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Het onderscheidend vermogen van een organisatie wordt
voor een groot deel bepaald door de medewerkers en hun
unieke kennis. Daartoe is het van belang dat we die
organisatie slim inrichten, door kennisgroei en innovatie te
bevorderen. 

Lian Bongers 

Waarschijnlijk hoeven we hier niet meer te vertel-
len dat kennis van strategische waarde is voor
organisaties. Menig professional onderkent in-

middels dat het onderscheidend vermogen van een organisa-
tie voor een belangrijk deel wordt bepaald door de medewer-
kers en hun unieke kennis. En dat wordt nogal eens on-
derbelicht en in veel organisaties nog te weinig benut. 
Dit komt met name doordat: 
het werk van kenniswerkers (veelal impliciete kennis) on-
grijpbaar en moeilijk beheersbaar is en daarmee vaak moeilijk
te traceren en te definiëren; 
er vaak geen of een onduidelijke kennisstrategie is: men
bepaalt niet wélke kennis in de toekomst van belang kan zijn
voor een organisatie om deze organisatie levensvatbaar te
houden. Daarnaast vergeet men vaak te bepalen hóe de ken-
nis binnen de organisatie ontwikkeld kan worden; 
het moeilijk is om een collectieve leercyclus voor de gehele
organisatie te ontwikkelen en de lessons learned van klanten,
collega’s en projecten via een bepaald systeem/werkwijze in
de organisatie te incorporeren of zelfs te internaliseren zodat
elk individu en de hele organisatie kan profiteren van de ken-
nis. De vraag is dus hoe organisaties hun kennishuishouding
transparanter kunnen krijgen en daarmee meer beheersbaar
om zodoende hun productie en innovatievermogen te verho-
gen. 

Proces
Door middel van het slim inrichten van je organisatie op
diverse gebieden (processen, kennis, werkplekken, ICT,
HRM) kan kennisgroei en innovatie worden bevorderd. Ken-
nismanagement is op zichzelf een nietszeggende term maar
‘slimmer kennis delen’ kan al met relatief weinig inspanning
veel extra resultaat opleveren. Het managen van de essentiële
kennis is dus noodzakelijk voor een gezonde toekomst.
In dit proces faciliteert Twynstra Work Innovation kennisin-
tensieve organisaties en kennisprofessionals, onder meer door
samen met de klant een goede kennisinfrastructuur te ont-
wikkelen en deze vervolgens ook te implementeren bij de
betreffende organisatie. Hiertoe wordt – door te kijken naar
de specifieke kenmerken van de organisatie en aan te sluiten
bij de doelen en het onderscheidend vermogen van de orga-
nisatie – geanalyseerd hoe de interne organisatie in elkaar
steekt, en wordt vervolgens bekeken wáár efficiencyvoordelen
behaald kunnen worden. 
Dit betekent concreet dat in onze optiek de volgende stappen
moeten worden doorlopen om een betere kennishuishouding
en een sneller innovatievermogen te stimuleren.

Stap 1: 
kennisstrategie ontwikkelen
Afhankelijk van de doelen en strategie van de organisatie kan
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een afgeleide kennisstrategie gedefinieerd worden. Veel orga-
nisaties formuleren wel een bedrijfsstrategie qua omzet en
groei (in FTE’s) maar vergeten daarbij collectieve kennisstra-
tegie te bepalen. En dat terwijl de medewerkers de belang-
rijkste bronnen van de organisatie zijn! Het bepalen van
wélke kennis belangrijk is om de strategie te realiseren, hóe
en door wíe deze gerealiseerd/ontwikkeld gaat worden is een
vervolgstap. Veel directies en managementteams staan te wei-
nig stil bij de kennisstrategie.

Stelling: Een organisatie die niet investeert in een col-
lectieve ambitie en een gedragen kennisstra-
tegie creëert een cultuur waarin kennis macht
is met alle negatieve gevolgen van dien.

Case: Een organisatie heeft als doel ‘een betere
kwaliteit(borging) van de dienstverlening
naar klanten’ maar stuurt geheel niet op

kennisontwikkeling en borging. Er dient dus
een kennisstrategie ontwikkeld te worden. Na
het gezamenlijk bepalen van deze strategie
met als doel ‘een betere waarborging van de
inhoudelijke kennis’ worden een aantal spe-
cifieke KM-doelen vastgesteld zoals:

- “Om onze expertrol te behouden, moeten we
bepaalde specifieke kennis in huis ontwikke-
len en andere specifieke kennis gaan
inkopen”

- “voor een betere samenwerking tussen colle-
ga’s en relaties, moeten we beter kennis
delen en toepassen”

- “voor een betere uniformering en stan-
daardisering moeten we onze ICT-systemen
beter benutten voor opslag en capaciteit”

- “voor een beter HR-beleid en een trans-
parantere leercyclus moeten we ons waarde-
rings- en beloningssysteem beter maken”.

Figuur 1: KM-aanpak van Twynstra Work Innovation 
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Stap 2: 
kennisanalyse
Analyseer het (kennis)werk door te kijken naar de specifieke
organisatorische en technologische context van de organisa-
tie. Analyseer de werkstijl, de werkprocessen en de kennis-
processen en analyseer hoe medewerkers met de fysieke en
virtuele werkomgeving omgaan en hoe afhankelijk ze daarvan
zijn. Door het inzetten van bijvoorbeeld de KM-scan kan in
een korte tijdsperiode inzicht verkregen worden in de huidi-
ge stand van zaken met betrekking tot kennismanagement
binnen een organisatie. Op deze manier kan een organisatie
ontdekken of de kennis van haar medewerkers optimaal
wordt benut ten behoeve van het bereiken van haar doelstel-
lingen en strategie. Definieer welke kennis er op dit moment
in huis is en welke kennis je op termijn in huis wilt hebben
om competitief en onderscheidend te kunnen blijven. Door
het opstellen van een kennisatlas kan inzicht worden verkre-
gen in welke kennis er op dit moment waar in de organisatie
aanwezig is. Een kennisatlas kan visueel worden weergegeven
door middel van een daadwerkelijke atlaskaart maar kan ook
virtueel via een intranettoepassing worden ontsloten. De
kern is dat men nadenkt over en op de hoogte is van de aan-
wezige kennis binnen de organisatie en de match maakt met
de gestelde doelen van de organisatie. 

Stelling: Een organisatie die niet regelmatig de tijd
neemt voor reflectie ten aanzien van haar
kennishuishouding vermijdt de confrontatie
en zal door de ‘dagelijkse sleur’ een achter-
stand oplopen in haar kennisontwikkeling
met alle gevolgen van dien. 

Case: Een organisatie had nooit stilgestaan bij de
verspreiding van specifieke expertise over de
diverse afdelingen en regio’s. Door het uit-
voeren van een KM-scan kon snel aangege-
ven worden waar de pijnpunten binnen de
organisatie zaten. Door het opstellen van een
kennisatlas werd overzicht gecreëerd met
betrekking tot de diverse specialisaties. Door
het inzetten van een slim expertsysteem werd
het mogelijk om de aanwezige kennis binnen
de organisatie beter te benutten.

Stap 3: 
nieuwe manieren van kenniswerk verbeelden
Stap samen met de medewerkers van de organisatie uit de
huidige bestaande wereld en probeer nieuwe manieren van
werken en kennis delen te verbeelden. Dit out-of-the-box
denken en verbeelden kan bijvoorbeeld door een kijkje in de
keuken te nemen bij andere organisaties of landen, door het
spelen van een rollenspel, door het maken van een video
en/of door de mogelijkheden van innovatieve technologieën
te benutten en daarmee mogelijke nieuwe manieren van wer-
ken te verkennen. Uitgangspunt hierbij is om de collectieve
leercyclus (Nonaka en Takeuchi, 1995) binnen een organisa-
tie op gang te brengen en te ondersteunen zodat impliciete en
expliciete kennis binnen een organisatie organisch in elkaar
overvloeit en wordt ‘vastgehouden’ binnen de organisatie. 

Stelling: Heb lef en neem de meest pretentieuze en
ambitieuze projecten (in binnen- én buiten-
land) als voorbeeld voor je eigen organisatie! 

Case: Organisatie X was zo groot dat regelmatig
opnieuw het wiel werd uitgevonden. Hier
moest maar eens een einde aan komen! Door
een infrastructuur te ontwikkelen waarin (bij-
na) alle kennis moest worden opgeslagen, zou
dit niet meer voorkomen. Wat bleek: doordat
alle medewerkers extra veel kennis moesten
bewaren en opslaan in systemen, werd de
daadwerkelijke productie lager en werd het
tegengestelde effect bereikt!  Door een ver-
beeldingssessie waarbij men een kijkje in de
keuken nam bij een organisatie die met flex-
plekken werkte, kwam men op het idee om
niet ALLES vast te leggen in systemen maar met
een innovatief kantoorconcept te gaan werken
in combinatie met innovatieve technologie. De
kosten voor huisvesting (m2 per medewerker)
gingen drastisch naar beneden en door spon-
tane en toevallige ontmoetingen en open kan-
toorruimten was men beter op de hoogte van
elkaars werkzaamheden. Zonder een verbeel-
dingssessie was men nooit overgaan naar deze
nieuwe manier van kenniswerken.
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Stap 4: 
ontwerp de nieuwe kennisinfrastructuur
Nadat men ‘out-of-the-box’ andere mogelijkheden heeft
geïnventariseerd en gezien, dient er een keuze gemaakt te
worden uit de vele mogelijke combinaties van oplossingen.
Deze oplossingen kunnen een combinatie van diverse gebie-
den zijn zoals HRM (zoals opleiden en coachen medewer-
kers), organisatorisch (bijv. gestructureerd overleg, cultuur-
verandering, perceptie van werk), ICT (bijv. intranet, ken-
nissysteem, digitaal archief ) en werkplekontwikkeling (zoals
innovatieve werkplekken, inrichten kenniscentrum, kennis-
werkplekken). Er moet zeer bewust een keuze gemaakt wor-
den waarbij overwogen moet worden welke mogelijke pro-
jecten de grootste bijdrage leveren aan de gestelde kennisstra-
tegie (niet alleen uitgedrukt in financiën). Bij het maken van
deze keuze voor de invulling van de kennisinfrastructuur is
het kenniscreatiemodel met de leercyclus (Nonaka en
Takeuchi, 1995) een goed uitgangspunt. Om de collectieve
leercyclus draaiende te houden is het namelijk van belang dat
de organisatie de randvoorwaarden faciliteert om deze vier
fasen te kunnen doorlopen. 

Stelling: Een kennisinfrastructuur bestaat niet alleen
uit ICT-instrumenten: een gezonde balans
tussen ICT en HRM is noodzakelijk! Een goede
kennisinfrastructuur zorgt voor ongeplande
interactie tussen kenniswerkers! 

Case: Voor een organisatie is de gehele kennisinfra-
structuur in kaart gebracht. Hieruit bleek dat

er door de jaren heen zoveel nieuwe instru-
menten werden ingezet dat niemand meer
het overzicht had m.b.t. wanneer welk
instrument te gebruiken. Systemen overlapten
elkaar en gebruikers hadden hun eigen
invulling gegeven aan diverse instrumenten
zodat deze hun eigen leven gingen leiden.
Door te bekijken hoe de leercyclus (Nonaka
en Takeuchi, 1995) het beste ondersteund kan
worden op de vier verschillende fasen kon er
een optimale kennisinfrastructuur ontworpen
worden waarbij zowel impliciete als expliciete
kennis uitgewisseld kon worden. Op deze
manier wordt kennis weer collectief ‘stro-
mend’ gemaakt binnen de organisatie.

De ontwikkelde projecten hadden betrekking op het veran-
deren van gedrag (‘kenniseffectief werken’), het inzichtelijk
maken van alle aanwezige kennis binnen de organisatie (‘ken-
nisatlas’), het opzetten van een kennis- en informatiecentrum
en het ontwikkelen van een eenduidige informatiestructuur. 

Stap 5: 
implementeer de nieuwe kennisinfrastructuur
Nadat het ontwerp van de kennisinfrastructuur definitief is
vastgesteld kan het geïmplementeerd worden in de organisa-
tie. Samen met de gebruikersdoelgroep kan de nieuwe
manier van werken met nieuwe technologie, nieuwe instru-
menten en eventueel een nieuwe werkomgeving worden
geïmplementeerd. Het communiceren van het ontwerp en
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Figuur 2: Voorbeeld projecten kenniscreatiemodel
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het creëren van draagvlak hiervoor is belangrijk. Het gedra-
gen krijgen van een ontwerp en een nieuwe manier van wer-
ken is zelfs bepalend voor het succes van het project. Juist de
gebruikers moeten in de toekomst bereid zijn om op deze
nieuwe manier of met dit nieuwe instrument te gaan werken.
Draagvlak is een niet te onderschatten factor in deze (en
voorgaande) fase. Zorg er dus voor dat de implementatie van
de nieuwe kennisinfrastructuur SAMEN met de gebruikers
plaatsvindt en reserveer veel tijd en aandacht voor de begelei-
ding van de kenniswerkers.

Stelling: Zonder draagvlak en communicatie van ver-
wachtingen naar de doelgroep is ieder project
gedoemd te mislukken!

Case: Het ontwerp van de nieuwe kennisinfrastruc-
tuur van organisatie Y bestaat o.a. uit een
nieuw kennisinstrument om impliciete kennis
te delen (ExpertPanels) én het inrichten van
kenniswerkplekken. De mogelijkheden en
voordelen van deze nieuwe (virtuele en fysie-
ke) werkomgeving zijn uitgebreid gecommu-
niceerd en middels interactieve sessies met
de doelgroep afgestemd. Echter, bij de imple-
mentatie werd té weinig aandacht besteed
aan de communicatie, opleiding en training
van de doelgroep waardoor de kenniswerkers
niet wisten wat er van hen verwacht werd en
hoe ze met de nieuwe kennisinfrastructuur
moesten omgaan. Het ontwerp was ideaal
maar de mensen die ermee moesten werken,
werden vergeten!

Stap 6: 
monitor de vooruitgang
Na de implementatie en afronding van het project is daad-
werkelijke inbedding van de nieuwe kennisinfrastructuur
belangrijk. De nieuwe manier van kenniswerken moet ‘routi-
ne’ worden. Goede begeleiding (ook na afronding van het
project) blijft cruciaal. Kenniswerkers moeten weten wat er
van hen verwacht wordt en of ze de nieuwe kennisinfrastruc-
tuur op de juiste wijze gebruiken. Daarom is het meten, eva-
lueren en monitoren van de nieuwe omgeving van belang.

Om de kwaliteit en het concept te bewaken kunnen ‘kennis-
contracten’ worden afgesloten waarbij kennis over en weer
uitgewisseld kan worden middels een platform/kennissys-
teem zodat iedereen kan (blijven) leren en er een collectief
kennisniveau wordt opgebouwd.

Stelling: Leer gebruikers om te gaan met de nieuwe
kennisinfrastructuur en probeer weerstanden
tijdig weg te nemen door goed te monitoren!

Case: Organisatie Z heeft veel tijd en geld gestoken
in een KM-project. 
Zodra de implementatie gereed was, was
iedereen opgelucht dat het project afgerond
kon worden. Een evaluatie werd vergeten en
het monitoren van het gebruik van de pro-
jectresultaten was men al helemaal vergeten.
De kenniswerkers bleven gewoon op de oude
manier doorwerken en vroegen zich af waar-
om er zoveel geld was geïnvesteerd in een
instrument dat toch niet werkte! 

Conclusie
Specifiek aan bovenstaande benadering is dat kennismanage-
ment praktisch en vanuit de dagelijkse werkprocessen wordt
benaderd waarbij eveneens een vertaalslag gemaakt wordt
naar de werkomgeving (zowel de fysieke als virtuele werkom-
geving). Juist door de combinatie van de werkprocessen, de
werkomgeving en de kennisaspecten binnen een organisatie
te combineren kan de grootste efficiencywinst behaald wor-
den. Maar uiteindelijk zijn het de mensen die aan een nieu-
we manier van werken moeten wennen. De mensen en hun
kennis zijn uiteindelijk de motor van uw organisatie! 
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