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H
et managen van kennis stelt organisaties voor nieu-

we uitdagingen. De eerste uitdaging is om kennis-

management invulling geven. Er zijn namelijk zo

veel modellen en visies beschikbaar dat het maken van de

juiste keuze moeilijk is. Dit kan organisaties ervan weer-

houden met kennismanagement te starten of, nog erger, de

gestarte implementatie vroegtijdig te beëindigen. De tweede

uitdaging is het inrichten van een geschikt ict-systeem. Een

dergelijk systeem wordt veelal vanuit een technologische

invalshoek gebouwd, wat negatieve gevolgen kan hebben

voor de implementatie van kennismanagement omdat het

niet aansluit bij visie, verwachtingen en cultuur van de orga-

nisatie. De kans op een vroegtijdige crash is dan groot. 

Om dergelijke problemen te voorkomen is een pragma-

tisch benadering een mogelijke oplossing: in kleine stap-

pen en toetsend aan de praktijk kan zo invulling worden

gegeven aan gestelde doelen. Bij deze pragmatische bena-

dering staan begrippen als ‘zelf doen’, ‘praktisch’, ‘hande-

lend’, en ‘bruikbaar’ centraal. 

DE EERSTE STAP
Gasunie Research in Groningen, een onderzoek- en ken-

nisinstituut voor energie en aardgas, is onderdeel van N.V.

Nederlandse Gasunie. Een belangrijke activiteit van Gas-

unie Research is het vermarkten van kennis. Kennis is dus

een productiemiddel dat beheerd moet worden. Kennisma-

nagement speelt hierbij een belangrijke rol. Vandaar dat

het Energy Knowledge Center (EKC) van Gasunie Research

in 2002 is begonnen met het ontwikkelen van kennisma-

nagement. Het EKC is bibliotheek, informatie- en kennis-

centrum van Gasunie Research. 

De eerste stap bestond uit het leggen van een theoretische

basis. Het lezen van literatuur, het volgen van een opleiding

kennismanagement en de hulp van collega KM-professionals

hebben geholpen bij het maken van keuzes afgestemd op de

situatie van Gasunie Research. Vooral het werk van Jeroen

Bertrams (2) bleek inspirerend en bood een goed overzicht.

Voordat de implementatie kon beginnen moesten echter

nog diverse problemen uit de weg worden geruimd. Het

eerste probleem vormde het begrip ‘kennis’. Wat is ken-

nis? Kennis is moeilijk te definiëren. Vergelijk dit eens met

het begrip liefde. Iedereen weet wat het is, maar het is nau-

welijks te beschrijven. Dit aspect van kennis kan echter

opgelost worden door te stellen dat kennis in mensen zit.

Kennis is dus een persoonlijke vaardigheid, zoals Joseph

Kessels (6) stelde. Bij Gasunie Research is voor deze

definitie gekozen omdat dit het unieke vermogen van iede-

re medewerker benadrukt. 

Een tweede probleem vormde de vraag of managen van

kennis wel mogelijk is. Het gaat immers om iets persoon-

lijks en ‘onzichtbaar’ aanwezig in de mens. De oplossing

ligt dan in het zichtbaar maken van iets wat onzichtbaar is.

Bij Gasunie Research is dit gedaan door de mens centraal

te stellen, waarbij de techniek een hulpmiddel is dat naar

de kennis in die persoon leidt. Kennis wordt dan van per-

soon tot persoon gedeeld. Dit wordt ook wel een personali-

satiestrategie (Hansen, Nohria, Tierney 4) genoemd. 

Een derde probleem vormde de haalbaarheid van kennis-

management binnen een relatief kleine organisatie als

Gasunie Research. Het was duidelijk dat een ambitieus

programma de organisatie te zwaar zou belasten. Vandaar

dat is gekozen voor een stap-voor-stap-methode waarbij

‘klein beginnen’ het uitgangspunt is.
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Via het Kenniscentrum Gasunie Research kan een mede-

werker zo snel in contact komen met een collega die in het

bezit is van bepaalde kennis en competenties. Het systeem

werkt naar tevredenheid. Suggesties voor verbeteringen lig-

gen meestal op het vlak van presentatie en ondersteuning

van het gebruik. 

KENNISDELEN OP DE AGENDA
Kennisdelen is dan weer een volgende stap. Kennisdelen is

de uitdaging om kennis in het hoofd van een medewerker

te laten stromen naar andere hoofden. Dit is van belang

om risico’s in de vorm van kennisverlies bij vertrek van

medewerkers te verminderen. 

Het delen van kennis wordt bevorderd door het gebruik

van het kennissysteem aan te moedigen. Vooral nieuwe

medewerkers bij Gasunie Research worden uitgedaagd het

systeem te gebruiken en ermee te gaan netwerken. Ook

organisatiebreed is er aandacht voor kennisdelen. In 2003

is begonnen met Binnendagen. Dit zijn dagen waarop

iedereen in principe ‘binnen’ is om deze laatste maandag

van de maand te besteden aan activiteiten als kennisdelen.

Er is dan ruimte voor presentaties, workshops en al het

andere wat mensen met elkaar in contact brengt. 

Zo wordt aandacht besteed aan het evalueren van projec-

ten, maar is er ook een Engelse collega op bezoek geweest

die het kennismanagement in zijn organisatie toelichtte.

Ook presenteren collega’s hun projecten hier aan elkaar.

Het spreekt voor zich dat dit voor de presentator feedback

oplevert en voor de toehoorder – naast goed geïnformeerd

zijn – ook leermomenten. Na een aarzelend begin neemt

het enthousiasme voor de Binnendag toe en het streven is

projectevaluaties tot een belangrijke activiteit op de Bin-

nendagen te maken. 

Ook kan de medewerker in de toekomst aan zijn kennisre-

putatie werken door middel van een kennisrating. Uit deze

rating kan afgeleid worden hoe het staat met het kennisge-

drag. Of dit principe – afkomstig uit de wereld van inter-

netveilingen – ook toepasbaar is in kennismanagement

moet echter nog onderzocht worden. Een begin kan zijn

om de rating te koppelen aan het aantal documenten van

de hand van de medewerker in het Document Informatie

Systeem (DIS) van Gasunie. Hiermee wordt tevens de link

gelegd met informatiemanagement en kan een aansporing

gegeven worden kennis vast te leggen (te delen) in een

document. 

NIEUWE STAPPEN
De eerste stappen op het gebied van kennismanagement

heeft Gasunie Research nu gezet. Kennis en competenties

zijn in beeld gebracht, de eerste ervaringen met kennisde-

len zijn opgedaan en de integratie van kennis- en compe-

tentiemanagement is gerealiseerd. 

In 2004 zijn nieuwe stappen voorzien op de gebieden van

cruciale kennis, marktkennis en geleerde lessen. Voor deze

drie gebieden zijn aankomende bedrijfskundigen in dienst

gekomen die nu bezig zijn de theoretische basis te leggen.

Verder staat op de agenda het starten met een projectdata-

base en meer integratie van kennis- en informatiesyste-

men. 

IN KAART BRENGEN
Een volgende stap was het in beeld brengen van de kennis

van Gasunie Research. Dit is van belang omdat hiermee

duidelijk wordt welk aanbod aan kennis aanwezig is en dus

vermarkt kan worden. Met de hulp van de ontwikkelaars

van het intranet van Gasunie is een virtueel kenniscentrum

gemaakt, op basis van systematiek ook in gebruik bij Akzo

Nobel. Dit alles leidde tot het Kenniscentrum Gasunie

Research. Het centrum is gebouwd op basis van kennis-

kaarten. Iedere medewerker heeft een kaart die gevuld

wordt met kennis, competenties en curriculum vitae. Hier-

in kan op een simpele manier gezocht worden met behulp

van een zoeksysteem en trefwoordenlijst. Deze trefwoor-

denlijst is gemaakt op basis van bestaande thesauri (5) en

trefwoordenlijsten. Bij het maken is ook input van mede-

werkers van Gasunie Research gevraagd. Dit is van belang

omdat iedere medewerker zich in de lijst moet kunnen

herkennen.

Behalve kennis zijn ook competenties opgenomen in het

Kenniscentrum. Net als kennis zijn competenties menselij-

ke eigenschappen en ze zijn van belang omdat ze invloed

kunnen hebben op de resultaten van een organisatie. Com-

petenties moeten dus gemanaged worden. 

Voordat echter met competentiemanagement wordt begon-

nen, moet helder zijn welke definities de organisatie han-

teert met betrekking tot competenties en competentie-

management. Hulp en een duidelijke omschrijving levert

Guiver-Freeman (3) met: ‘een competentie is de omschrij-

ving van kennis, vaardigheden of persoonkarakteristiek,

waardoor de effectieve medewerker zich onderscheidt van

een minder of niet effectieve medewerker’, waarbij het

managen van specifieke vaardigheden en persoonskarakte-

ristieken competentiemanagement wordt genoemd. 

Verder is een trefwoordenlijst nodig waarin competenties

vastgesteld zijn. Hier moet goed over worden nagedacht,

omdat iedere medewerker ermee moet kunnen werken. Bij

dit proces zijn de medewerkers dus weer betrokken. Het

resultaat is een lijst van 25 voor Gasunie Research belang-

rijke competenties. Medewerkers kiezen uit deze lijst voor

hun kenniskaart.   
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Niet alle kennis is even belangrijk. Bepaalde kennis zal een

grotere bijdrage leveren aan het succes van het bedrijf dan

andere. Deze kennis kan cruciale kennis genoemd worden.

Bepalen welke kennis cruciaal is of gaat worden is belang-

rijk, omdat Gasunie Research met deze kennis haar toe-

komst veiliger kan stellen. De vraag is dan wat vandaag

cruciale kennis is, en bij welke medewerkers deze aanwe-

zig is. Ook speelt dan de vraag welke kennis voor de toe-

komst cruciaal gaat worden. 

Een ander aspect is marktkennis. Kennis van de markt

stelt Gasunie Research in staat haar positie in de markt

goed in te kunnen schatten en deze op tijd aan te passen.

Door marktontwikkelingen te monitoren worden markt-

kansen vergroot. Dit houdt in het verzamelen en analyse-

ren van informatie. Hierbij rijst de vraag welke informatie

nodig is, waar deze informatie aanwezig is, en hoe deze

geanalyseerd moet worden. Kennismanagement is dan

een instrument om beslissingen op marketinggebied te

ondersteunen en daarmee de marktgerichtheid van de

hele onderneming te verbeteren. Dit krijgt straks vorm in

het Markt Informatie Systeem (MIS) van Gasunie

Research.

Kennismanagement kan ook worden ingezet om beter te

leren. Doel is het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden.

Dit kan bereikt worden door het vastleggen van ‘geleerde

lessen’. Gasunie Research wil dit gaan oppakken door per

project de geleerde lessen vast te gaan leggen. Dit vastleg-

gen zal gebeuren na afloop van het project en in aanwezig-

heid van de klant. Van ieder project worden goed en min-

der goed verlopen zaken vastgelegd, zodat hiervan geleerd

kan worden. Bijkomend voordeel is dat over de klant ook

informatie vastgelegd gaat worden, zoals kennis over de

bedrijfsvoering, de activiteiten, en de voorkeuren van de

klant. Systematische vastlegging hiervan heeft als voordeel

dat de relatie met de klant beter te beheren is en daar pro-

actiever in opgetreden kan worden. 

Gasunie Research is een bedrijf dat vooral

op projectbasis werkt. Het is dan logisch

om kennismanagement ook een ingang

te geven op projectenniveau. Dit krijgt

vorm door het maken van een project-

database in het Kenniscentrum Gas-

unie Research. In deze database zullen

gegevens en informatie van projecten

worden vastgelegd. 

Hierbij moet gedacht worden aan zaken

als projectspecificatie, klantennaam en

de betrokken projectmedewerkers. Het

vastleggen van deze informatie is geen

doel op zich, maar biedt een mogelijk-

heid om medewerkers sneller en makke-

lijker naar kennis en informatie te leiden.

Daarom zal de projectdatabase ook gaan

functioneren als ingang naar andere systemen van Gas-

unie Research, zoals het MIS-, DIS- en KM-systeem. Op

een simpele manier worden relaties zichtbaar gemaakt en

via ‘een druk op de knop’ krijgen medewerkers toegang tot

de gewenste informatie of kennis. 

LESSEN
Uit alle ervaringen in de afgelopen twee jaren zijn enkele

belangrijke lessen geleerd:

• Kennis is een weerbarstig productiemiddel omdat het in

mensen zit. Kennismanagement draait dus om mensen.

• Omdat het draait om mensen: KM≠ICT.

• ICT ondersteunt en moet daarom makkelijk te begrijpen

en te hanteren zijn.

• Start klein en bouw daarna stap voor stap uit.

Maar de belangrijkste les is dat kennismanagement vooral

mogelijk wordt met de medewerking en betrokkenheid van

alle medewerkers in de organisatie. Succes is afhankelijk

van hun bereidheid kennis te gaan delen. 
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