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De aanpak en het belang van Kennis Management (KM) is erg veranderd in de laatste jaren. 
Het wordt steeds duidelijker dat de voornaamste rol voor technologie is om menselijke interactie 
en samenwerking te ondersteunen. Bovendien heeft een KM systeem dat behoeften en doelen van 
mensen aan hun alledaagse activiteiten koppelt en hun interactie vergemakkelijkt, een veel 
grotere kans op succes dan een systeem dat slechts aansluit bij ‘officiële’ informatiestromen. 
Naast het mogelijk maken van gepersonaliseerde samenwerking tussen deelnemers, moeten KM 
systemen er echter ook voor zorgdragen dat de uitgevoerde activiteiten overeenkomen met 
bestaande normen en globale doelen van de organisatie.  

 
Agent-gebaseerde architecturen voor organisaties maken een gepersonaliseerde specificatie 

van collaboratieve kennis management systemen mogelijk. Deze modellen combineren 
gepersonaliseerde ondersteuning bij kennisdeling – waarbij kenniseigenaren en kenniszoekers in 
staat worden gesteld voorwaarden voor, en functionaliteit van kennisdeling zelf te specificeren - 
mèt het realiseren van de globale doelstellingen die door de organisatie worden gesteld. 
 

Deze ideeën zijn toegepast in het KennisNet project dat opgezet werd om het delen van 
kennis te organiseren bij de Schade Productontwikkelingsafdeling van een grote 
verzekeringsmaatschappij in Nederland, en om daar continue beschikbaarheid van consistente en 
up-to-date kennis te realiseren. Gebruikers van KennisNet zijn vaak niet op de hoogte van elkaars 
kennis, en daarom bespreken ze regelmatig hun business’ problemen met directe collega’s, 
eenvoudigweg omdat die dichtbij zijn.  

De eerste versie van KennisNet bestond uit een gecentraliseerde, Lotus Notes-gebaseerde 
kennisbank. Ondanks een participatorisch ontwikkelproces, werd weinig van de kennisbank 
gebruik gemaakt. Een onderzoek naar de tevredenheid van gebruikers liet zien dat de 
voornaamste reden voor dit geringe gebruik was: 

 gebruikers hebben persoonlijke interactieoplossingen nodig om kennis te delen op een 
voor hen vertrouwenwekkende manier;  

 personen die over kennis beschikken geven er de voorkeur aan hun kennis op een 
gecontroleerde manier te delen: de groep deelnemers waarmee gedeeld wordt, dient 
beheerst en vertrouwd te kunnen worden;  

 Men wil kunnen onderhandelen over de condities voor kennisdeling en die afhankelijk 
kunnen maken van de specifieke situatie of partners. 

 
Deze problemen vroegen dus om een aanpak waarin individuele wensen vervuld kunnen 

worden zonder dat de globale doelen van het systeem verloren gaan. Agentmodellen maken het 
mogelijk eigendomsrelaties tussen kennis en personen aan te geven, op basis waarvan het 
mogelijk is de condities voor kennisuitwisseling vast te leggen en erover te onderhandelen. In de 
rol van persoonlijk assistent, kunnen software agents letten op de behoeften en perspectieven van 
individuen, en ook kunnen ze worden ingezet om de kennisuitwisseling te bewaken en daarbij 
behulpzaam te zijn, bijvoorbeeld door erop te letten dat deadlines worden gehaald, rapporten 
effectief worden uitgewisseld, en eventuele veranderingen worden gecommuniceerd. Bovendien 
kunnen persoonlijk assistenten (PA) het netwerk van gebruikers afzoeken naar passende partners, 



ten behoeve van kenniseigenaren, resultaten publiceren in de kennisbank, en het nieuws en 
discussiegroepen monitoren. 
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Figuur 1: KennisNet agent-architectuur 

 
Personen die samenwerking zoeken met behulp van KennisNet initiëren een PA die als hun 

‘avatar’ in het systeem functioneert (zie figuur 1). Deze agent maakt gebruik van de voorkeuren 
en condities die de gebruiker heeft aangegeven bij het zoeken naar geschikte partners en het 
onderhandelen over de voorwaarden voor kennisuitwisseling. Afhankelijk van de specifieke taak 
kunnen PA’s de rol van kenniseigenaar hetzij die van kenniszoeker aannemen. Eisen wat betreft 
privacy, geheimhouding en competitie, die van invloed zijn op de kanalen en mogelijkheden van 
kennisdeling, worden ook gespecificeerd in de agents. KennisNet houdt bij en bewaakt de 
interactiecontracten die de specifieke afspraken tussen personen weergeven. Het volgende 
voorbeeld beschrijft een afspraak tussen twee deelnemers. Stel dat Bob kennis nodig heeft over 
concurrerende prijzen. Via de bemiddelaar komt hij in contact met Anne. Zij wil haar kennis 
hierover met Bob delen, op voorwaarde dat Bob met haar zijn nieuwe concept voor de berekening 
van prijzen van autoverzekeringen zal gaan delen. De Notaris agent houdt het contract bij dat 
geldt tussen Anne en Bob, en kent het toe aan een Monitor agent die nagaat of aan de 
voorwaarden is voldaan en zorgt ervoor dat uitgewisselde kennis voor later hergebruik goed 
opgeborgen wordt. In het geval dat een van de agents zich niet aan afspraken houdt, kan de 
Monitor sancties opleggen.  

 
Een gedetailleerde beschrijving van deze applicatie is te vinden in: Virginia Dignum: A 

Model for Organizational Interaction Based on Agents, Founded in Logic. PhD Thesis, Utrecht 
University, 2004. 
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