
27Informatie Professional 1998 [2] 7/8

Kennismanagement:
de hype voorbij

Kennismanagement als begrip heeft zich inmiddels een vaste plaats veroverd in zowel
literatuur als in het denken van managers in organisaties. Voor velen lijkt kennismana-
gement ook een hype te zijn, gegeven de vele conferenties en seminars die aan dit
onderwerp worden gewijd, alsmede de vele geschriften in trendvolgende in plaats van
trendsettende media. Kennismanagement is het stadium van de hype echter reeds
voorbij. Het belang van kennis voor organisaties wordt algemeen ingezien, evenals de
notie dat kennis daarmee een belangrijk aandachtspunt wordt voor het management.
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Het belang van kennis en kennismanagement als
logisch verlengstuk daarvan willen we allereerst in

deze bijdrage onderbouwen. Vervolgens gaan we in op
de veranderende taakinvulling van informatieprofessio-
nals in organisaties die noodzakelijk is wil vanuit de
informatiefunctie een nuttige bijdrage aan het kennis-
management worden geleverd.

Het toenemende belang van kennis in onze economie,
en daarmee voor organisaties die daarin functioneren,
wordt wel eens aangeduid door te spreken van een
kenniseconomie (Jacobs, 1996). Vier ontwikkelingsstadia
illustreren de totstandkoming van de kenniseconomie
als opvolger van een economie die meer gericht was op
industriële productie. Deze vier stadia zijn:
1. Informatisering en digitalisering: daarbij duiden we niet

alleen op de technologische ontwikkeling die dit ter-
rein heeft doorgemaakt, maar veel meer op de wezen-
lijke veranderingen die hier het gevolg van zijn. Als
gevolg van de convergentie (alles digitaal) van de di-
verse media (documenten, video, geluid, telecom-
municatie) is het nu mogelijk informatie onafhankelijk
van tijd en plaats te raadplegen en zonder kwaliteits-
verlies te kopiëren en te hergebruiken. Dit alles heeft
geleid tot een omkering van de informatieketen. Het
initiatief komt meer en meer bij de gebruiker te liggen.
Toegang is belangrijker dan bezit.

2. Verkorting van product- en technologielevenscycli: een tendens
die in vele sectoren van de economie zichtbaar is en
mede totstandgekomen is onder invloed van ICT-
ontwikkelingen. Producten zijn veel minder lang ver-

koopbaar (kijk naar pc’s, maar ook bijvoorbeeld naar
de auto-industrie). Hetzelfde geldt echter ook voor de
onderliggende technologie. Nieuwe ontwikkelingen
dienen zo snel mogelijk te worden ingezet in nieuwe
producten, omdat alleen de leveranciers die als eerste
(of tweede) een nieuw product op de markt brengen
eraan verdienen. De rest is te laat. Voor organisaties is
een uitgebreide kennisbasis (en toegang tot externe
kennisbronnen) noodzakelijk om dit tempo van ver-
nieuwing te kunnen bijhouden.

3. Immaterialisering: het technologisch vermogen van or-
ganisaties alleen is niet langer voldoende voor succes,
het is een faalfactor geworden. Dat wil zeggen dat
organisaties die technologisch achterlopen niet suc-
cesvol zijn, maar technologisch vooroplopen is niet
voldoende. Kijken we bijvoorbeeld naar de auto-
industrie, dan kan elke autofabrikant een uitstekende
en goed functionerende auto maken, voorzien van alle
mogelijke snufjes. Voor commercieel succes is echter
meer nodig. Jacobs (1996) noemt dat in zijn boek: ‘het
succesvol bakken van lucht’. Het gaat hierbij om de
zaken om het product heen: klantbenadering, marke-
ting, verpakking, service en dergelijke. Dit alles leidt
tot de noodzaak van een veel bredere en op meer
terreinen diepgaande kennisbasis van organisaties.
Ook in de informatiesector is deze trend zichtbaar.
Een vraaggestuurde markt, door de omkering van de
informatieketen, neemt de plaats in van een aanbod-
gedreven markt. Leveranciers zijn niet meer succesvol
door nieuwe producten te introduceren, zonder na te
denken over de eerdergenoemde bijkomende facet-
ten.

4. De netwerk-economie: steeds meer organisaties zijn op
zoek naar hun kerncompetenties, de zaken waar ze
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echt goed in zijn. Hiervan willen ze zo veel mogelijk
kennis in huis hebben. De overige, noodzakelijke,
kennisterreinen dienen vervolgens te worden georga-
niseerd door middel van diverse samenwerkingsver-
banden. Zo ontstaat de netwerk-economie. Het bestu-
ren van dit netwerk vergt veel kennis van organisaties
(wat?, met wie?, hoe?).

Bovenstaande ontwikkelingsstadia leiden dus tot het-
geen we aanduiden met de kenniseconomie. De belang-
rijkste implicaties hiervan zijn:
- een toenemend belang van alfa- en gammakennis,

naast bètakennis;
- het behalen van een voorsprong op concurrenten door

voortdurende specialisering en een kennisintensivering
van producten en processen;

- het zoeken naar partners die over de nodige aanvul-
lende, specialistische kennis kunnen bezitten, om ge-
zamenlijk een compleet aanbod aan klanten te kunnen
doen;

- het opbouwen van een extra competentie in alle lagen
van organisaties, namelijk een sterk leervermogen, om
zodoende de dynamiek mede te bepalen in plaats van
er telkens door verrast te worden.

Als gevolg hiervan houden meer en meer organisaties
zich noodgedwongen bezig met vragen als: waar staan
we voor, waar zijn we goed in, waar willen klanten voor
betalen, hoe worden we flexibeler en creatiever, hoe
bouwen we leervermogen op, et cetera. Dit leidt tot het
ontstaan van nieuwe producten en diensten, nieuwe
markten, het denken in kenniswaardeketens en het
herdefiniëren van functies van productie-eenheden, re-
sulterend in bijvoorbeeld verzelfstandiging.
Parallel hieraan neigen individuen binnen organisaties
ertoe zich op soortgelijke wijze bezig te houden met de
persoonlijke ontwikkeling van zingeving en waarden,
met de vraag waar hun sterke kanten liggen, en hoe die

optimaal in lijn kunnen worden gebracht met die van de
organisatie. Op deze wijze wordt ‘employability’, zowel
van de kant van de organisatie als van die van de
medewerker, ingevuld. Kennismanagement is een ter-
rein dat methoden en instrumenten wil aanreiken die in
deze ontwikkelingen passen.

Componenten
De kenniseconomie dicteert het belang van kennis voor
organisaties. Dit belang geldt voor de hele organisatie.
Kennismanagement is daarmee ook een verantwoorde-
lijkheid van de hele organisatie en kan niet door be-
paalde groepen worden geclaimd. Dit laatste zien we
momenteel echter wel geregeld gebeuren, bijvoorbeeld:
- De IT-afdeling claimt dat kennismanagement nage-

noeg hetzelfde is als informatiemanagement en dat het
primaat bij hen dient te liggen, omdat ze van die
geweldige systemen kunnen leveren (Intranet, DIS,
workflow management).

- Ongeveer hetzelfde geluid klinkt geregeld vanuit de
bibliotheek of het informatiecentrum. Zij doen im-
mers traditioneel reeds aan informatiemanagement
en dus is kennismanagement een logische volgende
stap. De kennis ligt opgeslagen in al die documenten
en systemen die zij beheren.

- De P&O-afdeling beweert juist het tegendeel. Kennis
zit voornamelijk in mensen en die vallen onder hun
competentie. Kennismanagement wordt vanuit deze
hoek bijna altijd vertaald in opleidingsplannen en
management-developmentprogramma’s.

- De R&D-afdeling ontwikkelt nieuwe kennis (al sinds
jaar en dag) en zorgt voor de diffusie hiervan in de
organisatie. Kennismanagement dus.

- De marketing- en verkoopafdeling roept dat de markt
leidend moet zijn. Zij weten het beste wat de markt en
de klanten willen en kunnen dus het beste kennis-
management aansturen.

Het bovenstaande overzicht laat duidelijk zien dat voor
elke invalshoek wat te zeggen valt. Tevens maakt het
duidelijk dat kennismanagement een integrale organisa-
tieverantwoordelijkheid is en niet vanuit een bepaalde
groep of afdeling kan worden geclaimd. Kennismana-
gement is in onze ogen een aanpak die de rol van kennis
in en voor de organisatie centraal stelt, en zich ten doel
stelt kenniswerk aan te sturen en te ondersteunen, om
daarmee de meerwaarde van kennis optimaal te benut-
ten. Deze omschrijving geeft kennismanagement twee
componenten: een strategische en een meer operatio-
nele (zie figuur 1).
De strategische component van kennismanagement be-
treft het management van de kennisportfolio van de
organisatie. Dit vereist een goed beeld van de huidige
kennisportfolio (waar heeft de organisatie verstand van),

Figuur 1. Kennismanagement
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zodanig dat dit vertaald kan worden naar kennis-
domeinen (dit betreft zowel vakinhoudelijke domeinen
als de zogenaamde competenties van mensen en groe-
pen en de hele organisatie). Tevens vereist het een visie
op de kennisportfolio die in de toekomst nodig is. Idea-
liter spoort deze visie met de strategie van de organisatie
in haar algemeenheid. Tot slot vereist het een goede
visie op het leervermogen van de organisatie. Onder
andere via dit leervermogen dient de kennisportfolio op
een hoger peil te worden gebracht.
De operationele component van kennismanagement heeft
in onze ogen vooral te maken met de kennis die in het
dagelijkse werk van medewerkers nodig is en met de
manier van omgaan met die kennis. Veel van deze
kennis is te benaderen via, deels zelfs te vinden in, reeds
bestaande systemen. Kennismanagement vereist flexi-
bele en eenduidige toegang tot deze systemen, met
duidelijke verbindingen naar de impliciete kennis die in
de hoofden van mensen zit. Naast informatie in gegevens-
bestanden en die in documentaire databases, gaat het
hierbij vooral om zogenaamde WWWW-informatie
(Wie Weet Wat Waarover). Deze kant van het operatio-
nele kennismanagement is vooral een voortzetting van
goed informatiemanagement. Daarnaast zijn de leer-
processen in het dagelijkse werk van eminent belang.
Vooral deze brengen het kennisniveau van de organisa-
tie op een hoger peil. Op deze leerprocessen gaan we
niet nader in. In figuur 2 staat een overzicht van de vier
leerprocessen (Nonaka & Takeuchi, 1995). Het leer-
vermogen van de organisatie wordt getypeerd door het
feit of deze leerprocessen op een effectieve wijze georga-
niseerd zijn.
Deze beide componenten zijn redelijk specifiek voor
kennismanagement. Ze dienen afgestemd te worden op
en in congruentie te worden gehanteerd met de overige
organisatorische managementdomeinen (vooral struc-
tuur, cultuur, human resources management en com-

municatie). De rest van dit artikel concentreert zich op
het operationeel kennismanagement, omdat op dat ge-
bied de informatieprofessional een grotere rol speelt dan
op het terrein van het strategisch kennismanagement.

Methoden

De meeste organisaties zitten voor wat betreft kennis-
management nog in een fase van de overdenking. Zij
proberen een beeld te krijgen van wat kennismanage-
ment voor hun organisatie in kan houden. Daarbij is
men niet blanco. Vele lopende activiteiten zijn goed
onder de noemer van kennismanagement te vangen
(bijvoorbeeld Intranet, opleidingen, R&D). Het gaat
erom de bestaande activiteiten integraal te beschouwen
en te analyseren, met een ‘kennismanagement-bril’ op,
waar lacunes zitten en hoe eventueel meer synergie is
aan te brengen. Een goede aanpak van operationeel
kennismanagement bestaat uit drie componenten (Fro-
wein & Mackenzie Owen, 1996):

Waarom het kennismanagementtraject?

Aanleiding om een kennismanagementtraject in te slaan,

zijn meestal een of meerdere concrete knelpunten,

naast de meer algemene notie van het belang van kennis

voor de organisatie. Enkele voorbeelden van de knel-

punten zoals die vaak worden aangetroffen zijn:

• problemen worden niet goed opgelost;

• innovatie is niet succesvol;

• afstemming tussen afdelingen (bijvoorbeeld verkoop

en R&D) verloopt niet goed;

• job rotation leidt steeds weer tot niet-ingewerkte

medewerkers op belangrijke posities;

• professionals zijn meer met hun eigen belang bezig,

dan met dat van de organisatie;

• klanten klagen dat hun wensen onvoldoende

worden begrepen;

• opleidingen hebben weinig effect;

• ontwikkelde systemen (Intranet) worden weinig

gebruikt, laat staan benut;

• onvoldoende toegang tot bestaande kennis en

ervaring van anderen, het wiel wordt steeds

opnieuw uitgevonden;

• gemaakte fouten worden niet besproken met het

doel ervan te leren, slechts om een schuldige aan te

kunnen wijzen;

• pogingen tot verbeteringen en vernieuwingen zijn

weinig succesvol.

Figuur 2. Leerprocessen kennismanagement
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A het analyseren van de
kennishuishouding van
de organisatie;

B het ‘re-engineeren’ van
kenniswerk;

C het ontwikkelen van on-
dersteunende instru-
menten en systemen.

A. Analyse van de
kennishuishouding

Bij de analyse van de
kennishuishouding maken
we, gevoed door de gesig-
naleerde knelpunten, vaak
gebruik van een zoge-
naamde Quick Scan. Een
Quick Scan wil zeggen dat
we door middel van een
laagdrempelige, korte
analyse volgens een min of meer standaard werkwijze
snel een beeld krijgen van het functioneren van de
kennishuishouding in een organisatie. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van workshops en interviews dan wel
een enquête. Uitkomst is het reeds genoemde beeld,
samen met een actieplan. Dat actieplan bestaat uit
maatregelen om een aantal knelpunten op korte termijn
uit de weg te ruimen. Tevens dient dit een enthousiasme-
rende basis te zijn voor meer ingrijpende interventies.

B. Re-engineeren van kenniswerk

Het bovengenoemde actieplan stelt ook het ambitie-
niveau van de organisatie vast inzake kennismanagement.
Ligt dat hoog, dan is er (indien nodig) ruimte voor in-
grijpende wijzigingen in de processen. Dit met als doel
optimaal gebruik te maken van de bestaande kennisbasis
in de organisatie en tevens het leervermogen te verster-
ken (vooral door het expliciet organiseren van en aan-
dacht hebben voor de vier leerprocessen). Hierdoor is
ook in de toekomst een juiste kennisbasis en een opti-
maal gebruik van die kennis te garanderen.

C. Ontwikkelen van ondersteunende
instrumenten en systemen

Tevens dient kritisch naar bestaande procedures en
systemen te worden gekeken, om te beoordelen in hoe-
verre zij het kennismanagement hinderen of kunnen
versterken. Voor een deel worden hiervoor de reeds
bekende instrumenten ingezet, zoals cultuurveranderin-
gen met betrekking tot kenniswerk, veranderingen in

beloningssystemen zodat de bijdrage van medewerkers
aan het kennispotentieel van de organisatie juist gewaar-
deerd wordt, kwaliteitszorg, R&D-beleid et cetera.
Een andere mogelijkheid zijn IT-gebaseerde systemen.
Enerzijds kunnen dit specifiek ten behoeve van kennis-
management ontwikkelde systemen zijn, zoals databa-
ses met ‘lessons learned’ en ‘best practices’, personeels-
systemen met uitgebreide cv’s van medewerkers (inclusief
kennisgebieden, ervaring, vaardigheden, contacten et
cetera). Anderzijds is het vaak goed mogelijk bestaande
gegevens van metadata en een modern interface te
voorzien, zodat op intelligente wijze gezocht kan wor-
den. Veelal wordt hier de Intranettechnologie voor
ingezet. Voorbeelden van mogelijk geschikte en uit te
breiden systemen zijn: projectdatabases, relatiebeheer-
systemen, documentaire systemen, personeelsadmini-
stratie. Bij deze analyse en het daaropvolgende ontwerp
kunnen informatieprofessionals een nuttige rol spelen.
Verderop in dit artikel komen we daarop terug.

Operationeel kennis-
management

Een noodzakelijke basis voor een goed operationeel
kennismanagement is een geïntegreerd informatiebeleid.
Allereerst dient hiervoor een kennisobject-georiënteerd
datamodel voor de organisatie te worden ontwikkeld.
Een voorbeeld hiervan staat in figuur 3 afgebeeld. Dit
voorbeeld is vooral van toepassing op projectgeoriën-
teerde professionele organisaties, maar voor andere
organisaties zijn soortgelijke modellen op te stellen.
Een dergelijk datamodel geeft aan in welke objecten in

Figuur 3. Kennisobject-georiënteerd datamodel
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een organisatie kennis aanwezig is, dan wel waarin naar
kennis wordt verwezen. Ook de relaties tussen de ver-
schillende typen objecten worden in zo’n model afge-
beeld. Niet alleen biedt het opstellen van een dergelijk
model inzicht in de kennishuishouding van de organisa-
tie. Ook kan het worden gebruikt om organisatorische
procedures en IT-systemen op af te beelden, om te zien
welke delen van het model vanuit kennismanagement-
oogpunt goed dan wel minder goed worden bestreken.
Dit brengt ons meteen bij de tweede activiteit bij het
opstellen van een geïntegreerd informatiebeleid, name-
lijk een inventarisatie van de aanwezige systemen in de
organisatie, met het oog op een toepassing in het kader
van kennismanagement. Hieruit blijkt vaak dat data-
definities niet eenduidig zijn. Dit is niet alleen vanuit het
standpunt van de informatiemanager niet handig, het
zorgt er ook voor dat intelligente zoekstructuren over de
verschillende systemen heen ingewikkelder worden.
Tevens is dit het moment om de verantwoordelijkheden
rond invoer en beheer van dergelijke systemen nog eens
goed te bezien. Zeker als bepaalde medewerkers of groe-
pen in het kader van kennismanagement om additionele
inspanningen worden gevraagd, is het noodzakelijk de
vraag te stellen wat zij voor die inspanningen terugkrij-
gen. Veel Intranettoepassingen verzuimen hieraan vol-
doende aandacht te besteden en verzanden dan ook snel.
Mede op basis hiervan, en met de inzet van de informatie-
professional, kunnen vervolgens metadata worden op-
gebouwd. Deze metadata moeten het gebruik van de
opgeslagen kennis, dan wel de opgeslagen informatie
verwijzend naar kennisdragers, mogelijk maken. In sa-
menhang hiermee is het nuttig ontsluitingsmodellen te
ontwikkelen, waarmee gebruikers kunnen ‘browsen’ door
de informatie- en kennisbronnen. Voorbeelden van
dergelijke ontsluitingsmodellen zijn de meer klassieke
modellen, zoals een thesaurus of een trefwoordenlijst.
Ook valt te denken aan grafische hulpmiddelen, zoals
een organisatieschema, een processchema of een model
van het te produceren product, waarop gebruikers kun-
nen inzoomen.

De rol van de informatie-
professional

Al deze trends rond kennis en kennismanagement dra-
gen ertoe bij dat de rol van de informatieprofessional in
organisaties dient te veranderen. Of die rol ook daad-
werkelijk verandert is een ander verhaal. Hoewel kennis
voor het overgrote deel niet in informatie-formaten valt
vast te leggen, zijn informatiesystemen beslist van groot
belang voor het ontsluiten van kennisbronnen in de
organisatie, dan wel in het netwerk van de organisatie.
Operationeel kennismanagement, voorzover het infor-

matie betreft, vereist dan ook een geïntegreerd informatie-
beleid. Het vereist tevens een geïntegreerde, in ieder
geval koppelbare, informatie-infrastructuur. Intranet is
op zich een technologie die dit kan verzorgen. Naast dit
informatiemanagement zijn ook de andere management-
domeinen van belang. Goed kennismanagement stelt
zijn eisen aan de waardering van kennis en informatie in
de organisatie, zowel structureel als cultureel. Al deze
zaken moeten hun bijdrage leveren aan het voortdurend
optimaliseren van individuele en teamcompetenties. De
richting wordt hierbij aangegeven door de strategie van
de organisatie.
De informatiebeheerder zal in deze transformeren naar
een informatievoorziener. Zijn belangrijkste rol is het
faciliteren van toegang tot informatie en tot verwijzin-
gen naar kennisdragers in de organisatie. Dit betreft de
informatie-inkoop, de beschikbaarstelling in een elek-
tronische omgeving, het regelen van rechten op toe-
gang. Kortom, de hele logistiek van de informatie-
voorziening. Deze rol van de informatievoorziener is in
feite die van de documentalist in het digitale tijdperk.
Een veel belangrijker rol van de informatiedienstverlener
in organisaties zal worden het pro-actief faciliteren en
het helpen oplossen van problemen van kenniswerkers.
Om dit goed te kunnen doen, dient de informatie-
dienstverlener goed op de hoogte te zijn van de gebruik-
te en benodigde kennis in de primaire en besturende
processen van de organisatie.
Een nieuwe rol van de informatieprofessional is het
ondersteunen van de ‘education permanente’ in organi-
saties. Het leerproces ‘Combineren’ kan onder andere
worden vormgegeven door opleidingen. In steeds min-
dere mate zullen dat de nu bekende externe trainingen
zijn. De meeste opleidingen kunnen in de toekomst
vanaf de eigen werkplek, op gelegen momenten worden
gevolgd. Een belangrijk onderdeel van deze opleidingen
is de geëxpliciteerde kennis uit de eigen organisatie.
Informatieprofessionals kunnen een belangrijke rol spe-
len bij het beheren en verwerken van deze geëxplici-
teerde kennis in zich steeds aanpassende en ontwikke-
lende opleidingsmodules.
Op deze wijzen wordt de informatieprofessional daad-
werkelijk een belangrijke speler in het kennismanagement
van organisaties, een teamspeler die vanuit zijn eigen ex-
pertise en achtergrond een belangrijke bijdrage levert.
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