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Evaluatie KnowMe

Naar een internationale
kennismanagement-meter

Consultants en onderzoekers van Cap Gemini, IBM, CMG en TNO hebben zich samen

met de staf van het Telematica Instituut aan een ambitieus project gezet. Het

ontwerpen en later zowel in Nederland als Europa institutionaliseren van een standaard

benchmark van kennismanagement. Nu ligt er de eerste versie van KnowMe, het

meetinstrument voor de kwaliteit van kennismanagement binnen organisaties.

ZIJN ER AL heel wat uren besteed aan de discussie over
wat kennis is, het tegendeel blijkt waar te zijn voor

kennismanagement. Het Telematica Instituut, het tech-
nologisch instituut waarin grote hightech bedrijven en be-
langrijke onderzoeksinstellingen samenwerken, heeft die
focus nog wat verscherpt door de ontwikkeling van een
meetinstrument - aangeduid met KnowMe - voor de kwa-
liteit van kennismanagement binnen organisaties. De in-
formatie professional zal, als een van de sleutelfiguren
binnen de kenniscyclus van organisaties, direct of indirect
invloed uitoefenen op deze kwaliteit.

De hier beschreven ontwikkeling van het meetinstrument
en de achterliggende concepten worden momenteel in
praktijksituaties beproefd. Het spreekt vanzelf dat het
ontwikkelen van een goede maat voor kennismanagement
nog vele ronden van verbeteren en bijstellen zal vereisen.
Het doel om een eerste versie van KnowMe te hebben
vanwaar volgende ontwikkelactiviteiten kunnen vertrek-
ken, is echter vrijwel bereikt.

White & black box
Kennismanagement betreft het optimaliseren van alle
processen waarin mensen hun persoonlijke - impliciete of
expliciete - kennis combineren met informatie om tot een
product of dienst te komen. Men spreekt over een lerende
organisatie als de effectiviteit en efficiency van deze pro-
cessen in de loop van de tijd verbeteren.
Meting van de kwaliteit van kennismanagement, hetgeen
KnowMe voorstaat te doen, vereist inzicht in processen
die zich op verschillende niveaus in de organisatie afspe-
len, te weten het macroniveau (dat van de organisatie als
geheel), het mesoniveau (afdelingen of teams) en het micro-

niveau (de individuele werknemer). Immers, de persoonlij-
ke expertise, het vakmanschap en de houding van het in-
dividu zijn van doorslaggevend belang voor de resultaten
van het team. De kwaliteit en synergie van alle teams en
afdelingen samen zijn op hun beurt verantwoordelijk voor

het totaalresultaat van de hele organisatie. Op de drie ni-
veaus worden verschillende instrumenten van kennisma-
nagement ingezet, waarvan het effect snel meet- of merk-
baar is. In deze situatie is kennismanagement te beschou-
wen als een ‘white box’.
Aan de andere kant bevinden zich in iedere organisatie
talloze data die ons iets vertellen over de kwaliteit van het
kennismanagement zonder de achterliggende manage-
mentwerkwijzen te onthullen. Het aantal patenten dat per
jaar wordt geproduceerd, vertelt ons iets over de relatieve
kwaliteit van het kennismanagement van de organisatie,
maar niets over de werkmethoden die tot dat resultaat lei-
den: kennismanagement als ‘black box’.
Beide benaderingen van kennismanagement worden in de
praktijk toegepast. KnowMe tracht ze te combineren.

Uitgangspunten
Bij het zoeken naar gemeenschappelijke uitgangspunten
hebben consultants en onderzoekers van Cap Gemini,
IBM, CMG en TNO, samen met de staf van het Telema-
tica Instituut, zich geconcentreerd op nieuwe wegen om
kennismanagement op een stimulerende manier in orga-
nisaties te introduceren. Tijdens een aantal werkbijeen-
komsten ontwikkelden zij een raamwerk waarmee bedrij-
ven hun intellectuele capaciteit en relevante manage-
mentstructuren kunnen meten. De mogelijkheid om te
benchmarken tegen een groeiend bestand van naar
branche onderverdeelde gegevens moet naar alle ver-
wachting een stimulans geven actief kennismanagement te
gaan uitoefenen.

Al bij de projectplanning van de ontwikkeling van Know-
Me werd rekening gehouden met testen en implementa-
ties bij pilotbedrijven, alsmede met verdere verfijning ge-
baseerd op deze eerste ervaringen.
Door het projectteam werd vastgesteld dat KnowMe aan
uiteenlopende eisen dient te voldoen. KnowMe moet:
• de mogelijkheid in zich hebben te evolueren tot een
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Nederlandse of internationale standaard;
• waar zijn (het moet meten wat het zegt dat het meet);
• betrouwbaar zijn (resultaten moeten gelijk zijn voor ver-

gelijkbare situaties);
• gemakkelijk toepasbaar zijn;
• toepasbaar zijn door de organisatie zelf;
• niet een eenmalige meting zijn, maar een continu bij te

stellen index;
• voorzien in gecertificeerde auditoren met inzicht in de

organisatie en met de mogelijkheden adviesactiviteiten
te ontwikkelen;

• voorzien in de mogelijkheid voor organisaties zichzelf te
vergelijken (benchmarken) met andere organisaties op
een legitieme, solide manier (bijvoorbeeld in dezelfde
sector, hetzelfde marktsegment, dezelfde grootteklasse,
enzovoort).

Om aan deze eisen te kunnen voldoen, moet bij de ken-
nismanagementmeter de nadruk liggen op het meten van
de kwaliteit van kennismanagement, niet op het meten
van kennis zelf. Kennis moet alleen beoordeeld worden als
dat nodig is voor het vaststellen van de kwaliteit van het
kennismanagement, bijvoorbeeld via het meten van de
verandersnelheid van kennis in organisaties.
Ten slotte is als uitgangspunt gekozen voor een combina-
tie van de al eerdergenoemde ‘white box’- en ‘black box’-
benaderingen. Dit kan gerealiseerd worden door zowel te
vragen naar persoonlijke ervaringen van medewerkers met
het kennismanagement in hun organisatie (de ‘vragenlijst-
aanpak’), als te vragen naar objectieve gegevens die ver-
volgens omgezet kunnen worden in relevante indicatoren
(de ‘meervoudige-indicatorenaanpak’). Ruwweg levert de
vragenlijstaanpak inzicht in de feitelijk gebruikte instru-
menten van kennismanagement (het ‘white box’-model),
terwijl de indicatorenaanpak de kwaliteit van het kennis-
management indirect meet, als ware het een ‘black box’.
Voorbeelden van de vragenlijstaanpak van de hand van
Nederlandse onderzoekers zijn Sprenger e.a. (1995) en
Weggeman (1997). Prototype voorbeelden van de meer-
voudige-indicatorenaanpak zijn van de hand van Edvins-
son en Malone (1997), Kaplan en Norton (1992, 1996) en
Sveiby (1997).

De twee werkmethoden tezamen resulteren in een meer
compleet beeld dan bij enkel de een of andere aanpak.
Door het interrelateren van de twee datatypen kan de va-
liditeit van KnowMe worden verbeterd.

De presentatie
KnowMe presenteert zichzelf in vijf clusters van vragen.
Er zijn vragen over Personeel & Opleiding, Research &
Development, Financiën, Klanten & Toeleveranciers, en
IT in een organisatie. Deze clusters zijn onder andere ge-
kozen op praktische gronden. Er zijn twee redenen aan te
geven. Ten eerste wordt aangenomen dat deze clusters
overeenkomen met verantwoordelijke afdelingen en/of
personen binnen (business units van) organisaties. Ten
tweede verwachten we dat deze clusters gemakkelijk er-
kend en geïnterpreteerd zullen worden door organisaties.
Naast deze vijf clusters van vragen bestemd voor het ma-
nagement, zijn er vragenlijsten bestemd voor medewer-
kers. Deze vragenlijsten voor medewerkers geven een
beeld van de kenniscultuur van een organisatie.

Achterliggend kennismanagementmodel
Het KnowMe-analysemodel is geschetst in figuur 1. Dit
model is ontwikkeld vanuit de gezamenlijke visie van de
projectteamleden, mede op basis van gangbare concepten
uit de kennismanagementliteratuur. Het model vormt de
basis voor de presentatie van de KnowMe-vragen in vijf
clusters. De vragen zijn gekarakteriseerd op hun bijdrage
aan de vier elementen van het analysemodel, te weten: de
kennismanagementinvesteringen, de kennisdragers, de or-
ganisatorische leerprocessen en de bedrijfsresultaten.
Kennismanagementinvesteringen hebben betrekking op tijd-
en geldinvesteringen ten behoeve van alle activiteiten
rond het ontwikkelen en onderhouden van kennis in een
organisatie.
De kennisdragers zijn de sociale en technische infrastruc-
tuur van een organisatie, haar relaties (klanten, toeleve-
ranciers en overige relaties), en de bronnen die een orga-
nisatie gebruikt voor kennisontwikkeling en onderhoud.
Bij leerprocessen (zie ook Verwijs e.a., 1999) maken we on-
derscheid tussen processen die bijdragen aan kennis toe-
passen, kennis delen of kennisopbouw. Binnen de catego-
rie van kennis delen wordt weer onderscheid gemaakt tus-
sen leren binnen de organisatie (intern leren) en leren van
klanten. Kennisopbouw bestaat uit het binnenhalen van
externe kennis (extern leren) en het zelf kennis creëren
(creatief leren).
Resultaten, ten slotte, zijn onderscheiden in efficiency van
bedrijfsprocessen, financiële efficiency, externe gericht-
heid en toekomstgerichtheid.

Van onderliggende principes
tot echte metingen

De eerste meetpunten die bij een organisatie geselecteerd
worden voor de voorbereiding van een meting met Know-
Me zijn de succesfactoren die behoren bij de vijf clusters:
personeelszaken, R&D, externe relaties, financiën en IT.
Deze succesfactoren kunnen worden gegeven in termen
zoals effectieve en efficiënte communicatielijnen (personeelsza-
ken), budgedrealisatie (financiën), innovatiekracht (R&D),
hoge customer retention (externe relaties) enzovoort. Naast

Figuur 1. Het KnowMe-analysemodel
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de succesfactoren worden ook de bedrijfsprocessen be-
noemd, bijvoorbeeld het efficiënt ontwikkelen van een
hoge kwaliteit van een bepaald product of dienst. Deze
succesfactoren en bedrijfsprocessen kunnen nooit direct
gemeten worden (zie ook Ahaus e.a., 1998). In de volgen-
de stap worden er daarom meetbare resultaten en proces-
indicatoren afgeleid.

Gebruikelijk zijn er minstens drie tot vijf indicatoren no-
dig om adequaat een succesfactor of de kwaliteit van een
bedrijfsproces te meten. In tabel 1 wordt een eenvoudig
voorbeeld gegeven van een succesfactor en een bedrijfs-
proces met enkele indicatoren. Hierbij behoren de indica-
toren zo gekozen te worden dat zij direct te meten zijn. In
sommige gevallen is een vragenlijst nodig zoals bij de te-
vredenheidsindicatoren (zie tabel 1).
De kwaliteit van KnowMe zal uiteindelijk bepaald worden
door die set van slimme indicatoren die een goede corre-
latie vertonen met de objectief meetbare resultaten, zoals
economische gezondheid van de organisatie.

Het KnowMe-rapport
De resultaten van de KnowMe-analyse worden weergege-
ven in een rapport waarin alle indicatoren voor elk van de
vijf aandachtsgebieden (Personeel & Opleiding, Finan-
ciën, R&D, Klanten & Toeleveranciers, en IT) op een
overzichtelijke wijze, veelal in grafische vorm, worden
weergegeven.
Daarnaast wordt een verbale samenvatting van de bevin-
dingen en conclusies gepresenteerd. In de uiteindelijke
presentatievorm worden voor de betreffende organisatie
tevens benchmarkgegevens bijgevoegd, verkregen uit eer-
dere - geanonimiseerde en geclusterde - data van andere
organisaties. Het spreekt voor zich dat dergelijke
benchmarkgegevens niet onmiddellijk beschikbaar zijn,
maar over een periode van naar schatting een jaar opge-
bouwd zullen worden.

Pilotprojecten
Op dit moment is KnowMe in de laatste fase van ontwik-
keling. Drie organisaties binnen het Telematica-consor-
tium werken nu in pilotprogramma’s om de eindontwik-

keling van KnowMe te faciliteren. Voor de korte termijn
geeft dit de belangrijkste input op het huidige ontwerp.
Voorbereidingen worden getroffen voor meer grootscha-
lig testen met meerdere pilotorganisaties, het ontwikkelen
van het benchmarkgereedschap en het ontwerpen van for-
mele rapportage.
Een van de inzichten die tijdens de ontwikkeling van
KnowMe zijn ontstaan, is dat het gebruik ervan - het initi-
eel meten van een gecompliceerd web van afhankelijkhe-
den - buiten het bereik van specialisten als de accountant,
de kwaliteitsmanager of de informatie professional ligt.
Toepassing van KnowMe verlangt betrokkenheid van het
gehele managementteam van een organisatie, met een
verdeling van verantwoordelijkheden voor de verschillen-
de thema’s c.q. hoofdstukken.
Iedere pilotorganisatie wordt bezocht door vertegenwoor-
digers van het KnowMe-projectteam. De logistieke volg-
orde en inhoud van ieder cluster wordt getest in work-
shops met de betrokken leden van het managementteam
van de pilotorganisatie. Deze zijn vervolgens verantwoor-
delijk voor het verzamelen van het grootste deel van de
data, afkomstig van gemiddeld circa 35 meetpunten per
cluster.
Na het afronden van de eerste pilots wordt bij uitbreiding
van de test nog maar één consultant per pilot ingezet, en
kan de doorlooptijd naar beneden worden bijgesteld. Dit
is ook het moment dat besluiten genomen moeten worden
over de structuur van de database, zodat de data goed ge-
labeld opgeslagen kunnen worden naar sector, branche,
omvang enzovoort. Het is de verwachting dat in de uitein-
delijke vorm de gehele meting ongeveer zes mandagen zal
duren, bij een doorlooptijd van zes weken. Monitoring
van het kennismanagement in de organisatie volgens het
KnowMe-concept - als follow-up exercitie - zal naar alle
waarschijnlijkheid de helft van de tijd vergen.

Ambitie
Het is onze ambitie om KnowMe te institutionaliseren als
standaard benchmark van kennismanagement in Neder-

Succesfactoren  Voorbeeld van indicatoren

 ‘Goed relatie management’ Acquisitiekosten van klanten
Onderhoudskosten klantrelaties
Klanttevredenheid (met vragen
lijst)
Klantenverloop
Percentage van klantrelaties
die de competentie verhogen
………………
………………

 ‘Effectieve product/dienst- Time-to-market van product
 ontwikkeling’ of dienst

Opstarttijden (bv. van projecten)
Succesvolle offertes in vergelijk
met totaal aantal offertes
………………
………………

Tabel 1. Voorbeelden van succesfactoren, bedrijfsprocessen &
geselecteerde indicatoren

Figuur 2. Voorbeelden van een kennismanagementspinnewiel.
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land, en in een latere fase in Europa. Om dit ambitieuze
doel te bereiken zal een aparte organisatiestructuur in het
leven worden geroepen om de verantwoordelijkheid te
dragen voor de communicatie met, en het beheer van de
groeiende database, die gevuld gaat worden met de data
van de KnowMe-surveys. De structuur van de data zal het
mogelijk maken de geanonimiseerde gegevens te analyse-
ren met invalshoeken zoals marktsegment, grootte, cul-
tuur en meer specifieke kennismanagementelementen,
waarna met gespecificeerde gemiddelden de feitelijke
benchmarkgegevens gegenereerd kunnen worden. Bij pe-
riodieke metingen kunnen verbeteringen in het kennisma-
nagement worden geanalyseerd. Om de kwaliteit van de
data te garanderen zal gewerkt worden met geregistreerde
auditors. Deze zullen tezamen met de overige deelnemers
de mogelijkheid hebben resultaten te analyseren en verbe-
teringen te meten en te bediscussiëren.
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