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Piet Boot

Kenniscentra laten de informatie stromen

Met de opkomst van kennismanagement zie je op allerlei plaatsen ‘kenniscentra’

verschijnen. Bij nadere beschouwing blijken het voornamelijk voormalige

bibliotheken te zijn die zich nu met nieuw elan aan de buitenwereld presenteren.

Het is echter de vraag of het gebruik van de naam ‘kenniscentrum’ niet tot een

overschatting van de taakstelling van deze centra zal leiden.

IK BEHOOR TOT het contingent kenniswerkers dat kennis
ziet als iets wat zich in hoofden van mensen afspeelt en

wat effect heeft op het handelen van die mensen. Kennis
die aan het klassieke papier is toevertrouwd of is vastge-
legd in ultramoderne ICT-systemen is volgens die bena-
dering dus geen kennis, maar informatie. Je zou ook kun-
nen spreken van ‘gedocumenteerde kennis’, maar dat lijkt
mij strategisch gezien niet handig omdat het ons weer
afleidt van het fundamentele onderscheid tussen mens en
medium, tussen kennis en informatie. Ook vermoei ik me
om dezelfde reden nog even niet met interessante grens-
gebieden als kunstmatige intelligentie.
Waarom die stugheid in die nogal rigide opvatting; welk
belang heeft dat voor die kenniscentra? Wanneer we ken-
nis als iets menselijks opvatten, zou een kenniscentrum
dus een organisatie zijn waar allerlei mensen werken met
waarschijnlijk allerlei specialistische kennis die bij projec-
ten of beslissingen zou kunnen worden gebruikt. Maar zo-
lang het voor deze kenniswerkers niets anders zou beteke-
nen dan het doorvertellen van hun kennis aan anderen
kunnen zij hun tijd beter besteden door die kennis dan
toch maar aan papier of computer toe te vertrouwen en
over de hele wereld heen te slingeren. In de hoop dat ooit
iemand het zal raadplegen...
Omdat aan mijn begrip van kennis het toepassingsgerichte
handelen onlosmakelijk is verbonden, zou de kennisover-
dracht van de medewerker van het kenniscentrum aan de
vragensteller toch feitelijk als informatieoverdracht moe-
ten worden getypeerd. Het is de vragensteller die uitein-
delijk met behulp van de verkregen informatie voor zich-
zelf de nodige en noodzakelijke kennis opbouwt en die
daarop zijn verdere handelen baseert.

Kenniscompetenties en -soorten
Maar laten we de zaak maar eens omdraaien en proberen
te overzien wat een kenniscentrum zou kunnen of moeten
zijn, wil het die naam met ere dragen. Zo’n centrum zou
dan naar mijn mening dat gedeelte van de organisatie
moeten zijn:
• waar kennis wordt geactiveerd;1

• vanwaar kennis wordt verspreid;
• waar nieuwe kennis wordt gecreëerd;

• waar voor de organisatie vitale kennis wordt verankerd;
• waar ervoor gezorgd wordt dat al die kennis vooral en
juist ten dienste wordt gesteld aan de door de organisatie
gestelde doelen.
Voor mij zijn dat de vijf kenniscompetenties2 van een or-
ganisatie. Dat lijkt een heel traject en dat is het ook, ware
het niet dat grote delen ervan vaak al elders in de organi-
satie hun beslag vinden.
Om daar iets meer inzicht in te krijgen is het handig ken-
nis te verdelen in een viertal hoofdgroepen:
• vakkennis;
• organisatiekennis;
• omgevingskennis;
• ondersteunende kennis.
Met deze vier kennissoorten kan en moet een organisatie
draaien.
Vakkennis is waarschijnlijk de meest herkenbare en ook de
kennissoort waarop bibliotheken / informatiecentra zich
van natura het meest hebben gericht. Het is wel een van
de mooiste voorbeelden om toch nog weer even te wijzen
op het verschil tussen kennis en informatie: zelfs het lezen
van het beste boek over onderwerp x maakt van ons nog
geen vakman of -vrouw. Boekenwijsheid. Theoreticus.
Goed voor wetenschap waarschijnlijk, maar bedrijven kun-
nen er niet verder mee. Daar moet de opgedane kennis
worden omgezet in zaken als nieuw beleid, in handelen, in
nieuwe producten.
Met organisatiekennis houden informatiecentra zich min-
der of niet bezig: die kennis die nodig is om mijn weg in
de organisatie te vinden (bij wie moet ik zijn om...), om
mijn werk te kunnen koppelen aan de organisatiedoelen en
om zo goed mogelijk met mijn collegae te kunnen samen-
werken. Dit type kennis werd meestal door lijnmanagers
verzorgd en/of door kwaliteitsafdelingen.
Omgevingskennis wordt voor een belangrijk deel vanuit
de marketingafdeling onder de loupe genomen: waar zit-
ten onze concurrenten, waar houden zij zich mee bezig?
Kunnen we nieuwe markten ontdekken? Terwijl ‘R&D’
weer nieuwe technologische ontwikkelingen in de buiten-
wereld observeert. En wie, welke afdeling heeft de verant-
woordelijkheid alle nieuwe wetgevende kennis binnen te
halen?
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Tot slot nog de ondersteunende kennis die meestal weer
vanuit een opleidingsafdeling wordt verzorgd. Het is de
kennis, de vaardigheden waarmee we met elkaar onze ken-
nis kunnen delen en ontwikkelen: het zijn onze communi-
catieve en sociale vermogens waarop zij ons een mooi trai-
ningsaanbod voorhouden. Behalve ten aanzien van onder-
steunende kennis hebben opleidingsafdelingen ook hun
activiteiten voor het verspreiden van de vakkennis en de
organisatiekennis. Nee, met omgevingskennis toch weer
minder...

Samenhang
Zo zijn er dus nogal wat organisatieonderdelen die zich
met het activeren, verspreiden, ontwikkelen, veranke-
ren en benutten van kennis bezighouden. De samen-
hang daartussen wil nog wel eens te wensen overlaten,
mede door een gebrek aan samenwerking en de aanwe-
zigheid van een eilandencultuur binnen de organisatie.
Ja, en dan zou een kenniscentrum natuurlijk een heel
mooie uitkomst zijn: een centrum waarin via een be-
leidsmatige en gestructureerde aanpak de vier genoem-
de kennissoorten met de vijf genoemde kenniscompe-
tenties voor de organisatie ten nutte worden gemaakt.
Door de kennis volop te laten stromen, vooral inter-

menselijk en waarschijnlijk digitaal ter ondersteuning.
Dat ‘intermenselijk’ staat er zo makkelijk, maar dat is
trouwens nog een van de grootste uitdagingen: ervoor
zorgen dat medewerkers hun kennis ter beschikking wil-
len stellen aan de organisatie door deze met anderen te
willen delen en samen nieuwe kennis te willen ontwikke-
len, willen bijdragen aan de verspreiding. Dat is een ver-
haal apart. Maar als kenniscentra zover komen, maak ik
me geen zorgen meer over het verschil tussen kennis en
informatie. Tot zolang echter...

Noten
1 Onder het activeren van kennis wordt verstaan:
• het ‘zichtbaar’ maken van de in de organisatie al aanwezige kennis,
zowel de expliciete als de impliciete;
• het ervoor zorgen dat voor de organisatie noodzakelijke kennis uit
buiten de organisatie liggende bronnen ‘als vanzelfsprekend’ steeds
weer binnenkomt.
2 Kenniscompetenties: activeren, verspreiden, ontwikkelen, verankeren
en benutten.
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