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Met deze ppt wil ik kennismanagement en meer precies de
kenniskaart onder jullie aandacht brengen.
Wat mij betreft is de kenniskaart een middel om te komen tot
matches, vonken, clicks tussen collega's die de basis zouden
kunnen vormen van white-papers, artikelen, nieuwe
proposities of matches tussen een klus en jouw behoeftes.
De informatie in de kenniskaart is en blijft van jouw. Het is
redelijk Free- format. Het idee is dat je A4-tje uitwisselt met
collega's en  kijkt wat de overlap is. Het gemeenschappelijke
kan de basis vormen van een leuk gesprek.
De informatie in de kenniskaart kun je ook met elkaar
communiceren (delen met en voor collega's doorzoekbaar
maken). Voordeel is dat je dan expertise / kennis gericht tot
interesse  groepjes kunt komen die iets samen kunnen
oppakken of als publiek kunnen dienen voor kennisdeling

Visie m.b.t Kennis
Management

Samenwerking, gelijkgestemden die elkaar
vinden en (kennis) ontwikkelen

Ontwikkelen van kennis
Kennis makelaars, kennis eigenaren

Hergebruik van bestaande wielen
helder kennis ontwikkelproces, gezamenlijke
kennisontwikkelingHeldere relatie persoon - expertise

Borrelende kennis de strategische onderwerpen hebben een
trekker  / Owner

Continous Improvement, lerende organisatie klantvragen op WAAROM en WAT niveau

Waarde creatie, ook tijdens IP periode

Kennis-creatie =
waarde creatie

Transparante kennis, voor een ieder
doorzoekbaar

Connecties, relaties, elkaar weten te vinden

Energie, motivatie en enthousiasme inzetten,
om waarde te creëren.Match o.b.v. Kennis, expertise en toegevoegde

waarde

Reguliere kennisuitwissel sessies via Lync  ...
webinars, web lectures. 

Gemeenschappelijk
enthousisme, flowHigh- end consultancy .... toch!

Oplossingen voor klant vragen

Huidige situatie
m.b.t. Kennis
Management

We bieden niet aan op basis van expertisematching van opdrachten vindt plaats tegen de
IP-poel

Wielen worden steeds opnieuw uitgevonden
We hebben weinig Reference cases /
verhalen.... We weten niet welke kennis we hebben?

We vinden elkaar niet op expertise te vindenAls ik een idee heb, hoe vind ik dan
gelijkgestemden...? 

Hoe ontwikkelen we kennis als organisatie? hoe
individueelKennis is niet vindbaar

Afstand klantprobleem en consultant/oplossing
groot

ieder zijn eigen werkelijkheid. Consultancy
werkelijkheid, Professional Services, bu/mu
werkelijkheid en individuele werkelijkheid

Topic-owner's zijn  onbekend

Proposities en klantbehoeften blijken slecht te
matchen

Klantvragen op HOE niveau. detacheringsvragen.
match o.b.v. Beschikbaarheid.Best-practices .... Waar?

data en informatie is overal, maar waar is onze
kennis?We weten elkaar niet te vinden ...

matches blijven achter

Action steps

Kenniskaart

Kennis champions / kennis makelaars

"(Kennis)gids in de
nieuwe wereld"

geef invulling aan het proces van kennis-,
innovatie- en propositieontwikkeling

SME meetings / expertmeetings, kennis
ontwikkelsessies

Inrichten van thema gerichte kennisontwikkeling. Van
intern publiceren naar externe publicatie

Defineer onze belangrijkste kennisproducten en
hoe gaan we hier mee om?

Trek een plan op een bepaald
kennisonderwerp...

Simpel, realistisch

Ontwikkelperspectief: na
kennismatches ....

Kennisdeling sessies

Kennis ontwikkelsessies

Borrelende kennis

OCS kennis uitwissel sessies in de avond

Externe gerichtheid Kennis uitwisseling 

Innovatie

Ja-maar lijst

Security van het Google doc Ik wil juist dat de info open en transparant is. het Google doc kan als Excel geleegd
worden  en naar een ShP worden verplaatst

Is dit niet het zoveelste systeem wat we
'moeten' bijhouden, is de info niet ergens A
naders in de systemen beschikbaar?.

Voor een deel heb je mogelijk gelijk. Ik wil graag matches tot stand
brengen. ik weet niet of dat met de info in de andere systemen lukt.
naar mijn idee zijn er weinig systemen waar je kunt aangeven wat je
beweegt, motiveert, leuk vindt of waar je kennis in wilt ontwikkelen.
Mogelijk kunnen de andere systemen gevoed worden of vv.

Ask me about ...

Er zijn reeds topic-owners binnen consultancy

Hoe borgen we dit

De kenniskaart is van jou. Mogelijk worden in de toekomst de vragen veranderd maar het
is daarmee een uitbreiding op.
het vullen van de kaart resulteert in een Excelsheet die voor een ieder beschikbaar
gesteld  kan worden.

Het is hoe dan ook zaak de kennis levend te houden anders desintegreert kennis al snel tot
info en informatie tot data .....
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