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Binnen een organisatie als WZC, met zo’n negentig

hoogopgeleide medewerkers, is veel kennis op een

groot aantal terreinen aanwezig. Het blijkt echter

lastig om er achter te komen wie over bepaalde kennis

beschikt. Ook is kennis vaak maar bij één medewerker aan-

wezig. Burgers, gemeenten en instellingen waarmee WZC

zaken doet, verwachten echter van medewerkers van de

provincie dat ze in staat zijn over hun eigen vakgebied

heen te kijken (een meer integrale beleidsbenadering).

Hiermee is voor WZC de behoefte aan een lerende organi-

satie ontstaan.

LERENDE ORGANISATIE
Om invulling te geven aan de ontwikkeling naar een meer

lerende organisatie is in april 2002 een project kennisma-

nagement gestart. Het project kan grofweg worden onder-

verdeeld in twee fasen. In de eerste fase is een antwoord

gegeven op de vragen: wat hebben we, wat willen we en hoe

krijgen we dat. 

Door middel van een kennismanagementscan is vastge-

steld wat de huidige situatie is (wat hebben we?). Naast een

nulmeting heeft deze scan ook bijgedragen aan een geza-

menlijk begrippenkader en meer bewustzijn over kennis-

management bij de medewerkers van de afdeling. WZC

werd beoordeeld als een kennisintensieve organisatie,

waarbij het managen van de kennis te wensen overliet. 

Bij het beantwoorden van de vraag wat willen we, is vastge-

steld welke kennisleemtes op de terreinen missie en visie,

vakinhoud, klanten en partners en proces er bestaan. En

welke ideaaltypische oplossingsmogelijkheden op het

gebied van organisatie en cultuur, processen en technolo-

gie er bestaan om hierin verandering te brengen. Op basis

hiervan is door de projectgroep kennismanagement een

advies opgesteld om het gewenste op het gebied van ken-

nismanagement ook daadwerkelijk te krijgen. 

De tweede fase was erop gericht kennismanagement te

implementeren. Op basis van de uitkomsten van fase 1 is een

implementatietraject opgezet. Na het bepalen van de

kennismanagementstrategie voor de afdeling is in de

volgende twee sporen kennismanagement geïmple-

menteerd:

• quick wins;

• systematische implementatie van oplossingen bin-

nen terreinen van organisatie en cultuur, processen

en technologie.

STRATEGIE
Belangrijk is vooraf helder te definiëren wat 

kennismanagement moet opleveren. De relatie

tussen organisatiedoelstellingen en kennis-

management is heel belangrijk. Het lijkt een 

open deur. Toch hoor je regelmatig: ‘We hebben 

kennismanagement opgepakt, omdat er een 

nieuw intranet werd ingevoerd.’ Het moet juistan-

dersom zijn: ‘We willen klantgerichter gaan wer-

ken en daarom hebben we het intranet opnieuw

ingericht, zodat alle informatie over klanten op
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• alle publicaties (tijdschriften, boeken, rapporten, Kamer-

stukken, juridische informatie) voor WZC;

• informatie over de verschillende WZC-programma’s; 

• wat doen klanten en partners van WZC (ondersteunings-

instellingen, gemeenten, Rijk, andere provincies);

• toegang tot het relatiebeheersysteem;

• de interne organisatie van WZC: wie houdt zich waar

mee bezig, wat doen de verschillende onderafdelingen;

• regels en procedures;

• beleidskaders; 

• informatie over de regio’s;

• sociale en culturele atlas ;

• WZC-forum, stelling van de maand, opiniepeiling en

column.

Zoveel als mogelijk is geprobeerd het WZC-kennisplein als

een ‘portaal’ voor WZC-medewerkers in te richten. Zo is er

bijvoorbeeld onder ‘Regels en procedures’ zowel informa-

tie te vinden over specifieke WZC-procedures, als generie-

ke provinciebrede procedures (beantwoorden van vragen

van Provinciale Staten). 

Kennisgemeenschappen/Communities of Practice
Er is voor gekozen geen nieuwe groepen hiervoor in het

leven te roepen, maar bestaande teams een extra opdracht

mee te geven. Kennisgemeenschappen zijn gericht op ken-

nis ontwikkelen, uitwisselen en leren rondom een bepaald

onderwerp. De regioteams Nijmegen en Achterhoek verza-

melen en ontsluiten sociale kennis per regio en zorgen

voor de samenhang in het sociale beleid in deze regio’s.

Het kernteam ‘Beleid met beleid’ verzamelt en ontsluit

informatie over het systematisch werken met de beleidscy-

clus. De handleiding ‘Werken met de beleidscyclus’ staat

op het kennisplein. Vanuit de kennisbeheerorganisatie

wordt een inbreng geleverd in het functioneren van deze

kennisgemeenschappen. Dit richt zich met name op het

structureren en ontsluiten van de ontwikkelde kennis. 

Procedure voor best practices
Een best practice beschrijft de voor de afdeling WZC beste,

gemeenschappelijke aanpak van een bepaald probleem,

proces of activiteit gebaseeerd op de ervaringen die hier-

mee binnen WZC zijn opgedaan. 

Best practices zijn vooral een effectief instrument voor

onderwerpen:

• die zich met een zekere regelmaat voordoen; 

• waar verschillende medewerkers binnen de afdeling mee

te maken kunnen krijgen; 

• die een redelijke mate van complexiteit (besluitvorming,

inhoudelijk) kennen; 

• die van voldoende belang zijn voor de afdeling; 

• waarvan de aanpak voor een belangrijk deel WZC-speci-

fiek is. 

Als voorbeeld is de best practice ‘Organiseren van evene-

menten’ opgesteld. 

een overzichtelijke manier voor iedereen te vinden is.’

De kennismanagementstrategie voor WZC kan als volgt

worden gekenmerkt:

• nadruk op het verbeteren van het functioneren van de

eigen organisatie;

• vooral aandacht voor beleidsprocessen;

• duidelijk gemarkeerde verandering binnen de afdeling;

• belangrijkste doelstellingen: verbetering van de kwaliteit

van beleid en verhogen van de klantgerichtheid.

QUICK WINS
Op basis van de aanbevelingen uit de eerste fase was het

mogelijk snel een aantal quick wins te realiseren. De meest

in het oog springende zijn:

• lunchbijeenkomsten en WZC-café. Tijdens deze (kennis-)

lunchbijeenkomsten en het WZC-café, dat eens per kwartaal

wordt georganiseerd, wordt kennis uitgewisseld over actuele

onderwerpen die voor de hele afdeling WZC van belang zijn; 

• kennisdelen in jaargesprekken. In de jaargesprekken wor-

den afspraken gemaakt tussen medewerkers en onderafde-

lingshoofden op welke manier medewerkers invulling

geven aan het begrip kennisdelen;

• werken met mentoren. Mentoren zijn bij uitstek geschikt

om impliciete kennis over de organisatie en de manier van

werken over te dragen op nieuwe medewerkers. Iedere

medewerker bij WZC krijgt standaard een mentor; 

• gebruik van kenniskaarten/wie-is-wie. Vrijwel iedereen bin-

nen WZC heeft de eigen kenniskaart ingevuld. Het

gebruik van de wie-is-wie binnen de provincie Gelderland

neemt snel toe;

• procedures en richtlijnen op intranet. Dit is een onderdeel

van het WZC-kennisplein geworden. Hier is veel informa-

tie te vinden over andere stukkenstromen, routekaarten en

AO-procedures. 

RESULTATEN
Kennisbeheerorganisatie/kennisbeheerprocedure

In juni 2004 staat er een kennisbeheerorganisatie binnen

de afdeling WZC, bestaande uit een fulltime kennisma-

nager en vijf parttime kennisdomeinbeheerders. In een

kennisbeheerprocedure is vastgelegd welke kennisgebie-

den door welke domeinbeheerder worden beheerd, welke

actualiseringsfrequentie per gebied wordt gehanteerd en

wat de werkwijze van de kennisbeheerorganisatie is. 

WZC-kennisplein
Binnen de provincie Gelderland is een technisch goed

functionerend intranet aanwezig. Benutting hiervan voor

het delen van kennis heeft prioriteit gekregen. Hierbij was

het nodig een verschuiving te realiseren van vooral aan-

dacht voor communicatie via het intranet naar meer aan-

dacht voor kennisdelen. 

Op het WZC-kennisplein is onder andere de volgende ken-

nis te vinden: 

• het laatste nieuws over en voor WZC;

Vele medewerkers zien kennis als iets dat men kan consumeren

–>
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Andere onderwerpen kunnen zijn:

• uitvoeren van een probleemanalyse;

• vormgeven interactief beleid;

• monitoren van beleid;

• opstellen en starten van een project of programma;

• in- en externe communicatie over beleid.

KRITISCHE SUCCESFACTOREN
Twee aspecten zijn tijdens de uitvoering van het project als

kritische succesfactoren zichtbaar geworden.

Het aspect cultuur blijkt toch weer veel lastiger dan

gedacht. Er is veel aandacht besteed aan de communicatie

met de WZC-medewerkers over de uitvoering van het pro-

ject. Papieren en digitale nieuwsbrieven, het organiseren

van een ‘Week van de kennis’, presentaties voor de ver-

schillende onderafdelingen, een uitgebreid artikel in het

personeelsblad. 

Daarnaast was een groot aantal van de medewerkers direct

betrokken bij de uitvoering van het programma Kennisma-

nagement. Dit laatste met het idee om op deze manier het

draagvlak en de betrokkenheid te vergroten. 

Toch blijkt het brengen en delen van kennis voor veel

medewerkers geen natuurlijke eigenschap te zijn. Velen

zien kennis als iets dat men kan consumeren. Iets dat door

anderen (kenniscentrum, kennisbeheerorganisatie) wordt

aangereikt en dat het leven als (beleids-)medewerker mak-

kelijker maakt. 

Het veranderen van de cultuur wordt op een aantal manie-

ren aangepakt. Vanuit de kennisbeheerorganisatie wordt

permanent aandacht gegeven aan de noodzaak dat iedereen

binnen de afdeling een rol dient te spelen in het delen van

kennis. In jaargesprekken worden afspraken gemaakt over

kennisdelen. Daarnaast is door het managementteam van

de afdeling de noodzakelijke cultuurverandering onderkend

en in een aparte werkgroep (breder dan kennismanagement

alleen) opgepakt. Een van de mogelijkheden hierbij is ‘ken-

nisdelen’ als een aparte competentie in de gebruikte compe-

tentieprofielen van de provincie Gelderland te benoemen. 

De verbinding tussen kennismanagement en de

beleidsprocessen kan niet genoeg worden bena-

drukt. Het risico bestaat, dat kennismanage-

ment als een geïsoleerde activiteit wordt gezien

los van het beleid. Een van de hoofddoelstellin-

gen van het kennismanagementproject is het

verbeteren van de kwaliteit van beleid. De opzet

van het WZC-kennisplein is een weerspiegeling

van de kennismanagementstrategie van de afde-

ling WZC. Het bevat relatief veel informatie over

beleidskaders, ontwikkeling van beleid, monito-

ring en evaluatie. Daarnaast veel aandacht voor

regionale kennis en kennis over klanten en part-

ners. Dat zijn kennisgebieden die bij het bepa-

len van de kennismanagementstrategie van

WZC als cruciale kennisgebieden zijn aange-

merkt. 

Ook bij het benoemen van onderwerpen die zich

lenen voor het opstellen van best practices wordt

de aandacht voor de beleidsprocessen zichtbaar

(uitvoeren van probleemanalyses, vormgeven

interactief beleid, monitoren van beleid). Door middel van

de in het leven geroepen regioteams kan interne provincia-

le beleidskennis beter beschikbaar worden gesteld aan

partners van de provincie (gemeenten, ondersteunings-

instellingen). 

Tenslotte heeft het team dat zich specifiek richt op het syste-

matiseren van de beleidscyclus (Beleid met beleid) extra aan-

dacht gekregen vanuit de kennismanagementinvalshoek. 

Tijdens de uitvoering van het project heeft op een aantal

momenten monitoring plaatsgevonden van de ontwikke-

ling van kennismanagement binnen WZC. Hieruit blijkt,

dat de waardering van het overzicht van aanwezige kennis

en ervaring binnen de organisatie duidelijk is toegenomen.

Ook de tevredenheid over de wijze waarop WZC met ken-

nismanagement omgaat is toegenomen. De mate waarin

kennis wordt hergebruikt blijft echter laag. Dit wijst erop

dat de verankering van kennismanagement binnen de

beleidsprocessen nog onvoldoende is. 

TOEKOMST
Nu begint het eigenlijk pas. De projectfase is afgerond. Een

aantal basisvoorwaarden voor succesvol kennismanage-

ment zijn gecreëerd. De volgende fase is aangebroken. Het

onderwerp kennis en kennismanagement moet door de

nieuwe kennismanager en de kennisbeheerorganisatie op

de agenda worden gehouden. 

Is de projectfase vooral gericht geweest op hebben, willen en

krijgen. Nu zal het voor een belangrijk deel om houden gaan.

Hoe zorg je ervoor dat hetgeen op kennismanagementgebied

verkregen is ook wordt behouden. Voor het daadwerkelijk

blijven houden van kennismanagement binnen de afdeling

de komende jaren, zal de mate waarin kennismanagement

echt onderdeel gaat uitmaken van de reguliere werkproces-

sen (beleid maken en uitvoeren) doorslaggevend zijn. 
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