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In 1987 trad Jorna in dienst bij de faculteit bedrijfskunde op
een stimuleringsprogramma om meer informatiekundige op-
leidingen bij de alfa- en de gamma-gebieden te realiseren. Het
was een zogenaamde AGI-plaats (alfa/gamma-informatiekun-
de) onder andere op het gebied van semantische databases en
expertsystemen die toen net in opkomst waren. Jorna: ‘Behal-
ve mijn studie was er nog iets waardoor ik voor deze AGI-
plaats in aanmerking kwam. Ik heb namelijk een aantal jaren
in het avond-HBO onderwijs gegeven op het vlak van me-
thodologie en statistiek, en in die tijd kwam het zogenaamde
NIVO-project langs: Nieuwe Informatietechnologie in het
Voortgezet Onderwijs. Daarmee deed de computer zijn intre-
de in het middelbaar onderwijs. Er was toen een afspraak ge-
maakt tussen het ministerie en drie grote producenten in Ne-
derland: Philips, Tulip en IBM: zij zouden machines leveren
en de overheid zou opleiders in het HBO opleiden om nieu-
we leraren in die nieuwe technologie in te wijden. Ik ben
toen in die cursus van een jaar terecht gekomen.’ 
Tijdens zijn werk voor de faculteit kreeg Jorna veel te maken
met decision support systems, informatiesystemen en ken-
nistechnologie. In 1989 promoveerde hij bij prof dr. John
Michon [1] op een mengeling van zowel filosofische als ana-
lytisch-conceptuele vraagstukken gekoppeld aan theorievor-
ming in de cognitieve psychologie. Jorna: ‘Er waren toen dis-
cussies of mensen in taal of in beelden denken en de eerste uit-
gesproken theorievorming van Herbert Simon [2] en Allen

Professor dr. René Jorna was bijzonder hoogleraar Cognitie
aan de faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit
Groningen, en is sinds 1 december 2004 gewoon hoogleraar
Cognitie en Kennismanagement. Voor IK een reden om
kennis te maken met de nieuwe KM-professor én met 2e

generatie kennismanagement. 

Henk Verbooy

Professor dr. R.J. (René) Jorna (1953) is in feite de op-
volger van prof. dr. Jacques Boersma, die in november
met emeritaat ging. Boersma’s door het bedrijfsleven

gesponsorde leerstoel Kennismanagement werd opgeheven,
maar Jorna’s faculteit vond die discipline te belangrijk om op
te geven. Jorna studeerde in Groningen filosofie (1980) en
experimentele psychologie (1981). De keuze voor deze stu-
dies had te maken met Jorna’s fascinatie voor het brein. Zijn
belangstelling ging vooral uit naar de exactere, de wiskundi-
ge kant van de wijsbegeerte (analytische filosofie en logica)
en de experimentele psychologie, de functieleer. ‘In die tijd,
de jaren 70, was de ontwikkeling van de computer in het vak-
gebied functieleer al min of meer standaard’, vertelt Jorna.
‘Wij werkten al met de PDP8 en PDP11 van Digital; dat deed
niemand anders in de gammawetenschappen. Ik hield me toen
bezig met taal, denken, redeneren, probleemoplossen en met
de onderliggende discussie over kentheorie en logica. Al die
dingen, die voor mij en voor vele anderen afzonderlijke ge-
bieden waren, kwamen samen in het vakgebied “cognitive
science”, cognitiewetenschappen. Belangrijk daarin zijn ken-
theorie, logica, taal en experimenteren alsook de belangstel-
ling voor en de discussie over KI (kunstmatige intelligentie –
red.). KI was een veelbelovend vakgebied, vooral gestimu-
leerd door Amerika en Japan. En hoewel die beloften niet
zijn waargemaakt, hebben ze wel een flinke impuls aan het
hele vakgebied gegeven.’
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geen mens. Het programma Deep Blue 2, ontwikkeld vanuit
Carnegie Mellon, werkt met allerlei zoekalgoritmen die voor
een deel lijken op hoe mensen redeneren en zoeken.’

Veel mensen die zich met kunstmatige intelligentie hebben
beziggehouden, houden zich nu met KM bezig. Dat geldt
blijkbaar ook voor u.
Dat is niet onlogisch. Je kunt over menselijk denken praten
vanuit het idee van een informatieverwerkend systeem dat in
een actor is gelokaliseerd, en die actor doet dingen. Maar als
je even doordenkt, dan weet je dat mensen ook sociale wezens
zijn; alle kennis gaat wel via oren en ogen naar binnen en via
de mond weer naar buiten, maar we hebben mensen om ons
heen nodig om dingen uit te proberen, om gecorrigeerd te
worden, om te leren. In dat kader heb je dus meerdere acto-
ren, en dus meerdere kennissystemen (mensen). Je krijgt dan
te maken met vraagstukken als hoe organiseer ik dat, en hoe
richt ik dat goed in. Daarmee is de lijn van KI naar KM ver-
klaard. Kennis is dan wel individueel, maar als actor maak je
onderdeel uit van een sociaal verband. Zo gauw je gaat opde-
len – want dat doe je in feite als één taak voor één mens te
groot is – krijg je te maken met coördinatie- en organisatie-
vraagstukken. Dan kun je daar allerlei invullingen aan geven.
Bijvoorbeeld management van informatie: je hebt te maken
met informatiesystemen, zowel kunstmatige als menselijke.
Maar beschouw je mensen als méér dan informatiesystemen,
omdat zij betekenis aan informatie kunnen geven, dan heb je
het al gauw over het managen van kennis. Dan speelt ook
sociale psychologie een rol, sociologie, management, enzo-
voort.

U hebt uw sporen verdiend op het gebied van decision support
systems en expertsystemen; dat zijn systemen die voorschrijven
wat je moet doen. Als hoogleraar KM benadrukt u nu het
omgekeerde. Vanwaar die omslag?
Zoveel ben ik niet veranderd, hoor. Mijn insteek is altijd ge-
weest van kijk nou wat mensen dóen en zeg niet van tevoren
wat ze móeten doen. John Michon zei altijd: ‘Veel dingen zijn
geheimzinnig wat menselijk gedrag en menselijk denken be-
treft, totdat sommige functieleerpsychologen als het ware de
mechanismen en de beperkingen daarvan zichtbaar hebben
gemaakt, waarna iedereen zei ‘ja, dat wisten we allemaal al’.
Oftewel, een groot deel van de functieleeruitkomsten heeft
een ontmythologiserend en demystificerend karakter. Veel

Newell [3] kwam naar voren: mensen en computers verschil-
len weliswaar fysisch volstrekt van elkaar, maar functioneel zijn
ze vergelijkbaar. Kortom, als je weet hoe een mens schaakt,
dan kun je daarmee een computer programmeren. Dat bleek
te kloppen: de wereldkampioen schaken is een computer en
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mensen vinden dat buitengewoon vervelend. Interessant bij
de ontwikkeling van kennissystemen was de gedachte dat
wanneer een professional de organisatie zou verlaten, de ken-
nis van die persoon vastgelegd zou moeten worden in een
systeem. Dan bestudeer je zo iemand kortere of langere tijd
en soms vraag je je dan af ‘wat doet die man eigenlijk?’ Ieder-
een vindt hem geweldig, iedereen vindt hem zeer ter zake
kundig... maar het enige wat hij doet is op de goede momen-
ten aanmoedigen of afremmen. Is die demystificatie erg? Ik
vind van niet.

Maar wat zegt dat over de implementatie van die systemen?
Kennistechnologie moet je benaderen vanuit het perspectief dat
je systemen moet maken die mensen niet zeggen wat ze móe-
ten doen, maar die gebaseerd zijn op wat mensen in de prak-
tijk doen. Dat heeft een paradox in zich, want als zo’n systeem
in gebruik wordt genomen gaan mensen veranderen, dus moet
je zo’n systeem blijven onderhouden en blijven aanpassen. 
Er is nog een reden waarom je het zo moet doen: als je een
systeem ontwerpt dat mensen ondersteunt bij wat ze móeten

doen, dan gaan die mensen allerlei trucs bedenken om dat
juist niet te doen. Het past niet bij ze, of ze vinden het maar
niks, of ze zijn het al 40 jaar anders gewend, of de baas is een
klier... in die situatie ben je gedwongen het systeem van bo-
ven naar beneden te implementeren: via de directie, het be-
stuur, de processen, de systemen en uiteindelijk de mensen en
taken; die laatste twee moeten zich dan maar aanpassen. Ik
bewandel liever de omgekeerde weg: van beneden naar bo-
ven. En dan zit je al snel in de thematiek van kennismanage-
ment. We hebben dat concreet gezien bij de ondersteuning
van plannen en roosteren. We zijn daar al sinds 1990 mee be-
zig. De systemen die we gemaakt hebben (voor de verpleeg-
dienstroosters (ZKR), voor de transportplanning en nu ook
met de NS) gaan uit van het oplossingsgedrag van planners.

Daarnaast zie je dat de invoering van die systemen ook met
allerlei aspecten van de organisatie-inrichting te maken heeft
en dus met KM. 

Waarom bent juist u na Jacques Boersma de nieuwe hoogleraar
KM geworden in Groningen?
Ik denk door mijn kennis op het gebied van cognitieve we-
tenschappen, innovatie, kennistechnologie, en het feit dat mijn
faculteit die leerstoel belangrijk vindt. Maar ook zal zeker
meegespeeld hebben mijn activiteiten voor het NIDO, het
Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling [4]. Ik ben in
2001 benaderd door de toenmalige directie van het NIDO;
zij waren op zoek naar iemand die zich wilde bezighouden
met innovatie én KM in het kader van duurzaamheid. Dat
sprak mij aan, want ik heb wel wat met het overeind houden
van deze planeet. Alleen was ik a) niet zo bekend met duur-
zaamheid en b) innovatie was bij het NIDO ook nadrukke-
lijk gekoppeld aan bedrijfskolommen, dus ik had bedrijven
nodig. Ik ben vooral wetenschapper, vandaar dat ik er iemand
bij heb gezocht; dat werd Jo van Engelen [5]. Hij heeft als
innovatiemanager in bedrijven gewerkt en heeft een bèta-
achtergrond. Die leemte was dus gauw opgevuld. Een van de
dingen die Van Engelen al wist, was dat het bij innovaties in
feite gaat om de kennis van mensen, en dat de organisatie zo
moet worden ingericht dat men creatief kan zijn en kennis
kan doorgeven aan anderen. 
Moeilijker was het vat te krijgen op duurzaamheid. Ik ben
toen door twee dingen geïnspireerd geraakt. In de eerste plaats
een opmerking van Herman Wijffels [6]: ‘Duurzaamheid is
reductie in afwentelen’. Met afwentelen bedoelt hij ‘je gooit
afval over de muur en daarmee wentel je een probleem af naar
je omgeving’. De tweede inspiratiebron vond ik via internet
in de persoon van iemand die er al een tijdje mee bezig was,
namelijk Marc McElroy [7]. Hij noemde sustainable innova-
tion tweede generatie KM. Wat mij trof was dat hier dingen
met elkaar werden verbonden, die ik zelf niet eerder met elkaar
verbond, maar ik begreep wel waar hij mee bezig was. Hij heeft
het bijvoorbeeld over 1e generatie KM in termen als beheren,
beheersen, controleren, inrichten – de boven-naar-beneden
aanpak – en over 2e generatie KM als niet bedoeld om de
praktijk te laten volgen op het beleid, maar het beleid op de
praktijk (van beneden naar boven). Alleen... dat spoort niet
met het huidige economische model. Managers willen nou
eenmaal graag controleren. 
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Hoe zit dat met 1e en 2e generatie KM?
Voor mij heb je drie lijnen in KM. De eerste is informatie-
management = kennismanagement. Veel IT-managers hante-
ren die definitie. KM kan weliswaar niet zonder technologie,
maar de mens staat centraal. Dat is hier niet het geval. De

tweede is HRM = KM. Hier wordt de mens wel centraal ge-
steld, maar in dit geval voor álle aspecten, inclusief emoties,
loopbaanontwikkeling, enzovoort. Dat is veel te breed. Voor
mij heeft KM – en dat is de derde lijn – te maken met wat er
aan kennisinhoud (bij taken) over bestaande en mogelijk
nieuwe producten en diensten bij mensen in de organisatie
aanwezig is. Creativiteit is daarbij een belangrijke compo-
nent. En zo bekeken is innovatie kenniscreatie.
Het NIDO, waar ik in een detacheringconstructie bij ben
gaan werken, wilde dus nadrukkelijk ook met bedrijven sa-
menwerken, en dat hebben we ook gedaan. Met 13 bedrijven
hebben we gekeken naar innovaties die in de bedrijfspraktijk
spelen en we hebben daarbij vooral naar de kenniskant geke-
ken, zowel op het niveau van de inhoud als van de organisa-
tie ervan. Daar hebben we een complete studie van gemaakt
en aangetoond dat duurzame innovatie gezien kan worden als
2e generatie KM. Daarom zijn KM en duurzame ontwikke-
ling volgens mij een eenheid. Je kunt niet duurzaam ontwik-
kelen als je niet goed met je kennis omgaat.

Met die moderne opvatting over KM wijkt u sterk af van die
van Boersma.
Ook door onze achtergrond. Jacques is een econoom en ik
ben een cognitief psycholoog. De professoren waar wij bij
zijn gepromoveerd, hadden allebei een grote bewondering
voor Herbert Simon, die om een aantal redenen beroemd is
geworden; éen ervan is het verhaal van bounded rationality,
beperkte rationaliteit: mensen zijn beperkt rationele wezens.
Jacques en ik verschillen daarin; hij onderschrijft het wel,

maar hij is tegelijkertijd econoom. Ik heb me het gedachte-
goed wat meer eigen gemaakt en schop daarom meer tegen
economische modellen aan. Ze staan namelijk vaak op ge-
spannen voet met wat mensen in de praktijk doen. Econo-
men hebben drie assumpties die alledrie volstrekt verkeerd
zijn. Zo gaan ze ervan uit dat mensen per definitie altijd heb-
berig zijn. Daarnaast gaan ze er ook vanuit dat mensen ratio-
neel zijn. En als derde stellen ze dat mensen in termen van
nutsoptimalisatie denken. Iedereen weet dat mensen lang
niet altijd hebberig zijn. Verder weet ik dat álle mensen heel
beperkt rationeel zijn. Dus wat economen veronderstellen
dat mensen doen is a) ronduit vreemd en b) wellicht ook wel
gevaarlijk. En ook de stelling over nutoptimalisatie strookt
niet met de praktijk. Economen hebben modellen ontwor-
pen die niets met de werkelijkheid van doen hebben. 

Is uw visie op KM mede daar op gebaseerd?
Ik merk dat het model zo is ingericht dat als je mensen vraagt
om kennis te delen, kennis te verspreiden, en je er dus een so-
ciale component in brengt, dat het huidige dominante econo-
mische model daar geen antwoord op heeft en dat eigenlijk
alleen maar tegenwerkt. Want als jij in een concurrentiesfeer
iets deelt met iemand anders, dan ben je wel goed gek. Als je
een systeem inricht voor mensen die elkaars rivalen zijn en je
zegt dat ze kennis moeten delen, dan gaat dat niet werken. 

Voor velen is kennis delen de essentie van KM. Alle KM-
deskundigen zeggen en schrijven dat ook. Maar in de praktijk
blijkt het dus niet te kunnen.
Het dominant economische marktmodel – Stiglitz [8] noemt
dat marktfundamentalisme – staat op volstrekt gespannen
voet met elke discussie over KM. Veel mensen weten dat
ook wel. Maar ja, ernaar handelen is een tweede. Het eco-
nomisch model is tot ideologie gemaakt; we staan niet
meer open voor andere mogelijkheden van dingen organi-
seren. De markt is immers gewoon een organisatievorm: je
regelt dingen met elkaar op basis van competitie en wan-
trouwen. Voor een aantal zaken mag dat relevant zijn, maar
het is de norm geworden voor alles. Dat is ideologie, geen
wetenschap.

Moet je daarmee vaststellen dat KM onmogelijk is?
Dat vind ik een te sterke conclusie, maar we werken wel aan
de marges. Je moet het anders benaderen. We zullen hoe dan

Rivalen met elkaar kennis
laten delen, dat werkt niet. 

ken
n

is en
 m

an
agem

en
t

11



IK, vierde jaargang, nummer 1, 2005

12

ken
n

is en
 m

an
agem

en
t

Kennistypen

René Jorna onderscheidt 3 kennistypen:

Sensorische of waarnemingskennis, is ééndimensionale
kennis. De kennis waar we over beschikken is even con-
creet als de waarneming die we ermee interpreteren
(niet alleen visueel maar met alle zintuigen). Er is dus
sprake van één dimensie, namelijk die van de concrete
gebeurtenis. Deze kennis laat zich vaak moeilijk onder
woorden brengen. Veel van onze dagelijkse handelingen
berusten op dergelijke sensorische kennis. Sensorische
kennis is nadrukkelijk contextgebonden, en diffusie
(verspreiding) kan alleen plaatsvinden door imitatie en
fysieke nabijheid. Sensorische kennis valt ten dele
samen met stilzwijgende kennis. We zeggen ten dele,
want wat er buiten valt, is dat stilzwijgende kennis ook
geautomatiseerde kennis kan zijn. 

Gecodeerde kennis, is tweedimensionale kennis. En wel
omdat er nu naast het concrete beeld een tweede di-
mensie opduikt, namelijk die van de code: de concrete
gebeurtenis wordt een teken (een woord bijvoorbeeld,
maar ook een plaatje). De representatie is, ten opzichte
van de eerste dimensie, veranderd. Een situatie wordt
niet alleen als beeld herkend, maar wordt nu ook in ter-
men van een algemeen begrip gecategoriseerd. De ge-
beurtenis, de handeling, krijgt betekenis. Woorden en
gebaren hebben betekenis, dankzij codes (morse, taal,
vakjargon, gebarentaal of wiskundige notatie). Geco-
deerde kennis is minder aan een context gebonden dan
sensorische kennis. Het is gebonden aan de context van
een code, van een taal of van een verzameling picto-
grammen. Verspreiding van gecodeerde kennis verloopt

daardoor veel sneller en makkelijker dan de verspreiding
van sensorische kennis. Dankzij gedeelde codes kan deze
kennis vrij eenvoudig binnen een gemeenschap worden
overgedragen: wie de code kent, of kan ontcijferen, kan
delen in de kennis.

Theoretische kennis, is driedimensionale kennis. De
derde dimensie die bij de twee andere dimensies van
waarneming (sensorisch) en conventionele afbeelding
(codering) komt, is de dimensie van de structurering, in
de meest sterke vorm die van logische vanzelfsprekend-
heid. Dankzij deze derde dimensie wordt het mogelijk

naar de structuur van de werkelijkheid te verwijzen,
over deze structuur te redeneren, en er op te reflecteren.
Enige voorzichtigheid met wat onder theoretische kennis
wordt verstaan, is wel geboden. Het is niet alleen
wetenschap die onder theoretische kennis valt. Alle
kennis die een structuur, systematiek of patroon weer-
geeft, kan theoretisch worden genoemd. Wetenschap
ligt dan voor de hand, maar eigenlijk is alle kennis die
met een uitgebreide ‘waarom’ vraag is te beantwoorden
theoretische kennis. Dus naast de wetenschap, is ook
religieuze, ideologische en metafysische kennis te vatten
onder de noemer ‘theoretisch’. De verspreiding van the-
oretische kennis is enerzijds makkelijker dan in het
geval van gecodeerde kennis, omdat de kennis in prin-
cipe universeel is (of geacht wordt te zijn), en niet
gebonden aan een regionale cultuur of taal. Tege-
lijkertijd is deze kennis vaak abstract en daarmee voor-
behouden aan een (kleine) groep goed opgeleide men-
sen. Wat enerzijds dus gewonnen wordt door de abstrac-
tie, wordt door diezelfde abstractie ook weer verspeeld. 

De kennistypen zijn cumulatief. Sensorische kennis
vormt de basis, daarbovenop komt gecodeerde en daar-
bovenop weer theoretische kennis. Sensorische kennis
kan wel bestaan zonder gecodeerde en theoretische
kennis, maar theoretische kennis veronderstelt code-
ring, en deze veronderstelt weer sensorische kennis.
Boersma (2002) werkt met een kennisverdeling in men-
selijke, geautomatiseerde, gemechaniseerde en gedocu-
menteerde kennis. Wanneer de verdeling van Jorna en
Boersma naast elkaar worden gezet, ontstaat een com-
binatie van kennisdragers en kennistypen (zie tabel). 

Hieruit blijkt dat de menselijke drager de meeste moge-
lijkheden heeft, terwijl de andere dragers beperkter
zijn. Op dit moment komt geautomatiseerde kennis het
dichtst in de buurt van de menselijke kennis. En met het
toenemen van de mogelijkheden van software – ook in
combinatie met robotica – zal het niet lang meer duren
of er is ook (een vorm van) theoretische kennis aanwe-
zig bij geautomatiseerde systemen.

Boersma     Jorna Sensorische kennis Gecodeerde kennis Theoretische kennis

Menselijke kennis Ja Ja Ja

Gedocumenteerde kennis Nee Ja Nee

Gemechaniseerde kennis Ja (regelmatig) Ja Nee

Geautomatiseerde kennis Ja (regelmatig) Ja Nee (nog niet)

(Bron: Bedrijfskundige kennis, een kleurrijk spectrum.
Liber Amicorum ter gelegenheid van het afscheid van
prof. dr. S.K.Th. Boersma. Groningen, 2004)
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ook tussen nu en de komende 30 jaar aanlopen tegen het feit
dat de hulpbronnen van onze aarde eindiger zijn dan we ons
gerealiseerd hadden. Dan kun je een oplossing zoeken in de
techniek, maar ook in beter en anders organiseren. Dat brengt
een aantal ingrijpende effecten met zich mee. Om die organi-
satieveranderingen te laten plaatsvinden heb je kennis nodig.
Kennis van menselijk gedrag, kennis van menselijke samen-
werking, maar ook kennis van een heleboel inhoudelijke
domeinen, van gezondheidszorg tot en met het schoonmaken
van vervuilde terreinen. 

U blijft KM koppelen aan duurzame ontwikkeling.
Ja, omdat het systeem dat we hebben in balans moet zijn. We
zijn druk bezig het systeem langdurig uit balans te brengen.
Dat zal de aarde niet zo erg vinden, maar wij wel. 

Aan de ene kant zijn we druk bezig het belang van KM aan te
tonen voor het functioneren van een onderneming, maar als
KM niet mogelijk is, waarom doen we dan nog zo ons best?
Wat is het alternatief? Doorgaan zoals we tot nu toe bezig
waren? Nou, dat kan dus niet lang meer. Als elke Chinees ook
een auto wil – en wie zijn wij om dat te verbieden – dan heb-
ben we wel een probleem. Het goed omgaan met kennis is
essentieel voor het voortbestaan van onze maatschappelijke
inrichting en voor het eerlijk verdelen van goederen en grond-
stoffen, kortom van de welvaart. 

KM in dienst van een hoger plan?
Dat klinkt alsof ik een wereldverbeteraar ben, een moraalfilo-
soof. Ik zie het liever vanuit een organisatorisch ontwerp per-
spectief. Je ziet dat het opmaken van allerlei hulpbronnen
niet alleen een technisch maar ook een organisatieprobleem
is. Maar daar praten we niet of nauwelijks over. We hebben
gekozen voor een model, door economen aan ons verkocht,
dat absoluut niet met de werkelijkheid overeen komt, maar
we leven er allemaal naar. Als je in zo’n context met het man-
agen van kennis om wilt gaan – of zoals 2e generatie KM het
zegt: de openingen bieden dat mensen nieuwe kennis kunnen
ontwikkelen – dan zul je merken dat het op gespannen voet
staat met het huidige economische model. Als je niks doet en
het model komt op een gegeven ogenblik tot stilstand… hoe
kun je in ’s hemelsnaam denken dat er nog 30 of 40 jaar 3%
groei per jaar kan zijn? Mathematisch is dat leuk, maar wat
betekent dat voor ons? Word ik drie keer zo rijk als ik nu ben?
Over deze thematiek voeren we nauwelijks een debat in ter-

men van organisatie-inrichting. En organisatie-inrichting heeft
te maken met kennis.

Maar zo’n debat is toch een ethische discussie?
Nee, je kunt toch zeggen dat dingen anders moeten worden
ingericht? Laat ik een voorbeeld geven waarover iedereen het
eigenlijk wel eens is. De energiehuishouding zal overschake-

len op waterstoftechnologie; dat is op dit ogenblik nog niet
goed mogelijk maar het staat wel te gebeuren. In de techni-
sche ontwikkeling daarvan ziet men geen problemen, maar
wel in de organisatie van die innovatie. Nu gebruikt een auto
energie, maar met een waterstofcel kan die auto wel eens zelf
energieleverancier worden. In onze maatschappelijke context
moet dat dus anders worden ingericht. Dat betekent ook dat
je moet nadenken over, bijvoorbeeld, concurrentiepositie. Als
iedereen vindt dat hij er voor zichzelf moet zijn en er geen
‘common good’ is, dan zal zo’n technologische vernieuwing
niet stuklopen op de techniek maar op de inrichting van de
organisatie. 

Er zijn maar heel weinig bedrijven die verder willen kijken
dan een jaar of drie. Ze zijn gefocust op kortetermijnwinst.
Ja, dat is helaas een deel van het systeem; het gaat om de aan-
deelhouders. 

Dat wordt alleen maar erger. We verwisselen het Rijnlandse
model voor het Angelsaksische.
En wij niet alleen; China is de meest enthousiaste aanhanger
van dat model. Maar nogmaals, ik neem geen ethisch stand-
punt in maar een praktisch. Je moet ook niet te lang lezen in
al die duurzaamheidverhandelingen, daar wordt je alleen maar
somber van; het is allemaal kommer en kwel wat je daar te-
genkomt. Maar als je alles op een rij zet, dan kun je niet an-
ders concluderen dan dat we zo niet door kunnen gaan.
Ik vind het ook verbijsterend dat economen zich helemaal

Wie zijn die economen
dan… God? 

ken
n

is en
 m

an
agem

en
t

13



IK, vierde jaargang, nummer 1, 2005

14

ken
n

is en
 m

an
agem

en
t

niet met het coöperatiebegrip bezighouden. In sommige ge-
vallen zijn coöperaties heel erg verstandig. Maar een coöpera-
tie noemen we een kartel en daarmee is het per definitie slecht.
Ik vind dat vreselijk beperkend en erg eenzijdig. En om nog
even op groei terug te komen: groei is heel mooi, maar de
natuur kent geen oneindige groei. Wie zijn de economen dan

dat ze zeggen dat die wel kan bestaan? God? Zelfs de natuur-
kundigen moeten lachen als economen hun verhalen over
groei vertellen. Economen prediken het recht van de sterkste;
maar wanneer je marktdenken zaait, moet je niet gek opkij-
ken als je de wet van de jungle oogst.

En de link naar KM...?
Als je in dit perspectief praat over 2e generatie KM, dan moet
je meenemen dat mensen in heel veel gevallen eerder coöpe-
ratief dan competitief zijn, dat mensen nadrukkelijk creatief
willen zijn en niet altijd maar in standaard procedures willen
functioneren, en dat je dus voorwaarden kunt scheppen door
dingen op een bepaalde manier in te richten om dat mogelijk
te maken. Dat mensen nú geen kennis willen delen, ligt dan
ook meer aan het model waarin ze moeten functioneren dan
aan henzelf. Als een verkoper een bonus krijgt voor het bin-
nenhalen van een nieuwe klant dan zal hij veel informatie
voor zichzelf houden, omdat wellicht anders zijn collega die
klant binnenhaalt. 

Gaat u straks uw studenten vertellen dat ze, om goed KM te
kunnen bedrijven, het model moeten veranderen?
Nee, wel dat ze kritisch moeten nadenken over het model
waarin dingen gebeuren. En dat menselijk gedrag een functie
is van de inrichting van organisaties. Ik wil ze dus aanzetten
op een andere manier te kijken. 

En wat gaat u ze leren?
In de eerste plaats een academisch-kritische houding. Een ma-
nager moet kritisch kunnen nadenken. En in de tweede plaats
kunnen nadenken over de inhoud, de waardering voor tech-
nologie (kennissystemen, decision support systems, business
intelligence etc.) en weten wat de beperkingen ervan zijn;
durven nadenken over organisatievormen en coördinatieme-
chanismen en niet uitgaan van het vanzelfsprekende, durven
afwijken van gebaande paden, kijk empirisch naar welke
taken er door mensen in een organisatie worden uitgevoerd,
kijk naar de inhoud van de kennis die voor die taken nodig
is, en kijk vooral ook naar de vórm – het type – van de ken-
nis die bij die taken nodig is (zie kader – red.). 
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