen uiteindelijk bij zullen dragen 
aan het  creëren van een lerende  organisatie.  Zaken die  het  leerproces  tegenhouden 
kunnen volgens hem ook gebruikt worden om het leerproces te versnellen. 

Van  den  Brink  en  Sol  (8.  Het  mogelijk  maken  van  kennismanagement,  2004)  zien 
mentale modellen slechts als barrières voor het delen van kennis. Zij zijn van mening dat 
de mentale modellen van medewerkers een barrière kunnen vormen voor het succes van 
kennismanagement.  Door  waardering  te  geven  kunnen prikkels  ontstaan  die  ervoor 
zorgen  dat  mensen  hun  mentale  modellen  (opgebouwd  in  traditionele  competitieve 
omgevingen) herzien om overdracht van kennis en expertise mogelijk te maken. Deze 
conditie  kan  gestimuleerd  worden  door  het  definiëren  en  implementeren  van  een 
compensatie en beloningssysteem (niet per sé via meer geld) voor het bijdragen van 
kennis aan de organisatie alsmede voor het benutten van de in de organisatie aanwezige 
kennis. Toets deze bijdrage in het jaarlijkse beoordelingsproces. Hierbij dient niet alleen 
het individueel gedrag beschouwd te worden maar ook de bijdrage die in teamverband 
geleverd wordt. 

4.5.4 Motivatie
Hoewel het natuurlijk prachtig zou zijn als mensen vanuit persoonlijk meesterschap (zie 
paragraaf 4.5.2) bezig zouden zijn zichzelf te ontwikkelen en daartoe kennis te vergaren 
(en liefst ook te delen), is de realiteit anders. Mensen hebben prikkels nodig om bepaald 
gedrag te gaan vertonen. Zij kunnen daartoe gemotiveerd worden. In deze paragraaf 
worden verschillende prikkels besproken die een motivatie kunnen zijn voor mensen. Er 
zijn overigens meer zaken die indirect een motivatie kunnen zijn voor gewenst gedrag, 
maar deze zijn al in eerdere paragrafen aan bod gekomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een inspirerende managementstijl, cultuur, werkomgeving, fijne collega’s, etc.

Voorbeeld gedrag
Het  gedrag  van  het  management  dient  duidelijk  aan  te  geven  welk  gedrag  inzake 
kennisuitwisseling door de organisatie gewenst is. Het management moet er op letten dat 
anderen  (medewerkers,  maar  ook  collega  managers)  dit  gedrag  ook  vertonen.  Het 
stimuleren van deze conditie kan worden geholpen door het management te trainen in 
vaardigheden op het gebied van kennisdeling en hen hierop ook te evalueren.  (8. Van 
den Brink en Sol, 2004)

Beloning
Beloning is voor veel mensen een belangrijke prikkel. Je kunt hierbij denken aan een 
goed salaris maar ook aan bonussen voor goed gedrag of bijzondere behaalde resultaten. 
Wanneer door het management gecommuniceerd is welk gedrag zij wensen te zien bij de 
medewerkers zou ook afgesproken moeten worden hoe dit getoetst gaat worden. Aan te 
raden is om gedrag dat bevorderlijk is voor een goede kennisuitwisseling mee te nemen 
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in functionerings- of beoordelingsgesprekken. Dit geeft aan dat beloning (beter salaris) 
ook afhankelijk is van hoe men scoort op dit soort punten. Zorg er echter wel voor dat er 
dan ook duidelijk toetsbare punten aan het gewenste gedrag zijn toegevoegd, anders kan 
het  erg  lastig  worden  om  een  beoordeling  te  geven  aan  zaken  als  kennisdeling, 
kennisopslag, etc.
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5. SLAAG EN FAALFACTOREN

5.1 Inleiding
In de vorige hoofdstukken is naar voren gekomen welke factoren ervoor kunnen zorgen 
dat  kennismanagement  een  succes  wordt,  of  juist  een  flop.  Vervolgens  is  per 
succesfactor  getracht  aan te  geven welke maatregelen op elk  vlak  genomen kunnen 
worden om de kans op succes van kennismanagement te vergroten. Toch zijn er nog veel 
punten waarop het mis kan gaan. Het eens zo mooie kennismanagement-initiatief kan na 
een aantal teleurstellingen zo maar weer verdwijnen in de prullenbak. In dit hoofdstuk 
wordt per succesfactor per component aangegeven wat de faalfactoren zijn en worden de 
gevolgen  daarvan  opgesomd.  Voor  oplossingen  wordt  verwezen  naar  de  betreffende 
paragraaf. Als deze faalfactoren kunnen worden ontlopen dan zullen zij veranderen in 
slaagfactoren. Elke faalfactor die kan worden omgezet kan een bijdrage leveren aan het 
succes van kennismanagement. 

5.2 Organisatie
Missie, visie en doelen
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Het ontbreekt de organisatie 
aan een duidelijke missie.

Kan leiden tot minder 
betrokkenheid bij 
medewerkers.

Zie paragraaf 4.2.1
(7. Weggeman, 2002) 

Het ontbreekt de organisatie 
aan een duidelijke visie.

Kan leiden tot 
onduidelijkheid over de 
richting die de organisatie op 
gaat.

Zie paragraaf 4.2.1
(5. Senge, 1990) 
(7. Weggeman, 2002) 

De doelen van de organisatie 
zijn niet duidelijk.

Zonder een duidelijk doel 
zullen medewerkers hun 
eigen doelen stellen, dit kan 
leiden tot verschillende 
doelen en zelfs 
tegenstrijdige doelen binnen 
de organisatie.

Zie paragraaf 4.2.1
(7. Weggeman, 2002)

De doelen van de organisatie 
zijn te ver in de toekomst 
gezet en daardoor niet 
tastbaar.

Doelen die te ver weg staan 
lopen het risico te worden 
vergeten of uitgesteld te 
worden; men denkt dat er 
nog tijd genoeg voor is.

Zie paragraaf 4.2.1
(7. Weggeman, 2002)

Strategie
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Kennismanagement 
strategie niet in 
overeenstemming met 
bedrijfsstrategie

Weinig draagvlak voor 
kennismanagement.

Niet alle neuzen staan 
dezelfde kant op.

Zie paragraaf 4.2.2

Kennisbeleid
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Geen aandacht voor 
kennisbeleid.

Men weet niet meer wie over 
welke kennis beschikt, dit 
maakt het raadplegen van 
kennis lastig.

Het is lastig te bepalen 
welke kennis nodig is op 
welke plek in de organisatie.

Zie paragraaf 4.2.3
Zie paragraaf 4.3.2; 
Kenniskaarten
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Met het vertrek van 
medewerkers treed 
kennisverlies op.

Managementstijl
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Onduidelijk welke 
managementstijl een 
organisatie hanteert.

Het is lastig medewerkers 
positief te beïnvloeden t.a.v. 
kennismanagement.

Zie paragraaf 4.2.4

Managementstijl is niet 
faciliterend aan 
kennismanagement.

Kennismanagement 
proberen te implementeren 
zal op tegenstand stuiten.

Zie paragraaf 4.2.4

Onvoldoende betrokkenheid 
van management bij 
kennismanagement.

Medewerkers zullen 
voorbeeld managers volgen 
waardoor weinig draagvlak 
is voor kennismanagement.

Zie paragraaf 4.5.2
Zie paragraaf 4.5.4

Processen
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Zaken als kennis vergaren, 
opslaan en delen zijn niet 
geïntegreerd in de 
verschillende processen.

Kennis vergaring, opslag en 
kennisdeling zullen vergeten 
worden óf aanzienlijk meer 
tijd kosten.

Zie paragraaf 4.2.5

Onvoldoende tijd voor 
kennismanagement tijdens 
werkprocessen.

Kennismanagement zal 
voornamelijk theoretisch 
blijven; voor de praktische 
uitvoering heeft men geen 
tijd.

Zie paragraaf 4.2.5

Top-down 
managementproces.

Slechts geschikt voor 
werken met expliciete 
kennis.

Persoonsgebonden kennis 
ontwikkelt in de voorste lijn 
wordt veronachtzaamd.

Zie paragraaf 4.2.5
(4. Nonaka en Takeuchi, 
1997)

Bottom-up 
managementproces.

Minder geschikt voor 
expliciete kennis.

Nadruk op zelfstandigheid 
zorgt voor moeilijk 
verspreiden en toegankelijk 
maken van kennis.

Zie paragraaf 4.2.5
(4. Nonaka en Takeuchi, 
1997)

Organisatiestructuur
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Netwerkstructuur. Weinig mogelijkheden tot 

toezicht.

Weinig 
controlemogelijkheden.

Kan leiden tot vermindering 
van loyaliteit.

Zie paragraaf 4.2.6

Virtuele structuur. Weinig 
controlemogelijkheden.

Kan leiden tot vermindering 
van loyaliteit.

Zie paragraaf 4.2.6

Matrixstructuur. Lastig werken met twee Zie paragraaf 4.2.6
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‘bazen’; dit kan stress en 
spanningen veroorzaken bij 
de medewerkers.

Managers hebben geen 
volledig gezag; kan leiden 
tot conflicten

5.3 Infrastructuur
Techniek
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Geen technische 
infrastructuur.

Vergaren, vastleggen en 
delen van expliciete kennis 
zal lastig zijn.

Zie paragraaf 4.3.1

Kennismanagement = ICT. Impliciete kennis zal worden 
veronachtzaamd.

Zie paragraaf 4.2.1

Informatievoorziening
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Onvoldoende belang inzien 
van informatievoorziening.

Vergaren, vastleggen en 
delen van expliciete kennis 
zal lastig zijn.

Naast kennismanagement 
zal ook de bedrijfsvoering 
hinder ondervinden van het 
gebrek aan informatie-
infrastructuur.

Zie paragraaf 4.2.3
Zie paragraaf 4.3.2

Werkomgeving
Faalfactoren Gevolg Oplossing
De werkomgeving stimuleert 
kennisdeling niet.

Weinig spontane 
kennisdeling bij bijvoorbeeld 
de koffieautomaat.

Er zullen andere manieren 
gevonden moeten worden 
om kennisdeling te 
stimuleren.

Zie paragraaf 4.3.3
Zie paragraaf 4.4.2

Managers zitten op een 
directievloer.

Het goede voorbeeld geven 
is lastig als een manager 
niet tussen zijn mensen zit.

Afstand management en 
medewerkers is groot wat 
het moeilijker maakt te 
weten “wat er speelt”

Communicatie met 
managers zal sneller via de 
digitale weg gaan als in 
informele gesprekken.

Zie paragraaf 4.5.4
Zie paragraaf 4.3.3
Zie paragraaf 4.4.1
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5.4 Cultuur
Communicatie
Faalfactoren Gevolg Oplossing
“We gaan aan 
kennismanagement doen!”

Onduidelijke communicatie 
over wat de plannen zijn kan 
als gevolg hebben dat 
medewerkers niet 
meewerken of zelfs gaan 
tegenwerken.

Zie paragraaf 4.4.1

Communicatiebarrières 
(zoals “kennis is macht”)

Indien deze niet tijdig 
herkend en aangepakt 
worden zal 
kennismanagement niet van 
de grond komen.

Zie paragraaf 4.4.1

Samenwerking
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Er is geen sprake van 
teamwork.

Weinig hergebruik van 
informatie, weinig 
kennisdeling; het wiel zal 
regelmatig opnieuw worden 
uitgevonden.

Lerende organisatie is nog 
ver weg.

Zie paragraaf 4.4.2
Zie paragraaf 4.4.3
(32. Skyrme, 2002)

Er is geen sprake van enige 
vorm van competitie.

Men doet zijn ding maar 
meer ook niet. Er zullen 
geen grootse successen 
behaald worden.

Zie paragraaf 4.4.2
Zie paragraaf 4.4.3
(32. Skyrme, 2002)

Teamleren
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Teamleren is een onbekend 
begrip voor de organisatie.

Echte topteams zullen niet 
ontstaan zonder teamleren; 
de organisatie beschikt dan 
niet over een katalysator die 
de rest van de organisatie 
kan doen veranderen in een 
lerende organisatie.

Zie paragraaf 4.4.3
(5. Senge, 1990)

5.5 Mensen
Attitude
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Medewerkers blijken niet de 
juiste attitude te hebben ten 
aanzien van 
kennismanagement.

Weinig medewerking van 
personeel voor 
kennismanagement. Het 
project mag als mislukt 
worden beschouwd.

Zie paragraaf 4.5.1
Zie paragraaf 4.5.2
Zie paragraaf 4.4
(7. Weggeman, 2002)

Persoonlijk meesterschap
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Er is geen sprake van 
persoonlijk meesterschap bij 
de medewerkers.

Medewerkers zijn niet 
geïnteresseerd in leren en 
persoonlijke ontwikkeling; 
het nut van 
kennismanagement is 
moeilijk duidelijk te maken.

De organisatie kent geen 

Zie paragraaf 4.5.2
(5. Senge, 1990)
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“high potentials” die de 
organisatie in zijn geheel 
optrekken naar een hoger 
(kennis-)niveau.

Medewerkers zijn niet blij te 
mogen werken voor de 
organisatie hetgeen kan 
leiden tot een lagere 
loyaliteit.

Mentale modellen
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Het mentale model van de 
organisatie is niet duidelijk 
of onjuist.

De organisatie kan geen 
toekomstplannen maken 
omdat het terrein 
onvoldoende verkend is.

Toekomstplannen zijn 
gebaseerd op een onjuist 
beeld en kunnen averechts 
uitpakken.

Zie paragraaf 4.2.1
Zie paragraaf 4.5.3
(5. Senge, 1990)

Medewerkers zijn zich niet 
bewust van hun mentale 
modellen.

Onvoldoende inzicht in eigen 
mentale modellen zorgt voor 
veel irritatie in onderlinge 
communicatie.

Problemen worden niet 
aangepakt maar juist 
verergerd doordat zaken niet 
uitgesproken worden.

Zie paragraaf 4.5.3
Zie paragraaf 4.4.1
(5. Senge, 1990)

Motivatie
Faalfactoren Gevolg Oplossing
Geen voorbeeldgedrag van 
leidinggevenden.

Medewerkers zullen minder 
snel geneigd zijn bepaald 
gedrag te vertonen als zij 
zien dat de managers dit ook 
niet doen.

Draagvlak voor 
kennismanagement neemt 
af.

Zie paragraaf 4.5.4

Als laatste moet benadrukt worden dat bovenstaande faalfactoren niet los van elkaar 
gezien kunnen worden. Alle  onderdelen zijn componenten van een systeem, van een 
groter  geheel.  Indien  de  succesfactoren  organisatie,  cultuur  en  mensen  allemaal  op 
“groen”  staan  maar  de factor  infrastructuur  nog totaal  niet  op orde  is  dan nog kan 
kennismanagement mislukken. Het is van belang dat alle succesfactoren met elkaar in 
balans zijn. Dat dit geen eenvoudige taak is mag inmiddels duidelijk zijn.
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6. CASUS BIJ EEN ADVIESBUREAU

6.1 Inleiding
Om een koppeling te kunnen maken naar de praktijk is een onderzoek uitgevoerd bij een 
middelgroot adviesbureau in de randstad. Het betreft een adviesbureau dat is opgericht 
in  januari  2000  en  sindsdien  snel  is  gegroeid  naar  100  medewerkers.  Het  is  een 
kennisintensieve organisatie (KIO) die diensten levert aan organisaties in heel Nederland. 
Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld ministeries, de Tweede Kamer, gemeenten, ZBO’s en 
bedrijven in de marktsector zoals banken en verzekeraars.  

Het  is  voor  dergelijke  kennisintensieve  organisaties  van  groot  belang  dat  informatie 
gedeeld wordt en dat alle medewerkers op ieder moment kunnen beschikken over de 
juiste informatie. Zowel voor het maken van offertes, het geven van advies als voor het 
uitvoeren van projecten is het bijvoorbeeld van belang dat informatie over afgeronde 
projecten voor iedereen beschikbaar is. 

De organisatie heeft al wat stappen gezet in de richting van kennismanagement. Zo zijn 
er Competence Centers opgericht die als doel hebben kennis over diverse onderwerpen 
te  delen binnen de organisatie.  Daarnaast  is  er  een interne opleiding (Academie)  en 
worden medewerkers aangemoedigd om kennis te delen.

Aan ondergetekende is gevraagd om bij het adviesbureau te kijken naar de huidige stand 
van  zaken  op  het  gebied  van  kennismanagement,  te  kijken  of  dit  traject  aan  de 
verwachtingen  voldoet  en  uiteindelijk  eventueel  aanbevelingen  te  doen  die  tot  een 
verbetering  kunnen  leiden.  In  deze  casus  is  de  huidige  situatie  ten  aanzien  van 
kennismanagement in kaart gebracht. Dit is gedaan door middel van onderzoek en het 
afnemen van interviews. De aanbevelingen die hieruit voortvloeiden zijn niet opgenomen 
in  deze  casus  maar  in  een  apart  rapport  overhandigd  aan  de  directeuren  van  het 
adviesbureau.

6.2 Kennismanagement bij een adviesorganisatie
Om te kunnen beoordelen of het kennismanagement-traject dat is opgestart voldoet aan 
de  verwachtingen  is  gekeken  naar  twee  belangrijke  (volgens  het  adviesbureau) 
speerpunten van het traject: De oprichting van de Competence Centers (ook afgekort als 
CC) en de functionaliteit  van de huidige portal (onvoldoende volgens de directie). De 
interne  academie  waarover  al  eerder  gesproken  is,  was  tot  voor  kort  nauwelijks 
operationeel en daarom niet meegenomen in de beoordeling.

6.2.1 Competence Centers
Toen het adviesbureau net bestond was het een kleine groep mensen, iedereen wist wie 
wat deed en over welke kennis iedereen beschikte. De lijnen waren kort en er was een 
informeel netwerk waarbij collega’s elkaar makkelijk om hulp konden vragen. Naarmate 
de organisatie groter werd, bleek het moeilijker te worden om dit netwerk in stand te 
houden. Onder andere doordat er constant mensen bijkomen en weggaan viel dit oude 
netwerk  min  of  meer  uit  elkaar.  Daarom werd  eind  2005  besloten  om Competence 
Centers  op  te  richten.  Dit  hield  in  dat  kennis  werd  opgedeeld  in  diverse 
aandachtsgebieden en dat voor elk gebied een of twee mensen verantwoordelijk werden 
gemaakt. Zij zouden het aanspreekpunt zijn voor wat betreft hun kennisgebied. De rol 
die  zij  zouden  spelen  was  die  van  informatieverzamelaar,  informatiebeheerder  en 
kennisdeler in één.

Er  werd  begonnen  met  maar  liefst  13  Competence  Centers,  maar  dit  werd  later 
uitgebreid naar 18. Hier zijn er weer een aantal van geschrapt met als gevolg dat we op 
het moment dat ik begon met mijn onderzoek zaten op 12 CC’s. 

De allereerste insteek vermeld dat de CC’s bedoelt waren om zowel intern als extern (dus 
met de klant) kennis te kunnen delen (zie kader). In de praktijk bleken de CC’s echter 
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toch vooral voor intern gebruik. Dit kwam mede omdat de toegang tot deze kennis via de 
eigen portal verliep (en daarnaast via de facilitators).

We zijn een groeiend bedrijf met ambitie en met veel kennis en vaardigheden in huis. 
Deze  specifieke  vakkennis,  die  wij  nu  al  graag  delen  met  onze  klanten  en  niet  te 
vergeten, met elkaar, willen we bundelen en nog krachtiger ‘in de markt zetten’ en voor  
ons allen beschikbaar stellen. Dit laatste in de vorm van een (nieuwe) Interne Academie.  
Sinds kort beschikt ons bedrijf daarom over een aantal Competence Centers, gedragen 
door verschillende facilitators. (uit een e-mail van de Algemeen directeur)

Maar wat is een Competence Center nou precies? Als we de engelse term vertalen naar 
het Nederlands dan is het een competentie centrum, oftewel een vaardigheidscentrum. 
Dit duidt erop dat er binnen een competence center vaardigheden worden geleerd en 
ontwikkelt. Was dit ook de bedoeling van het adviesbureau? Uit antwoorden op de vragen 
betreffende de insteek van de CC’s  maak ik  op dat  er  eigenlijk  meer  sprake is  van 
kenniscentra als van competentie centra. 

Een centrum voor instructie kan zich met recht Competence Center noemen wanneer het 
er op toelegt om zowel de ene als de andere competence bij studenten tot gelding te  
brengen:  ontdekking  van  een  latent  creatief,  genererend,  vermogen,  en  daarnaast  
oefening in het verwerven van vaardigheden. (36. Citaat essay, Zoest)

Het is van belang om helder te hebben wat precies de bedoeling was van de CC’s om zo 
ook te kunnen kijken of de verwachtingen zijn waargemaakt. Hoe functioneren de CC’s / 
kenniscentra?

Medewerkers die gekozen werden als facilitator  (voortrekker)  van een CC hadden de 
volgende taken te vervullen (wederom afkomstig uit e-mail van de Algemeen directeur): 

• Inhoudelijk aanspreekpunt; signaleren en delen van trends en ontwikkelingen.
• Inhoudelijk netwerk (weet wie wat heeft gedaan binnen het aandachtsgebied).
• Vastleggen belangrijke interne documenten op intranet.
• Zichtbaar maken op onze website,  via artikelen in vakbladen en intern via de 

(Interne) Academie.
• Signaleren goede toekomstige collega’s die kennis hebben rond de inhoud van de 

verschillende Competence Centers.

Aan  het  goed  vervullen  van  de  voortrekker-rol  zat  een  incentive  vast,  een  bonus 
bestaande uit een extra maandsalaris.

6.2.2 De portal
Het adviesbureau beschikt over een portal die draait op Sharepoint 2003, een applicatie 
van Microsoft.  Op deze portal krijgen de verschillende Competence Centers een plek, 
maar  daarnaast  faciliteert  de  portal  nog  andere  toepassingen  zoals  een telefoonlijst, 
ditjes en datjes, reservering van zalen, online toegang tot de gedeelde schijf, agenda, 
etc.

Zoals gezegd wordt de portal gebruikt door de verschillende Competence Centers voor 
het  aanbieden  van  informatie.  Elke  CC  heeft  zijn  eigen  domein  op  de  portal  en 
voortrekkers mogen zelf bepalen wat zij aanbieden en in welke vorm zij dit aanbieden. 

6.3 Het onderzoek

De portal
Uit gesprekken met onder andere beide Algemeen directeuren en de directeur van de 
Academie was al naar voren gekomen dat plannen (en de uitvoering daarvan) om binnen 
de organisatie meer aan kennisdeling en kennismanagement te doen tot nu toe nog geen 
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resultaten hadden opgeleverd. Over de redenen dat dit maar niet van de grond kwam 
was nog weinig duidelijk. Wel was al naar voren gekomen dat de huidige portal eigenlijk 
niet langer voldeed aan de wensen en eisen. Hier moest een nieuwe portal voor in de 
plaats  komen  die  zou  moeten  uitgroeien  tot  het  instrument  voor  een  succesvolle 
kennisdeling  binnen  de  eigen  organisatie.  Restten  de  vragen  wat  de  nieuwe  portal 
allemaal zou moeten kunnen faciliteren maar ook welke onderdelen van de huidige portal 
goed waren en moesten worden meegenomen naar de nieuwe portal. 

Er werd een projectgroep geformeerd waarin de volgende mensen deelnamen:
• Een adviseur ICT
• Twee projectmedewerkers ICT
• Ondergetekende

De taak van ondertekende betrof het beantwoorden van de twee voorgenoemde vragen: 
“Wat is er goed en slecht aan de huidige portal” en “wat zou een nieuwe portal moeten 
kunnen?” Om deze vragen te beantwoorden is ervoor gekozen om een serie interviews af 
te nemen aan een selectie medewerkers van KBenP. Hiervoor is in overleg met leden van 
de projectgroep een vragenlijst geformuleerd. Deze is te vinden in bijlage 1.

De volgende medewerkers zijn geïnterviewd over de portal:
• De algemeen directeur
• De directeur van Advies
• De directeur van de Academie, tevens adviseur Informatisering & Organisatie
• Medewerkster Personeelszaken
• De office manager
• Een adviseur van Advies, tevens Projectleider Archiefprojecten

Aangezien de portal en de CC’s met elkaar verweven zijn, was een van de vragen aan de 
geïnterviewden of zij op de portal gebruik maken van de CC-informatie die daarop te 
vinden  is.  Met  deze  vraag  hoopte  ik  naast  de  aanbod  kant  (interviewen  van  CC-
voortrekkers) ook wat te weten te komen over de vraag-kant: maken mensen gebruik 
van de CC’s?

De Competence Centers
Om te  achterhalen  hoe  de  Competence  Centers  er  voor  staan  heb  ik  verschillende 
voortrekkers, die elk verantwoordelijk zijn voor een CC, geïnterviewd en gevraagd naar 
hun mening over de CC’s. Deze vragenlijst is te vinden in bijlage 2. 

De volgende personen zijn geïnterviewd over hun rol als voortrekker van een CC en over 
hun mening over de opzet van de CC’s:

• De algemeen directeur
• Een adviseur van Advies, tevens projectleider Archiefprojecten
• Een projectleider Archiefprojecten
• Een adviseur van Advies

Twee  andere  voortrekkers  van  Competence  Centers  bleken  niet  langer  voor  het 
adviesbureau  te  werken  en  een  derde  was  niet  op  de  hoogte  van  het  feit  dat  hij 
voortrekker was van een CC. Voorlopig is het dus bij deze vier mensen gebleven.

We keren weer even terug naar de portal. Een van de taken van de voortrekkers bestaat 
uit  het  aanbieden van informatie  omtrent  hun  CC op de  portal.  Daarom is  gekeken 
hoeveel informatie over de verschillende CC’s op de portal te vinden is. Hiermee wordt 
bedoeld hoeveel documenten de verschillende voortrekkers in hun CC-domein hebben 
geplaatst. Deze informatie kan bestaan uit verschillende soorten documenten, variërend 
van  projectdocumentatie  tot  lesmateriaal.  In  onderstaande  overzicht  is  weergegeven 
hoeveel stukken er geplaatst zijn op de portal.  Deze stukken zijn niet beoordeeld op 
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kwaliteit of relevantie. Wel is globaal gekeken naar de data dat de gegevens op de portal 
geplaatst zijn. 

CC / inhoud Projectinformatie Best 
practices

Commercie Lesmateriaal Vakliteratuur Links

Digitalisering en 
standaarden wet- 
en regelgeving

6 3 66 19

Enterprise Capture 13 6 24 9
Enterprise Content 
Management

3 15 147 12

Enterprise Search 1 10 3 152 5
Informatiecentra 9 2 45 4
Inventarisatie en 
toegankelijkheid

3 4

Keuze en 
implementatie 
DMS/RMA

24 12 9

Modellen en 
methoden

11

Projectmanagement 
en consulting skills

6 1 2

Selectie en 
ordening

57 1 14 42 3

Op het moment van toetsen (d.d. 24-6-2007) was het meest recente materiaal van drie 
maanden geleden. De gemiddelde plaatsingstijd is ongeveer 7 maanden geleden, maar 
uitschieters van 9 en 12 maanden komen ook voor.

6.4 Resultaten interviews
In  deze  paragraaf  worden  resultaten  weergegeven  die  naar  voren  kwamen  uit  de 
interviews. Meningen of conclusies die naar voren komen in de verschillende onderdelen 
zijn afkomstig van de geïnterviewden tenzij anders aangegeven.
 
Resultaten betreffende besluitvorming, draagvlak, en controle 
Mensen zijn op CC’s gezet waar ze weinig feeling mee hebben. Medewerkers hadden 
graag meer  betrokken willen  worden bij  het  ontstaan  van de  CC’s.  Op deze manier 
hadden zij ook kunnen aangeven met welk CC zij het meeste affiniteit hebben. 

Er wordt door de voortrekkers van de CC’s weinig actie ondernomen. Dit komt deels door 
tijdgebrek  maar  ook  door  onduidelijke  taakomschrijving  en  onvoldoende  overleg. 
Doordat beslissingen top-down zijn genomen ontbreekt het aan draagvlak voor de CC’s.

Er is nauwelijks of geen controle op de werkzaamheden van de voortrekkers van de CC’s. 
Het management weet niet meer precies wie voortrekker is en waarvan. De uitvoering 
van de taken behorende bij de rol van voortrekker worden niet gecontroleerd.

Resultaten betreffende coördinatie
De medewerkers ervaren het ontbreken van centrale coördinatie als een gemis. Er is  
nooit overleg geweest met het management team over de invulling van de CC’s en ook is  
er  geen  bijeenkomst  van  de  voortrekkers  geweest.  Er  lijkt  geen  (voor  iedereen 
duidelijke) visie aan ten grondslag te liggen.

Nieuwe medewerkers  worden niet  op de hoogte  gebracht van de CC’s  en de portal.  
Aangezien het adviesbureau wil groeien wordt er constant gezocht naar nieuwe mensen. 
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Er is voor deze mensen geen introductie en ze worden dan ook niet wegwijs gemaakt  
met de portal en de rol van de CC’s.

Resultaten betreffende continuïteit
Het  ontbreekt  bij  het  adviesbureau aan continuïteit.  Projecten zoals  de  CC’s  worden 
opgestart maar niet afgemaakt. Dit gebrek aan continuïteit uitte zich er ook in dat enkele 
mensen die ik had willen interviewen over hun rol als voortrekker van een CC al een 
nieuwe baan bleken te hebben bij een ander bedrijf of zeer binnenkort te vertrekken.  
Andere medewerkers bleken er niet eens van op de hoogte te zijn dat zij voortrekker  
waren.

Resultaten betreffende de organisatiecultuur
Het ontbreekt het adviesbureau aan openheid en discipline om kennis te delen. Volgens  
verschillende mensen is men bij het adviesbureau niet in staat een cultuur van openheid 
te creëren die nodig is om een vrije uitwisseling van kennis te verkrijgen. Men is snel  
bang  dat  informatie  in  handen  valt  van  concurrenten.  Daarnaast  ontbreekt  het  aan 
discipline om informatie te distribueren en er wordt niet of nauwelijks druk uitgeoefend 
van bovenaf om deze discipline op te leggen. 

Resultaten betreffende de indeling van de kennisdomeinen
Er zijn teveel CC’s die teveel overlap vertonen onderling, er is geen logische afbakening 
tussen de CC’s en ook zijn  niet  alle  CC’s van hetzelfde  level.  Het  is  lang niet  altijd  
duidelijk welke onderwerpen onder welke CC horen en waarom. Het is onduidelijk waar  
de ene CC stopt en de volgende CC begint. Veel onderwerpen hadden onder een andere 
CC  kunnen  worden  ingedeeld  terwijl  sommige  CC’s  eigenlijk  een  te  groot  gebied 
omvatten.

Resultaten betreffende het gebruik van de Competence Centers
Er wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van de CC’s. Uit de verschillende gesprekken 
met de voortrekkers is gebleken dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de CC’s. Zelf  
geven ze aan dat er bijna niemand gebruik maakt van hun CC en op hun beurt maken zij  
ook geen gebruik van de andere CC’s. De algehele opinie is dat de medewerkers van de 
adviesorganisatie  nauwelijks  bekend zijn  met  de CC’s  en dat  de  CC’s  ook  te  weinig 
worden gepromoot.

Resultaten betreffende afstemming vraag en aanbod
De CC’s sluiten niet goed aan op de werkzaamheden van de medewerkers. Hiermee werd 
bedoeld dat  hetgeen de CC’s aanbieden niet datgene is  waar de medewerkers  in de  
praktijk behoefte aan hebben. Men heeft onvoldoende inzicht in de informatiebehoeften  
van de eigen medewerkers.

Resultaten betreffende de portal
De portal werkt niet prettig,  het plaatsen van stukken gaat omslachtig en regelmatig 
mis. Op de portal wordt maar zelden iets nieuws geplaatst, wat misschien ook de reden 
is  dat  zo  weinig  mensen  de  portal  bezoeken.  Daarnaast  heeft  lang  niet  iedere 
medewerker van het adviesbureau toegang tot de portal.
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7. PARALLELLEN TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de theorie naast de praktijk gelegd. Er wordt gekeken of er zaken 
in de casus voorkomen die ook in de theorie zijn besproken. Zijn er slaag- en faalfactoren 
te herkennen in de casus?

7.2 Het adviesbureau
In de casus vallen een aantal zaken op. Zo zijn er al eerder pogingen gedaan om “iets 
aan kennismanagement” te gaan doen. Wat hiervan terecht is gekomen en waarom ze 
(klaarblijkelijk) niet geslaagd zijn is niet duidelijk. Nu is de organisatie al een tijdje bezig 
met het nieuwe traject, dat moet gaan draaien op drie peilers: Competence Centers, de 
portal  en de interne academie.  Van deze laatste  is  weinig bekend aangezien dit  nog 
nauwelijks operationeel is.

We zien hier al een aantal bekende valkuilen terugkeren uit de theorie. Zo is er geen 
duidelijke visie op kennismanagement en zijn geen heldere doelstellingen geformuleerd 
(zie paragraaf 3.2.1). Een kennismanagement-traject kan niet in de organisatie gezet 
worden  onder  het  mom  “we  moeten  iets  met  kennismanagement  doen”.  Er  zijn 
bovendien al  eerdere projecten opgezet op het gebied van kennismanagement,  maar 
deze  hebben  niet  het  beoogde  resultaat  gehad.  Wat  was  het  beoogde  resultaat  en 
waarom is dit  toen niet behaald? Er is  geen sprake van continuïteit  indien projecten 
worden gestart en na korte tijd weer worden gestaakt omdat ze niet lijken te werken. 
Zeker niet als er geen onderzoek wordt gedaan naar de redenen dat de projecten niet 
werkten (zie hoofdstuk 5). 

De communicatie naar de medewerkers toe over het plan om “aan kennismanagement te 
gaan doen” laat ook te wensen over. Het lijkt een beslissing die top-down is genomen en 
waarin de medewerkers weinig zijn betrokken. Dit kan resulteren in weinig betrokkenheid 
en weinig draagvlak voor een traject. Uit de interviews blijkt dat dit ook inderdaad het 
geval is. (Zie paragraaf 4.2.6)

Er  zijn  geen  afspraken  over  het  inwerken  van  nieuwe  medewerkers.  Nieuwe 
medewerkers worden niet bekend gemaakt met de mogelijkheden van de portal en van 
de Competence Centers. Indien nieuwe medewerkers niet op de hoogte worden gebracht 
van portal en Competence Centers zullen zij hier ook geen gebruik van maken hetgeen 
een verklaring kan zijn voor het feit dat zowel portal als CC’s nauwelijks gebruikt worden.

Een andere verklaring voor het lage gebruik zou kunnen liggen in het ontbreken van 
voorbeelden. Zo bleek uit interviews dat het management zelf ook nauwelijks gebruikt 
maakt  van  de  portal  en  Competence  Centers.  Dat  wil  zeggen  dat  ze  geen  kennis 
aanbieden maar ook niets opvragen. Het management zou juist een voorbeeldfunctie 
moeten hebben en de rest  van de organisatie  moeten zien te enthousiasmeren.  (zie 
paragraaf 4.5.4)

Volgens geïnterviewden ontbreekt het de organisatie aan een cultuur van openheid en 
discipline  voor  succesvol  kennismanagement.  Vooral  managers  waren  bang  dat 
informatie  in  verkeerde  handen  zou  vallen  en waren  daarom terughoudend  met  het 
aanbieden  van  informatie.  Veel  medewerkers  (en  voortrekkers)  ontbrak  het  aan 
discipline  (ook  door  tijdgebrek)  om  informatie  aan  te  bieden  of  te  plaatsen.  (zie 
paragraaf 3.4)

7.3 De portal
Uit  de  casus  blijkt  dat  de  portal  weinig  wordt  geraadpleegd.  Dit  heeft  meerdere 
oorzaken: het is niet prettig werken met de portal door een lastige bediening, slechte 
zoekmogelijkheden en onduidelijke indeling. Daarnaast wordt er relatief weinig kennis 
aangeboden op de portal en er komt nauwelijks nieuwe kennis bij. Als laatste oorzaak 
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geldt dat veel medewerkers geen toegang hebben tot de portal en nieuwe medewerkers 
niet weten van het bestaan ervan. (zie paragraaf 3.3.2)

7.4 De Competence Centers
In  de  casus  komen  een  aantal  zaken  naar  voren  die  betrekking  hebben  op  de 
Competence Centers.  Zo lijkt  het  dat  de  voortrekkers  van de  CC’s  niet  zoveel  actie 
ondernemen en de taken die behoren bij het voortrekkerschap niet uitvoeren. Dit kan 
verschillende  oorzaken  hebben.  Zo  geven  de  voortrekkers  aan  dat  zij  weinig  feeling 
hebben met de CC’s waar zij op zijn geplaatst en dat zij geen tijd beschikbaar hebben om 
de taken uit te voeren. Het is van belang dat voortrekkers een band hebben met het 
onderwerp van hun CC. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid en enthousiasme van de 
voortrekker.  Daarnaast  zou  er  tijd  beschikbaar  gemaakt  moeten  worden  voor  het 
voortrekkerschap  (zie  paragraaf  3.5.2).  Indien  het  management  vasthoudt  aan  het 
besluit  dat  de  taken  van  het  voortrekkerschap  in  de  privé-tijd  van  de  medewerker 
gedaan moeten worden (er hangt immers ook een beloning aan) dan zou ook controle 
moeten plaatsvinden op het uitvoeren van die taken. Een van de directeuren is ook een 
voortrekker van een CC en hij zou het goede voorbeeld moeten geven. Indien dit niet 
gebeurt is het voor andere voortrekkers makkelijk om te besluiten dat het CC-werk wel 
kan wachten “want de directeur heeft ook nog niets geplaatst”.

De  voortrekkers  van  de  CC’s  voeren  geen  overleg  over  de  te  volgen  lijnen  en  het 
ontbreekt aan centrale coördinatie (zie paragraaf 3.4.1). Het was voor de hand liggend 
geweest  als  de voortrekkers  eens in  de zoveel  tijd  overleg hadden gevoerd,  waarbij 
werkafspraken gemaakt kunnen worden om uniformiteit in de CC’s te krijgen. Misschien 
had men dan ook kunnen komen tot een logischer indeling van de CC’s. Nu lijken die 
onderling overlap te hebben wat weer leidt tot verwarring bij de medewerkers.

Zowel  de  voortrekkers  als  de  medewerkers  geven  aan  dat  de  kennis  die  de  CC’s 
aanbieden  niet  aansluit  op  de  kennis  die  gevraagd  wordt  op  de  werkvloer.  Het  is 
belangrijk dat vraag en aanbod wel op elkaar zijn afgestemd. In dit geval is het dus zaak 
om helder te krijgen aan welke kennis behoefte is bij de medewerkers.

7.5 Conclusies Casus
Uit de casus blijkt dat het adviesbureau in een aantal  veel voorkomende valkuilen is 
getrapt  als  het  gaat  om  kennismanagement-projecten.   Nu  deze  valkuilen  zijn 
geïdentificeerd  is  het  van  belang  om  maatregelen  te  nemen  zodat  het  nieuwe 
kennismanagement-plan niet dezelfde fouten maakt. Hiertoe zou het adviesbureau de in 
deze  scriptie  geïdentificeerde  succesfactoren en componenten als  handvatten  kunnen 
gebruiken. Het met elkaar in balans brengen van de verschillende factoren is hierbij zeer 
belangrijk.
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8. BEANTWOORDEN PROBLEEMSTELLING EN DEELVRAGEN

Het  onderzoek  had  twee  probleemstellingen  en  drie  deelvragen.  Eerst  zal  gekeken 
worden naar de deelvragen om vervolgens de probleemstellingen te beantwoorden.

8.1 Beantwoording deelvraag 1 
Wat zijn de kritische succesfactoren voor kennismanagement in een organisatie?
Kennismanagement steunt duidelijk op vier peilers. Dit zijn organisatie, infrastructuur, 
cultuur  en  mensen.  Deze  factoren  hangen  nauw  met  elkaar  samen  en  dienen  in 
evenwicht met elkaar te zijn om succesfactoren te mogen worden genoemd. Indien één 
van de vier  factoren in  een organisatie  niet  optimaal  functioneert,  maakt  dit  het  de 
overige factoren ook moeilijker om optimaal te functioneren.  

8.2 Beantwoording deelvraag 2
Hoe  kunnen  deze  succesfactoren  worden  vertaald  naar  praktisch  toepasbare 
oplossingen?
De succesfactoren zijn  vrij  algemeen benoemd, daarom is  getracht  elke  factor  op te 
splitsen in componenten. Per component is het mogelijk om praktische oplossingen te 
bedenken om de component optimaal te laten functioneren. Ook voor de componenten is 
het  belangrijk  dat  zij  met  elkaar  in  evenwicht  zijn  want  zij  versterken  elkaar.  De 
succesfactoren bevatten de volgende componenten:

Organisatie
• Missie, visie en doelen
• Strategie
• Kennisbeleid
• Managementstijl
• Processen
• Structuur

Infrastructuur
• Techniek
• Informatievoorziening
• Werkomgeving

Cultuur
• Communicatie
• Samenwerking
• Teamleren

Mensen
• Attitude
• Persoonlijk meesterschap
• Mentale modellen
• Motivatie

8.3 Beantwoording deelvraag 3
Onderzoek  wat  de  slaag-  en  faalfactoren  zijn  bij  het  implementeren  van 
kennismanagement in organisaties.
De slaag- en faalfactoren zijn allemaal  te herleiden tot  de vier  succesfactoren en de 
onderliggende componenten. Zo kan elke succesfactor ook een faalfactor worden maar 
ook de onderliggende componenten kunnen, indien zij niet optimaal functioneren, een 
faalfactor worden. 

8.4 Beantwoording probleemstellingen
Waarom is het voor organisaties zo moeilijk om succesvol te zijn in kennismanagement?
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Het  succes  van  kennismanagement  is  afhankelijk  van  hoe  verschillende  factoren 
functioneren en of zij met elkaar in evenwicht zijn. De factoren kunnen elkaar onderling 
versterken,  maar ook verzwakken. Al  deze factoren zijn  zoals gezegd opgebouwd uit 
meerdere componenten. Ook deze kunnen elkaar onderling versterken of verzwakken. 
Het succes van kennismanagement blijkt zodoende afhankelijk van een complex netwerk 
van  factoren  dat  lastig  is  te  omvatten  en  soms  ook  moeilijk  te  beïnvloeden.  Het 
beantwoorden  op  de  tweede  probleemstelling  is  dan  ook  makkelijk,  maar  inmiddels 
enigszins overbodig geworden:
Met welke factoren moet ten minste rekening worden gehouden voor een succesvolle 
implementatie van kennismanagement in een organisatie?
Met alle factoren dient rekening te worden gehouden. Vergeten aandacht te schenken 
aan een van de vier factoren kan al leiden tot mislukking.
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BIJLAGE 1

Vragen over de portal 

1. Wat is uw functie binnen (naam organisatie)?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Bent u bekend met de portal van (naam organisatie)? En hebt u toegang?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kent u de verschillende onderdelen waaruit de portal bestaat? (zie lijstje vraag 4)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Waarvoor gebruikt u de portal?
- Smoelenboek + telefoonnummers
- Delen van informatie met collega’s
- Zoeken van projecten/methodieken/voorbeelden/etc.
- Toegang tot de CC’s
- Ditjes & datjes
- Agenda
- Discussies
- Enquêtes

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Hoe vaak bezoekt u de portal per week?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. De Competence Centers zijn aanwezig op de portal, zouden de verschillende (naam 
organisatie)-labels op de portal ook een plekje moeten krijgen?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Hebt u voor het schrijven van de laatste documenten die u voor (naam organisatie) heeft 
geschreven (bijv. rapporten, offertes, etc.) gebruik gemaakt van de portal? Bijv. voor het 
vinden van een sjabloon, methode of “inspiratie”?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Hebt u toen gevonden wat u zocht? Hoe heeft u toen gezocht? (bladeren, trefwoorden, 
filteren). En moet u normaliter lang zoeken voordat gevonden heeft wat u zocht?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Wat vond u van de kwaliteit van de gevonden informatie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Hebt u de door u geschreven documenten ook op de portal geplaatst? Zo nee, waarom 
niet?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Hoe vaak plaatst u zelf stukken op de portal?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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12.  Op welk moment plaatst u deze stukken en wat is de status van deze stukken? 
a. Concepten
b. Tussenrapporten
c. Eindproducten
d. Anders, namelijk………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Wordt bij het plaatsen van stukken gebruik gemaakt van versies?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.  Onder welke naam slaat u de documenten op en hoe bepaalt u onder welk mapje u de 
stukken plaatst?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Als u suggesties zou mogen doen voor de opzet van een nieuwe portal:
a. Welke onderdelen van de oude portal zou u graag terugzien in een nieuwe portal?
b. Welke onderdelen kunnen volgens u worden weggelaten?
c. Wat zou er nog moeten worden toegevoegd (of verbeterd) aan een nieuwe portal?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hebt u verder nog aanvullingen of opmerkingen op dit interview?
Bedankt voor uw tijd en moeite!
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BIJLAGE 2

Vragen over de Competence Centers

1. Van welk CC bent u de voortrekker?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Weet u hoeveel CC’s er zijn en wie de voortrekker is van de overige CC’s?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Hoe ziet u uw rol als voortrekker van het CC? Wat zijn uw taken?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Hoeveel tijd besteed u in de week aan het werken met het CC?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Bent u tevreden over uw rol en over het CC als geheel? (doorvragen! Waarom wel/niet?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Wat zou u nog willen verbeteren?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Hebt u de indruk dat veel mensen gebruik maken van het CC waarvan u voortrekker bent? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Past uw CC logisch in het rijtje naast de andere CC’s? (doorvragen! Waarom wel/niet?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Is er sprake van overlap met de andere CC’s?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. In hoeverre gebruikt u het intranet (SharePoint) om CC informatie te communiceren / 
beschikbaar te stellen aan uw collega’s? 
Zo ja: hoe vaak? Zo nee: waarom niet?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Wat zou er aan het intranet / de procedures / de cultuur kunnen verbeteren om uw rol als 
CC voortrekker te vergemakkelijken en het verzamelen / ordenen / beheren en 
communiceren van uw informatie effectiever te maken?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hebt u nog aanvullingen of opmerkingen op dit interview?
Bedankt voor uw tijd en moeite!
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