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Figuur 1: introductie 

 
Figuur 2: Waar staan we .... 

Beeld is misschien wat zwart/wit neergezet .... 
 

 
Figuur 3: Waar heen .... 

Hoe ziet de wereld eruit als we hem zouden kunnen maken/ 
aanpassen. ..... 

 
Figuur 4: Hoe komen we daar ... 
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Data en informatie is overal, 
maar waar is onze kennis? 

Lerende organisatie, kennis 
management, participatie, co-creatie 
zijn onderwerpen die ons allemaal 
aanspreken. Maar hoe kunnen we dit 
soort dingen meer in praktijk brengen? 
 

Het vinden van kennis in grotere 
organisaties is lastig. Zowel in de IT, de 
zorg als in de advocatuur is kennis  en 
expertise moeilijk te vinden. Vaak zijn 
zoektochten met een ongewis resultaat 
nodig om kennis te vinden. Het is vaak 
'makkelijker' om zelf wielen uit te 
vinden. Zowel het maken van matches 
tussen vraag en aanbod (of zouden we 
o.b.v. Aanbod vraag moeten 
creëren?), het vinden van specialistische 
oplossingen als het ontwikkelen van 
kennis zijn veelal gebaseerd op toeval.  
 

In de figuur 2 wordt de situatie, ‘het 
Waarom’ van kennismanagement 
verwoord. Voor wat betreft de toekomst 
van Kennis Management is ‘het 
stromen/borrelen van kennis’ het 
belangrijkste.  
Naast het willen is het doen van belang 
om ergens te komen. In figuur 4 zijn 
enkele mogelijke acties verwoord 
waarvan de eerste drie verder worden 
opgepakt.  
 

Kennis-management is de hefboom om 
intellectueel kapitaal te versterken 
Kennis is voor een consultancy bedrijf 
het belangrijkste asset. Kennis 
management is onze core-business.  
Voor 

 ontwikkeling/professionalisering, 
KPNC naar een hoger niveau 
brengen, 

 versterken centre-of-belonging, 
 verkrijgen van energie, 
 roadmap2High end consultancy 
 gids in de nieuwe wereld 

 leuke opdrachten blijven doen 
 tariefbehoud/groei 
 juiste competenties laten 

samenwerken 
is een kennis-match onontbeerlijk.  
 
KPNC’s Kennisbloem 

 
 
 

kennis matching (Ontmoeten / 

kennismaken) 

Kennis uitwisselen begint bij weten waar 
welke kennis(behoefte) zit, waar welke 
ambitie/motivatie/energie met 
betrekking tot een bepaald onderwerp 
zit. Als deze informatie bekend is 
bestaat de mogelijkheid tot matching: 
het totstandbrenging van een kennis-
click tussen gelijk geïnteresseerden.  
 

 
Figuur 5: Kennis-matching 

 
We kunnen verschillende soorten 
matches tot stand brengen. Primair de 
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matches tussen klantvragen en 
benodigde expertise ( en niet alleen 
o.b.v. Pure beschikbaarheid). Dit 
betekent ook iets voor AM. Eigenlijk 
zouden zij de (kennis)relatie moeten 
managen, als kennis-facilitator moeten 
fungeren tussen vraag en aanbod. Zij 
zouden een soort van Chief Matching 
Officer / 'kennisvriend' moeten gaan 
worden..... 
 
Naast opdracht matching is 
kennismatching een topic waar we beter 
in moeten worden. Op de keper 
beschouwd is dit "gids in een nieuwe 
wereld" in optima forma. De grote vraag 
is wat hebben we waar aan kennis en 
ook wat zijn onze leervragen m.b.t. 
kennis ...... 
Gezamenlijk vernieuwen, samenwerken 
(proposities) ontwikkelen. Een goede 
mix van junior en senior, van 
verschillende disciplines is eigenlijk key. 
Het moet vooral niet het feestje van één 
individu of één organisatieonderdeel 
worden.... 
 

De eerste stap naar deze 
matches/kennis-clicks/connecties begint 
met de informatie uit de kenniskaart. 
Voor verdere info aangaande 
kenniskaart en het gebruik hiervan zie 
de laatste pagina van dit epistel.  
 
Kennis organisatie 

Per (belangrijk) onderwerp zou een 
kennisowner, kennis makelaar vindbaar 
moeten zijn die het estafette stokje 
gedurende een bepaalde periode naar 
een volgend niveau moeten brengen. Bij 
voorkeur middels het uitvoeren van 
sprints zoals deze in de agile wereld 
gedefinieerd zijn met mensen die daar 
enthousiast over zijn. Kennis-eigenaar is 
vooral een rol, eigenaarschap bij een 
onderwerp en organiseren van 
kennisuitwisseling en kennisontwikkeling 
zijn hierbij van groot belang.    
 

kennis-Ontwikkelen 

 

 
Figuur 6: Kennis-ontwikkeling 

 
Als we elkaar hebben gevonden na de 
kennis-click is het zaak momentum en 
energie (flow) te creëren. Dit kan in een 
korte meeting, een borrel of een 
pizzameeting. Zaak is om doel en 
verwachting scherp te hebben en waar 
nodig een aantal afspraken te maken 

zoals hoe gaan we verder, hoe 
communiceren we, waar zetten we de 
(tussen)producten neer, willen we 
review op consistentie, inhoud, ...... 
Met het doel voor ogen is  meters 
blijven maken van belang. Ik had, in het 
kader van het schrijven van artikels, een 
vaste bel/OCS afspraak op donderdag 
avond 2100u. Hier bespraken we de 
voortgang en werd het estafette stokje 
overgedragen. We gebruikten een 
Groove site voor onze persoonlijke 
gedachten en aantekeningen en als de 
plek waar de deliverables landen.  
 

Met kennis Ondernemen 

Matchen vraag en aanbod, 
kennismakelaar 
Zichtbaar maken van kennis / “aan de 
man brengen”: proposities, verkopen. 
Thoughtleadership naar buiten brengen 
…. 

kennis Organiseren 

The way we do things around here” 
CSIP, Afspraken, regels, rollen  
Kennismakelaar/champion Kennis-
organizer. ….. 
 
Wat zouden we verder kunnen 
doen? / vragen die leven … 

 Hoe krijgen we commitment op het 
onderwerp? Wie wordt er blij van 
kennismanagement? Wie is 
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‘probleemhebber’? Wie zou hierin 
willen investeren?  

 Hoe kunnen we kennis-deling verder 
promoten?  Welke initiatieven zou jij, 
in het kader van kennismanagement 
willen starten?  

 Hoe krijgen we kennismatching voor 
het voetlicht? Welke aanvullende 
vragen zouden we via de Google 
form kunnen laten lopen.  

 Hoe organiseren we kennis-
eigenaarschap? Wie neemt hiertoe 
het initiatief? 

 Welke communities zouden we 
moeten hebben en hoe zetten we 
deze communities op? Hoe 
onderhouden we ze? Hoe worden 
communities centre-of-belongings? 

 Welke stappen kunnen we maken in 
de kennisontwikkeling ….?  

 Opstellen van kennis-management 
manifesto. 

 Pizzasessies 
 …………………………. 
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Kenniskaart Kenniskaart in Google-forms 

 

Figuur 7: Intro kenniskaart 

De kennis kaart bestaat uit informatie die de basis voor ‘een 
verbinding’, ‘een match’, ‘een kennis-click’ kunnen vormen. Een 
kennis-click vormt de basis voor allerlei mogelijke vervolgstappen. Je 
kunt hierbij denken aan kennisdeling, kennis overdracht maar ook 
aan kennis ontwikkelen door de gezamenlijke ambitie naar een 
whitepaper, artikel, propositie uit te spreken. In mijn beleving is 
iedere klantvraag op te pakken nadat de juiste kennis-matches zijn 
ontstaan.  De informatie is via een Excel sheet bij te houden. 

 

Figuur 8: Kenniskaart centraal ... 

De vragen zijn verwerkt in een Google-docs form. Het invullen leidt 
tot een doorzoekbare Excel sheet die een goede moment opname 
vormt van wat we willen / kunnen / doen. Uiteraard zijn de vragen in 
de form eenvoudig  aan te passen naar veranderende behoeftes qua 
kennis.  

 

 

 

  

De volgende bladzijden zijn gericht  op kennismanagement 

in z’n algemeenheid. De eerste 4 zijn op KPNC gericht  

https://mysite.getranet.com/personal/europe_mvuure/Shared%20Documents/KPNC%20Matchkaart%20-%20kenniskaart%2005032013%20MvV.xls
https://docs.google.com/forms/d/103sd8BZE-la3yC58SPvhPrT-ID61sKvIvZOtD5HgqOY/viewform?sid=1d2b1ff8cf296bb9&token=7sLTFz0BAAA.MxSmaI7F5Eu6_etbdEE8UQ.dxVpPa1u5zmVzcGXaOKXNQ
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkC8Y5Zp5dIhdFJJQURzVjQwS0JyelRNUEFDekluaEE#gid=1
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Waarom KM 

Statements als "lerende organisatie", participatie, 
zelforganisatie,  co-creatie en innovatie  hebben we allemaal 
hoog in het vaandel en is niemand is het er oneens. De basis 
voor deze bewegingen vormt naar mijn idee 
kennismanagement.  
Het vinden van kennis in organisaties is lastig. Zowel in de IT, 
de zorg als in de advocatuur is kennis en expertise moeilijk te 
vinden. Vaak zijn zoektochten met een ongewis resultaat nodig 
om kennis te vinden. 
Kennis en mensen vormen de enige assets van een consultancy 
bedrijf. Hoe we omgaan met onze kennis is bepalend voor onze 
slagkracht, onze uitstraling en onze betrokkenheid bij het 
bedrijf.  
KM vormt de eerste stap naar een lerende organisatie. Leren is 
het creëren van kennis. De definitie van een lerende organisatie 

is dat dit een organisatie is waar medewerkers collectief leren.  

Wat mij betreft vormen de volgende twee bullets de basis voor 
KM:  

 Samenwerking: kennis delen, ontwikkelen, beschikbaar stellen, 
verbeteren, uitwisselen,…. 

 Elkaar weten te vinden: “Weten waar Abraham de Mosterd haalt”, 
Weten waarom de mosterd nodig is, wat Mosterd is en hoe … 

Als individu is alle informatie 
niet meer verwerkbaar en 
moeten we een slag naar 
kennis maken.  

 

 

Kennis (en kennismanagement)vormt de basis van: 

 Innovatie 

 Ondernemen  

 regie organisaties kunnen alleen regie voeren op basis 
van kennis.  

Publiceren en naar buiten treden als specialist is een vorm van 
Kennis management 

 

De KM-brillen die mij hebben beïnvloed 

Als ik kijk naar kennismanagement kan ik een aantal brillen 
opzetten. De belangrijkste KM-brillen die ik gebruik zijn:  

 Explicit vs tacit ( impliciete) kennis: kennis in systemen en in 
hoofden. 

 DIKW Ackhoff: aggregatie van data leidt tot informatie ... 
 Proces model voor Kennismanagement / Weggeman: 

procesbril kennis activiteiten en werkwoorden 
 Enkele eigen gemaakte modelletjes 

Zie ook bijlage1. 

Explicit vs tacit (impliciete) kennis: kennis in hoofden  
en kennis in systemen 
Lerende organisaties doen veel aan kennismanagement. Vaak 
richt kennismanagement zich op datgene dat is vastgelegd in 
documenten en databases: de expliciete kennis. Daarmee wordt 
echter alle kennis en ervaring die in de hoofden van mensen zit 
genegeerd en gebeurt uitwisseling daarvan min of meer 
toevallig. En dat terwijl deze zogenaamde impliciete kennis tot 
wel 80% van de aanwezige kennis in een organisatie kan 
vormen. 
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Expliciete kennis Tacit / impliciete kennis 
Theorieën, formules, procedures, 
handboeken, schema's, tekeningen. 

Ervaringen, vaardigheden en 
attitude 

Kennen en weten Kunnen en willen 

Overdracht door onderwijs Delen door demonstratie 

Verkrijgbaar door te studeren 
socialiseren 

Verkrijgbaar door te kopiëren en te 
imiteren via socialiseren 

Expliciete kennis geeft nauwelijks 
macht  

Impliciete kennis kan als macht 
worden gezien 

 
Vragen als "Iemand moet dit al een keer uitgezocht hebben, 
maar ik weet niet wie" en "Zijn we niet opnieuw het wiel aan 
het uitvinden?" zijn voor veel organisaties herkenbaar.  
Door ook de impliciete kennis en ervaring van medewerkers te 
ontsluiten is het mogelijk slagvaardiger te opereren. Hiermee 
kan een organisatie veel tijd en geld besparen. 
Het is dus zaak om in ket kader van KM, oog te hebben voor 
zowel expliciete en impliciete kennis.  
Van de kennis in hoofden is maar een beperkt deel over te 
dragen en van dat deel is een beperkt deel vast te leggen in 
expliciete kennis. Dit leidt tot een tweetal KM stromingen: 
codificatie (investeren in het expliciet maken van kennis) en 
personalisatie (investeer in communicatie, hergebruik van 

kennis).

 
Als we het hebben over kennis(zowel impliciet als expliciet) is 
het vooral de <know-how> expert kennis die we daarmee 
bedoelen. Kennis in breder perspectief 
<know-why> en kennis over de organisatie 
en de mensen <know-who>is minimaal 
even belangrijk.  
 
Dit omzetten van kennis kan, volgens het 
SECI model, op een viertal manieren: 
 
 
 
 

                                   Naar impliciete kennis        Naar expliciete kennis 

Van impliciete kennis       Socialiseren                       Externaliseren 

Van expliciete kennis       Internaliseren                    Combineren 

 

Veel lerende organisaties richten zich op het internaliseren en 
combineren van kennis. 
Impliciete kennisdeling tussen mensen is socialisatie, impliciete 
kennis vastleggen/omzetten naar expliciet wordt externalisatie 
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genoemd. Als je expliciete kennis deelt en integreert is dit 
combinatie, Internalisatie is impliciete kennis expliciet maken. 
 
 
 
 

 
 
 
DIKW Ackhoff: aggregatie van data leidt tot informatie 
... 
DIKW staat voor Data-Informatie-Kennis-Wijsheid.  
 
Door kennis tussen data en wijsheid te positioneren wordt 
kennis in perspectief geplaatst. Het is eigenlijk een soort 
verrijking, aggregatie model. Als betekenis wordt toegekend aan 
data ontstaan relaties en structuur en daarmee informatie, als 
informatie in context wordt geplaatst door patronen te 
begrijpen ontstaat kennis.  
 
Meerdere documenten over een bepaald onderwerp die je op 
Google vindt betekent nog geen kennis. Er zal een bepaalde 
verrijking / begrip vorming moeten plaatsvinden om tot kennis 
te komen. 

 
Data-overload kan verminderd worden door data te aggregeren 
tot informatie, informatie-overload is te verminderen door .....  
Het gaat uiteindelijk om / inzichten die tot ideeën/acties lijden. 
Dit model is verder uit te breiden met andere kreten i.p.v. de 
wijsheid van het DIKW model:... 
 
Kennis vormt wat mij betreft de basis voor actie en een 
gerichtheid op de toekomst. Met kennis kunnen we de stap 
maken naar wijsheid maar kennis vormt ook de basis voor 
innovatie, vernieuwen, vertrouwen, samenwerking 
ondernemen..... 

 
Proces model voor Kennismanagement / Weggeman: 
procesbril kennis activiteiten en werkwoorden 
Het KM model van Weggeman geeft een aantal activiteiten weer 
die uitgevoerd worden om missie en doel te ondersteunen.  
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Ik vindt het nogal instrumenteel en mechanisch maar de 
procesgedachte / kennisactiviteiten/werkwoorden  en het 
iteratieve spreekt mij aan. 

 
 
Met kennis zijn tal van activiteiten uit te voeren:  

 
 
Een deel van de kennisactiviteiten heeft een “voorover” 
karakter: gericht op expliciete informatie / (ver)werken , een 
deel is “achterover” en gericht op impliciete informatie. 
Efficiency en effectiviteit …. 
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KM Manifesto  

De 8 KM principles van KPNC. 
1. Kennis moet kunnen stromen 
Kennis behoort geen grenzen tegen te komen..... 
Zo min mogelijk beperkingen binnen KPNC: geen permissies, 
volledige transparantie  
2. KM is het centrale proces van een consultancy bedrijf 
Binnen KPNC draait het om kennis: leren, matchen, ontmoeten, 
ontwikkelen, innoveren en ondernemen vereisen dat kennis snel 
….. 
Kennis vormt de basis voor ondernemen, innovatie, leuke 
klussen  
3. Kennis laat zich niet met een touwtje duwen 
Werken vanuit behoefte, pull geen push. Werken vanuit willen 
en niet vanuit moeten …. 
4. Kennis ontstaat uit informatie, informatie is data met 
betekenis. Kennis met ervaring leidt tot wijsheid 
Door Kennis is Information overload te voorkomen 
5. Een dag geen Kennis gemaakt/gedeeld is een doelloze dag 
..... Oid. 
6. Ownership van kennisgebieden is noodzakelijk 
Kennis is gezamenlijk makkelijker/sneller naar een hoger nivo te 
brengen, men is geen eigenaar van kennis slechts makelaar ....  
Kennis is van iedereen maar niet iedereen is verantwoordelijk. 
7. Kennis wordt gemaakt, vergt onderhoud 
KM / kennisontwikkeling is een continue / continual 
(groei)proces wat uiteindelijk in K-producten zou moeten 
resulteren. Bijproduct is learning....  
8. KM vergt afspraken binnen KPNC …. 
Na afsluiting van een project: ... Reference case, reflectie, best-
Practice, warstory...... 
 
 

 
 
 
Als persoon / KPNC 
medewerker 

Als KPNC / organisatie …..  Als Thema/topic owner 
.. 

Deel ik informatie 
 

Hebben we onze 
belangrijkste topics 
toebedeeld aan kennis 
owners 

Trek ik een globaal 
groeipad 
 

Neem ik ownership 
op enkele 
onderwerpen ……. 
 

Geven we aan dat 
Kennismanagement hoog 
op de agenda staat en 
streven we naar verdere 
professionalisering 

Verzamel informatie en 
verrijk dit tot kennis 
 

Heb de ambitie om 
… 

Laat het management 
commitment zien en 
promoot het belang van de 
belangrijkste topics 

Ben ik aanspreekbaar 
op het onderwerp: 
draag dit uit en zorg dat 
het verder 
professionaliseert, ben 
aanspreekpunt voor 
klanten en collega’s 
 

Update ik mijn 
kenniskaart 
regelmatig … 

We beschrijven het proces 
en brengen dit via CSIP 
naar het gewenste niveau 

Rapporteer voortgang 
naar …… 
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Samenvattende plaat Kennis management (click hier voor clickable versie) 

 

http://martinvanvuure.files.wordpress.com/2013/06/i_conceptmap-kennismanagement.pdf

