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Wealth requires to be protected, 

while knowledge protects its owner

~  Imam Ali bin Abi Talib

Imagination is more important than knowledge. 

For while knowledge defines all we currently

know and understand, imagination points to all 

we might yet discover and create.

~  Albert Einstein
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Resumé

Deze scriptie onderzoekt hoe kennismanagement als een verbindende factor kan 

fungeren tussen de leden van een virtuele organisatie. De virtuele organisatie 

(VO) is een nieuwe organisatievorm die mogelijk is dankzij alsmaar avancerende 

ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie. Ze wordt in het leven 

geroepen als een tijdelijk samenwerkingsverband tussen differente actoren 

(partners en leden) met uiteenlopende specialismen. De heterogeniteit kan een 

belemmering zijn voor strategische en operationele engagement tussen leden, 

mede omdat het tijd kost om vertrouwensrelaties op te bouwen doordat 

communicatie via virtuele middelen geschiedt. Vereist is daarom een bindmiddel 

dat een adequaat antwoord biedt op de complexiteiten van een VO. 

Kennismanagement bevat de potentie om VO-partners te engageren, wanneer het 

een juiste combinatie is van objectivistische (technocentrische) elementen en 

subjectivistische (sociocentrische) elementen.
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VOORWOORD

Is kennis macht? In een complexe wereld vol concurrentie en onvoorspelbaarheid is kennis in 

hoge mate macht. Als we de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ten tijde van de Koude Oorlog 

beschouwen als twee hevig concurrende organisaties of instituten, kunnen we vaststellen dat 

naast een uitgekiende visie en een doortastende strategie, het volumineuze reservoir aan parate 

kennis en know-how de VS superieur maakte aan de SU. Het gevolg was dat het onvermijdelijke

geschiedde: de SU verloor de titanenstrijd en verdween van het wereldtoneel. 

Ook de huidige constellatie in de wereldpolitiek en -economie leert dat kennis een niet mis te 

verstane rol speelt in de competitie tussen landen. Unieke kennis creëert macht. Geen wonder dat 

iedereen hierop aast. Dit valt goed af te leiden van de spionagepogingen in westerse landen van 

buitenlandse mogendheden, in het bijzonder China en Rusland, die volgens de Nederlandse 

inlichtingendeskundige Edwin Bakker ‘schaamteloos’ te werk gaan om technisch-

wetenschappelijke informatie en defensie- en handelsgeheimen te bemachtigen. Het doel heiligt 

de middelen, een tijdloze manie die principes doet verbleken. Goethe zei het al: ‘erst kommt das 

fressen und dann kommt die moral’. Maar in dit geval is het data, informatie en kennis in plaats 

van geld. 

Op kleinschaliger niveau, binnen organisaties, bestaat een gelijkaardige implicatie. In het 

denken van individuen domineert een meander dat wijsmaakt dat kennis koste wat kost tussen de 

oren moet blijven, omdat het simpelweg gelijkstaat aan macht. Ieder voor zich en God voor ons 

allen, zeg maar. Gangbare opvattingen op het individuele niveau kunnen collectieve vooruitgang 

remmen. 

Met kennismanagement is het net zo. Het onderwerp houdt al een kleine twee decennia de

gemoederen binnen organisaties bezig. Na de introductiefase in overwegend de vakliteratuur, 

heeft een enkeling, zoals het vaak gaat met nieuwe concepten, het aanvankelijk met argusogen 

gadegeslagen. Nog steeds zijn er critici die van mening zijn dat kennis niet te managen is. 

Bombast slaat echter na verloop van tijd aan, zodat een hypefase is gaan opleven. Hierin is 

kennismanagement te eenzijdig benaderd: of door een filosofisch perspectief, of door een 

technologisch perspectief. Dit liet weinig ruimte voor een pragmatische discussie rond het 

speerpunt van het concept: hoe kennis effectief te managen zodat mensen binnen een organisatie 

er op een dagelijkse basis van kunnen profiteren. De gewaarwording dat dit de kern is waar men 

zich op moet richten kwam later in de vorm van een breed draagvlak: de acceptatiefase. De 

theorie is doorzien, tijd voor de praktijk. Sindsdien zitten we in de implementatie- en 

optimaliseringsfase, waarin elke organisatie streeft om kennismanagement paradigmatisch in te 
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passen, dat het een substantiële waarde biedt aan de overkoepelende strategische en operationele 

activiteiten. Het gaat met vallen en opstaan, stap voor stap. Soms werp het zijn vruchten af, vaak 

ook niet. In de meeste gevallen is de weerbarstigheid afkomstig van menselijke actoren en niet 

van technologische factoren. 

In virtuele organisaties zijn beide enorm cruciaal: het een berust op het ander. Virtuele 

connectiviteit kenmerkt de wereld, zodat ruimte en tijd vervagen. Virtuele organisaties beginnen 

waar de grenzen van fysieke organisaties eindigen. De dimensie waarin virtuele organisaties 

bloeien, onttrekt zich aan het blote oog. Leden zijn verbonden door een netwerkstructuur. Het 

biedt veel voordelen en mogelijkheden, maar de vraag is hoe je anticipeert op die ongebreidelde 

flexibiliteit. Hoe bouw je verloopstukken tussen asymmetrische actoren, zodat taakgerelateerde 

zaken door virtuele samenwerking, interactie en kennisactiviteiten ondersteund worden? De 

configuratie van een virtuele organisatie vereist creativiteit, praktische intelligentie en 

improvisatie. Net als het leven. Een rijk geschakeerde kijk op zaken levert gedegen inzichten op. 

Zonder visie geen overzicht en zonder overzicht geen vooruitgang.

Voor deze scriptie heb ik lang moeten mijmeren alvorens ik op het onderwerp 

“kennismanagement in virtuele organisaties” kwam. Uiteindelijk is het door toedoen van geleerde 

restanten van de gevolgde Minor Bedrijfskunde dat ik een gedecideerde keuze maakte om mijn 

scriptie hierover te schrijven. In deze minor kwamen onderwerpen als de virtuele organisatie aan 

bod (weliswaar summier), en theoretische concepten als objectivisme en subjectivisme. 

Het leuke van een academische studie is dat je niet altijd een apperceptie hebt van de kennis 

die je opdoet, en de waarde hiervan voor bepaalde aspecten binnen in en buiten je studie. Je komt 

er later achter dat het je denkwereld verruimt door een multipolaire blik. En dat resulteert in de 

vaardigheid om spitsvondige verbanden te leggen. Zo heb ik in deze scriptie kennismanagement 

benaderd door een objectivitische en subjectivistische bril, wat slaat op het doorwrocht 

onderbouwen van de distinctie tussen technocentrische en sociocentrische dimensies van 

kennismanagement in virtuele organisaties. Met andere woorden heb ik getracht om “out-of-the-

box” mijn eigen draai te geven aan het onderwerp door inzichten te poneren die wellicht niet 

onberispelijk zijn, maar in mijn optiek wel tamelijk origineel te noemen zijn, in zowel vorm als 

inhoud.

Ik koester nochtans niet de illusie dat ik de wijsheid in pacht heb en dat de inhoud van deze 

scriptie feilloos is. Voor mij persoonlijk is deze scriptie namelijk ook een nadere kennismaking 

met de onderwerpen virtuele organisatie en kennismanagement, die zeker mijn ongeveinsde 

interesse genieten. Met name kennismanagement is een intrigerend alternatief voor de courante 
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specialismen in het vakgebied van de informatiewetenschap, die mij tot op heden niet bovenmatig 

en durabel hebben kunnen interesseren voor het vakgebied ‘an sich’. Ik heb me in deze scriptie 

daarom intens uitgeleefd in iets waar mijn denkrichting meer op geënt is. 

Onderwijl het schrijven van de scriptie ben ik gesterkt in de keuze van mijn onderwerp door 

het horen en lezen over zaken in de media die direct of indirect met het onderwerp te maken 

hebben. Virtueel organiseren in verscheidene varianten raakt steeds meer in zwang.

Zo is telewerken gelukkig al jaren geen vies woord meer, maar het wordt vooralsnog niet en 

masse omarmd door werkgevers. Gezond vertrouwen in werknemers ontbreekt, terwijl uit 

onderzoek blijkt dat werknemers 15 à 25 procent productiever zijn bij flexibeler werk met meer 

autonomie. Het lijkt een kwestie van tijd eer het een gangbare zaak wordt, maar positief is dat de 

animo toeneemt. Zo blijkt uit een recent onderzoek van het Platform voor de 

Informatiesamenleving (EPN) dat bijna de helft van de Nederlandse werknemers flexibeler wil 

werken. IT-reus Hewlett-Packard (HP) is een van de vooruitziende bedrijven die hierop inspeelt: 

werknemers hebben de keuzevrijheid om op kantoor, thuis of onderweg te werken. 

Ook een goed initiatief op dit gebied dat momenteel in de schijnwerpers staat is de Smart 

Work Center, die gerealiseerd wordt onder aanvoering van Cisco. De eerste SWC komt bij wijze 

van proef in de zomer van 2008 in Almere, maar de visie voor de toekomst is een netwerk van 

SWC’s in Groot-Amsterdam. Het idee hierachter is dat lokale flexwerkers op remote stations 

werken. Deze zijn state-of-the-art: moderne toepassingen en voorzieningen, zoals een virtueel 

vergadersysteem, maken het plaatje compleet. Het concept is gebaseerd op een combinatie van 

technologie en zakelijke diensten die een connected neighborhood experience moeten nabootsen. 

Door innovatief gebruik van video-voice-datatechnologie is de Smart Work Center een glimp van 

de veelbelovende toekomst op het gebied van mobiele werkbeleving. Kortom, alle tekenen wijzen 

erop dat virtueel en mobiel werk, en hiermee virtueel organiseren, de toekomst heeft. En het is 

een gemis wanneer kennismanagement dan niet het bindmiddel is voor geografisch verspreide  

collega’s.

‘Once an organization loses its spirit of pioneering and rests on its early work, its progress 

stops’ (Thomas J. Watson, Sr., gewezen president van IBM).
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1. INLEIDING

Onze moderne wereld is in hoge mate geïntegreerd. Dit voortschrijdende proces liet een 

stijgende curve zien door de informatie- en communicatierevolutie van de tweede helft van de 

twintigste eeuw en met globalisering als stuwkracht. Computers en wereldwijde netwerken zoals 

internet deden hun intrede, en de transformatie van een industriële samenleving naar een 

kennissamenleving werd een voldongen feit.

In de mondiale kennissamenleving zijn organisaties de leidende actor in het veranderen van 

ons communicatie- en werkpatroon. Organisaties omarmen en masse ICT-middelen om de 

organisatorische tijdsgeest bij te benen. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit zijn van vitaal 

belang. Door de beschikbare technologieën en hyperconcurrentie ontstaan er nieuwe 

organisatievormen en -structuren, waarvan verondersteld wordt dat ze een organisatie leniger 

maken. 

Te constateren valt dat technologie, organisatiestructuur en communicatiepatronen in gestage 

lijn een grote mate van interdependentie vertonen. Informatie- en communicatietechnologie

faciliteren de coö rdinatie binnen deze nieuwe organisatievormen en -structuren, waardoor de 

beperkingen van tijd, ruimte, cultuur en ‘statische’ organisaties voor een groot deel teniet worden 

gedaan door zowel symmetrische en synchrone als asymmetrische en asynchrone acties en 

middelen. Men kan hierdoor inter-organisatorische samenwerkingsverbanden in het leven roepen, 

zoals een netwerkstructuur, waarbinnen verschillende entiteiten samenwerken. Op deze manier

wordt samenwerking tussen bijvoorbeeld ondernemingen, klanten, leveranciers, externe 

consulenten en onderzoeksinstellingen mogelijk. Maar ook binnen organisaties kan men 

samenwerkingsverbanden creëren, zodat leden van een en dezelfde organisatie geografisch 

verspreid van elkaar kunnen functioneren.

Inherent aan het karakter van een dergelijke virtuele organisatie(vormen) zijn veel 

uitdagingen verbonden. Eerst moet een strategie de betrokken actoren op dezelfde golflengte 

brengen, en een aangenomen identiteit moet een gevoel van harmonie oproepen. Op het 

professionele vlak zijn er waarden als vertrouwen en loyaliteit die voortdurend consolidatie 

behoeven. Dan zijn er de arbeids- en organisatiepsychologische issues als hoe stuur je 

werknemers aan, hoe motiveer je ze en hoe creëer je commitment, met name wanneer het face-to-

face contact miniem is. Een oplossing op deze en vele anderen vraagstukken houden voor een 

groot deel, direct of indirect, verband met de rol die kennismanagement kan vervullen in een 

virtuele organisatie. 
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Kennismanagement is een integrerende benadering om alles omtrent de productiefactor 

kennis te organiseren. Normaliter kan een organisatie zich onderscheiden door de kennis die ze 

bezitten, het vermogen om individuele kennis om te zetten in organisatorische kennis en deze 

kennis toe te passen in het voordeel van de organisatie. In een virtuele organisatie vigeert dit ook, 

maar de objectivistische (technocentrische) en subjectivistische (sociocentrische) complexiteiten 

die inherent zijn aan virtueel organiseren vereist een speciale benadering om kennismanagement 

goed tot zijn recht te laten komen. Wanneer samenwerkende mensen een professionele relatie 

alleen virtueel in stand moeten houden, is het essentieel dat ze op maat geprikkeld worden om

elkaar te ondersteunen. Kennis is een element dat vertrouwen schept. En vertrouwen schept een 

band. Kennismanagement heeft daarom de potentie om te fungeren als een “connector”, een 

verbindend element tussen de partners en leden van een virtuele organisatie. 

In deze scriptie staat het onderzoek naar de plaats en importantie van kennismanagement in

virtuele organisaties centraal. De centrale vraagstelling daarbij is: “Hoe kan een mix van 

objectivistische en subjectivistische kennismanagement het bindmiddel zijn tussen VO-partners?”

Getracht wordt om op basis van literatuur en eigen inzichten en standpunten een antwoord te 

geven op deze vraag. Om daartoe te komen echter, zullen eerst vragen rond virtuele organisaties 

en kennismanagement beantwoord moeten worden. 

Allereerst is een algemene uiteenzetting van virtuele organisaties en specifiek in de context 

van het onderwerp nodig. In hoofdstuk twee bespreek ik in afzonderlijke paragrafen

achtereenvolgens definiëringen, typerende kenmerken, voor- en nadelen, kritische succesfactoren 

en managementprocessen die in een virtuele organisatie van pas komen. Voor het gemak is 

geopteerd de term virtuele organisatie(s) af te korten tot VO(‘s).

Vervolgens verken ik in hoofdstuk drie kennismanagement (KM). Ik hanteer daarbij een 

generalistische benadering. De centrale focus van dit hoofdstuk wordt eerst voorafgegaan door 

een inleidende paragraaf over kennis, waarin aan bod komt wat de waarde van kennis vanuit 

organisatorisch oogpunt is, gevolgd door een bespreking van de trits gegevens-informatie-kennis, 

het verschil tussen expliciete en impliciete kennis en de kenmerken van kennis in KM-context. In 

paragraaf twee wordt beargumenteerd wat het belang van kennismanagement is. Paragraaf drie 

staat in het teken van strategische en operationele componenten van kennismanagement. Het 

accent ligt op operationeel kennismanagement, in het bijzonder op de objectivistische en 

subjectivistische invulling hiervan door een hantering van de stock- of flowbenadering. In de 

laatste paragraaf wordt stilgestaan bij de rol van ICT in kennismanagement, waarbij ook het 

belang van ICT voor KM-processen duidelijk wordt gemaakt. En aan het eind van dit hoofdstuk 
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zullen ten slotte zes taken worden aangestipt die in een VO ondersteund kunnen worden door 

KM.

Deze drie objectivistische en drie subjectivistische taken zijn de fundamenten waar hoofdstuk 

vier op gebaseerd zal zijn. Na een typologie van KM-technologieën te hebben gegeven, zal in 

afzonderlijke paragrafen inzichtelijk worden wat deze zes taken in een VO inhouden en 

projecteer ik op deze taken de daarbij geschikte KM-technologieën. Eveneens wordt de 

contextuele meerwaarde van communities of practice in het ondersteunen van deze taken 

aangegeven. Zoals zal blijken vormt het onderscheid tussen objectivistische en subjectivistische 

kennismanagement de rode draad voor de ontwarring van de engagerende potentie van een 

gecombineerde KM-formule voor de leden van een VO.
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2. VIRTUELE ORGANISATIES

In de vakliteratuur is er al veel geschreven over virtuele organisaties, grofweg met name de 

laatste vijftien jaar. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste facetten van VO’s verkend. Aan bod 

komen definities, kenmerken, voordelen en nadelen, kritische succesfactoren en 

managementprocessen van virtuele organisaties en virtueel organiseren. Kortom, getracht wordt 

een zo overzichtelijk beeld te schetsen.

2.1 Definities

Ruimschoots wordt er gesproken en geschreven over VO’s. Het gebruik van het begrip is blits en 

auteurs spreken over het onderwerp in superlatieven. Misschien mede daarom ontbreekt een 

uniforme definiëring, maar zoals met veel begrippen, ontwikkelingen en fenomenen valt het ook 

te wijten aan de hoeveelheid en verscheidenheid aan definities die we aantreffen in de literatuur. 

De meeste auteurs gebruiken een eigen omschrijving voor het begrip, met specifieke 

karakteristieken. Zo hanteert iedereen een ander perspectief om het concept van “virtualiteit” te 

benaderen.1 ‘Het gevolg hiervan is een gebrek aan duidelijkheid over wat de term “virtuele 

organisatie” nu precies inhoudt en waarin de doelstellingen en de kenmerken van deze 

organisatievorm precies verschillen van andere organisatiestructuren’.2 Om nu tot de kern van het 

begrip virtuele organisatie te komen, ga ik het begrip ontleden. Hierna volgt eerst een 

toepasselijke definitie van “organisatie”, waarna een definitie volgt van “virtueel” in de context 

van een VO. Op deze manier krijgen we een opbouwende verkenning van belangrijke noties, die 

als ondergrond dient voor de uiteenzetting van karakteristieken van VO’s die men terug kan 

vinden in de allerhande definities van het begrip.

2.1.1 Contextuele definiëring van ‘organisatie’

De term virtuele organisatie bestaat uit de woorden “virtueel” en “organisatie”. In de 

literatuur wordt de term gehanteerd, maar het leeuwendeel van de auteurs legt hun perceptie van 

“organisatie” niet uit. Sterker nog, te vaak wordt het geenszins of te summier gedefinieerd, omdat 

de betekenis als vanzelfsprekend wordt geacht. Echter, markant is dat het woord “organisatie”

                                                          
1 Bosch-Sijtsema, Petra. Virtualness: a new organisational dimension. The relationship between virtualness 
and knowledge. Diss. Rijksuniversiteit Groningen, 2003. Capelle a/d IJssel: Labyrint Publication, 2003. Pp. 
7.
2 D’Hoossche, Karel. 'Virtuele organisaties.' Scriptie Universiteit van Gent, 2002. Pp. 4
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een term is die veel ‘ruimte biedt voor verschillende optieken, invalshoeken en opvattingen’.3 Het 

is daarom niet onbelangrijk om ter verduidelijking hier in grote lijnen een begripsverkenning toe 

te passen. 

In de context van de VO kan, net als in de context van traditionele organisaties, onderscheid 

worden gemaakt tussen de organisatie als actie en de organisatie als verschijnsel.4 ‘Organisatie 

als actie is het tegelijk functionaliseren en coö rdineren van menselijke actie voor objectieve 

doeleinden’.5 In een VO gebeurt het tegelijk functionaliseren en coö rdineren met virtuele 

middelen, om het reilen en zeilen van de participanten in het VO-netwerk vast te stellen, zodat de 

objectief voorgeschreven doeleinden bereikt worden. 

De organisatie als verschijnsel is ‘een gecoö rdineerd en doelgericht samenwerkingsverband 

van mensen, waarin mensen en hun middelen –ingedeeld in organisationele eenheden, teams of 

ervaringsdeskundige gemeenschappen– bepaalde functies vervullen’.6 Elke schakel in het VO-

netwerk is gericht om gecoö rdineerd en doelgericht bij te dragen aan de voortgang van het 

“virtuele wezen”: fysiek zit iedereen op een “eiland”, maar organisatorisch staat samenwerken 

centraal. Praktisch wil dat zeggen dat iedere deelnemer de verantwoordelijk draagt om zijn 

functie te vervullen door te putten uit alle nodige middelen. De doeleinden zijn tastbaar, de 

structuur dat deze moet realiseren is imaginair (niet-tastbaar). 

De fysiologie van het “virtuele wezen” en zijn dynamische organen zijn als volgt. Elke 

deelnemer aan het VO-netwerk is geografisch verspreid en bezit zijn specialistische kenmerken 

en expertise. Dit krijgt waarde door de virtuele connectiviteit, zodat de organen –in 

wisselwerking met andere relevante actoren zoals geldschieters en klanten– een samenhangend, 

dynamisch geheel vormen van hoofdzakelijk gegevens- en geldstromen.7 Op deze manier komt 

de VO als sociaal organisme tot leven. Deze leeft echter voor een bepaalde tijdspanne voort in de 

belevingswereld van diegenen die er bij betrokken zijn. Een VO is per slot van rekening een 

tijdelijke organisatievorm die na het behalen van de doelstellingen ontbonden zal worden.

2.1.2 Contextuele definiëring van ‘virtueel’

De term “virtueel” heeft zijn wortels in de computer- en gamesindustrie. Het “virtueel 

geheugen” van een computer slaat op de mogelijkheid van het apparaat om zich te gedragen alsof 

                                                          
3 Abcouwer, Toon, Herman Gels, Jan Truijens. Informatiemanagement en informatiebeleid. Den Haag: SDU 
Uitgevers, 2006. Pp. 11.
4 Ibid., pp. 11.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
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het intern meer geheugen bevat dan in werkelijkheid het geval is.8 De VO herbergt ook een 

dergelijke flexibiliteit in zich. VO’s hebben een latent vermogen: het geheugen en zenuwcentrum 

zijn veelal niet gecentraliseerd maar gefragmenteerd aanwezig over het spectrum van de VO. 

Formele definities van “virtueel” zeggen het volgende: (1) ‘voorwaardelijk, als mogelijkheid 

of vermogen aanwezig; in werkelijkheid of werkzaamheid kunnende treden’; (2) ‘denkbeeldig, 

slechts schijnbaar bestaande – virtueel beeld: optisch beeld dat wel zichtbaar is, maar niet op een 

scherm kan worden opgevangen’.9 Virtualiteit is “voorwaardelijk”, in de zin dat het wel bestaat 

maar aangeroepen dient te worden wanneer de situatie of configuratie het vereist; denkbeeldig wil 

zeggen dat virtualiteit niet tastbaar is en zich onttrekt aan de (menselijke) zintuigen. In de context 

van een VO houdt het in dat het vermogen van een VO dynamisch is en versterkt kan worden 

door nieuwe actoren en werkvelden, waarbij de vrijblijvende en provisorische participatie van de 

ruimte-overschrijdende actoren een VO maakt tot wat het is, een organisatorische commitment die 

bestaat dankzij de technologische tijdsgeest, ofwel de technological mood.10

Virtueel is dus iets wat lijkt te bestaan, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. De term wordt

bijvoorbeeld aangewend voor computersimulaties (VR: Virtual Reality). Hierin lijkt een bepaalde 

omgeving te bestaan, terwijl dat reëel niet zo is. Met VR is het mogelijk om een imaginaire, 

illusoire omgeving te creëren. Deze “realiteit” bestaat als gevolg van verbeeldingskracht in de 

geest van waarnemers en betrokkenen.11 Een cyberspace dus, waarin niets is wat het lijkt en niets 

zich op zijn plek bevindt. In de praktijk is VR nog relatief rudimentair, maar het Amerikaanse 

leger bijvoorbeeld staat erom bekend stug te experimenteren met VR in de vorm van 

oorlogssimulaties. Hiermee wordt bijvoorbeeld getracht potentiële oorlogssituaties in 

woestijnachtige omgevingen zoals in Irak of bergachtige gebieden zoals in Afghanistan na te 

bootsen, zodat troepen voor hun uitzending in het thuisland visueel en mentaal voorbereid worden 

op het echte werk aan het front. Het Amerikaanse streven is te trachten om op deze manier 

potentiële risico’s en gevaren in de echte wereld virtueel aan het licht te stellen, teneinde deze in 

de praktijk in de kiem te smoren. 

                                                          
8 D’Hoossche, 2002: pp. 5.
9 Van Dale Groot Elektronisch Woordenboek Hedendaags Nederlands. Utrecht: Van Dale Lexicografie bv, 
1997.
10 De term ‘technological mood’ vindt zijn oorsprong in het werk van de Duitse filosoof Martin Heidegger. 
De term verwijst naar de hedendaagse denkwereld van mensen waarin mensen a priori in technologisch 
georiënteerde oplossingen denken om problemen te verhelpen. ‘Technology makes sense because we 
already live in the technological age or mood where the world (and we as beings that are never ‘out’ of 
the world) are already framed in this way—as available resources for the ongoing challenging and 
ordering of the world by’. (Bron: http://plato.stanford.edu/entries/ethics-it-phenomenology)
11 Bosch-Sijtsema, 2003: pp. 7-8.
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In filosofische zin wordt virtueel ook vaak aangehaald als een kenmerk van postmoderne 

culturen12, waarin veel aspecten van alledaagse gewaarwordingen technologisch worden 

gesimuleerd of in techniek worden verwerkt. Eerder genoemde technological mood is in dit 

verband een psychologisch resultaat van technologische vooruitgang en de diepe penetratie 

daarvan in het dagelijkse leven van mensen.

Met een VO simuleert men de facto ook een fysiek niet-bestaande context, waarin de 

menselijke en niet-menselijke beperkingen weliswaar niet worden uitgewist maar sterk worden 

gereduceerd. Deze context gedijt, net als bij VR, in de hoofden van mensen: ‘a virtual enterprise 

is an enterprise, which is lacking some structural characteristics of real enterprises, but 

nevertheless functions like an enterprise in the imagination of the observer’.13 De karakteristieken 

van virtueel in een VO-setting onderbouwen deze stelling. Over het algemeen onderscheiden 

onderzoekers vier verschillende betekenissen van ‘virtueel’ om de VO te definiëren:14

 Onecht, echt lijkend
‘Virtual Reality’ is een goed voorbeeld van deze betekenis. Het betekent dat een virtuele 
organisatie aan de periferie het uiterlijk heeft van een echt (traditioneel) bedrijf, maar in 
werkelijkheid bestaat het bedrijf niet echt, het is enkel een samenwerkingsverband tussen 
onafhankelijke partners in een netwerk.
 Immaterieel, ondersteund door informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Dit betekent dat iets niet fysiek bestaat, maar dat het enkel geschapen is door ICT. Bijvoorbeeld 
een ‘virtueel winkelcentrum’ bestaat alleen op het internet. Het ‘virtuele kantoor’ bestaat niet 
fysiek, de werknemers werken vanuit hun huis en zijn met elkaar verbonden met behulp van ICT. 
Hetzelfde geldt voor ‘digital products’, bijvoorbeeld software of een tijdschrift op internet, ze 
bestaan niet fysiek, maar alleen door het gebruik van ICT.
 Potentieel aanwezig
Deze betekenis kan worden beschreven als een eigenschap van een organisatie, die niet echt 
bestaat, maar wel zou kunnen bestaan. Op het moment dat de behoefte aan een bepaalde 
eigenschap of configuratie van de organisatie ontdekt wordt, wordt een uitvoerende eenheid 
geconfigureerd die deze eigenschap kan aanbieden.
 Bestaand, maar veranderend
Deze betekenis van virtueel komt overeen met de dynamische netwerk organisatie. De organisatie 
bestaat, maar de samenstelling van leden is tijdelijk. Dit soort organisatie verandert zichzelf 
constant, is dynamisch en progressief. Op het niveau van bedrijven heten deze tijdelijke netwerken 
‘Virtual Corporations’, op het niveau van werknemers ‘Virtual Teams’.

Bovenstaande betekenissen en uitwerkingen ervan die men aan de notie van virtualiteit van VO’s 

toekent, zijn in de loop der jaren tot stand gekomen door theorievorming.

                                                          
12 Lister et al. New Media: a Critical Introduction. London: Routledge, 2003. Pp. 34. 
13 In Bosch-Sijtsema 2003 (pp. 4) van Zimmerman 1996.
14 Roes, Jeroen F. ‘De karakteristieken van virtuele organisaties.’ Hogeschool Zuyd, Expertisecentrum ICT 
(z.j.): pp. 6-7.
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2.1.3 Definiëring van virtuele organisaties

De eerste bedenker van het begrip virtuele organisatie was Jan Hopland, een manager van Digital 

Equipment Corporation. De betekenis die hij aan het begrip verleende, was: ‘[een virtuele 

organisatie is] een onderneming die meer middelen ter beschikking heeft dan ze in eigendom 

heeft, door gebruik te maken van samenwerkingsverbanden binnen en buiten haar eigen 

organisatorische grenzen’.15 Uit deze definitie kunnen we distilleren dat een organisatie haar 

vermogen en grenzen uitbreidt wanneer ze deel uitmaakt van een VO. 

Buiten de organisatie (met externen) kan dat op verschillende manieren, want 

samenwerkingsverbanden zijn onder te verdelen in twee soorten. Zo kunnen organisaties 

samenwerken door het delen van gegevens: wanneer verschillende organisaties informatie

uitwisselen en op basis hiervan vraagvoorspellingen vergelijken met productieschema’s of nagaan 

dat de distributie overeenstemt met de gevraagde dienstverlening.16

Een ander samenwerkingsverband is wanneer verschillende (onafhankelijk) partijen aan een 

project deelnemen en samen het project in goede banen moeten leiden. Ook hierbij is het

uitwisselen van gegevens essentieel, maar operationele, menselijke interactie om beslissingen te 

nemen en problemen op te lossen speelt ook een sleutelrol.17

VO’s zijn globaal echter onder te verdelen in twee categorieën. Voornoemde 

samenwerkingsverbanden zijn die van de inter-organisatorische VO: een samenwerkingsverband 

tussen een aantal verschillende, onafhankelijke ondernemingen en andere entiteiten.18 Byrne et al.

geven de volgende uitgebreide definitie van de inter-organisatorische VO: 

‘[de inter-organisatorische virtuele organisatie is] een tijdelijk netwerk van onafhankelijke 
ondernemingen die verbonden zijn via informatietechnologie om hun kerncompetenties, kosten en 
de toegang tot elkaars markten te delen. De leden van het netwerk kunnen leveranciers, klanten en 
zelfs concurrenten zijn. De VO heeft geen centraal kantoor, geen hiërarchie noch verticale 
integratie. De deelnemende organisaties verenigen zich tijdelijk om een bepaalde opportuniteit te 
grijpen. Na het benutten van deze opportuniteit, zal de virtuele organisatie zich in de meeste 
gevallen ontbinden’.19

In deze categorie kan ook een onderverdeling gemaakt worden tussen een VO als tijdelijk

samenwerkingsverband (dynamisch) en samenwerking op de lange termijn (statisch).20

                                                          
15 D’Hoossche, 2002: pp. 5.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid., pp. 6. 
19 In D’Hoossche 2002 (pp. 6) van Byrne et al. 1993 (pp. 37).
20 Roes (z.j.): pp. 6.
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De andere categorie van VO’s is die van de intra-organisatorische VO’s. Deze beperkt zich 

tot één organisatie, waarbinnen tijdelijke samenwerkingsverbanden gecreëerd worden. Belangrijk 

kenmerk van de interne VO is projectmatige samenwerking in de vorm van een (bijvoorbeeld 

multidisciplinaire of heterogene) projectteam binnen een overkoepelende, stabiele 

organisatiestructuur.

Bij beide categorieën zijn er flagrante aspecten aan te wijzen die een VO uniek maken in 

vergelijking tot andere, meer traditionele structuren. Zoals zojuist aangegeven is de notie van een 

samenwerkingsverband zonder stringente hiërarchie typerend voor een virtuele organisatie, wat 

ook impliceert dat de samenwerkende partijen ondanks hun operationele onafhankelijkheid tot 

een zekere mate afhankelijk van elkaar zijn, mede aangezien ze cruciale en minder cruciale 

informatie moeten delen. Logischerwijs is vertrouwen daarom van grote importantie binnen een 

virtueel samenwerkingsverband, inzonderheid omdat participerende organisaties of actoren een 

gemeenschappelijk doel hebben. Om een synergisch resultaat na te streven in de vorm van een 

gemeenschappelijk product, onderzoek of enig ander voordeel, is het combineren van kennis van 

de verscheidene participanten daarom een voorname doel binnen VO’s.21 Een gemeenschappelijk 

doel brengt in welk opzicht dan ook met zich mee dat er transparante, gemeenzame kennisdeling 

moet zijn.

Dit is temeer van belang, omdat door de virtuele aard het fysiek contact niet groot is in een 

VO en aan samenwerkingsverbanden een tijdelijke duur wordt toegekend. Andere belangrijke 

aspecten zijn geografische spreiding, intensief gebruik van IT en een dynamische reële 

personeelsbezetting. Samenvattend onderscheidt een VO zich met de volgende factoren: 

‘Geographical dispersion, intensive use of IT, fluctuating workforce, temporary project structure, 

[and] combination of resources, competencies and partners of (independent) companies’.22

Anders geformuleerd kan men in het licht hiervan ook poneren dat een VO bestaat uit 

content, context en infrastructuur. De content wordt bepaald door de participerende leden. De 

context ontstaat door de samensteller(s) van een VO en de aard van het beoogde doel. En de 

infrastructuur is onder te verdelen in harde infrastructuur (IT) en zachte infrastructuur (menselijke 

en organisatorische factoren).23  Met andere woorden is de virtuele infrastructuur in technisch 

opzicht de hard- en software die samenwerking (op afstand) mogelijk maakt, en in menselijk 

opzicht het vertrouwen en de loyaliteit die bij intensieve samenwerking onontbeerlijk zijn.24 Deze 

virtuele infrastructuur is onder te verdelen in vier gecorreleerde lagen: connections (bijv. e-
                                                          

21 Bosch-Sijtsema, 2003: pp. 6.
22 Ibid., pp. 4.
23 Ibid., pp. 2.
24 Elannet. Virtual Organisations. Versie 2000-2001. 31 maart 2008. http://www.elannet.net/vo1.htm
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mailsysteem), communication (voice, data en tekstmessages), conversations (bijv. 

videoconferentie) en collaboration (bijv. groupware).25

Alle bovengenoemde aspecten zijn zowel van toepassing op de inter-organisatorische als de 

intra-organisatorische VO; een intra-organisatorische VO kan bijvoorbeeld bestaan uit global 

virtual teams, wiens leden opereren vanuit verschillende locaties van de organisatie wereldwijd. 

In de praktijk blijkt dat VO’s sowieso meestal aangestuurd worden door teams omwille de 

flexibiliteit. Deze teams, ongeacht in welke categorie van VO, kunnen namelijk ‘al naargelang de 

behoefte worden samengesteld, gemodificeerd of ontbonden’.26

Maar ook als er geen gebruik wordt gemaakt van teams, door de fysieke verspreiding van 

VO-leden met al zijn complexiteiten kan voor communicatie (en coö rdinatie) alleen ICT soelaas 

bieden. De VO is een ‘onderneming zonder muren’27 die fungeert als een netwerk van met elkaar 

samenwerkende mensen. Informatietechnologie verbindt deze netwerken van organisatieleden en 

organisationele eenheden om hun activiteiten te coö rdineren. Elke virtuele organisatie is een 

netwerkorganisatie, maar niet elke netwerkorganisatie is een virtuele organisatie.28

Een VO is dus ‘een verzameling van geografisch verspreide, functioneel en/of cultureel 

diverse eenheden die met elkaar verbonden zijn door elektronische vormen van communicatie en 

die voor de coö rdinatie steunen op laterale, dynamische relaties’.29 Verschillende eenheden of 

entiteiten gedragen zich alsof ze één eenheid of entiteit zijn. De coö rdinatie van het gedrag van 

deze eenheden moet adequaat zijn. Dat gebeurt door de (laterale en dynamische) relaties, die 

gebaseerd zijn op –het eerder genoemde doch zeer belangrijke aspect van– vertrouwen, en 

gedeelde informatiesystemen.30

Zoals in de inleiding van deze paragraaf al naar voren werd gebracht ontbreekt in de 

wetenschappelijke literatuur een overeenstemmende definitie van het begrip ‘virtuele 

organisatie’. Hierboven hebben we daarom geopteerd om de verschillende karakteristieken 

waaruit definities van het begrip bestaan uiteen te zetten. Door een brede blik te werpen op de 

belangrijkste soorten en facetten van VO’s wordt op deze manier vernauwing van 

begripsbepaling en discussie over de juistheid van definities omzeild. In de volgende paragraaf 

zoomen we dieper in op de kenmerken van VO’s, waarvan enkele al hiervoor zijn besproken.
                                                          

25 Bosch-Sijtsema, 2003: pp. 2-3.
26 Benschop, Albert. Sociosite Virtuele Organisatie en Communicatie. Versie 28 december 2005. 31 maart 
2008. http://www.sociosite.org/organisatie.php
27 Ibid.
28 Ibid. Bezocht op 03-04-08.
29 Ibid. Bezocht op 31-03-08.
30 D’Hoossche, 2002: pp. 9.
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2.2 Kenmerken

Virtuele organisaties bezitten grosso modo organisatorische en infrastructurele kenmerken. Dit is 

een te verwaarlozen onderscheid, want de kenmerken die in deze paragraaf te berde worden 

gebracht zijn niet los te zien van elkaar door een zekere mate van verwevenheid.

2.2.1 Het netwerkfundament: meerdere entiteiten, één identiteit

De VO is een samenstel van entiteiten, elk met zijn eigen karakter en componenten, die zich naar 

buiten toe als een eenheid met één identiteit profileert. Binnen de inter-organisatorische VO 

kunnen deze entiteiten klanten, leveranciers, concurrenten, consulenten en onderzoeksinstellingen 

zijn; verschillende onafhankelijke leden treden naar buiten toe als één enkele onderneming met 

eigen naam en identiteit.31 In de intra-organisatorische VO behoren de verschillende individuen, 

groepen of afdelingen die samenwerken tot dezelfde entiteit, maar is de structuur niet rigide zoals 

in de traditionele organisatie. 

De leden van het netwerk kunnen verschillende, complementaire activiteiten uitvoeren.32

Flexibiliteit en multitasking zijn speerpunten in een VO-setting. Daarom kan een lid van het 

virtueel netwerk tegelijk meewerken in verschillende VO’s. 

Naast flexibiliteit is ook snelheid en compactheid essentieel in het netwerk. Daarom hoeven 

alleen de afdelingen of individuen die de vereiste kerncompetenties bezitten te participeren in de 

VO, en niet het totaal van samenwerkende entiteiten. Dit heeft een enorm voordeel: minder 

betrokkenen die beraadslagen, resulteert in snellere en flexibele besluitvorming. Zo kan een VO 

eensgezind en daadkrachtig opereren. 

2.2.2 Doelgericht opereren

Een VO wordt in het leven geroepen op instigatie van of in opdracht van een klant: hij neemt een 

bepaalde attractieve kans waar en geeft deze aan bij een bepaalde organisatie. Wanneer deze 

organisatie, of een afdeling binnen de organisatie, hier niet aan kan voldoen, is het oprichten van 

een VO rendabel. In een VO kun je krachten bundelen: verschillende kerncompetenties van 

verschillende partners combineren. Hierdoor kan de opdracht van de klant goed worden ingevuld 

en kan optimaal aan zijn wensen worden voldaan. Met andere woorden is er een duidelijk 

afgebakende doel voor ogen. Een VO wordt omwille van het behalen van dit doel opgericht. 

                                                          
31 D’Hoossche, 2002: pp. 22.
32 Ibid. 
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Het definiëren van een bedrijfsdoelstelling is als het leggen van de eerste steen bij een 

bouwproject. Het luidt het begin in van een professioneel verbond met een visie. Deze visie heeft 

een fundamentele uitwerking, want ‘deze (…) zal de VO ondersteunen bij het bijeenhouden van 

de partners en ervoor zorgen dat de partners in dezelfde richting bewegen’.33

Wanneer alle partners overtuigd zijn van de bedrijfsdoelstelling en zich hieraan engageren, 

kan begonnen worden met de ontwikkeling van een bedrijfsidentiteit. Vanuit het perspectief van 

de klant lijkt de VO op een losstaande entiteit. Door middel van een zekere identiteit vangt de 

buitenwereld een signaal op van vertrouwen, vitaliteit en habiliteit. De VO opereert dan voor 

klanten en andere externe belanghebbenden als een identificeerbare en complete organisatie.34

Het benutten van kansen en behalen van het gestelde doel hangt samen met het tijdelijk 

bestaan van de VO. Wanneer de gestelde doelstelling is bereikt, wordt de VO immers ontbonden. 

Voor nieuwe kansen moeten nieuwe doelen gesteld worden. Hiervoor moeten dan nieuwe VO’s 

opgericht worden die bestaan uit dezelfde en/of andere partners.35

2.2.3 Het transitoire samenwerkingskarakter

Een VO wordt a priori aangewend voor een bepaalde duur. Een specifieke doelstelling moet door 

middel van een samenwerkingsverband van onafhankelijke partners behaald worden. Dit verschilt 

bij elk willekeurige VO, en is onder meer afhankelijk van de sector of branche, omvang en 

samenstelling. 

Zo is er het voorbeeld van het ontwerp en de bouw van de Boeing 777, een 

passagiersvliegtuig van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Boeing startte de ontwikkeling 

van de “Triple Seven” –het grootste tweemotorige verkeersvliegtuig ter wereld– begin jaren 

negentig om de lacune tussen de Boeing 767 en 747 aan te vullen.36 Een grootschalig project als 

deze vergt bovenmatige inspanning van vele partners. Het is een lange levensloop geweest van 

idee naar ontwerp naar realisatie. 

Een tijdelijk karakter betekent dus niet per definitie een korte termijnbestaan. De aanduiding 

kort of lang is relatief. De VO als een project met een tijdelijke levenscyclus is daarom een betere 

benaming, omdat deze de lading van het samenwerkingskarakter beter dekt.37

                                                          
33 Roes (z.j.): pp. 8.
34 Ibid.
35 D’Hoossche, 2002: pp. 23.
36 De Vliegtuig Homepage. Boeing 777. http://vliegtuighomepage.nl/b777.htm. Bezocht op 06-04-08.
37 D’Hoossche, 2002: pp. 25.
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2.2.4 Centrale focus op de klant

De klant staat centraal in de VO. Hij heeft bepaalde behoeften en wensen waaraan tegemoet moet 

worden gekomen. De leden van een VO zijn daarom tot de dienst van de klant. Door de 

combinatie van kerncompetenties van de verschillende VO-leden is een totaalpakket van 

oplossingen binnen handbereik. 

In het geval van de inter-organisatorische VO maakt de klant vaak zelf deel uit van de VO. 

Hij wordt bij de samenwerking betrokken omwille de vervulling van zijn wensen. Zo kan hij 

specificaties en opmerkingen te berde brengen betreffende het ontwerp, de ontwikkeling, de 

bepaling van functionaliteiten en dergelijke.38 In deze context is het oogmerk van de VO: ‘(…) to 

create a flexible organization of companies in order to allow each to specialize in its area of 

excellence so as to deliver a product competitively to the customer’.39

Bij de intra-organisatorische VO zijn werkactiviteiten ook klantgericht. Relevante afdelingen 

en werknemers die in de marketing- en salesafdeling gericht zijn op het segment dat men wenst te 

bedienen, moeten beslist deel uitmaken van het team.40

2.2.5 Gebruik van ICT

Samenwerking in een VO-setting vereist adequate ICT-middelen. Leden zitten op een grote 

afstand van elkaar. Technologie is dan cruciaal. ICT helpt vaak bij het creëren van totaal nieuwe

organisatorische oplossingen.41 ICT is een katalysator voor decentralisatie van activiteiten en 

flexibelere werkpatronen. Leden van een VO zijn in hun traditionele organisatiesetting 

ruimschoots bekend hiermee, met name wanneer veel gewerkt is in teams, maar het gebruik van 

ICT in een VO-setting dringt door tot in de mindset. Alle communicatie geschiedt virtueel. Even 

bij een collega binnenlopen zit er niet in.

ICT speelt dus een doorslaggevende rol voor overleg. In het bijzonder is het uitwisselen van 

kennis en informatie in een coö peratief verband van speciaal belang. Dit zijn doorlopende VO-

processen die door ICT gefaciliteerd worden.

In de inter-organisatorische VO wordt ICT bovendien als hulpmiddel aangewend bij het 

zoeken en selecteren van potentiële partners.42

                                                          
38 Ibid.
39 Child, John. Organization: Contemporary Principles and Practice. Oxford: Blackwell Publishing, 2005. 
Pp.203.
40 Child, 2005: pp. 203.
41 Roes (z.j.): pp. 9.
42 D’Hoossche, 2002: pp. 26.
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2.2.6 Bundelen van middelen

Partners die samenwerken in een VO dienen dezelfde professionele kernwaarden te delen. 

Wanneer partners op dezelfde golflengte zitten, versterkt loyaliteit en vertrouwen de 

samenwerking. Dit houdt de facto in dat partners hiermee hun middelen, bestaande uit risico’s, 

kapitaal en kerncompetenties, met elkaar delen.43 Dit is inherent aan het samenwerkingskarakter. 

De (gebundelde) middelen rouleren vervolgens in het VO-netwerk: alle deelnemers moeten 

wederkerig schipperen om de VO stabiel en sterk te houden. Dit is een cohesieve en constructieve 

manier om het doel waar alle partners naar toe werken te bereiken. 

2.2.7 Poreuze grenzen en open structuur

Een traditionele organisatie kent afgebakende grenzen en structuren, doorgaans ook op de lange 

termijn. Een VO daarentegen kent vage grenzen: ‘in een VO worden geografische, 

departementale of horizontale grenzen, verticale grenzen (de grenzen tussen verschillende 

niveaus), externe grenzen (leveranciers, verkopers, concurrenten en kopers), culturele en 

logistieke grenzen overbrugd’.44

Bovendien kent een VO vaak geen juridisch raamwerk en houden leden geen gedeelde 

administratie bij.45 Omdat een VO veel minder afhankelijk is van tijd en plaats dan haar 

concurrenten die op traditionele wijze opereren, kunnen partners zowel binnen als buiten het 

netwerk dynamisch manoeuvreren.

Dit is ook mogelijk dankzij een open structuur. Hierdoor is samenwerking met steeds nieuwe 

partners, iets dat frequent voorkomt in VO’s, vrij van impedimenten.46

2.2.8 Decentrale leiding en platte hiërarchie

In het VO-netwerk is in de regel elke deelnemer gelijkwaardig, hetgeen ook met zich meebrengt 

dat ze verantwoordelijkheden delen. Er zijn geen ondergeschikte of leidende leden. Wanneer een 

broker betrokken is bij het netwerk, treedt deze ook niet op als leider.47 Hij is hooguit 

coö rdinerend bezig.

Elke partner contribueert aan het proces met zijn specifieke, bekwame competenties. Een 

hiërarchische structuur is derhalve niet aan de orde. Partners hebben laterale (niet-hiërarchische) 

                                                          
43 Roes (z.j.): pp. 9.
44 D’Hoossche, 2002: pp. 26.
45 Roes (z.j.): pp. 8.
46 D’Hoossche, 2002: pp. 26.
47 D’Hoossche, 2002: pp. 27.
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relaties. Deze zijn uiterst flexibel. Typerend voor VO’s is ook ‘de grotere afwisseling van taken, 

rollen en werkopdrachten’.48 Het vermogen om ‘dynamisch werk te verdelen over mensen en 

groepen al naargelang de werklast’ is groot.49

Alle voornoemde kenmerken stellen de VO in staat om dynamisch de bedrijfsprocessen te 

modificeren om te voldoen aan de eisen van de markt, te coö rdineren via formele en informele 

contracten, de grenzen van de onderneming telkens te herdefiniëren, en om de relaties tussen de 

onderdelen telkens anders te structureren, aldus Benschop.50

2.3 Voor- en nadelen

2.3.1 Voordelen

Allereerst is er het voordeel dat het vormen van een VO flexibiliteit en snelheid in de hand werkt. 

Het combineren van “het beste van alle werelden”, de kerncompetenties van onafhankelijke 

leden, resulteert in grote creativiteit en inventiviteit om wijzigingen in de omgeving het hoofd te 

bieden. Eveneens is mede hierdoor de tijd om iets in de markt te zetten of de dynamiek van de 

markt bij te benen, time-to-market, snel en flexibel.51

Een tweede voordeel van virtuele samenwerking is een breed scala aan middelen dat 

beschikbaar wordt. Hierbij kunnen we denken aan gespecialiseerde kennis en creatieve 

vaardigheden.52 Elk puzzelstukje valt op zijn plek, en het resultaat is een collectief project of 

product dat zonder samenwerking onmogelijk is om te realiseren.

Een derde voordeel dat met VO’s geassocieerd wordt is de grotere innovatiekracht. `Wie 

tegenwoordig niet innoveert, blijft achter. Deze inhaalslag is gemakkelijker te overbruggen in een 

VO. De innovatie die een VO genereert, heeft sterke “scharnierpunten”. Door de expertise van 

betrokken actoren is de ontwikkeling en commercialisering weloverwogen.

Niet elke organisatie heeft toegang tot elk gewenste markt. Een vierde voordeel is daarom dat 

het vormen van VO’s mogelijkheden biedt om nieuwe markten te betreden. Als inter-

organisatorische VO kan dit door samen te werken met een bestaande onderneming in het 

                                                          
48 Benschop, Albert. Sociosite Virtuele Organisatie en Communicatie. Versie 28 december 2005. 07 april 
2008. http://www.sociosite.org/organisatie.php
49 Ibid.
50 Ibid.
51 D’Hoossche, 2002: pp. 38.
52 Ibid.
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betreffende land, of van elkanders kennis en ervaringen over bepaalde markten en 

marktsegmenten gebruik te maken.53

Tot slot valt onder een vijfde voordeel zowel de gedeelde infrastructuur en research and

development (R&D) als de spreiding van kosten en risico’s te scharen. Onder spreiding van 

kosten valt te denken aan personeel en technologie.54 Zo is het niet nodig om personeel onder te 

brengen in kantoren.55 Door afwijkende vereisten in tegenstelling tot traditionele organisaties is 

kieskeurigheid in locatie daarom een luxe voor veel VO-leden.

2.3.2 Nadelen

Naast de aanzienlijke voordelen die organisaties kunnen opdoen in een VO-setting, kleven er ook 

specifieke nadelen en lastigheden aan. Deze zijn vooral het gevolg van het losse karakter van een 

VO.56

Decentralisatie bijvoorbeeld. Het sturen van een gedecentraliseerde organisatie is geen 

sinecure. Hoe platter de organisatiestructuur, hoe flexibeler maar hoe moeilijker om de integratie 

te behouden.57 Risico’s als dat een bepaalde actor teveel macht naar zich toe-eigent, zijn niet weg 

te toveren. In dat geval faalt de bedrijfsstrategie van de VO. Een remedie hiertegen is om een 

machthebbende actor aan te wijzen die aanzien en respect geniet, zodat hij de leiding en richting 

van de VO in hoofdlijnen bepaalt.

Dit kan ook belangrijk zijn om een gebrek aan vertrouwen tussen partners zoveel mogelijk in 

te dammen. Zoals eerder aangegeven in paragraaf 2.1.3 behoort vertrouwen tot de 

basisvoorwaarden van de VO. ‘Vertrouwen is het belangrijkste ingrediënt van de “organisationele 

lijm” die een virtuele organisatie bij elkaar houdt’.58 Weliswaar bevordert het gebruikt van ICT 

dit niet in grote mate, maar een gezond dosis vertrouwen in de medemens en zijn ethische 

principes smoort negatief denken zoals argwaan in de kiem.

Tevens kan positief denken helpen om in een VO-setting kennis over te dragen. Het idee 

bestaat namelijk bij netwerkleden dat men door het overdragen van kennis zelf concurrenten 

creëert.59 En omdat men kennis ziet als macht, staat men gevoelsmatig macht af, zo is de 

redenering. Effectief samenwerken, berust echter op gemeenzaam kennisdelen. Het menselijk 

                                                          
53 Ibid., pp. 41.
54 Roes (z.j.): pp. 9.
55 Child, 2005: pp. 202.
56 D’Hoossche, 2002: pp. 42.
57 Ibid.
58 Roes (z.j.): pp. 11.
59 D’Hoossche, 2002: pp. 45.
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handelen (de menselijke factor) bepaalt het succes van de VO, niet de technologische factor. 

Ethiek speelt ook híer een doorslaggevende rol achter de schermen. De optiek dat kennis a priori 

gelijkstaat aan macht is niet geheel bezijden de waarheid. Echter, wat men vaak vergeet is dat alle 

kennis uniek is: iedereen draagt een andere intellectuele bagage, en nieuwe kennis nestelt zich in 

het unieke referentiekader van elk individu. Dit is een manier van denken, waarbij kennis niet 

wordt gezien als een overdraagbar commodity maar als multi-interpretabele unica dat zich 

contextueel vormt en ontwikkelt in de geest van de mens (door sociale handelingen). Kennis en 

kerncompetenties zijn dus niet blindelings te imiteren. Het risico is in concreto minder bedreigend 

dan menigeen aanneemt.

2.4 Kritische succesfactoren

Het is een universeel principe dat succes bereikt wordt door een combinatie van factoren. In de 

organisatiewetenschappelijke literatuur is dit ook aanleiding voor uitvoerig onderzoek. In het 

traditionele bedrijfsleven zijn er experts die zich specifiek bezighouden met dit soort 

vraagstukken: wat zijn de kritische succesfactoren in een bepaalde branche? Hoe zijn deze te 

verwerven en te stroomlijnen? Bepaalt de strategie wat de kritische succesfactoren zijn of bepalen 

de kritische succesfactoren wat de strategie moet zijn? Hoe moeten we de kritische 

succesfactoren invullen voor de sturing van prestaties op organisatieniveau? Dit zijn enkele 

vragen waar organisaties een antwoord op trachten te vinden. 

In een VO is dat niet veel anders. In figuur 1 in zijn de overkoepelende kritische

succesfactoren (KSF’s) voor een virtuele organisatie weergegeven. Deze kritische succesfactoren 

zijn in principe niet anders dan voorwaarden voor het boeken van resultaten. Daarmee zijn het 

investeringsmiddelen voor vooruitgang. Ze geven overzicht over de stand van zaken binnen de 

VO: is alles goed geïntegreerd en afgestemd op elkaar?
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Figuur 1: kritische succesfactoren voor een virtuele organisatie

De kritische succesfactoren zoals weegegeven in bovenstaande figuur overlappen elkaar. Ze 

hebben een vicieuze cirkelwerking, omdat de ene succesfactor de andere mogelijk maakt. Ze zijn 

gefundeerd op elkaar en bestendigen elkaar. De volgorde van de KSF’s is evenwel niet 

vaststaand. In een VO is het over het algemeen wel zo dat het allemaal begint met duidelijk 

omschreven doelstellingen die met de daarvoor beschikbare middelen gerealiseerd moeten 

worden. Wanneer verondersteld wordt dat de beschikbare middelen niet voldoende zullen zijn, 

dient men zich in te zetten om een inventarisatie te maken van de benodigde middelen. 

Vervolgens moeten deze worden verkregen. 

Dit is ook de verantwoordelijkheid van de deelnemende actoren in de VO. Het behoeft 

nauwelijks betoog dat deze capabel moeten zijn om strategisch en operationeel succes te 

garanderen. De meerwaarde van de deelnemende partners en werknemers zijn hun 

kerncompetenties en talenten die elkaar goed dienen aan te vullen. Het is wellicht puzzelwerk om 

de VO zo samen te stellen dat op het professionele vlak een chemie tussen de partners ontstaat. 

Ook de werknemers, VO-leden, moeten zorgvuldig geselecteerd worden op niet alleen ervaring, 

expertise en kerncompetenties maar ook op samenwerkingsgerichte vaardigheden. 

Wanneer de competente actoren zijn geselecteerd, kan men gezamenlijk een strategie 

uitstippelen en een identiteit ontwikkelen. Alle neuzen moeten dezelfde kant uitwijzen, en dat kan 

effectiever wanneer men een gevoel van identificatie creëert. In paragraaf 2.2.2 is al aangegeven 
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dat het ook aan de buitenwereld professioneel overkomt wanneer er duidelijke herkenningspunten 

waar te nemen zijn. Een strategie en een identiteit versterken het vertrouwen tussen de 

deelnemende partners en leden. De integriteit van elke actor is onaangetast, omdat men blanco 

begint. Professionele waarden houden de natuurlijke integriteit intact. 

Onder de middelen waarvan de beschikbaarheid een must is, staat het buiten kijf dat adequate 

ICT-middelen essentieel zijn, zoals ook werd gesteld in paragraaf 2.2.5. Technologie is wat de 

VO überhaupt mogelijk maakt: het is een fundament voor de levensvatbaarheid ervan. De 

communicatie en samenwerking verlopen allemaal virtueel, dus een solide technische 

infrastructuur is een absoluut vereiste. Pro-actieve communicatie en samenwerking sorteren 

positieve effecten, omdat het op den duur zorgt voor meer loyaliteit, engagement en solidariteit 

tussen de actoren. 

Dit kan ook bewerkstelligd worden door kennismanagement. Zoals in hoofdstuk vier zal 

blijken, is kennismanagement een potentieel bindmiddel tussen de leden van een VO. Concreet 

moet kennismanagement een juiste mix zijn van technische en sociale elementen, omdat de 

actoren in een VO gebaat zijn bij ondersteuning van werktaken door een herkenbare organisatie 

van kennisobjecten enerzijds en de mogelijkheden om kennis door sociale mechanismen te 

activeren, verspreiden, verankeren, ontwikkelen en benutten anderzijds. 

De verbindende rol van kennismanagement heeft ook tot doel om de innerlijke en 

professionele lenigheid van partners en leden te stimuleren. Creativiteit en flexibiliteit zijn 

belangrijke succesfactoren, alsmede het vermogen om te improviseren en innoveren. De diverse 

samenstelling van een VO biedt veel ruimte voor multidisciplinaire activiteiten, wat tot veel 

inspiratie kan leiden. De som van inzichten die er uit kan komen, benadrukt het potentiële

vermogen van een VO om tot oplossingen te komen die traditionele organisaties zo goed als niet 

bezitten of kunnen opwekken. Het vermogen om te vernieuwen is een kritische succesfactor, 

zeker als men beseft dat het doel waarvoor een VO wordt aangewend vaak baanbrekend te 

noemen is. 

Ten slotte moeten de vele activiteiten in een VO naar behoren gemanaged worden. De 

stroomlijning van managementprocessen op zich is een voorwaarde om toe te werken naar de 

realisatie van de doelstellingen, zodat de hele riedel opnieuw begint. Hierna worden de 

managementprocessen in een VO behandeld. Ter afsluiting van deze paragraaf kan men 

concluderen dat een constante inventarisatie van de kritische succesfactoren nodig is om 

verzekerd te zijn dat de VO conform de gestelde eisen en wensen (van de klant) functioneert.
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2.5 Management

Het managen van een VO vereist net als bij een traditionele organisatie een generalistisch 

perspectief. Dit houdt voor algemeen managers in dat ze het netwerk van activiteiten dat de VO 

draaiende houdt overzien.60 De focus is in het bijzonder op de strategische waarde van 

activiteiten, en niet op de operationele kant. Het consolideren van de levensvatbaarheid van de 

VO staat centraal, en dit is approximatief te onderscheiden in vijf managementprocessen: 

relationship management, people management, technology management, work management en 

knowledge management.61 Deze bevatten rijkgeschakeerde aspecten en dimensies, maar typerend 

voor managementprocessen van de VO moet volgens Child in ieder geval zijn:62

1      guidance and motivation of the organization, through a vision that is articulated via strategy   
               and communicated effectively to its member; 

2      a strong focus on information processing and knowledge management;
3      an emphasis on the coordination of others;
4      the constant reinforcement of skills and willingness to cooperate among staff.

Opdoemend opportunisme van sommige leden in het VO-netwerk kan een problematische 

kwestie zijn. Een primair vereiste is daarom in alle gevallen vertrouwen tussen partners als 

onderdeel van relationship management. Dit aspect kwam al in de vorige paragrafen meermaals 

aan bod. Om relationeel vertrouwen goed in de hand te houden, moeten volgens Sydow drie 

stappen worden nageleefd: (1) uitsluitend enkele organisaties moeten geselecteerd worden voor 

deelname omdat vertrouwen in kleinschaliger kring sneller op te bouwen is; (2) met de vereiste 

specialismen en competenties in het achterhoofd moeten potentiële kandidaten voor 

samenwerking heel zorgvuldig worden geselecteerd; en (3) omwille het goede verloop in termen 

van samenwerking en gebalanceerde machtsverdeling moeten de betrokken organisaties in de 

nieuw gevormde VO tezamen regels en protocollen samenstellen.63

In het verlengde van bovenstaande kan men ook het verwante aspect van plausibiliteit aan 

toevoegen, omdat plausibiliteit andere dimensies herbergt en andere associaties oproept dan 

vertrouwen. Geloofwaardig ben je niet alleen in ethisch opzicht, maar ook in deskundig opzicht. 

Men gelooft in de bekwaamheid van een bonafide partner en de zichtbare en onzichtbare 

structuren die daaromheen gebouwd zijn. Dergelijke issues vallen onder people management.

                                                          
60 Child, 2005: pp. 207.
61 Ibid., pp. 209-11.
62 Ibid., pp. 208.
63 Wolfgang, Appel, & Behr, Rainer. ‘Towards the theory of virtual organisations: a description of their 
formation and figure.’ In: Arbeitspapiere WI, nr. 12, 1996: pp. 9.
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Technology management moet zorgen voor de beschikbaarheid van adequate ICT-middelen. 

ICT is een facilitator voor zowel de vorming als de instandhouding van VO’s, met al zijn 

complexiteiten. Voor de instandhouding is groupware, een verzamelnaam voor een breed scala 

aan hard- en software, geschikt. Partners kunnen zo gebruik maken van onder meer 

videoconferentie, chatsystemen, bulletin board systems, e-mail(managementsystemen) en 

workflowmanagementsystemen.64 Bezwaarlijk genoeg benut men alleen de huidige 

mogelijkheden van ICT niet volop. Een uitgekiende ICT policy moet dit kenteren om met de 

huidige middelen meer te bereiken met minder effort.65

Work management(processen) moet zorgen voor een gezonde organisatiecultuur die 

samenwerkingsgericht is, een open structuur en flexibele coö rdinatie.66 Dit is de 

verantwoordelijkheid van alle samenwerkende partners: iedereen dient hier aan bij te dragen. Dit 

proces vereist door organisatorische obstakels veel tijd en inzet. Een open structuur maakt het 

aanwenden van partners en hun unieke competenties on demand mogelijk. Flexibele coö rdinatie 

is nodig voor het combineren en laten aansluiten van theorie en praktijk, met andere woorden het 

harmoniseren van doelstellingen en activiteiten door de juiste taken en middelen toe te wijzen aan 

de juiste groepen en personen. 

Knowledge management is tot slot het bindmiddel voor VO-partners, want kennis is niet 

slechts een productiefactor: ‘(…) a virtual organisation usually relies heavily on (…) “knowledge 

assets” (…)’.67 Dit resulteert in een constante drang om de omgeving af te struinen –environment 

scanning– op zoek naar nieuwe, relevante kennis en kennisbezit te hertaxeren.68 Er ontstaan 

uiteindelijk kennisgebieden waaromheen ‘communities van voortrekkers en belangstellenden’ 

ontstaan.69 Kennismanagement als een speciale component binnen de VO speelt hier een cruciale

rol bij.

De rest van deze scriptie staat in het teken hiervan. Eerst wordt in het volgende hoofdstuk 

uiteengezet wat kennismanagement is. En in hoofdstuk vier wordt onderzocht hoe 

kennismanagement een verbindende rol kan zijn tussen VO-partners, met de nadruk op de 

technologische middelen die dit ondersteunen en het nut van ervaringsdeskundige 

gemeenschappen (communities of practice).

                                                          
64 D’Hoossche, 2002: pp. 49.
65 Child, 2005: pp. 211
66 D’Hoossche, 2002: pp. 50.
67 Child, 2005: pp. 203.
68 Ibid.
69 Elannet. Kennismanagement. Versie 2000-2001. 11 april 2008. http://www.elannet.nl/kenman.htm. 
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3. KENNISMANAGEMENT

In dit hoofdstuk staat de verkenning van kennismanagement centraal, afgekort met KM. Eerst 

wordt kennis in de juiste context geplaatst. Vervolgens zal het belang van KM uiteengezet 

worden. Dan komen aan bod wat de strategische en operationele componenten van KM inhouden. 

Vanaf hierna is de focus specifiek op operationele KM. Onderzocht wordt wat objectivistische en 

subjectivistische KM is, aan de hand van respectievelijk de stock- en flowbenadering. Tot slot 

wordt de rol van ICT belicht, met een paragraaf gewijd aan het belang ervan voor KM-prcessen. 

In die paragraaf worden ook significante aanknopingspunten geponeerd die in het slothoofdstuk 

de scharnierpunten zullen zijn waarmee het tweeluik KM-VO in elkaar opgaan.

3.1 Kennis

Kennis is menselijk kapitaal. Menselijk kapitaal is de verzameling van knowhow binnen een 

organisatie.70 Kennis is de belangrijkste productiefactor van een organisatie, maar in 

jaarverslagen wordt er geen hoofdstuk aan gewijd.71 Kennis is als intangible asset –ontastbaar 

productiemiddel– onkwantificeerbaar. Medewerkers van een organisatie bezitten deze kennis in 

hun innerlijke bagage en door het unieke karakter ervan is het erg moeilijk te imiteren of 

vervangen. Dit maakt kennis voor organisaties waardevol. 

De neiging is daarom om kennis te koesteren door het te managen. De redenering is hoe 

bewuster kennis is vastgelegd, hoe verrijkender de circulatie van kennis is voor een organisatie. 

Uit onderzoek is gebleken dat door het managen van kennis organisaties beogen 

concurrentievoordeel te behalen, de marketing te verbeteren, een sterkere focus op de klant te 

hebben, ontwikkeling van werknemers te stimuleren, innovatie te intensifiëren en lagere kosten 

en hogere winsten te realiseren.72 Het streven is kortom om resultaten te boeken door operationele 

activiteiten beter aan te laten sluiten op de bedrijfsstrategie. 

                                                          
70 Wikipedia. Intellectueel Kapitaal. Versie 29 januari 2008. 15 april 2008. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Intellectueel_kapitaal. 
71 Dijkstra, Jaap. ‘Intellectual capital: the future of business navigation.’ IK Magazine, jaargang 6/nummer 
3, 2007: pp. 1.
72 Deceunynck, Frederike. ‘De operationele waarde van kennismanagement.’ Scriptie Universiteit van 
Gent, 2002. Pp. 21. 
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3.1.1 De trits data-informatie-kennis

Kennis is onderdeel van de trits data, informatie en kennis. Kennis kan hierbij worden bezien 

door een tamelijk mechanistisch beeld van de werkelijkheid.73 De trits wordt in deze benadering 

als volgt geïnterpreteerd. Data zijn de symbolische weergave van de werkelijkheid in de vorm 

van getallen, hoeveelheden, grootheden of feiten. Informatie ontstaat wanneer een persoon 

betekenis toekent aan de verkregen gegevens74 en heeft een beperkte geldigheidswaarde75. En 

kennis ontstaat wanneer een persoon gegevens (van externe bronnen) zinvol kan relateren aan het 

eigen referentiekader: informatie, ervaring, vaardigheden en attitudes. Dit is illustratief 

weergegeven in figuur 1. Kennis is een persoonlijk vermogen, dat iemand in staat stelt een 

bepaalde taak uit te voeren.76 Met andere woorden is in deze benadering kennis basis voor actie.77

Figuur 2: Het referentiekader als klankbord voor kennisvorming en -interpretatie. 
Kennis is het product van de informatie, de ervaring, de vaardigheid en

attitude waarover iemand op een bepaald moment beschikt: K=I·EVA (Ruis, 2002).78

3.1.2 Soorten kennis

In het vorige hoofdstuk werd het te berde gebracht dat er geen eenduidige definitie bestaat voor 

virtuele organisatie. Met kennis is het net zo. Kennis wordt op talloze manieren gedefinieerd en 

                                                          
73 Abcouwer et al., 2006: pp. 49.
74 Abcouwer et al., 2006: pp. 49.
75 Deceunynck, 2002: pp. 4.
76 Ruis, Jules. Bewustzijns Besturingsmodel (BBM). Kennismanagement. Versie 1998-2002. 21 april 2008. 
http://www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-Model/Pres-BBM-A/sld017.htm.
77 Abcouwer et al., 2006: pp. 49.
78 Kennismanagement: in theorie en praktijk. Versie 17 juli 2001. 21 april 2008. 
http://www.geocities.com/kennismanagement/inle.htm.
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geïnterpreteerd. Afdoende is het hier om te stellen dat kennis in de hoofden van mensen zit, in 

sterke mate contextafhankelijk is en dat interactie met de omgeving een krachtig middel is om 

kennis in de vorm van vaardigheden en competenties over te dragen of te verkrijgen.79

Interessanter is de vraag welke soorten kennis er bestaan. Zeker wanneer het als achtergrond 

dient voor de bestudering van kennismanagement, vanaf de volgende paragraaf. Een considerabel

onderscheid in kennis is die tussen expliciete kennis en impliciete kennis (ressorterend hieronder 

valt ook tacit of embedded knowledge). Expliciete kennis verwijst naar die kennis die uitgedrukt 

en vastgelegd kan worden in verscheidene publicatiemateriaal. Oftewel documentaire informatie, 

hetzij analoog of digitaal (te denken valt aan boeken en tijdschriften, online databases, patenten 

enz.). De archieven van organisaties bestaan uit expliciete kennis, soms tientallen jaren oud, zodat 

deze kennis goed bewaard en doorgegeven kan worden. Het vermogen om expliciete kennis te 

ordenen en managen heeft een grote impact op andere soorten kennis, die complexer van aard en 

persoonsgebonden is.80

Het gaat dan in het bijzonder om impliciete kennis en tacit knowledge. Impliciete kennis is 

kennis dat een individu door leren, oefenen, lezen en onderzoek kan opdoen.81 Dit verschilt van 

tacit knowledge (onbewuste kennis), een verborgen type van subjectieve kennis dat een individu 

verkrijgt door zakelijke en sociale interactie met de omgeving, door (geleerde) vaardigheden in de 

praktijk te brengen of een handeling uit te voeren.82 Zowel impliciete als onbewuste kennis is 

‘onlosmakelijk verbonden met persoonlijke ervaringen, zelf verworven overtuigingen, normen en 

waarden’.83 Echter, daar waar impliciete kennis wederzijds overgedragen kán worden, kan 

onbewuste kennis overwegend níet worden vastgelegd buiten het menselijk verstand.84

Kortom, impliciete kennis is weliswaar wel te delen, maar de vraag is in hoeverre individuen 

binnen organisaties bereid zijn om dat te doen. (Zoals in hoofdstuk twee al is gesteld wordt het 

bezit van kennis dat een ander niet heeft vaak gelijkgesteld aan inboeten aan macht). Onbewuste 

kennis daarentegen is zo goed als niet te delen, het is er veel te persoonsgebonden voor. Al met al 

is het voor organisaties niet gemakkelijk om dit soort kennis voor de toekomst te consolideren, 

omdat het veel tijd en moeite kost om impliciete kennis te externaliseren.

                                                          
79 Al-Hawamdeh, Suliman. Knowledge Management: Cultivating Knowledge Professional. Oxford: Chandos 
Publishing, 2003. Pp. 19.
80 Al-Hawamdeh, 2003: pp. 22
81 Ibid., pp. 23.
82 Ibid.
83 Deceunynck, 2002: pp. 9.
84 Ibid.
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3.1.3 Kenmerken van kennis in KM-context

Om kennis in een organisatie goed tot zijn recht te laten komen, moet de operationele waarde 

ervan conceptueel worden vastgelegd. Het management van kennis moet een onderliggende visie 

hebben, en werknemers moeten op zijn minst een globaal beeld hebben hoe dit zich verhoudt ten 

opzichte van hen individueel. De kenmerken van kennis in een organisatie zijn zes competenties, 

die in samenhang ontwikkeld, benut en onderhouden moeten worden.85 Visueel wordt het als 

volgt weergegeven: 

Figuur 3: kenmerken van kennis in een organisatie

Gestroomlijnde kennisconcentratie moet professionals intrinsiek motiveren om kennis te 

activeren, verspreiden, verankeren, ontwikkelen en benutten.86 Dit heeft in principe betrekking op 

zowel expliciete als impliciete kennis. De kenmerken activeren, verspreiden en verankeren 

hebben sterk te maken met expliciete kennis in collectief verband, de kenmerken ontwikkelen en 

benutten kan men sterk relateren met individuele impliciete kennis (onbewuste kennis buiten 

beschouwing gelaten). Dit is evenwel geen strikte indeling, zodat het net zo goed te verwaarlozen 

is.

3.2 Het belang van kennismanagement

Zoals in het begin van dit hoofdstuk naar voren kwam, heeft binnen organisaties om 

onderscheidene interne en externe factoren steeds meer het idee postgevat dat kennis een 

duurzame plek moet krijgen. Individuele kennis moet organisatorische kennis worden, want 
                                                          

85 Kennismanagement: in theorie en praktijk. Versie 17 juli 2001. 21 april 2008. 
http://www.geocities.com/kennismanagement/inle.htm.
86 Deze kenmerken zijn breed geaccepteerd in de literatuur, maar uniforme aanduidingen ontbreken. Een
voorbeeld van een andere variant is: kennisborging, kennisdistributie, kenniscreatie, kenniscombinatie en
kennisdispositie. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kennismanagement
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individuen bezitten ieder verschillende soorten kennis. En organisatorische kennis moet on 

demand alle werknemers bereiken, om kenniswerk aan te sturen en te ondersteunen en zo de 

meerwaarde van kennis optimaal te utiliseren. De tendentie van KM is om op deze manier de 

collectieve intelligentie en kunde van de organisatie te vergroten. Dit herbergt zowel strategische 

als operationele aspecten, maar ook sociale en technische kanten, zoals tot uiting komt in de 

onderstaande definitie van kennismanagement:

Knowledge management is the strategic management of people and knowledge representations 
along with associated content and information in an organization, using technology and processes, 
so as to optimize knowledge sharing and utilization, by transferring knowledge directly between 
people or indirectly through systems, to derive overall benefits to all aspects of the functioning of 
the organization.87

De ‘overall benefits to all aspects of the functioning of the organization’ monden uit in een grote,

dynamische reservoir van nieuwe vaardigheden en competenties voor innovatie, besluitvorming 

en prestatieverbetering.88 Deze voordelen behoren volgens Suresh en Mahesh tot een lijst van een 

tiental doelen die organisaties beogen te verwezenlijken met de introductie van KM:89

1. Improving quality and competitive advantage.
2. Increasing productivity and reducing costs.
3. Improving efficiency of operations.
4. Reducing overall risk for the organization and enhancing its long-term stability and growth.
5. Capturing knowledge to reduce the impact of member attrition.
6. Building competency continuously.
7. Promoting innovation and collective problem-solving.
8. Ensuring better morale of members.
9. Enabling new areas of operation for the organization through collaborative discovery of 

opportunities.
10. Growing the intellectual capital and brand value of the organization.

Dit zijn voordelen die niet alleen geënt zijn op bestaande activiteiten, maar ook 

randvoorwaardelijk zijn voor organisatiebrede vernieuwing, opdat ook toekomstige activiteiten 

“KM-proof” zullen zijn.

De doelstellingen van KM bevatten, zoals hiervoor gesteld, naast strategische en operationele 

kanten eveneens sociale en technische aspecten. In sociaal opzicht wil dat zeggen dat werknemers 

door de productiefactor kennis hart voor de zaak moeten krijgen: het optimaal functioneren in een 

aangename omgeving waarin de inzet van kennis gebeurt in het voordeel van de organisatie. In 

                                                          
87 Suresh, J.K. & Kavi Mahesh. Ten Steps to Maturity in Knowledge Management: Lessons in Economy. 
Oxford: Chandos Publishing, 2006. Pp. 14.
88 Ibid., pp. IX.
89 Ibid., pp. 11.
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technisch opzicht brengt het met zich mee dat kennis eenvoudig toegankelijk is via 

technologische middelen: door KM-systemen rouleert kennis in de hoedanigheid van een intra-

organisatorische commodity. Het sociale vlak en het technische vlak van KM zijn in 

wisselwerking met elkaar. Zij bestendigen de meerwaarde van KM in een organisatie door de 

parallellie van operationele activiteiten en strategie. In dat geval heeft men de tien bovenstaande 

doelen bereikt en kan men spreken van een succesvolle implementatie van KM. 

3.3 Strategisch en operationeel kennismanagement

3.3.1 Strategisch kennismanagement

Bij KM kan men een belangrijk onderscheid maken tussen een strategisch component en een 

operationeel component. Voor het welslagen van KM dienen deze componenten op elkaar 

afgestemd te worden. Eveneens is het zaak om de organisatorische structuur en cultuur, human 

resource management en communicatie bij te veilen, zodat KM goede aansluiting vindt op 

organisatiepsychologische processen.90

In de strategische component van KM staat het beheer van de kennisportfolio van de 

organisatie centraal. Deze moet aanvankelijk een grondige inventarisatie ondergaan, zodat een 

representatief beeld ontstaat van waar de organisatie wezenlijk verstand van heeft. Wanneer dit 

gedaan is, ligt de vertaalslag naar kennisdomeinen in het verschiet. Het gaat hier om zowel 

vakinhoudelijke domeinen, als de zogenaamde competenties van mensen en groepen in de hele 

organisatie.91

Aan kennisdomeinen kan men communities of interest (CoIs) en communities of practice

(CoPs) koppelen. Dit zijn peer networks van belangstellenden (CoIs, vrijblijvende deelname bij 

lidmaatschap) en voortrekkers en beoefenaars (CoPs, verplichte deelname bij lidmaatschap) die 

elkaar helpen door kennis te delen.92 Het gaat dan vaak om impliciete kennis: ‘they provide “just-

in-time” access to the tacit knowledge within the community’.93 In strategisch opzicht zijn ze zeer 

nuttig om kennisdomeinen te ontwikkelen. 

Dit kan belangrijk zijn voor de toekomst. Want naast het in kaart brengen van de huidige 

constellatie, getuigt het ook van een gezonde vooruitziende blik wanneer men de contouren van 

een toekomstvisie betreffende de kennisportfolio synoptisch schetst. Dit is met name verstandig 

met het oogmerk om de compatibiliteit ervan met de algemene strategie van de organisatie op de 

                                                          
90 Frowein, Chris. ’Kennismanagement: de hype voorbij.’ Informatie Professional, nr. 7/8, 1998: pp. 29. 
91 Ibid., pp. 28-29.
92 Milton, Nick. Knowledge Management for Teams and Projects. Oxford: Chandos Publishing, 2005. Pp. 
63.
93 Ibid.
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lange termijn veilig te stellen. In het verlengde hiervan is het important om een consistente visie 

op het leervermogen van de organisatie te ontwikkelen. Dit leervermogen kan op zowel de korte 

als de lange termijn sterk bijdragen aan de uitbreiding van de kennisportfolio.94

   

3.3.2 Operationeel kennismanagement

De operationele component van KM heeft een praktische inslag. Het betreft in hoofdzaak de 

benodigde kennis in het dagelijkse werk van de medewerkers en de modus om hier effectief mee 

om te springen. Merendeels is deze kennis aanwezig in alreeds bestaande systemen. De 

toegankelijkheid tot deze systemen moet verfijnd zijn, wil KM haar vruchten afwerpen binnen de

organisatie. Er moeten nadrukkelijk inzichtelijke links bestaan binnen deze systemen, die 

refereren naar de impliciete kennis die eigen is aan individuele werknemers. Het gaat niet alleen 

om digitale documentaire informatie en databases, maar in het bijzonder om zogenoemde 

“WWWW-informatie” (Wie Weet Wat Waarover).95 Dit is het weergeven van metadata 

betreffende de expertise en ervaring die bekend is binnen de organisatie, of dat van specialistische 

of generalistische aard is. Dit facet van operationeel KM zorgt voor favorabele omstandigheden 

waarin leerprocessen spontaan gedijen en het algemeen kennisniveau verhoogt, met als resultaat 

dat KM een katalyserende werking heeft op verandering en vooruitgang in een organisatie. 

In figuur 4 is helder doch compact afgebeeld wat verstaan wordt onder de strategische en 

operationele kanten van kennismanagement.

                                                          
94 Frowein, 1998: pp. 29.
95 Frowein, 1998: pp. 29.
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Figuur 4: taken van strategisch en operationeel kennismanagement (Frowein, 1998).

3.3.3 Objectivistisch en subjectivistisch georiënteerde operationele kennismanagement: 

de stock- en flowbenadering 

In elke kennisintensieve organisatie zijn er leiders en denkers die vanuit een helikopterview 

reflecteren op de kennisinfrastructuur, en de daaraan gelieerde processen (sociaal, psychologisch, 

cultureel, technologisch etc.). Zij ontwikkelen een principiële convictie van kennis en zijn 

kenmerken, en vertalen deze vervolgens naar een organisatieoverkoepelend perceptiemodel. Hier 

wordt de KM-filosofie vervolgens op gefundeerd: deze krijgt overwegend objectivistische of 

subjectivistische beginselen, of vaak een combinatie hiervan. 

Objectivistisch is de stockbenadering. De essentie van deze technocentrische visie is de 

suppositie dat kennis te extraheren is van de menselijke drager, omdat kennis beschouwd wordt 

als een object dat in alle gevallen onafhankelijk van context is. Volgens de adepten van deze 

stroming maakt die contextonafhankelijkheid kennis invariabel en daarom objectief 

overdraagbaar: het is een statische commodity dat men in computersystemen als databases kan

opslaan en het zo toegankelijk wordt vanuit alle lagen van de organisatie.96 Hiertoe heeft 

                                                          
96 De filosofie achter objectivisme en de stockbenadering van KM vertoont grote gelijkenissen met wat in 
de communicatiewetenschap het “conduit metaphor” wordt genoemd: ideeën zijn statische objecten die 
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kenniselicitatie de speciale aandacht: impliciete kennis trachten te ontlokken aan individuen en 

deze insluiten in technologische systemen.97 Ook kent de stockbenadering het eerder beschreven 

onderscheid tussen gegevens, informatie en kennis niet, zodat het object de maatstaf bepaalt en 

niet het subject (de individu).98 Kennis is eenvoudigweg een commodity dat op het juiste moment, 

op de juiste plek en tegen minimale kosten geleverd moet worden – wat veel wegheeft van de 

gedachte achter kennislogistiek.99 ICT speelt logischerwijs daarom een grote rol in deze KM-

formule.

De flowbenadering is de subjectivistische tegenpool van de stockbenadering. Deze maakt wel 

een onderscheid tussen informatie en kennis. De hoofdgedachte is dat elke actor bewust of 

onbewust vanuit zijn eigen referentiekader subjectieve waarde toevoegt aan informatie. De kennis 

die dan gegeneerd wordt door de persoonlijke interpretatie van de persoon is het resultaat van zijn 

gedachtegangen, visies en benaderingen. Informatie is vaak multi-interpretabel omdat 

persoonlijke gedachtegangen, visies en benaderingen uniek zijn. Kennis is daarom onafscheidbaar 

van de individuele drager ervan, zodat het niet te uniformeren is, sterk contextafhankelijk is en 

niet objectief transferabel is. 

Waar in de stockbenadering de rol van ICT kardinaal is, draait het in de flowbenadering in 

wezen om het managen van mensen en hun sociale actieradius. In de praktijk betekent dat het 

vergroten van de nutsfactor van kennisdeling: de soepele afstemming van vraag en aanbod van 

kennis. Hiervoor ligt de focus met nadruk op de stroomlijning van communicatie tussen 

professionals (sociale en zakelijke interactie) en het faciliteren van leerprocessen in alle lagen van 

de organisatie. 

Noch de stockbenadering noch de flowbenadering zijn allesomvattend dat ze een 

paradigmatische waarde mogen genieten. Het is ook niet een zwart-wit issue met een 

compulsieve keuze voor een van beide KM-formules als gevolg. Ze sluiten elkaar eenvoudigweg 

niet uit. Een mix van beide visies geeft houvast en moet zorgen voor wederkerige bestendiging 

van gewenste effecten die men ermee poogt te creëren.

                                                                                                                                                                                          
worden verzonden in pakketjes die door een stromende kanaal heengaan, waarna de ontvanger deze 
objecten (ideeën) uit het pakket neemt en ze onveranderd aantreft.
97 Kennismanagement: in theorie en praktijk. Versie 17 juli 2001. 02 mei 2008. 
http://www.geocities.com/kennismanagement/kenn.htm
98 Apistola, Martin. Advocaat en Kennismanagement. Diss. Vrije Universiteit Amsterdam, 2007. Pp. 38
99 Zie noot 97.



31

3.3.3.1 Informele en formele KM, samenwerkingsgerichte en contentgerichte KM

Naar rato kan men stellen dat de flowbenadering beschouwd kan worden als informele KM en de 

stockbenadering als formele KM. Informele KM berust goeddeels op officieuze netwerkvorming 

tussen personen en “natuurlijke” kennisdeling (door sociale middelen als samenwerking, 

interactie etc.), terwijl formele KM gestoeld is op officiële systemen en mechanismen om kennis 

te managen, onsluiten, verspreiden en delen. Formele KM heeft in de regel een complementaire 

werking op informele KM, en vice versa: ‘(…) formal KM should attempt to nurture the informal 

knowledge exchange taking place in the organization’.100 Het legitimeert en expliciteert wat in de 

wandelgangen habitueel was en spoort aan tot meer kennisdeling: ‘formal KM should create 

reminders and enrich informal KM – it should legitimize what was being done unofficially and 

encourage further knowledge exchange’.101

Bovendien is het juist om vast te stellen dat de flowbenadering (informele KM) gezien kan 

worden als samenwerkingsgerichte KM (collaboration-based KM), en de stockbenadering 

(formele KM) als contentgerichte KM (content-based KM). Het verschil tussen collaboration-

based KM en content-based KM is respectievelijk het sociocentrische en technocentrische 

fundament102, wat in de kern ook het verschil is tussen subjectivistische en objectivistische KM. 

Dit sluit adequaat op elkaar aan, zodat ook in dit verband het valide is om te poneren dat 

samenwerkingsgerichte KM en contentgerichte KM een verrijkende werking hebben op elkaar, 

net als de voornoemde complementariteit tussen formele en informele KM.

3.4 De rol van ICT

In veel verhandelingen is uitvoerig beargumenteerd dat ICT enorm bijdraagt aan 

nutsmaximalisering binnen een organisatie: grote productiviteit, competitieve voordeligheid, 

strategische succes en dergelijke. Bij KM is dit niet volkomen buiten beschouwing, maar ICT is 

niet datgene waar KM van oorsprong feitelijk om draait: ‘technology plays an important role in 

knowledge management, although knowledge management is not about technology’.103 Een 

unipolaire blik om KM te implementeren is, zoals we uit de vorige paragraaf kunnen afleiden, 

niet zaligmakend. Zeker niet wanneer alleen de rol van technologie de boventoon voert: ‘(…) 

organisations that learnt the hard lessons started realising that KM is not only related to 

                                                          
100 Suresh & Mahesh, 2006: pp. 15.
101 Ibid., pp. 15.
102 Ibid., pp. 16-17.
103 Al-Hawamdeh, 2003: pp. 61.
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technology’.104 Technocentrisme sec is dodelijk voor KM, maar een mix met subjectivistische 

ingrediënten neutraliseert deterministische bijwerkingen en is een realistischer recept voor succes. 

3.4.1 Het belang van ICT voor KM-processen

De rol van ICT voor de ondersteuning van zowel objectivistische als subjectivistische KM-

initiatieven is onmiskenbaar belangrijk. Technologie kan samenwerking, kennisdeling en 

kennisoverdracht tussen mensen niet opleggen, maar veel netwerkgebonden toepassingen kunnen 

het wel triggeren: ‘collaborative applications such as e-mail, calendaring, scheduling, shared 

folders/databases, and threaded discussions promote knowledge sharing and knowledge 

transfer’.105 Een IT-infrastructuur biedt ook een netwerkplatform aan voor het verzamelen, 

overbrengen en onderzoeken van informatie en kennis. ICT heeft volgens Alavi en Leidner 

daarom een groot potentieel om vier KM-processen te faciliteren: creëren, opslaan/retrieval, 

overdragen en toepassen, weergegeven in figuur 5.106 Op de keper beschouwd zijn dit andere 

benamingen voor de vijf kenmerken van kennis in een organisatie in KM-context, die in 

subparagraaf 3.1.3 aan bod kwamen: ontwikkelen (creëren), verankeren en activeren 

(opslaan/retrieval), verspreiden (overdragen) en benutten (toepassen).107  

Figuur 5: de vier KM-processen (Alavi & Leidner, 2001)

                                                          
104 Handzich, Meliha & Albert Z. Zhou. Knowledge Management: an Integrative Approach. Oxford: 
Chandos Publishing, 2005. Pp. 59.
105 Al-Hawamdeh, 2003: pp. 61.
106 In Handzich & Zhou (2005, pp. 61) van Alavi & Leidner (2001)
107 Zie paragraaf 3.1.3 (Kenmerken van kennis in KM-context) op pp. 25.
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Naast de vier KM-processen brengen Handzic en Zhou zes taken te berde die in de 

ondersteuning van kennisprocessen door technologie te verwezenlijken zijn: (1) bouwen en 

verbeteren van het organisatiegeheugen; (2) bevorderen van virtuele interactie en samenwerking; 

(3) optimaliseren van toegang tot en zoeken van kennis; (4) faciliteren van kennisoverdracht en 

kennisdeling; (5) verbeteren van de roulatie en gebruik van kennis; en (6) stimuleren van 

creativiteit en complexe oplossingen.108 De eerste, derde en vijfde taak zijn technocentrisch 

(objectivistisch) van aard; de tweede, vierde en zesde taak zijn in de kern sociocentrisch 

(subjectivistisch). Tevens zijn dit taken die in de hele breedte van virtuele organisaties een 

coherent effect kunnen sorteren. In het volgende en laatste hoofdstuk zullen deze taken daarom 

worden bezien in het licht van VO’s. 

                                                          
108 Handzich & Zhou, 2005: pp. 69-75.
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4. KENNISMANAGEMENT ALS POTENTIEEL BINMIDDEL IN
VIRTUELE ORGANISATIES

In het eerste hoofdstuk zijn VO’s breed verkend. VO-partners werken samen naar een doel toe 

door middel van virtuele structuren en middelen. Belangrijke collectieve speerpunten zijn 

bundelen van kerncompetenties, intensief ICT-gebruik, samenwerking, interactie en creativiteit 

en inventiviteit. Vertrouwen en loyaliteit zijn hiervoor randvoorwaarden. KM kan daar 

aanzienlijk aan bijdragen. In het vorige hoofdstuk kwam aan bod dat operationele KM 

objectivistische en subjectivistische beginselen kan hebben. 

In dit hoofdstuk staat het onderzoek naar de rol van objectivistische en subjectivistische KM 

in VO’s centraal. Hoe kan men KM zo afstemmen dat het een verbindende factor wordt voor 

leden van een VO? Omdat de rol van ICT in VO’s elementair is, zal eerst een typologie van de 

bestaande KM-technologieën worden gegeven. Vervolgens zullen de daarbij passende KM-

technologieën geprojecteerd worden op de zes door Handzic en Zhou naar voren gebrachte 

taken109, die binnen het speelveld van VO’s buitengewoon van toepassing zijn. Zowel de 

objectivistische als de subjectivistische taken worden in een aparte paragraaf ondergebracht, 

waarin tevens wordt ingezoomd op de bijzondere rol van communities of practice (CoPs).

4.1 Typologie van KM-technologieën

Om de allerhande functies van ICT in KM te helpen doorzien, hebben Handzic en Zhou een 

categorisering opgesteld van zeven KM-processen en de potentiële applicaties en instrumenten 

(tools in het jargon) die daarbij een ondersteunende rol kunnen spelen. Kennistoegang is een 

extra, in VO-context belangrijk proces dat de eerder benoemde kennisprocessen aanvult.110 Het 

repertoire van ICT-tools is niet exhaustief, bijgevolg niet allesomvattend. Dit doet echter 

geenszins af aan de presuppositie dat onderstaand tabel een representatieve typologie is van KM-

technologieën.

                                                          
109 De objectivistische taken zijn: (1) bouwen en verbeteren van het organisatiegeheugen; (3) 
optimaliseren van toegang tot en zoeken van kennis; en (5) verbeteren van de roulatie en gebruik van 
kennis. De subjectivistische taken zijn: (2) bevorderen van virtuele interactie en samenwerking; (4) 
faciliteren van kennisoverdracht en kennisdeling; en (6) stimuleren van creativiteit en complexe 
oplossingen. (Zie ook vorige pagina).
110 Zie § 3.1.3 op pp. 21 en de KM-processen van Alavi & Leidner op pp. 32.
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Categorie           KM-proces Doel Voorbeelden

Technologieën voor             Kennisopslag Opslaan van organisatorische kennis en Kennisbanken (repositories),       
Kennisopslag                                                                             geheugen van de organisatie versterken       databases, tekstbases,  
                                                                                                                                                                                    datawarehouse, datamarkten

en -centra

Technologieën voor             Kennistoegang Toegang tot kennis verbeteren en/of Kennisoverzichten, -
Kennistoegankelijkheid                                                          bevorderen kennisoverdracht tussen             kennislandkaarten,                                                                                                           
                                                                                                     individuen                                                            -directories en -gidsen

Technologieën voor             Kennisretrieval Zoeken interne/externe kennis en Zoekmachines, intelligente  
search/retrieval van                                                                toegang tot kennisbronnen verbeteren         zoekrobots (intelligent agents)
kennis

Technologieën voor             Kennisoverdracht  Overbrengen van de juiste kennis naar E-mailsystemen, 
Kennisoverdracht en                                                               de juiste persoon op de juiste tijd                   nieuwsgroepen,forums, 
kennisdeling                                                                                                                                                             videoconferentie, voicemail,     
                                                                                                                                                                                   groupware

Technologieën voor             Kenniscreatie Ontdekken van Impliciete/latente Datamining, statistische tools,   
waarnemen en                                                                         patronen en nieuwe kennis extraheren        grafische representatie, 
visualiseren van kennis                                        simulatietechnieken

Technologieën voor             Kennistoepassing Faciliteren kennisintegratie en KM-systemen, workflow-
Kennisutilisatie                                                                         kennisgebruik                                                      systemen, expertsystemen,  

                                        gebruiksvoorschrift,
beslissingenlogboek

Platformtechnologieën         Alle processen Meervoudige doelen: te gebruiken Netwerkplatforms: internet,
                    om alle van de bovenstaande intra–en extranetten, portalen

processen te ondersteunen, alsmede
kennisvergaring, communicatie/

                                                                                                    overdracht en onderzoek

Tabel 1: typologie van KM-technologieën (Handzic & Zhou, 2005)

Aansluitend is het volgens de auteurs belangrijk om kennis te nemen van een aantal noties, 

zeker wanneer men de inhoud van de typologie wil beoordelen op consistentie. Ten eerste kunnen 

sommige technologische tools meerdere processen en daarmee meerdere doelen ondersteunen. 

Ten tweede is het zo dat het niet effectief is wanneer de genoemde technologieën separaat 

toegepast worden; een combinatie creëert vaak een synergisch effect. Ten slotte kan men situaties 

bedenken waarin een technologie niet onberispelijk in de lijn ligt van elk van de zeven 

categorieën waaronder het geschaard is.111

4.2 De objectivistische taken in een virtuele organisatie

In een VO met haar geografische en culturele diversiteit, zijn formele mechanismen om expliciete 

kennis te managen essentieel: kennis moet voor VO-leden beschikbaar zijn op het moment dat ze 

                                                          
111 Handzich & Zhou, 2005: pp. 66.
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het nodig achten om hun werktaken effectief uit te voeren.112 Deze formele mechanismen zijn 

gericht op content, oftewel het kennisobject, en overwegend asynchrone communicatie tussen 

leden. 

De eerste taak die door formele mechanismen ondersteund wordt is het bouwen en verbeteren 

van het organisatiegeheugen. Het organisatiegeheugen van een VO is divers en bestaat onder 

meer uit ‘best practice knowledge, lessons learned’ en ‘competitive intelligence’.113 Geschikt 

hiervoor is een documentgerichte benadering, omdat veel van deze kennis vastgelegd is in 

verschillende typen documenten.114

De tweede taak die formele KM in een VO dient te ondersteunen is het optimaliseren van de 

toegang tot en het zoeken van kennis. Vaak is er een grote hoeveelheid aan expliciete kennis die 

goed toegankelijk moet zijn. Hoe laagdrempeliger de toegang, hoe hoger de impuls bij leden om 

actief gebruik te blijven maken van deze systemen. Maar toegang alleen is niet voldoende. Deze 

kennis is meestal van diverse en ongeconcentreerde bronnen115, zowel intern als extern, en zoals 

in de vorige alinea gezegd bovendien vastgelegd in verschillende typen en formaten. Dit vereist 

veel van een zoekinfrastructuur: VO-leden moeten kunnen zoeken in zowel gestructureerde als 

ongestructureerde collecties. Binnen de kennisinfrastructuur van de VO zou het daarbij handig 

zijn om overzichten of ter beschikking te hebben die leden helpen om snel belangrijke 

kennisobjecten te lokaliseren.116

De derde objectivistische taak is het verbeteren van de roulatie en het gebruik van kennis in 

een VO. Goede samenwerking tussen leden en teams is gebaat wanneer kennisobjecten op een 

goede manier in omloop zijn: dit kan in een specifieke reeks en tijdsbestek zijn.117 Het verstrooide 

karakter van de VO vereist een zorgvuldige registratie van de werktaken en 

verantwoordelijkheden van leden en teams. Dit moet ‘an sich’ gedocumenteerd worden, maar ook 

vastgelegd dient te worden welke kennisobjecten nodig of beschikbaar zijn voor bepaalde 

processen, taken en verantwoordelijkheden. In de context van een situatie moeten leden en teams 

de kennis die in omloop is ook gebruiken voor intelligente besluitvorming.118 Andere expliciete 

kennis die zeer bruikbaar is voor besluitvorming binnen een VO is gedocumenteerde expertise.119

                                                          
112 Suresh & Mahesh, 2006: pp. 15.
113 Handzich & Zhou, 2005: pp. 69.
114 Handzich & Zhou, 2005: pp. 69.
115 Handzic, Meliha. Knowledge Management through the Technology Glass. Singapore: Word Scientific, 
2004. Pp. 26.
116 Handzich & Zhou, 2005: pp. 70.
117 Ibid., pp. 75.
118 Ibid., pp. 74.
119 Ibid., pp. 75.
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4.2.1 Geschikte KM-technologieën

Het kennisobject staat dus centraal in objectivistische KM. Daarom heeft het modelleren van 

kennis een belangrijke functie voor het ondersteunen van de objectivistische taken in een VO. Dit 

kan bijvoorbeeld door enkele aspecten die in de informatiewetenschap gangbaar zijn. Te denken 

valt aan het vatten van kennis in een formaat dat door intelligente zoekalgoritmen herkend wordt, 

trefwoordenlijsten en thesauri voor het ontsluiten van de inhoud van kennisobjecten alsmede de 

classificatie van documenten door het toekennen van metadata.120 Dit laatste is essentieel voor de 

structuur van kennisobjectificatie. Zonder metadata is opslag van expliciete kennis zinledig, want 

dat maakt efficiënte archivering en retrieval onmogelijk.

Het bouwen en verbeteren van het organisatiegeheugen in een VO berust op technologieën 

voor kennisopslag: kennisbanken, databases en tekstbases. Hierin wordt VO-kennis opgeslagen 

en het geheugen van een VO gekoesterd. Deze tools maken ook een bredere toegang tot 

kennisbronnen mogelijk door relationele mechanismen. Zo kunnen ze linken naar 

‘personeelssystemen met uitgebreide cv’s van medewerkers (inclusief kennisgebieden, ervaring, 

vaardigheden, contacten et cetera)’.121

Technologieën voor toegang van kennis en zoektechnologieën ondersteunen de tweede taak. 

Voor de retrieval van kennis zijn zoekmachines en intelligente zoekrobots (intelligent agents) een 

geschikt middel om interne en externe kennisobjecten te vinden. Voor de facilitatie van toegang 

tot kennis valt uit de tabel van KM-technologieën af te leiden dat het gaat om kennisoverzichten, 

“kennislandkaarten”, kennisdirectories en kennisgidsen (‘knowledge maps’, ‘knowledge 

directories’ en ‘yellow pages’).122 De metadata (kennis over waar de kennis zich bevindt) die 

hierin te vinden is, is zowaar waardevoller dan de originele kennis. VO-leden worden hierdoor 

namelijk verwezen naar reeds in kennisbanken aanwezige bruikbare kennis of naar andere leden 

in het netwerk die de benodigde kennis of expertise bezitten.123

Deze zaken kunnen ook in kaart gebracht worden door een aan de configuratie van een VO 

afgestemd kennisobject-georiënteerd datamodel.124 Dit model is door Frowein oorspronkelijk 

bedoeld voor operationeel KM in traditionele organisaties. De waarde van dit model in een VO-

context ligt hierin dat het meerdere doelen bedient en meerdere objectivistische taken overlapt. 

Het biedt een primair overzicht in de kennishuishouding van een VO. Afgebeeld wordt de 

                                                          
120 Kennismanagement: in theorie en praktijk. Versie 21 juli 2001. 11 mei 2008. 
http://www.geocities.com/kennismanagement/kenn.htm.
121 Frowein, 1998: pp. 30.
122 Handzich & Zhou, 2005: pp. 65.
123 Ibid., pp. 70.
124 Frowein, 1998: pp. 30.



38

aanwezigheid van kennisobjecten en expertise in de schakels die betrokken zijn bij een VO en de 

relaties tussen deze schakels. En om te detecteren waar zich vanuit KM-perspectief verborgen 

gebreken bevinden, kan men organisatorische procedures en IT-systemen van een VO in het 

model weergeven met het doel deze op peil te brengen. Een voorbeeld van dit model is afgebeeld 

in onderstaande figuur 6. 

Figuur 6: exempel van een kennisobject-georiënteerd datamodel (Frowein, 1998).

Voor de derde taak zijn tools geschikt die de flow van expliciete kennis tussen VO-leden 

faciliteren. Groupware kan dit doel voor een deel dienen, met behulp van drop boxes waarin

bestanden en documenten naar geupload kunnen worden. Kennisroulatie in het kader van 

workflow wordt ondersteund door workflowsystemen, die een toepassing voor 

documentmanagement herbergen om documenten van de ene lid naar de andere door te sturen 

voor de efficiënte effectuering van procesgerelateerde VO-taken.125 Registratie van de kennisflow

kan door KM-systemen. Voor de utilisatie van kennis kan een expertsysteem nuttige 

aanknopingspunten bevatten, maar ook een knowledge-based system (KBS).126 Deze bevat 

logboeken voor besluitvorming om de prestaties in een VO naar een hoger niveau te brengen.

                                                          
125 Handzich & Zhou, 2005: pp. 75.
126 Ibid.
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4.2.2 De contextuele meerwaarde van communities of practice

In objectivistisch perspectief kunnen communities of practice binnen VO’s nuttig zijn op drie 

verschillende niveaus: syntactisch, semantisch en pragmatisch.127 Deze niveaus zijn 

voortgekomen uit een etnografische studie van Carlile (2002), waarin hij observeerde hoe 

multidisciplinaire productontwikkelingsteams met elkaar samenwerkten en hoe ze omgingen met 

de specialistische kennis(objecten) van elk terrein.128 De niveaus zijn generaliseerbaar, zodat ze 

effectief te projecteren zijn op de objectivistische dimensie van een CoP, waarin een 

kennisdomein collectief evolueert. Opereren op deze niveaus creëert het vermogen om de 

objectivistische taken in een VO te optimaliseren.

Op het syntactische niveau maken kennisbanken en KM-systemen het mogelijk om feiten, 

overeengekomen taken en handelingen over te brengen. Op het semantische niveau kunnen 

gestandaardiseerde procedures en methodes een manier verschaffen om verschillen in meningen 

en interpretaties te verklaren voor de verschillende leden. Het gaat dan specifiek om 

classificatiemiddelen als metadata die kennisobjecten begrijpelijker maken. En het pragmatische 

niveau stelt in staat om kennis congruentief overzichtelijk te maken, zoals “slapende” kennis 

ontdekken zodat deze op een eenduidige wijze in omloop komt en toegepast wordt. 

4.3 De subjectivistische taken in een virtuele organisatie

Een VO is toegespitst op leden die samenwerkend elkaar aanvullen. De professionele achtergrond 

van elk lid is verschillend, zodat een VO een veelvoud aan kerncompetenties bevat. Het zijn de 

leden zelf die moeten inventariseren hoe ze complementaire verbanden kunnen leggen binnen en 

buiten hun expertisegebied. Informele KM-praktijken zijn hier uitermate voor geschikt, omdat 

deze gericht zijn op interpersoonlijke connectiviteit. Het gaat om zowel synchrone als asynchrone

communicatie tussen VO-leden.

Het bevorderen van de virtuele interactie en samenwerking, de eerste subjectivistische taak, is 

hier een goede aanzet toe. Het risico bestaat dat leden zich niet actief en betrokken manoeuvreren 

in het speelveld van de VO. Sommige leden gaan helemaal op in hun taken, en voelen zich niet 

geroepen om een pro-actieve houding aan te nemen om extra bijdragen te leveren. Hoewel taken 

in een VO relatief duidelijk afgebakend zijn, zijn de grenzen van een VO vaag. Dat betekent dat 

een multidisciplinaire manier van werken de optimalisatie van taken ten goede komt. 

                                                          
127 Mason, Robert M. ‘The critical role of the librarian/information officer.’ In: McInerney, Claire R. &
Ronald E. Day, red. Rethinking Knowledge Management: from Knowledge Objects to Knowledge 
Processes. Berlin: Springer-Verlag, 2007. Pp. 216.
128 Mason, 2007 & Carlile, P.R. ‘A pragmatic view of knowledge and boundaries: boundary objects in new 
product development. Organization Science, 13 (4), 2002: 442-455.
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Communicatie en samenwerking stimuleren actie en reactie. Het consulteren van een desgewenst 

aantal leden kan gauw en gemakkelijk waardevolle inzichten opleveren. Zo kan men feedback en 

onderbouwende kritiek ontvangen, wat helpt om verbeteringen door te voeren. Op persoonlijk 

vlak zorgt actieve interactie en samenwerking voor affectieve relaties tussen leden. Men krijgt 

bijvoorbeeld belangstelling en waardering voor geleverde inspanningen van collega’s. 

Dit is een goede basis voor het bijdragen aan de tweede taak: het faciliteren van 

kennisoverdracht en kennisdeling. Leden moeten het als een natuurlijke handeling zien om kennis 

die in het belang is voor de naleving van andermans verantwoordelijken binnen de VO te 

distribueren. Kennisoverdracht in informele KM is een combinatie van het vrijgeven van 

kennisobjecten met impliciete kennis. De impliciete kennis kan bijvoorbeeld een interpretatie, een 

becommentariëring of een instructielijst zijn. Dit sociale element in kennisoverdracht heeft een 

directe invloed op het perceptievermogen van het ontvangende VO-lid. In een geheel virtuele 

dimensie van opereren vergroot het namelijk de waarde en relevantie van deze kennis. De 

actieradius om deze kennis toe te passen wordt zo groter. Ook door kennisdeling kan dit effect 

worden bereikt. Dit kan directe of indirecte, synchrone of asynchrone kennisdeling zijn. Leden 

kunnen direct en gelijktijdig met elkaar kennis delen, op aanvraag van een van de betrokkene(n) 

of in de context van de samenwerking. Indirecte kennisdeling is ongelijktijdig, omdat deze kennis 

gedeeld wordt wanneer het de tegenpartij gelegen komt, en in bepaalde gevallen pas na verificatie 

van enkele criteria. Het sociale, naar persoonlijk neigende element in kennisdeling kan het dan 

doen overkomen als een enigszins confidentiële aangelegenheid.  

De derde taak is het stimuleren van creativiteit tussen leden en het vermogen om complexe 

oplossingen voor prangende vraagstukken te vinden. Een VO wordt in het leven geroepen in 

opdracht van een klant, zodat de door hem vastgestelde doelstellingen gerealiseerd worden door 

de som van de te verrichten inspanningen van de geschikt bevonden VO-partners. Vaak doet de 

klant de facto een sterk beroep op het improvisatie- en aanpassingsvermogen van de 

samenwerkende partners, omdat zijn wensen afwijken van gebruikelijke standaards en normen. 

Ze zijn dikwijls erg specifiek en specialistisch te noemen. Het kan een zware last leggen op de 

partners: flexibele adaptatie is vereist om adequaat om te springen met exceptionele kwesties. 

Anders ziet de klant in dat de partner stroef zal opereren, zodat zijn selectiviteit hem in de handen 

van andere partners drijft. In de loop van het project zullen de partners dan obstakels 

tegengekomen die overwonnen moeten zien te worden. Creativiteit, inventiviteit en innovatie zijn 

vooraanstaande factoren voor succes in een VO. Deze kunnen versterkt worden door de 

vaardigheid tussen leden en teams om een raamwerk van collectieve intelligentie te bouwen. 

Hierin kunnen ingenieuze gedachtegangen, ideeën en concepten rijpen tot volwaardige 
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oplossingen. Ook hier geldt dat interactie en samenwerking effect sorteren: de som van 

collectivisme is groter dan die van individualisme. Vooral in een VO is dit een levensader.

4.3.1 Geschikte KM-technologieën

In subjectivistische KM is er een sterke focus op kennisconstructie door sociale praktijken. 

Elicitatie van kennis bespoedigt door communicatie, interactie, weten, leren en interesseren en 

actief handelen. Want de VO is immers een lerende organisatie. Het is altijd een verzameling van 

vaardigheden, talenten en ervaringen die in de hoofden van de leden zitten.129 De clou is om de 

som van vaardigheden, talenten en ervaringen van VO-leden in te zetten voor sociaal verkeer 

rond kennis, deze processen adequaat te faciliteren en het sociaal verkeer ondertussen te laten 

dienen voor de subjectivistische taken en organisatorische doelen.130 Dat dit sociaal verkeer via 

virtuele middelen geschiedt, doet niet af aan de probaatheid van zowel het doel als het middel: 

‘virtual interaction provides additional benefits as compared to face-to-face converation’.131

Interactie en samenwerking tussen leden kan daarom net zo effectief zijn als in een 

traditionele setting. Sommige middelen vereisen uiteraard synchrone communicatie. In een VO 

doemen de bekende problemen in verspreide locatie en daarmee differente tijdzones op, zodat 

leden niet altijd op een geschikt moment met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. 

Hiervoor zijn er middelen die geschikt zijn voor indirecte communicatie. Groupware ondersteunt 

zowel directe als indirecte communicatie. Het biedt voor VO-leden een gemeenschappelijke 

virtuele ruimte om te samenwerken.132 De voornaamste functionaliteiten die groupware bevat zijn 

e-mailcommunicatie en tools voor mailmanagement, instant messaging, news rooms, prikborden

en discussieruimten zoals fora, file areas en document repositories, tools voor 

informatiemanagement en zoekfuncties.133 Daarnaast zijn videoconferentie en voicemail (of 

audioconferentie) handige en betrouwbare middelen om, formeel of informeel, te communiceren 

en vergaderen. Verder kunnen platforms voor meervoudige doelen uitkomst bieden: intranetten, 

extranetten en portaals. 

                                                          
129 Yap, A.Y, Bjørn-Andersen, N. ‘Energizing the nexus of corporate knowledge: a portal toward the virtual 
organization.’ In: Hirscheim, Rudy, Michael Newman & Janice DeGross, red. Proceedings of the 19th 
Annual International Conference on Information Systems. ACM: Helsinki, 13-16 december 1998. Pp. 273-
86.
130 Huizinga, A. ‘The value of a rose: Rising above objectivism and subjectivism.’ In: Huizing, A. & E.J. de 
Vries, red. Information Management: Setting the Scene. Oxford: Elsevier Scientific Publishers, 2007.
131 Handzich & Zhou, 2005: pp. 73.
132 Ibid., pp. 74.
133 Ibid., pp. 74-75.
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Voor het faciliteren van kennisoverdracht en kennisdeling kunnen ook veel van deze 

genoemde middelen gebruikt worden. E-mail en discussiefora zijn veelgebruikte middelen die 

deze taken kunnen dienen. Voor kennisoverdracht specifiek is een discussieforum mogelijk, maar 

in het bijzonder geschikt daarvoor zijn drop boxes voor kennisobjecten, file areas en document 

repositories. Voor kennisdeling door directe communicatie tussen VO-leden is video- en 

audioconferentie uitermate geschikt. 

Ook voor de derde taak, het stimuleren van creativiteit tussen leden en het vermogen om 

complexe oplossingen te vinden, zijn allicht mogelijk door enkele van de hiervoor genoemde 

middelen. Creativiteit, inventiviteit en innovatie worden gestimuleerd door communicatie en 

samenwerking via stabiele platforms en middelen: het accumulatieve effect van brainstormen en 

ideeën poneren biedt aanknopingspunten voor progressie. Maar in een VO is er concretere 

technologie vereist, die toegespitst is op het cultiveren van creativiteit en innovatieve oplossingen 

voor problemen. Dit zijn systemen die gebaseerd zijn op het principe van associatie, 

geheugensteuntjes voor het terughalen van verloren gewaande kennis (memory retrieval) en het 

gebruik van analogie en metafora.134 Een voorbeeld hiervan zijn mind games.135 Daarnaast 

kunnen tools voor grafische representaties en VR-technologie om een andere dimensie aan te 

boren (om te verzinken in een gesimuleerde omgeving) een inspirerende werking hebben op een 

persoon met honger naar creativiteit en inventiviteit. Dergelijke tools hebben als doel om te leren 

en denken door ervaring (nagebootste situaties en oefeningen), en minder door opgelegde en 

gememoriseerde maatstaven.136

4.3.2 De contextuele meerwaarde van communities of practice

Omdat de subjectivistische dimensie van KM samenwerkingsgericht is, kan een CoP een heel 

dienstige rol vervullen in het versterken van informele praktijken. In een CoP participeren 

gelijkgestemden: leden die volgens hun expertise ingedeeld zijn in een specifiek kennisdomein. 

Conform de context van de VO kunnen leden via de CoP hun kennisdomein construeren. Centraal 

in een CoP is de correlatie tussen de vier i’s: interesse, informatie, interpretatie en interactie.137

Interesse in een onderwerp leidt naar het zoeken van relevante informatie. In de context van een 

CoP is dit heel breed: dit kan expliciete kennis zijn, maar ook impliciete kennis in al zijn soorten, 

maten en complexiteiten, want mogelijk zijn er leden binnen de CoP die ervaring hebben met het 

                                                          
134 Handzich & Zhou, 2005: pp. 73.
135 Handzic, 2004: pp. 31.
136 Handzich & Zhou, 2005: pp. 73.
137 Deceunynck, 2002: pp. 19
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onderwerp. Gevonden informatie moet vervolgens geïnterpreteerd worden. Het 

interpretatieproces bestaat onder andere uit het leggen van verbanden en het trekken van 

(provisionele) conclusies. Logischerwijs wordt dit gekleurd door het referentiekader van de 

persoon, zoals in het vorige hoofdstuk te berde werd gebracht. De imperfectie van het 

interpretatieproces kan daarna rechtgetrokken worden door interactie met andere leden. De 

communicatie en samenspraak tussen leden resulteert namelijk in een gemêleerde subtractie van 

multipolaire inzichten. 

Kortom, door samen te werken en ideeën uit te wisselen, kan een CoP impliciete kennisdeling       

tussen leden –bewust of onbewust– bevorderen. De inspiratie die in dit proces ontstaat, kan leiden 

tot slimme oplossingen en innovatie. Een CoP is dus een manier om in een VO nieuwe kennis te 

scheppen138 en zo waarde te creëren.

                                                          
138 Bouthillier, France & Shearer, Kahleen. ‘Knowledge management and information management: 
review of empirical evidence.’ In: Macevičiūtė, Elena, & T.D. Wilson, red. Introducing Information 
Management: an Information Research Reader. London: Facet Publishing, 2005. Pp. 148.
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CONCLUSIE

Virtuele organisaties zijn de derivaten van het tijdperk van de “global village”. Ze gedijen hierin 

welig door de voortschrijdende integratie en interconnectiviteit, zodat traditionele beperkingen 

verleden tijd worden. Een netwerk van geschikte actoren, partners en leden bundelt de vereiste 

kerncompetenties en middelen in een samenwerkingsverband voor een tijdelijke duur om een 

bepaald doel te realiseren. Vanuit organisatorisch oogpunt is het daarom belangrijk om op 

dezelfde golflengte te zitten: het delen van dezelfde professionele kernwaarden, één strategie en 

identiteit, vertrouwen en loyaliteit zijn essentieel voor goede communicatie en samenwerking. 

Deze menselijke en organisatorische factoren behoren tot de zachte infrastructuur van een VO. 

De harde infrastructuur van een VO is de betrouwbare technologische infrastructuur. Omdat 

VO-leden geografisch verspreid zijn, moet communicatie en samenwerking in stand worden 

gehouden door ICT. Het intensief gebruik van ICT helpt vaak bij het creëren van totaal nieuwe

organisatorische oplossingen en is een katalysator voor decentralisatie van activiteiten en 

flexibelere werkpatronen. Een synergie van de harde en zachte infrastructuur en de daartoe 

behorende componenten kan men beschouwen als een kritische succesfactor voor een VO.

Deze synergie is pas haalbaar wanneer er een solide basis is voor vertrouwen en engagement 

tussen VO-partners. Kennismanagement is een speciale component binnen de VO met een sterke 

potentie om als bindmiddel te dienen tussen VO-partners. Het succes van kennismanagement in 

een VO is in principe afhankelijk van een consistente combinatie van de harde en zachte 

infrastructuur: respectievelijk de technocentrische en sociocentrische regimes die inherent zijn 

aan een VO-setting. De partners in een VO zijn gebaat bij ondersteuning van werktaken door een 

herkenbare organisatie van expliciete kennis enerzijds, en mogelijkheden om impliciete kennis 

door sociale mechanismen te activeren, verspreiden, verankeren, ontwikkelen en benutten 

anderzijds.

Hier kan men op inspelen door een mix van objectivistisch georiënteerde en subjectivistisch 

georiënteerde KM. Technologieën voor KM ondersteunen zes voorname taken die in de hele 

breedte van virtuele organisaties een coherent effect kunnen sorteren: drie objectivistische en drie 

subjectivistische taken. Deze taken zijn representatief voor het typeren van kennismanagement in 

virtuele organisaties.

De objectivistische taken zijn gericht op formele mechanismen om expliciete kennis (content) 

te managen, omdat dit door de geografische en culturele diversiteit in een VO essentieel is. De 

subjectivistische taken zijn toegespitst op informele praktijken voor “interpersoonlijke en 

interdependente connectiviteit”: communicatie, interactie, samenwerking, kennisdeling en 
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probleemoplossing. Deze taken vullen elkaar aan, zodat ze gecombineerd een antwoord bieden op 

de technocentrische en sociocentrische complexiteiten in een VO. 

Naast specifieke KM-technologieën hebben ervaringsdeskundige gemeenschappen 

(communities of practice) een meerwaarde in het adequaat ondersteunen van deze taken. 

Uiteindelijk heeft de vakspecialistische stratificatie van communities of practice tot doel om de 

innerlijke en professionele lenigheid van partners en leden te stimuleren. Creativiteit en 

flexibiliteit zijn belangrijke succesfactoren, alsmede het vermogen om te improviseren en 

innoveren. De diverse samenstelling van een VO biedt veel ruimte voor multidisciplinaire 

activiteiten, wat tot veel inspiratie kan leiden. De som van inzichten die er uit kan komen, 

benadrukt het potentieel vermogen van een VO om tot oplossingen te komen waartoe traditionele 

organisaties zo goed als niet in staat zijn. Het vermogen om te vernieuwen is een kritische 

succesfactor, want dit is waar een VO voor wordt aangewend. 

De merites van een mix van objectivistische en subjectivistische KM in een VO zijn dus 

evident. Deze mix is het bindmiddel voor VO-partners. De ingrediënten van deze mix vlakken 

technocentrische en sociocentrische issues af, zodat het de weg effent voor engagement, 

vertrouwen en loyaliteit tussen partners. Dit is het beste recept voor succes, omdat succes in een 

VO in wezen veelal afhangt van menselijke factoren en in mindere mate van technologische 

factoren. 
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APPENDIX

Data Information        Knowledge

Simple observations                         
     of states of the world    

 Easily structured
 Easily captured on

machines
 Often quantified
 Easily transferred

De verschillen in de trits data-informatie-kennis.(Davenport & Prusak, 1997)

Data endowed with 
  relevance and purpose
 Requires unit of analysis
 Need consensus on meaning
 Human mediation necessary

Valuable information
    from the human mind
Includes reflection, synthesis, 
    context 
 Hard to structure
 Difficult to capture on 

machine
 Often tacit
 Hard to transfer
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Objectivism’s Transactional Edifice

Definitions
1 Information and knowledge are granules of understanding representing objective realities.
2 Learning is a step-by-step process directed towards the constant refinement of objective
representations.
3 Communication is the transfer of granules of understanding from a sender to a receiver.
Information (and knowledge) management
1 The domain of information (knowledge) management is the information (knowledge) supply side,
culminating in the moment of truth.
2 The rationale of information (knowledge) management is promoting unfettered information
(knowledge) exchange.
3 The goal of information (knowledge) management is getting the right information (knowledge) in the
right form to the right person at the right time.
4 Information (knowledge) management is the gathering, refining, storing, preserving and dissemination
of information (knowledge).
Organizing principles
1 Shape information and knowledge exchange as a market and create effective mechanisms to fully
exploit the market’s self-organizing capacity.
2 Maximize participation, discourage erection of entry barriers, and promote competition among
participants.
3 Commoditize information and knowledge to render economic power.
Core assumptions in objectivism
1 Human behavior is determined by forces in the external world.
2 People cannot control these external forces and find them difficult to comprehend.
3 People should therefore be provided with truthful knowledge to help them master their environment.
4 Mastery over the environment leads to successful performance.
5 For developing relevant knowledge, we should focus on these external aspects of understanding.
6 Understanding is dependent on truth.
7 The environment consists of distinct objects that exist independently of human cognition and use.
8 People understand the environment when they have knowledge of these objects.
9 Such knowledge is developed by studying objects’ inherent properties.
10 These inherent properties can be objectively known through codification and abstraction.
11 Objects’ inherent properties are fixed and objective; meanings are therefore also fixed and objective.
12 The only real and truthful knowledge is disembodied, abstracted and objective.
13 Only positivist science produces real, truthful knowledge and reliable, prescriptive theory.
14 Objectivity promotes fairness and impartiality in social matters.
Additional assumptions in microeconomics
1 Successful performance is defined by its economic value.
2 Efficient exchange maximizes economic value.
3 Hence, efficient exchange at the moment of truth should be the focal point of attention.
4 Transactions stand on their own, implying that context, time and people’s identities, values and beliefs
are irrelevant for theory and practice.
5 People are economically rational and maximize their personal welfare.
6 Competition among large numbers of non-hierarchical participants enhances market efficiency.
7 Maximizing economic value requires commoditization of information and knowledge.
8 Commoditization enables measurement of performance and management control.
9 ICT is a neutral medium.

Bron: Huizing, A. ‘Objectivist by default: Why information management needs a new foundation.’ In: A. 
Huizing & E.J. de Vries, red. Information Management: Setting the Scene. Oxford: Elsevier Scientific 
Publishers, 2007.
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Subjectivism’s Constructing Interaction

Definitions
1 Information is a difference that makes a difference to a hearer or reader.
2 Knowledge is a set of distinctive evaluations.
3 Learning is constructing new truths, understandings and meanings to guide action that results from
actively participating in social practices.
4 Communicaton is a symbolic process of producing, maintaining, repairing and transforming reality.
Information (and knowledge) management
1 The domain of information (knowledge) management is sociality-centered-around-informational objects
2 The rationale of information (knowledge) management is the need to understand why people gather
around informational objects.
3 The goal of information (knowledge) management is (better) supporting processes of communication,
interaction, knowing and learning.
4 Information (knowledge) management is the theory and practice of shaping informational 
objectcentered
sociality while directing people’s interaction towards organizational or societal goals.
Organizing principles
1 Organize for what people engaged in social practices actually do.
2 Support actual internal and external information behavior.
3 Support the actual ways in which people organize themselves.
4 Support multiple realities.
Core assumptions in subjectivism
1 Human behavior determines and is determined by the external world; people are part of the world.
2 Understanding, truth and meaning are relative to people’s context and their mental frameworks.
3 Understanding, truth and meaning come from interaction with the environment and with other people.
4 Understanding, truth and meaning are intersubjective.
5 Meaning is always meaning to someone.
6 Intersubjectivity is relevant to every form of organization, as it enables collective action.
7 Truth and true knowledge are dependent on understanding.
8 Understanding is dependent on what people find meaningful and significant.
9 What people find meaningful and significant is reliant on their imagination, intuitions, emotions,
values, beliefs, experiences and ambitions, and their objective knowledge.
10 These aspects of understanding guide us in our private and organizational lives; we rely on them.
11 For developing relevant knowledge, we should focus on the internal and external aspects of
understanding.
12 People construct their relationships with objects; not the objects themselves.
13 Knowledge is developed by studying objects’ interactional and inherent properties.
14 People are imaginatively and economically rational.
Additional assumptions in practice-based social theory
1 Objects constrain and enable human behavior; human agency constrains and enables objects.
2 Objects are contextualized tools for meaning, understanding and learning.
3 Intersubjective meanings determine why, how and to what degree objects are used.
4 Organizations are sets of varying social practices.
5 Social practices transcend the divide between objectivism and subjectivism.
6 Social practices consist of individuals embedded in those practices.
7 For developing knowledge, we should focus on what people actually do in social practices.
8 Focusing on social practices means seeing multiple realities.
9 Science should give up the claim to universal truth; alternative research methodologies are needed.
10 ICT is not a neutral medium.

Bron: Huizing, A. Huizinga, A. ‘The value of a rose: Rising above objectivism and subjectivism.’ In: A. 
Huizing & E.J. de Vries, red. Information Management: Setting the Scene. Oxford: Elsevier Scientific 
Publishers, 2007.
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