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Het inhoudelijke leren zal voornamelijk gebeuren door het
vastleggen van kennis in een kennismanagement (KM) sys-
teem dat het leren ondersteunt op het niveau van vaardighe-
den en attitudes. Bij de implementatie van KM dient bewust
aandacht geschonken te worden aan hoe deze niveaus van
leren ingevuld worden. 

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende ma-
nieren van leren. Zo benadert Kolb (1985) leren vanuit het
perspectief dat elke persoon op zijn eigen manier leert. Hij
onderscheidt vier stijlen van leren. Ook al gebruikt iedereen
elke leerstijl wel eens, toch heeft ook iedereen wel zo zijn voor-
keur voor een bepaalde manier van leren. 

Figuur 1: Learning Style Inventory (Kolb,1985) 

De figuur bestaat uit twee assen met tegenovergestelde begrip-
pen. Ervaren staat tegenover het vormen van abstracte begrip-
pen, en experimenteren staat tegenover nadenken over. 

Leren, kennis
en organisatie
Het is steeds meer organisaties duidelijk dat kennis cruciaal
is voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. Veel
minder organisaties weten hoe zij dit het beste kunnen
doen, zodanig dat zij er voordeel mee kunnen behalen.

Alinda Diepeveen 

In dit artikel wordt bekeken welke definities van kennis en
leren er zoal worden gehanteerd en hoe deze gebruikt
kunnen worden voor de implementatie van kennismana-

gement. Dit als inleiding op het tweede artikel waarin ik zal
ingaan op het bij ICCO (zie kader) uitgevoerde onderzoek
naar de mogelijkheden om met kennismanagement (KM) de
ambities van een lerende organisatie te versterken. 

Alvorens in te gaan op het KM-onderzoek, oriënteer ik mij in
dit artikel op het theoretische begrippenkader. 
Om te kunnen bepalen in hoeverre kennis belangrijk is voor
het functioneren van een organisatie, neem ik eerst de beteke-
nissen onder de loep die worden gegeven aan leren, lerende
organisatie, kennis, kennismanagement en organisatiecultuur. 

De eerste vraag: wat is dat eigenlijk, leren? Nancy Dixon (1999)
zegt over leren: ‘Wij zijn het kennistijdperk binnengetreden,
en daarin is leren het nieuwe betaalmiddel. Leren – niet de
kennis zelf – is van cruciaal belang. Kennis is het resultaat van
leren, en is niet vaststaand maar moet voortdurend worden
herzien en bijgewerkt. Leren is zingeving: het is het proces dat
tot kennis leidt’.

Als mensen ervaringen opdoen en daardoor kennis verkrijgen,
zijn mensen bezig met leren. En dat gebeurt op drie niveaus:
• op inhoudelijk niveau. Het leren geschiedt primair door

informatieoverdracht.
• op het niveau van de vaardigheden. Leren geschiedt door

informatieoverdracht, maar vooral door oefenen, ervaren en
reflecteren. 

• op gedragsniveau, attitude. De manier waarop iemand zich
gedraagt, omgaat met situaties en in het leven staat. 
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staande activiteiten maar met elkaar verweven. Over leren kan
dus ruimer gedacht worden; het is meer dan alleen maar zoe-
ken en begrijpen van andermans antwoorden. Want ook al be-
schikken we over (eigen of andermans) antwoorden, dan nog
is het niet altijd duidelijk of ze op een bepaalde situatie van
toepassing zijn. 

Lerende Organisatie
Bijna alle organisaties worden kennisintensiever. Organisaties
zijn steeds meer afhankelijk van de kennis die ze in huis heb-
ben. Om deze kennis up-to-date te houden wordt leren in or-
ganisaties steeds belangrijker. Signalen, uit zowel de omgeving
als interne signalen, moeten niet alleen opgepikt worden, maar
er moet ook van geleerd kunnen worden om – indien relevant
– de eigen werkwijze daarop aan te passen. 
Organisaties nemen dan ook verschillende maatregelen om
hun werknemers te ondersteunen in hun leerprocessen. Het
leervermogen van een organisatie, en dus die van de individu-
ele medewerkers, wordt steeds meer bepalend voor het functi-
oneren en de slagkracht van de organisatie. Vanuit deze filoso-
fie is het concept van de Lerende Organisatie ontstaan; een
organisatie die collectief leert en waarin iedere werknemer
continu gestimuleerd wordt en optimaal in staat wordt gesteld
om te leren. 

Bij het ontwikkelen van het leervermogen van organisaties
gaat het niet alleen om leerprocessen van individuele mensen,
maar ook om het afleren van bestaande routines en vaste over-
tuigingen en (gedrag)patronen. Het treft de organisatie in
haar hart, in haar cultuur. Het gaat om verankering van ken-
nis en ervaringen in niet-menselijke kennisdragers en om het
ontwikkelen van een cultuur waarbinnen leren van en met
elkaar een centraal gegeven is. 

Peter Senge (1992) onderscheidt in zijn boek The fifth disci-
pline, vijf disciplines die gezamenlijk kunnen leiden tot een
lerende organisatie:
• Gemeenschappelijke visie. Als een organisatie en de mede-

werkers een gemeenschappelijke visie hebben, zal men van
daar uit presteren en leren, omdat ze daar zelf aanleiding toe
zien en niet omdat het ze wordt opgedragen.

• Persoonlijk meesterschap. Elke medewerker heeft bij de keu-
ze van zijn beroep idealen die hij wil verwezenlijken. De
mate waarin dit lukt, is medeafhankelijk van iemands talen-

Via vragenlijsten wordt van een persoon in kaart gebracht hoe
deze scoort op de twee assen en hoe sterk iemand in elk van
de kwadranten staat. De bij de kwadranten behorende leerstij-
len zijn:
• Accommodator, de doener. Deze heeft als sterke punten dat

hij (of zij) dingen gedaan probeert te krijgen en risico’s
neemt. Feiten gaan voor theorieën en leren gebeurt het liefst
door trial en error.

• Converger, de toetser. De sterke punten van de Toetser zijn
dat theorie op een praktische manier wordt getest waardoor
praktische problemen ook echt opgelost worden. Deze per-
soon leert het liefst door theorieën te testen en daar prakti-
sche ervaringen uit te halen. 

• Assimilator, de denker. Iemand die modellen en plannen
maakt en theorieën ontwikkelt. Leren doet hij eigenlijk het
liefst door na te denken over problemen, ideeën te genere-
ren, en deze in een conceptueel kader te plaatsen.

• Diverger, de werk- of wegvoorbereider. Iemand die het liefst
brainstormt over problemen, problemen kan herkennen en
mensen het beste begrijpt. Zijn favoriete leerstijl is luisteren,
informatie absorberen en dit bediscussiëren. 

Trainingen kunnen op verschillende manieren worden aange-
boden. Kennis over een voor ICCO thematisch onderwerp als
HIV/AIDS kan overgedragen worden via digitale leermetho-
den als e-learning, of groepsgewijs met een expert die de pro-
blematiek uiteenzet. 

Telkens als iemand iets leert gaat hij, al dan niet bewust, door
de volgende leerfases heen: 
• Uitleggen. De leraar legt stap voor stap uit waar het om

gaat, neemt de leerling bij de hand. 
• Participeren. In deze fase gaat het er om dat ook de leerling

initiatief neemt; de leraar volgt het leerproces en stuurt zo-
nodig bij. 

• Coachen. Als de leerling in staat is om hele delen zelfstan-
dig uit te voeren zal de leraar alleen nog ingrijpen waar het
mis dreigt te gaan.

• Delegeren. Uiteindelijk wordt niet meer gestuurd op hoe
het geleerde wordt toegepast maar op welke doelstellingen
moeten worden bereikt. 

Als het leren onderdeel is van het werk dan impliceert werken
leren. Zo gezien zijn leren en werken niet langer op zichzelf

cultuur
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ten en de mogelijkheden die aan te wenden in de werkelijk-
heid waarin zij functioneren. Het verschil tussen ideaal en
werkelijkheid kan uitdagen tot leren en je blijven ontwikke-
len. 

• Mentale modellen. Vaak laten we ons handelen beïnvloeden
door persoonlijke aannames gebaseerd op ervaringen uit het
eigen verleden. Het zijn mentale modellen die expliciet ge-
maakt kunnen worden zodat ze ook beïnvloed kunnen wor-
den door de ervaringen van anderen.

• Teamleren. Medewerkers moeten zich bewust zijn van de
noodzaak zich open te stellen, te leren. Mensen hebben elkaar
vaak nodig om gewenste resultaten te kunnen boeken. Hier-
voor moet je willen leren, in samenhangen kunnen denken
om in coördinatie met anderen te kunnen handelen.

• Systeemdenken. Voor medewerkers is het van belang het
‘systeem’ te kennen waarbinnen ze werken. Binnen een or-
ganisatie spelen zich allerlei processen af: inhoudelijk, be-
leidsmatig, relationeel, organisatorisch. Bovendien worden
deze processen voortdurend beïnvloed door interne en ex-
terne factoren. Het kan dus van belang zijn je te realiseren
dat het een met het ander samenhangt. 

Het lerend vermogen van een organisatie is van invloed op de
productiviteit van kennis. Het implementeren van kennisma-
nagement als strategie is eigenlijk hetzelfde als het creëren van
een Lerende Organisatie. 

Kennis versus informatie
Bertrams (2003) definieert kennis als het product van gegevens,
informatie en persoonlijke ervaring. Hierbij legt hij uit dat
gegevens (data) symbolische weergaven zijn van getallen, hoe-
veelheden, grootheden of feiten. Gegevens zijn gemakkelijk
op te slaan en opnieuw te gebruiken. Informatie is het resul-
taat van een vergelijking van gegevens en wordt gebruikt om
zicht te krijgen op een bepaalde stand van zaken in een gege-
ven context. Op basis van informatie kan een conclusie getrok-
ken worden. Informatie heeft een relatief korte levensduur. 

Kennis ontwikkelt zich in de loop van de tijd door ervaring,
inclusief wat we leren van opleidingen, boeken en mentoren,
maar ook door wat we langs informele weg leren. Ervaring
verwijst naar wat we gedaan hebben en wat ons is overkomen.
Eén van de grootste voordelen van ervaring is dat het een
historisch perspectief oplevert vanwaar uit nieuwe situaties en

gebeurtenissen begrepen kunnen worden. Met kennis die voort-
komt uit ervaring ‘herkent’ men bepaalde patronen en kan men
verbanden leggen tussen wat er nu gebeurt en wat er in het ver-
leden is gebeurd (Davenport, 1998).
Kort samengevat: kennis is datgene wat iemand in staat stelt
een bepaalde taak te vervullen door het selecteren, interprete-
ren, combineren en waarderen van informatie. 

Wijsheid gaat weer een stap verder dan kennis. Wijsheid is dat-
gene wat iemand in staat stelt om in een bepaalde situatie de
juiste kennis toe te passen. Het gaat hier om het kunnen waar-
deren van kennis. Wijsheid stelt iemand in staat de juiste ken-
nis te selecteren om een bepaald probleem zo succesvol moge-
lijk op te lossen. 

In figuur 2 (Bertrams, 1999) is schematisch weergegeven hoe
gegevens, informatie, kennis en wijsheid zich tot elkaar ver-
houden. 

Kennis is een impliciet persoonlijk vermogen en kan niet be-
staan buiten een individu. Deze impliciete, in mensen ‘opge-
slagen’ kennis is moeilijk vast te leggen in een document of
systeem, en is daardoor moeilijk met anderen te delen. Deze
impliciete kennis (tacit knowledge) is gebaseerd op kunnen,
willen en mogen. 

Expliciete kennis (ook wel gecodificeerde kennis genoemd) is
eigenlijk informatie. Dit soort ‘kennis’ is veel makkelijker vast
te leggen in documenten en systemen. Hierdoor is het mo-
gelijk om bepaalde kennis die een professional in zijn hoofd
heeft, expliciet te maken en daardoor makkelijker overdraag-
baar te maken. Expliciete kennis kan worden opgeslagen en
overgedragen, en is te muteren en te beheren (in databases, do-
cumenten). 

Kennismanagement
Rond het begrip kennismanagement bestaat, nog afgezien van
de vraag of kennis wel gemanaged kan worden, nogal wat spraak-
verwarring. 

Als verondersteld kan worden dat expliciete kennis eigenlijk
niet bestaat en het onmogelijk is om de impliciete kennis die
iemand in z’n hoofd heeft, exact weer te geven, dan kunnen
we het (volgens Oldenkamp, 2002) derivaatkennis noemen.

Figuur 2: Wijsheid, kennis, informatie en gegevens (Bertrams, 1999)
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Kennis ontwikkelen

Kennis evalueren

Kennis delen

Kennis toepassen

Pas als een ander deze derivaatkennis opnieuw gaat gebruiken
en er ervaringen mee opdoet kan het weer kennis worden,
maar dan nog alleen voor die ene persoon. 
In het verlengde hiervan wordt zelfs de vraag gesteld of de
term kennismanagement niet beter kan worden afgeschaft en
informatiemanagement genoemd worden. 

En als gesteld wordt dat kennis alleen kan worden verworven
op basis van eigen ervaringen en emoties, dan kan die kennis
niet simpelweg worden onttrokken of overgedragen. 
Sommige van de hier aangehaalde typeringen van het begrip
kennis zijn wellicht voer voor meer theoretische discussies,
waar ik in het kader van dit artikel niet verder op zal ingaan. 
Waar het mij in het kader van mijn onderzoek bij ICCO
vooral om ging was de vraag hoe collega’s van elkaar kunnen
leren, zodanig dat er uit al die hoogstpersoonlijk verworven
kennis een synergie kan ontstaan die leidt tot de benodigde of
gewenste nieuwe kennis. Welke plaats kennismanagement
daarbij kan innemen, wil ik in de volgende alinea’s duiden. 

Enkele gangbare definities van kennismanagement zijn: 
1.Kennismanagement is een doelbewuste strategie om de juis-

te informatie op tijd bij de juiste mensen te krijgen, zodat
zij actie kunnen ondernemen en waarde kunnen creëren
(Carla O’Dell en Jackson Grayson Jr., 1998). 

2.Kennismanagement is het initiëren en onderhouden van ken-
nisstromen binnen een organisatie die resulteert in het ver-
beteren van het leervermogen van de organisatie (Beren-
schot, 1995).

3.Kennismanagement is het managen van de productiefactor
kennis, met als doel het verhogen van het rendement en het
plezier van de productiefactor kennis. Dit doe je door de
organisatie kennisvriendelijk in te richten (Weggeman, 1997).

4.Kennismanagement is de collectieve ervaring en het begrip
van de organisatieprocessen waardoor geplande en onge-
plande situaties gemanaged kunnen worden (Murray, 1996).

5.Kennismanagement is het volgen van activiteiten langs twee
sporen: het managen van informatie en het managen van
mensen (Sveiby, 1996). 

Duidelijk is in elk geval dat kennismanagement meer is dan één
enkele activiteit, dat het meer vereist dan slechts het opslaan
van kennis in een kennissysteem, dat het bij kennismanage-
ment ook gaat om de volgende componenten: mensen en or-

ganisatiecultuur, technologie/systemen, processen, structuur
van de inhoud, en strategie. 

De eerste definitie (van Carla O’Dell en Jackson Grayson Jr.)
van kennismanagement sluit hier het beste bij aan en vormt in
iets gewijzigde vorm de werkdefinitie voor het onderzoek bij
ICCO. Alleen als kennismanagement wordt neergezet als een
doelbewuste strategie van de organisatie is het mogelijk om
gestructureerd te werken aan het ontwikkelen van de rand-
voorwaarden die nodig zijn voor het succesvol implementeren
van kennismanagement. Zo wordt het lerend vermogen van de
organisatie vergroot en ontstaat er een betere basis voor be-
sluitvorming.

Kenniswaardeketen
Effectief kennismanagement is erop gericht de voor de orga-
nisatie cruciale kennis op een effectieve manier door de orga-
nisatie te laten stromen. Kennismanagement kan ervoor zor-
gen dat de juiste kennis op het juiste moment op de juiste
plaats aanwezig is; dit is de kern van de lerende organisatie.
Het gaat daarbij om impliciete kennis, ervaringskennis in de
hoofden van de medewerkers, maar ook om expliciete kennis,
vastgelegd in documenten en informatiesystemen.

De route die kennis aflegt om waarde te kunnen toevoegen,
wordt door Weggeman (1997. pag. 167) getoond in de kennis-
waardeketen, hiervan in figuur 3 een vereenvoudigde weer-
gave. 

De keten start linksboven met het ontwikkelen van kennis,
daarna wordt de ontwikkelde kennis gedeeld met anderen,
daarna toegepast, geëvalueerd, en op basis van (tussentijdse)
evaluatie(s) wordt dan weer nieuwe kennis ontwikkeld. Zo
ontstaat een continu proces waarin waarde (kennis) wordt
toegevoegd. 

Het maken van onderscheid tussen impliciete en expliciete
kennis heeft ook consequenties voor hoe kennis benaderd
moet worden. Er zijn volgens Weggeman twee benaderingen:
de ‘stock’benadering die uitgaat van het vastleggen en toegan-
kelijk maken van kennis of informatie, en de ‘flow’benadering
die uitgaat van het stimuleren van interactie tussen mensen.
Een gezamenlijke, geïntegreerde aanpak van beide benaderin-
gen zorgt in de meeste gevallen voor het beste resultaat.

Figuur 3: Kenniswaardeketen (Weggeman, 1997) 
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Bij kennismanagement gaat het niet in de eerste plaats om ken-
nis die schaars is maar om het ontwikkelen en vastleggen van
kennis die cruciaal is voor de organisatie. Schaarse kennis kan
uiteraard cruciale kennis zijn, maar cruciale kennis hoeft nog
geen schaarse kennis te zijn. Cruciale kennis is kennis die bij-
draagt aan het behalen van de doelstellingen van de onderne-
ming. 

Vaak ontwikkelen mensen kennis zonder dat deze wordt vast-
gelegd. Algemene barrières die het delen van kennis in de weg
staan zijn:
• het ontbreken van tijd en mogelijkheden om kennis beschik-

baar te stellen; 
• het (voor anderen) onbruikbaar achten van bepaalde kennis;
• niet weten wie behoefte heeft aan welke kennis; de kennis

ligt te gevoelig of is te specifiek;
• het ontbreken of disfunctioneren van technische middelen

voor kennisoverdracht; 
• angst voor onoordeelkundig gebruik van de over te dragen

kennis;
• onduidelijkheid over wie bepaalde kennis bezit of waar die

kennis is opgeslagen; 
• moeite hebben met het vinden of vragen naar kennis, waar-

door men het zelf nogmaals gaat ontwikkelen; 
• kennis is ongestructureerd opgeslagen door disfunctioneren

van kennissystemen; 
• geen behoefte aan nieuwe kennis, de professional gebruikt

liever zijn oude vertrouwde kennis; 
• miscommunicatie, de aanbieder en vrager van kennis spre-

ken een verschillende ‘taal’;
• angst voor verlies van macht of status; geen of (te) weinig

affiniteit hebben met andere mensen.

Al deze barrières kunnen en moeten uit de weg geruimd wor-
den door goede communicatie over de juiste afspraken met
betrekking tot systemen, processen, IT en cultuurissues. 

Kennisgemeenschappen
Menig grote organisatie worstelt met de vraag hoe ze hun me-
dewerkers effectief met elkaar kunnen laten samenwerken over

de grenzen heen van hiërarchische structuren, plaats en tijd.
Het instellen van een Community of Practice (CoP), ook wel
kennisgemeenschap genoemd, kan dan uitkomst bieden. 

Een kennisgemeenschap kan bestaan uit een – door gemeenschap-
pelijke expertise en of interesse – met elkaar verwante groep men-
sen die – soms ook informeel – contact met elkaar onderhouden
met het doel  kennis en ervaringen met elkaar te delen. 

Een kennisgemeenschap is zelfredzaam, heeft doelstellingen
die niet beperkt zijn in de tijd en wordt op een democratische,
niet-hiërarchische manier geleid. Gemeenschappen ontwikke-
len zich organisch en kunnen na een tijd ontbonden worden als
de leden er geen belang meer bij hebben om de groep in stand
te houden.

De paradox is echter dat die gemeenschappen, hoewel ze
zichzelf in het leven roepen en daardoor meer resistent zijn
voor supervisie en inmenging van buitenaf, toch vaak speci-
fieke vanuit het management gefaciliteerde mogelijkheden
vereisen om ze op te zetten en in de organisatie te integreren.
Alleen dan kunnen ze optimaal functioneren. Kennisgemeen-
schappen zijn namelijk kwetsbaar omdat ze meestal niet over
dezelfde legitimiteit en budgetten kunnen beschikken als de
gevestigde afdelingen. Het management moet bereid zijn tijd
en geld te investeren in deze kennisgemeenschappen en in sa-
menspraak met de betrokkenen middelen beschikbaar stel-
len. 

KM en cultuur 
De cultuur in een organisatie is bepalend voor het al dan niet
slagen van de implementatie van kennismanagement, simpel-
weg omdat het ‘mensenwerk’ is en er zonder de inbreng van
de mensen in de organisatie geen sprake kan zijn van een orga-
nisatiecultuur. 
De organisatiecultuur bepaald de karakteristiek van een orga-
nisatie waarvan de dynamiek uitstijgt boven die van alle indi-
viduele medewerkers bij elkaar. 

Vandaar dat juist omdat de organisatie(sub)cultuur zo cruci-

ICCO
ICCO, Interkerkelijke organisatie voor Ontwikkelingssa-
menwerking, is één van de zes Nederlandse mede-
financieringsorganisaties die meewerkt aan projecten die
mensen stimuleren en in staat stellen om op hun eigen
manier, een menswaardige woon- en leefomgeving in te
richten. ICCO werkt in landen in Afrika en het Midden-
Oosten, Azië en Pacific, Latijns Amerika en de Cariben,
Midden- en Oost-Europa, Centraal Azië en de Kaukasus. 
Hiertoe werkt ICCO samen met een breed scala aan net-
werken, zowel kerkelijke als niet-kerkelijke organisaties. 
Om de situatie van mensen in ontwikkelingslanden
structureel te verbeteren, kiest ICCO voor een aanpak op
drie beleidsthema’s:
• toegang tot basisvoorzieningen;

• democratisering en vredesopbouw;
• duurzame, rechtvaardige economische ontwikkeling. 
Op welk beleidsthema in een land het accent ligt, is
afhankelijk van de politieke en economische situatie. Als
mensen geen toegang hebben tot basisvoorzieningen,
ligt daar de prioriteit van ICCO. Ondertussen worden
maatschappelijke organisaties versterkt en lobbyactivitei-
ten ontwikkeld om democratische processen op gang te
brengen. In landen waar het recht op basisvoorzieningen
is verankerd in een democratische samenleving, richt ICCO
zich voornamelijk op duurzame rechtvaardige economi-
sche ontwikkelingen. 
De beleidsthema’s zijn richtinggevend voor het werk van
de Relatiebeheerders en Assistent Relatiebeheerders.

22

ken
n

is en
 m

an
agem

en
t



aal is bij de implementatie van kennismanagement, er in het
onderzoek bij ICCO sterk gefocust is op dit cultuurperspec-
tief. 
In het verlengde van dit artikel wordt in de volgende IK-editie
aan de hand van een KM-onderzoek bekeken welke cultuur er
bij ICCO heerst met betrekking tot het delen van kennis, en
beschrijf ik hoe kennismanagement zodanig bij ICCO kan
worden geïmplementeerd dat kennis optimaal gedeeld kan
worden. 

Alinda I. Diepeveen 

– alinda.diepeveen@capgemini.com – 

is kennismanager bij Capgemini. 

Over dit artikel 
Dit artikel is gebaseerd op de afstudeerscriptie Vermenigvuldigen

door delen – kennismanagement bij ICCO, een lerende organisa-

tie, februari 2004. 

Onderdeel van de scriptie is het onderzoek bij ICCO naar de voor-

waarden waaronder kennismanagement kan worden ingevoerd.

Omdat de organisatie(sub)cultuur de cruciale factor blijkt voor het

succesvol implementeren van kennismanagement, is een van de

organisatiesubculturen als uitgangspunt genomen (die van de groep

Relatiebeheerders en Assistent Relatiebeheerders). De scriptie is

de afronding van de deeltijdopleiding informatiedienstverlening

en -management (IDM) aan het instituut voor Media en Informa-

tie Management (MIM) van de Hogeschool van Amsterdam. 
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