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Voorstellingen (symbolische weergaven) van bekende 

hoeveelheden, grootheden, getallen of feiten.

70 mensen, 21C, 1874 Kinderwetje van Van Houten

Het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak 

uit te (gaan) voeren met behulp van (zelfgemaakte) 

informatie en op basis van beschikbare ervaringen, 

vaardigheden en attituden

Een bericht of inlichting verkregen doordat een persoon 

betekenis toekent aan ontvangen data.

- 120? Dan zijn er 30 mensen meer dan we verwachtten.

Dan hebben we dus te weinig lunches.

- De file wordt nog langer => dan is hij hier niet op tijd.

data

informatie

kennis

data

informatie

kennis



Kennis en competentie
KENNIS: het persoonlijk vermogen om een bepaalde taak uit te voeren.

Dat vermogen kan gezien worden als een configuratie van

Informatie (of vakkennis), Ervaringen, Vaardigheden en Attitude; 

K = f(I*EVA)

* Kennis is objectief (ist)

* Focus is het individu

COMPETENTIE: de KENNIS die een individu of groep nodig heeft om in een

gegeven situatie een bepaalde taak GOED (effectief en 

efficiënt) uit te kunnen voeren.

* Competentie is normatief en dus subjectief (soll)

* Focus: van organisatie via afdeling naar medewerker (top down)

Ergo: kennis noch competentie zijn te borgen

Informatie: het huis = la maison

Vaardigheid: Frans spreken: het toepassen

van beschikbare informatie en ervaring

Leren is het productieproces waarmee je kennis maakt



Expliciete versus impliciete kennis

expliciete kennis impliciete kennis 

• codified knowledge

• informatie neergelegd in theorieën,

formules, procedures, handboeken,

tekeningen, schema’s e.d.

(kennen, weten)

• overdracht door onderwijs

• verkrijgbaar door te studeren

• expliciete kennis is nauwelijks macht

• tacit knowledge

• ervaringen, vaardigheden en attitude

(kunnen en willen)

• delen door demonstratie 

(of intern omzetten in I) 

• verkrijgbaar door te kopiëren en te

imiteren in socialisatieprocessen

• impliciete kennis kan als macht 

gezien worden



Expliciete kennis is nooit volledig!

Heerenbanket

0,5 kg amandelen; 0,5 kg suiker;

2 eieren; citroenrasp.

Dit alles draait men ragfijn en werkt er dan 0.1 kg boter en 

vervolgens 50 g Poolsche bloem doorheen. Alvorens de bloem te 

verwerken overtuige men zich, dat de hoeveelheid goed spuitbaar

is; zoo niet, doe er dan nog wat eiwit bij.

Het beslag wordt nu op blaadjes ouwel uitgespoten en het 

middelgedeelte belegd met zeer dun uitgesneden schijfjes sukade.

In een heeten oven afbakken en daarna met abrikozenmoes flink 

abrikoteeren.

is er een alternatief?

verwijzing naar ander recept?

hoe 

meten?

hoeveel?

hoe heet?jargon?

hoe?

T. Groen, Bedrijfskundig Vakblad, 1999



Kennismanagement is relevant voor 

kennisintensieve organisaties

Wat is een kenniswerker?

Drie samenhangende definities: Een kenniswerker is iemand:

- die een hoge opleiding gevolgd heeft (HBO/WO),

- die voortdurend (relatief) veel moet leren om 

state-of-the-art te blijven in het vak.

- waarvoor de productie factor ‘kennis’ in zijn of haar 

hoofd belangrijker is voor de uitvoering van de functie

dan de productiefactor fysieke arbeid.

Wat is een kennisintensieve organisatie?

Een KIO is een organisatie waar de vloer dominant bevolkt wordt 

door kenniswerkers 



Knowledge 

intensity of 

process

Low      Knowledge intensity of product High

High

Low

Scientific Research

Pharmaceuticals

Electronics
Consultants

Software

Development

Telecommunications

Oil Exploration

Auto

Transportation

White Goods

Cement

Food

Entertainment

Magazines

Industrial 

Engineering

(Source: Giga Information)

Accountancy

Classificatie van KIO’s:



Wat is het doel van KM?

• Doel KM:

Een hoger rendement en meer plezier van de productiefactor 

kennis:

* minder dubbel werk

* minder tijd kwijt met het zoeken naar kennis

* sneller innoveren (= snel vinden van neue Kombinationen)

* makkelijker verduurzamen van schaarse kennis

• Strategie KM:

Het zodanig inrichten en besturen van de operationele processen

in de kenniswaardeketen dat die zo effectief, efficiënt en flexibel

mogelijk kunnen verlopen



Wanneer werken kenniswerkers met plezier?

TE MOEILIJK

WERK

TE MAKKELIJK

WERK

TE VEEL

TE DENKEN EN TE DOEN

TE WEINIG

TE DENKEN EN TE DOEN

kwalitatief

kwantitatief



Zorg dat je in je flow-gebied kunt werken, 

want daar genereer je de meest relevante nieuwe kennis

(Mihaly Csikszentmihalyi - 1999)

Moeilijkheid 

van de taken:

Kennisnivea

u:

Hoog

Laag

Laag Hoog

Angst

Stress

zorg

spanning
Gebied

waarin

FLOW

kan

optreden

routine

apathie

verveling







Kennis ontwikkelen

Kennis 

delen Kennis 

toe-

passen
Kennis 

evalueren

vaststellen

benodigde

kennis

inventariseren

beschikbare

kennis

MVDS

. Missie

. Visie

. Doelen

. Strategie

Cyclisch 

continu

proces

Co-makershipCo-creatie  

De KWK geldt op elk aggregatieniveau: van concern tot individu!

Wat moeten wij weten en kunnen en 

wat moet ik weten en kunnen?



Zonder kennisdeling, geen innovatie!

Factors influencing the productivity of knowledge processes;

implications for organisation design.

Antecedents of 

knowledge orientation

KNOWLEDGE 

GENERATION

KNOWLEDGE 

DISSEMINATION

KNOWLEDGE 

APPLICATION

- use of IT

- creating org. crisis

- job rotation

- rewards

- co-located functions

.23

.20*

.09

ns.

ns.

.29*

.12

.20*

.14

.19*

.12

.21*

.08

.24*

.22*

- use of teams

- advice networks

- risk taking behaviour

- org. redundancy

- .14

- .08

- .09

ns.

.15

.12*

.10

- .08

ns.

ns.

.05

ns.

* P < 0,01



Na 4 fasen in KM => nu: kiezen uit KM menu

FASE: PERIODE: INVALSHOEK: RESULTAAT:

1 ≈ 1990 awareness creëren We weten wat KM is. Het is 

voor ons van belang want wij 

zijn > 150 geworden.                  

Aanstellen KM-manager?

2 ≈ 1995 + KM = ICT E-mail, intranet, extranet, 

content, yellow page en real-

time infosystemen, CoP’s met 

portals

3 ≈ 2000 + KM = HRM/HTD PCS/TCS, corporate academies, 

competentie mgt, T-profielen, 

(inverse) MGL-relaties, job-

rotation, best/bad practices

4 ≈ 2005 + KM = organisatie Dual/triple ladder, social media, 

grand café, GDSS (voor AAR), 

KC, allianties en netwerken, 

crowd sourcing



HRM/HTD: inzetbaarheidsmatrix Egemin

- Weten wie wat kan binnen beperkte groep

* Belgisch ingenieursbureau; n = 1200; KUL 23 maart 2003

Technieken

Naam

Niveaubepaling

0  geen kennis

1  inleiding gehad

2  in staat onder begeleiding routine-opdrachten te vervullen

3  in staat zelfstandig routine-opdrachten te vervullen

4  in staat zelfstandig innovatieve opdrachten te vervullen

5  superspecialist

6  gatekeeper

*



KIS-TG

• Uitgangspunt: relativeer het belang van KIS

Flankerend beleid: deconcentratie van archieven, trainen in 

archiveringskunde, face-to-face communicatie in centrale 

huisvesting

• Strings: 1 naam, 2 opleiding, 3 producten/processen,

4 markten, 5 teamrol, 6 vrijetijdsvaardigheden

Voor 3 en 4: indicatie van de huidige versus de gewenste kwaliteit

• ‘People think in terms of stories, not facts’

(Arian Ward: CTO Hughes Space and Communication)



ISKE’S LAW

NT + OO = EOO

New Information Technology

Old Organization

+
Expensive Old Organization



Cluster: Managerial Professional Commercial

Competency: A B C D E F G H I

5

4

3

2

1

maturity

level:

required level for that job

level reached by the employee

HRM/HTD instrumenten voort KM

Competentieprofiel Teamleider Slagroom Spuiten: 



The KPMG competency Framework

Competency Areas

Market

orientation

People

orientation

Result

orientation

Personal

effectivenes

Profes-

sionalism

PARTNER

Position in 

Society

Culture for 

Personel 

Growth

Innovation Leadership &

communica-

tion skills

Ethics

MANAGER

Position in the 

Business 

World

Team Building Continuous 

Improvement

Coach Multi-

disciplinair 

Vision

CONSULTANT

Business 

Awareness

Team 

Management

Project 

Management

Autonomy Functional 

Professional

TRAINEE

Social and 

Business 

Curiosity

Team Member Time 

Management

Assertiveness Learning to 

learn



EXPLICIET ORGANISEREN VAN KENNISONTWIKKELING 

EN KENNISDELING

want: short time business drives out long term business

-  10% van de werktijd is voor deskundigheidsbevordering

(vrije vrijdagmiddag research; casual Friday)

- Er is één (project)codenummer voor kennis delen.

- Criteria bij F- en B- gesprekken:

* ontwikkelt nieuwe kennis => Innovatie!

* investeert in eigen expertise (state-of-the-art ambitie)

* deelt kennis met anderen 

(uren geschreven op kennisdelingscode; niet te veel, niet te weinig)

* zoekt synergie en vindt geen wielen uit

- Schaarse kennisdragers rouleren binnen hun vakgebied over 

vestigingen

- Meerdere part-time aanstellingen voor schaarse kennisdragers

- Intercollegiale toetsing en interne visitatie commissies
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Informatie en denkhoofd

- Anno 1900 was er op de wereld 2 x zo veel informatie als in 1800

- Een professional van een internationaal opererend bedrijf had in 

2002 1800 keer zo veel informatie ter beschikking dan zijn collega 

in 1980 

- Momenteel verdubbelt de totale hoeveelheid relevante 

informatie elke 2 jaar

Het aantal mogelijke verbindingen tussen zenuwcellen in de 

hersenen (gedachten) is een 1 met 10,5 miljoen kilometer getypte

nullen

Dus vreest niet!

(Van den Brandhof, 2004)



1 of 2 aanvullende disciplines op basisniveau breed leren

su
p

ersp
ecialism

e

diep leren (state-of-the-art)

Neue Kombinationen

SKF Engineering & Research Centre

- Eerste 4-5 jaar: 100% in eigen (super)specialisme

- Daarna (maximale variant):

* 40% met eigen (super)specialisme in monodisciplinaire afdeling, (efficiency)

* 30% met eigen (super)specialisme in ‘vreemde’ afdeling, (innovatie)

* 30% ontwikkeling van een nieuwe, aanvullende discipline in een daarin gespecialiseerde afdeling, (leren)

T-PROFIEL

Hoe meer T-profielen, hoe meer state of the art de kennis binnen de organisatie



Superspecialist Generalist

Standaard T-profiel

Boodschap: 

1)  Durf vroeg of laat te kiezen voor een T-profiel

2)  Iedere professional is specialist ÈN generalist



Kennis = Informatie x (Ervaring x Vaardigheden x Attitude):                  

K = I . EVA

DATA
nieuwe

INFORMATIE

EFFECT

ACTIE

(taak uitvoeren)

betekenisgeving

KENNIS

* bestaande

informatie,

* ervaringen,

* vaardigheden,

* attitude



INDICATIES VOOR TOEGENOMEN SNELHEID

Indicator Voorbeeld

Snelheid Halfwaardetijd van de kennis van een 

professional

Voor een elektrotechnisch 

ingenieur: was 10 jaar geleden 10 

jaar, nu 5 jaar

De levenscyclus van producten en 

diensten

Een softwarepakket: 20 jaar geleden 

15 jaar, nu 3 jaar

Time-to-market Een auto werd 6 jaar geleden in 5 

jaar ontwikkeld, nu in 2 jaar

Het percentage van de omzet dat wordt 

gemaakt met producten en diensten die 

de laatste 5 jaar zijn geïntroduceerd

Een speelgoedproducent: 10 jaar 

geleden 15%, nu: 45%

Mode en seizoenen Modezaken hadden 10 jaar geleden 2 

collecties per jaar, nu wordt het 

assortiment vaak voortdurend 

vernieuwd

(Den Hertog, 1997)



Door de steeds kortere halfwaardetijd van kennis, worden we op 

steeds jongere leeftijd minder goed in ons vak – als we niets doen.

VERWACHTE GROEI

IN PERFORMANCE

(verwachte bijdrage aan 

de organisatiedoelen)

HOOG

HOOG

LAAG

LAAG

HUIDIGE PERFORMANCE

(huidige bijdrage aan de organisatiedoelen)

standaard ont-

wikkeling van 

de kenniswerker

A

B

fase 3 fase 4
fase 2 fase 1

STER TRAINEE

PRODUCTIETIJGER VERTELLER

- high potential

- bijdragen: innovatie

en productie

- al dan niet getalen-

teerde probleemmaker

- bijdragen: innovatie 

en het voortdurend

stellen van de waarom-

vraag

- einde loopbaan als

professional

- bijdragen: non-core

en weet alles van 

vroeger

- gestabiliseerd

- bijdrage: routine-

matige productie



De lineaire ontwikkeling van de R-prof en de cyclische ontwikkeling van de I-prof

R-prof: ik doe wat ik kan! (knowledge push)

I-prof: ik zie waar het naar toe moet! (knowledge pull)

REFLECTIVE

PRACTITIONING

(Schön)

PATROON

HERKENNING

(Simon)

PATROON

DOORBREKING

(innovatie)

beginnende

professional

Einde

professionele 

loopbaan

SKILLED

INCOMPETENCE

(Argyris)

DEFENSIVE

ROUTINES

(Schön)

OVERADAPTATIE

(Van Assen)

PIGEON HOLING

(Perrow)beginnende

professional

reflective 

practitioning

(Schön)

patroon

herkenning

(Simon)

patroon

doorbreking

(innovatie)



Meesters versus ervaren professionals, (allen > 50)
op basis van een onderzoek onder senior professionals met een gelijk aantal jaren werkervaring

1 De belangrijkste activiteiten voor expertise ontwikkeling zijn:

a) advies vragen aan een collega

b) evalueren van een opdracht

2 Meesters doen a) en b) vaker dan ervaren professionals

3 Meesters besteden ongeveer 2x zoveel tijd aan (gecodificeerde)

kennisontwikkeling dan ervaren professionals

(lezen van vak- en wetenschappelijke literatuur, doen van

onderzoek, les geven, congres en conferentiebezoek)

4 Meesters voeren vaker ‘aanpassingen aan het plan van aanpak’ uit 

dan ervaren professionals.

(Van de Wiel, Szegedi & Weggeman (2004): Professional learning: Deliberate attempts at developing expertise)

Durf te leren van meesters in het vak (K=i.EvA)



De vakinhoudelijke ontwikkeling van de professional

deskundig-

heidsnivo

leerling leerling

meester

gezel gezel

leeftijd

20% I-profs

80% R-profs

Relevantie van protocollen, richtlijnen en standaarden

MAX MAXMIN

Durf te leren van jongeren (K = I . eva)





In welk kwadrant zit ik zelf (en waar), hoe voelt dat? Welke ruimte, zorg en 

aandacht heb ik zelf nodig? Krijg ik die ook? Hoe zorg ik daar voor? Acties?

VERWACHTE GROEI

IN PERFORMANCE

(verwachte bijdrage aan 

de organisatiedoelen)

HOOG

HOOG

LAAG

LAAG

HUIDIGE PERFORMANCE

(huidige bijdrage aan de organisatiedoelen)

standaard ont-

wikkeling van 

de kenniswerker

A

B

fase 3 fase 4
fase 2 fase 1

STER TRAINEE

PRODUCTIETIJGER VERTELLER

- high potential

- bijdragen: innovatie

en productie

- al dan niet getalen-

teerde probleemmaker

- bijdragen: innovatie 

en het voortdurend

stellen van de waarom-

vraag

- einde loopbaan als

professional

- bijdragen: non-core

en weet alles van 

vroeger

- gestabiliseerd

- bijdrage: routine-

matige productie



Differentiëren naar de fase in de professionele lifecycle: 

Wat motiveert de ster / high-potential?

- Invloed 

- Inhoud 

- Vrijheid/ruimte 

- Erkenning

- Ontwikkelmogelijkheden 

- Interactie met andere experts

Wat demotiveert de expert:

-Versnippering: ieder doet zijn eigen ding, geen synergie, 

kort-cyclische klussen, bureaucratie

-Middelmatigheid: er wordt niet van elkaar geleerd

- Vrijbijvendheid: het is nogal eens gauw goed, geen hoge ambities 

Pilot “Impact & Invloed”, DNB; Development Center voor Experts DNB 



Assemblage fabriek in Beieren; medewerkers tussen 50 en 65 jaar

 Ontworpen door ingenieurs, architecten met de hulp van artsen, 

fysiotherapeuten en de senioren zelf 

(issues: zithoogte, voorover bukken, shift-duur e.d.)

 Vooraf: training op het gebied van 

gezondheid, voeding en beweging

 Fysiotherapie: 24/7 oproepbaar

 Meer verlichting, rijdende 

gereedschapskisten, grotere letters,

langzamer draaiende band

 Geluidsgeïsoleerd, zonnepanelen,

regenwatergebruik

Differentiëren naar productietijgers = Omgaan met vergrijzing:

BMW-fabriek voor senioren in Dingolfing



Hoe blijf je goed in je vak?

- Informeel overleg voeren met collega’s over het vak

- Volgen van cursussen, trainingen en workshops 

- Bezoeken van conferenties en seminars

- Bestuderen van vakliteratuur

- Deelnemen aan netwerken die gericht zijn op professionalisering 

- Deelnemen aan onderzoeksactiviteiten en daarover publiceren

- Ontvangen van mentoring, coaching en visitatiecommissies

- Werken in meester – gezel relaties

- Intercollegiale toetsingspraktijken

- Werkbezoeken bij concullega’s, (gluren bij de buren)

Gebaseerd op het TALIS-onderzoek van de OECD, 2009
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Daar waar kennis macht is:

- heerst een gebrek aan collectieve ambitie;

is men niet uit op samenwerking

- ontlenen mensen hun positie aan wat zij weten

(“Wat Joost weet, weet Joost alleen!”)

- heerst een gebrek aan vertrouwen

en zijn politieke spelletjes aan de orde van de dag

- is de uitdaging ver weg;

geen innovatie, geen breakthroughs, 

geen out-of-the-box denken

- is de organisatie of alliantie meer een jungle 

dan een speelveld



Shared values genereren synergiezoekend 

samenwerkingsgedrag

“The key message to managers of professionals is: 

create meaning! Help your subordinates to find the 

excitement in their work. Doing this is the key to 

quality and productivity”
(Maister, 1985)

Personal

values

Organizational

values

Shared 

values



De Nieuwe Generatie is veel meer mission-driven dan money-driven

ITEM Wat de Nieuwe 

Generatie profs 

belangrijk vindt:

Wat traditionele 

managers denken dat die 

profs belangrijk vinden:

Interessant werk 1 5

Waardering en bevestiging 2 8

Betrokkenheid (PPP&P) 3 10

Arbeidszekerheid 4 2

Goed salaris (GSM) 5 1

Promotie- en groeimogelijkheden 6 3

Goede arbeidsomstandigheden 7 4

Persoonlijke loyaliteit 8 6

Tactvol optreden werkgever 9 7

Hulp bij problemen 10 9

BRON SYSTEMATICA (Management Team)



Fragmenten van collectieve ambities:

Disneyland “We give our customers an experience of happiness”

????? “We recognize that this is a unique time, when our products 

will change the way people work and live.

It’s an adventure and we’re in it together”

Holec “De nadruk ligt op ondernemingszin, zakelijk gerichte 

agressie en bereidheid tot persoonlijke inzet. Kennis en kunde 

zijn belangrijk, karakter en loyaliteit niet minder. Van fouten 

mag – maar ook: moet – worden geleerd”

Johnson & 

Johnson

“We believe our first responsibility is to the doctors, nurses 

and patients, to mothers and all others who use our products 

and services”

Philips 

Research

“Een research succes is pas een succes als het leidt tot een 

business succes”



Werken aan droge voeten
Nederland ligt voor een belangrijk deel onder de zeespiegel. 

Dat is een bedreigende situatie. In het westen en noorden dreigt de zee en vanuit 

het zuiden en oosten brengen de grote rivieren soms plotseling enorme 

watermassa’s ons land binnen. 

Bescherming tegen overstromingen door de zee, meren en rivieren is daarom de 

missie van Rijkswaterstaat.

(Afsluitdijk: 32 km, 1927 – 1932)



Rechtbank Midden Nederland

Wij hebben het gezag gekregen om recht te doen.

Wij staan voor die verantwoordelijkheid.

Wij zijn respectvol, open en geïnteresseerd

in de persoon die voor ons staat. 

Onze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen in ieders individuele 

kracht, op plezier in het werk en op zorg voor elkaar. 

Wij blijven met elkaar in gesprek over de inhoud en ons gedrag.

Zo maken wij ons gezag waar , 

zo doen wij recht aan onze verantwoordelijkheid.



STELLING

Zonder een op shared values gebaseerde collectieve 

ambitie, wordt de organisatie op den duur een 

eilandenrijk waar bureaucratie welig tiert en passie 

ver te zoeken is.
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Many organisations are too lean to exploit KM to the full

1 Employees want to share knowledge but do not have the 

time

(too much re-engineering, too many efficiency drives, too 

little redundancy):

49 %

2 The organization does not reward knowledge sharing: 39 %

3 Current culture does not encourage knowledge sharing: 22 %

4 Individuals are unwilling to share knowledge: 16 %

5 Effort wasted through ‘re-inventing the wheel’: 51 %

* KPMG KM Research Report

N = 100 leading (turnover > £ 200 million/year) UK industry and service companies



Een duurzaam inzetbare professional, is iemand:

• die blijft beschikken over state-of-the-art kennis
(die dus geleerd heeft snel te leren)

• die het vak verder brengt, die innoveert

• die durft door te verwijzen; niet doet wat hij of zij niet kan, die weet 
wat anderen kunnen (die dus geen last heeft van pigeon holing)

• die verantwoordelijkheid voelt en neemt voor zijn eigen taken en 
voor de collectieve ambitie van de groep (samenwerken)

• die zijn kennis deelt met anderen binnen en buiten de organisatie, 
gedreven door zijn betrokkenheid bij de organisatie en de 
samenleving, (intervisie, intercollegiale toetsing, meester-gezel)

• die zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar eigen 
deskundigheidsbevordering

• die plezier heeft in zijn werk en dus ook ‘houdt van’ de klanten



Zonder samenwerking kom je niet vooruit



Blijven leren!       K=I*EVA

• Learn to know

(= weten / kennen op grond van informatie)

• Learn to do

(= kunnen door ervaring en vaardigheid)

• Learn to work together

(= willen door attitude) 

• Learn to be (= durven door te zijn)

(Commissie Delors, EC)



“If we only knew what we know …”


