
  Traditionele verbetertrajecten laten het in een complexer 
wordenDE werkomgeving vaker afweten. 

WAT KUNNEN KENNISWERKER1 EN HET KENNISNETWERK2 HIER BETEKENEN?  
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Het traditionele verbetertraject 
staat onder zware druk  

In de organisatie- en leiderschapslite-
ratuur zien wij dat er meer aandacht 
komt voor het uitvoeringsproces en de  
medewerkers die het product maken. 
Top en middenkader zullen naast 
structureren en doelen stellen, meer 
gebruik moeten maken van de kennis 
die verankerd is in de uitvoering. Niet 
alleen lijkt daartoe noodzaak omdat 
producten en dienstverlening vaak in 
interactie gemaakt wordt met de 
klant, buiten het zicht van de leiding-
gevenden, maar ook vanuit de over-
tuiging van de kracht en mogelijk-
heden die medewerkers hebben en de 
mogelijkheid om het daar aanwezige 
leiderschap te ontwikkelen.  Gebruik 
maken van denk-,  verbeeldingskracht 
,creativiteit en uitvoeringskracht van 
medewerkers. Gebruik maken  van de 
meerdere talenten ( in de groep en in 
een persoon) die aanwezig zijn. De 
medewerker als meedenker; ”In the 
post industrial economy, which I think 
is increasingly evident in the 21 
century leadership must be defined as 
a relationship wherein leaders and 
followers collaborate because they are 
mutually invested in a direction and 
because they are inherently inter-
dependent in a common process.3  It is 
about collaboration, collaborators en 
collaborative leadership”.4 

In dit artikel willen wij u meenemen 
naar enkele achtergronden die het 
noodzakelijk maken om tot een visie 
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op organiseren te komen, waarbij in-
novatie, specialisatie en samenwer-
king het uitgangspunt vormen. In dit 
artikel staat de kenniswerker in een 
kennisintensieve technische omgeving 
centraal. 

Illustratie van vraagstukken 
waar organisaties mee te maken 
hebben of krijgen. 

De werkomgeving wordt door een 
veelheid van ontwikkelingen met de 
dag complexer.  Individualisering, 
informatisering, informalisering, de 
invloed van technologische ontwikke-
lingen en de effecten van demogra-
fische en duurzaamheid vraagstukken, 
zijn krachten die invloed uitoefenen 
op deze werkomgeving, soms ge-
vraagd, maar veelal autonoom5. 
Anders dan vroeger in verband met de 
snelheid en transparantie waarmee en 
het mondiale niveau waarop de veran-
deringen plaatsvinden. Dit roept de      
vraag op en daarmee beantwoorden of 
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wij met de huidige opvattingen over 
organiseren en beheersen nog wel 
vorm kunnen geven aan de bestuur-
baarheid en management vraagstukken 
van deze tijd.  
Waar gaat het dan over?  Een voor-
beeld van een wezenlijke paradigma 
shift. Een Engelse studie  kenmerkt  
de vorige eeuw als de eeuw die vooral 
gericht was op het steeds maar effi-
ciënter maken van organisaties, zo 
min mogelijk kosten om de concur-
rentie vol te kunnen houden. De 
wereld van managers en financieel 
specialisten. De door de onderzoekers 
recent geïnterviewde bedrijven geven 
aan dat deze tijd andere prioriteiten 
laat zien, het gaat nu om innovatie, 
creativiteit, kleinschaligheid, het 
ontwikkelen van specialisatie en het 
vermogen om samen te werken om 
gemeenschappelijke doelstellingen te 
realiseren.6  

 

1 Kenniswerker: alle vrouwelijke, mannelijke medewerkers op alle niveaus en alle afdelingen van de organisatie, die over kennis ( incl. vaardigheden en gedragsaspecten)  
  beschikken die voor een belangrijke toegevoegde waarde zorgt van het product of dienst van de organisatie 
2 Kennisnetwerk : samenbrengen van gelijkgestemde kenniswerkers rond een ambitie i.v.m. een specifiek thema. Lijkt vrijblijvend georganiseerd maar werkt dwingend door  
  het principe van halen en brengen, wederzijdse afhankelijkheden en onderlinge afspraken 
3 J. Rost 2008 in The Art of Followership 
4 In een recent gepubliceerd onderzoek van McKinsey naar succesvolle ondernemingen en succesvolle veranderingstrajecten, krijgt deze stroming (uit onverdachte hoek)een  
  duwtje in de rug.” ..employee engagement as early as the planning process emerges as a key success factor” “Collaboration and co-creation also are important: nearly a  
  quarter of the extremely successful transformations were planned by groups of 50 of more” 
5 Zie CPB 2002 en The Shift l. Gratton  
6 De studie laat ook zien dat daarmee de rol van hoog opgeleide freelancer in de economie verandert van ‘reserve’ arbeidsvoorraad, naar strategische samenwerkingspartner. 
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In de KennisFlexIndex 
geven  Kenniswerker en 
Management aan hoe het 
is gesteld met Kennis-
beleid, Kennisdeling, 
Kennis-verankering, enz. 
En welk niveau er d.m.v. 
welke verbeteringen 
voor de verschillende 
Kennisaspecten nodig is. 
De Index geeft vaak aan 
dat de beleving van Ken-
nis-werker en mana-
gement sterk uit elkaar 
kunnen liggen.   
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Of de overgaan naar steeds meer project-
matig organiseren aan de basis van de or-
ganisatie. Daar zien wij dat specialisatie 
/specialisten in samenwerking met 
andere specialisten (in een netwerk in-
tern en extern) tot resultaten komen. In 
de eerste plaats dat het voorschrijven en 
uniformeringstreven, de klassieke staf-
sturing, niet meer voldoet. Naast een 
duidelijke basisstructuur en goed gedefi-
nieerde doelstellingen wordt een onder-
steunende rol verwacht richting uitvoe-
rende projectorganisatie, waarbij verschil 
en diversiteit uitgangspunt moeten zijn. 
Daarnaast is  zichtbaar geworden,  dat  
 
de klassieke managementcultuur 
een soort obesitas veroorzaakt 
heeft in de midden/staf posities  
 
(>30%).  Nieuwe vormen in de spanning 
tussen verticaal en horizontaal 
organiseren7 en een daarmee gepaard 
gaande veranderende opvatting over 
management en leiderschap. 
Zo staat ook ter discussie of de huidige 
methoden van strategievorming, die vaak 
gebaseerd zijn op het maakbaarheids-
denken nog wel adequaat zijn. Zo ja waar 
wel en zo nee, waar niet meer Prof. Jac. 
Geurts laat zien  dat de mate van invloed 
die medewerkers moeten hebben op hun 
werk, toe moet nemen  daar waar de 
complexiteit van de vraag/het product 
toeneemt.  Dus geen uniformerende 
theorie, maar respect voor de context, of 
anders gezegd, de context bepaald de 
mate van invloed die uitvoerders moeten 
hebben op de werkprocessen.  

Een denkfout die wij overigens ook veel 
tegen komen, dat niet gezien wordt dat  
“het nieuwe het oude niet zomaar ver-
vangt, maar dat zij (langdurig) naast 
elkaar staan en  afhankelijk van de om-
geving/context naast elkaar door 
evolueren8”.  

1

Wij zien een steeds actueler wor-
dende vraag naar wendbaarheid van 
organisaties. Hoe snel moet ik mij 
kunnen aanpassen aan gewijzigde 
omstandigheden. Voor een hoog 
technologisch bedrijf dat opereert 
in een snelle markt zal de wend-
baarheid een andere zijn dan die in 
een verzekerings-omgeving of 
overheid. Maar ook binnen één 
organisatie zal de vraag gedifferen-
tieerd beantwoord moeten worden. 
Om wendbaarheid te faciliteren 
zullen een aantal condities georga-
niseerd moeten worden.  

1.gericht zijn op, ontvankelijk zijn 
voor omgevingsfactoren 
2. kleinschalige, maar betekenis-
volle (robuust) experimenten aan 
durven gaan. 
3.flexibiliteit vorm kunnen geven 
4.veerkracht om na teleurstelling 
ook terug te kunnen komen 
5.permanent gericht zijn op inno-
vatie 6.een leergierige houding in 
de hele organisatie bewerkstelligen9 

 

2

De veranderende arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt is sterk in ontwik-
keling, gevoed door vraagstukken die 
verbonden zijn aan de economische 
malaise, maar die ook te maken heb-
ben met fundamentele paradigmawij-
zigingen in onze samenleving. Flexi-
bilisering in de arbeidsmarkt zijn in 
allerlei gedaanten een key issue. Het 
gaat om flexibiliteit die noodzakelijk 
is om conjunctuur- schommelingen 
op te kunnen vangen. Een kwantita-
tieve benadering, maar ook een kwa-
litatieve vraag: hoe krijg ik de juiste 
mensen met kennis op de juiste plaats 
en tijd aanwezig. Heb ik deze mensen 
in huis, moet ik ze opleiden of moet 
ik ze van buiten halen. Is het waar dat 
het kennisaspect alleen maar in be-
lang zal toenemen bij een krimpend 
potentieel aan arbeidskrachten en de 
snelheid waarmee allerlei nieuwe 
technologische ontwikkelingen plaats	  
vinden. Flexibilisering roept ook de 
vraag op naar mogelijkheden van	   sa-
menwerking tussen partijen in 
dezelfde branche of in regionaal of 
plaatselijk verband.  
 
In de figuur10 rechts, is de spanning 

Het Kennisnetwerk breekt met de 
traditionele projectvoering   . 

!
!

Van$top$down$gestuurd,$naar$
ruimte$voor$de$basis,$die$in$
contact$staat$met$de$gebruiker$
en$op$basis$van$gedeelde$
waarden$en$normen$het$
bedrijfsresultaat$posi:ef$willen$
en$kunnen$beïnvloeden.$Top$en$
staven$die$aangesloten$zijn$op$
de$basis.$Organisa:es$met$
�slanke$tailles�$

Prof.Leo Witvliet ® 

 

7 Zie hierover bijvoorbeeld M.Weggeman  
8 Henk van Dongen, Masterclasses IM 
9 Gebaseerd op the Agility Advantage, David S.Alberts, The future of Command and Control 
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In deze figuur rechts10, is de spanning 
zichtbaar gemaakt tussen de wens van 
organisaties om medewerkers in 
vaste dienst te hebben of flexibel en 
de wens van medewerkers om de 
diensten aan te bieden in vaste dienst 
of flexibel. In elk van de kwadranten 
doen zich steeds  weer nieuwe ont-
wikkelingen voor. In het kwadrant 
vast/vast zijn grote veranderingen in 
opvatting zichtbaar. 

Hoe vast is een vaste baan in 
deze tijd? 

 (zie de ontslag-discussie en het 
thema baan en werk-zekerheid 1 ), 
welke flexibiliteit moet er in een 
vaste baan zitten? In hoe-verre zijn 
nieuwe generaties geïn-teresseerd in 
vaste banen? Zijn werk-gevers nog 
wel interessant om je aan te 
verbinden, als je daar alleen maar 
gezien wordt als een “homo econo-
micus” en niet gewaardeerd kunt 
worden als creatieve en spelende 
mens11?  

In de kwadranten vast/flexibel en 
flexibel/vast zien wij dat bepaalde 
specialisten niet meer in loondienst 
willen werken of zijn niet meer be-
schikbaar (volume) en dat er mede-
werkers zijn die graag in vaste dienst 
treden, maar de werkgevers willen 
die liever flexibel hebben.  

Per bedrijf, sector of geografische 
ligging zullen de antwoorden ver-
schillen. Bijvoorbeeld MKBA Struc-
tuurvisie Zuiderzeelijn, laat zien dat 
er in het noorden een structureel 
tekort is aan (hoger opgeleide) ar-
beidskrachten, dat niet meer opge-
vuld zal worden. Toch zullen deze 
specialisten ook daar beschikbaar 
moeten komen. 

 

2

Kennisbeheer en opleiding 

Een ander actueel thema is kennis-
beheer en opleiding. Hoe kan ik 
kennis borgen in een omgeving waar 
steeds meer kennis beschikbaar komt 
(informatisering en mondialisering) 
en die steeds meer uitgaat van flexi-
bilisering. Hoe zorgen wij ervoor dat 
de vakkennis en competenties in de 
dagelijkse praktijk op peil zijn en blij-
ven? Welke organisatorische maat-
regelen moeten genomen worden en 
welke technologische ondersteu-
ningsmaatregelen zijn noodzakelijk. 
Voldoet het uitgangspunt dat mede-
werkers er zelf voor moeten zorgen 
dat zij hun werkzekerheid organi-
seren (omdat de baanzekerheid 
verloren lijkt te gaan)12.Is  hier een 
rol weggelegd voor de z.g. nieuwe 
oudere medewerker, die zijn kennis 
overdraagt en als coach kan optre-
den. Dat van zelfstandigen verwacht 
wordt dat zij dit zelf organiseren om 
de eigen economische meerwaarde te 
garanderen. Of is hier een ook col-
lectieve verantwoordelijkheid te be-
noemen? Bijvoorbeeld branche oplei-
dingen die ook	   beschikbaar komen 
voor zelfstandige professionals.  

In de studies die wij organiseren 
binnen het Instituut Interventie	  
Management, waar beide auteurs 
deel van uit maken, staat de volgende 
vraag steeds	  centraal: 

Hoe organiseren wij een per-
spectief waarin besturen en 
managen worden benaderd als 
gerichte processen van organi-
seren van betrokkenheid (zin-
geving) die verder gaan en 
anders zijn dan de doelmiddel 
rationaliteit, waarbij de mede-
werker is gereduceerd  tot een 
productiemiddel, aangestuurd 
door managers. 

In de praktijk horen wij regelmatig  
“vanwaar al die aandacht rond de 
kenniswerkers?”. Het zijn en blijven 
toch gewone medewerkers die in ruil 
voor een afgesproken loon, iedere 
dag van de week een goede prestatie 
dienen neer te zetten.  Deze en an-
dere opvattingen van managers en 
bestuurders worden  geregeld ge-
hoord, maar gaan voorbij aan nieuwe 
realiteiten, zoals dat gespecialiseerde 
jonge kenniswerkers zich steeds min-
der kunnen vinden in organisaties die 
sterk hiërarchisch	   aangestuurd wor-
den en weinig ruimte laten voor in-
breng vanuit het veld . In de onder-
zoeken die gedaan zijn naar de reden 
waarom het aantal zzp’ers toeneemt 
komt steevast naar voren dat zij de 
 ruimte missen die toelaat om zelf 
vorm te geven aan de uitvoering en 
zo een tastbare bijdrage aan de be-
drijfsdoelstellingen te leveren.  De 
jonge kenniswerkers en ondernemers 
hebben behoefte aan een sterke be-
trokkenheid met de toekomst van het 
bedrijf, product, klant en de eigen 
toekomst.   

Helaas wordt het door veel leiding-
gevenden als  een bedreiging ervaren 
en niet als een  opportuniteit. . Een 
verhoogde commitment,  die als hef-
boom kan gebruikt worden om tot 
een meer wendbare, continu ver-
beterende, organisatie te komen.  

10 Vast-Flexibel discussie – Randstad Nederland 
11 D.J.Verheyen dissertatie, De roep om de menselijke maat. Feb2012 Tilburg 
12 Lynda Gratton, The Shift 2011 
 

!

Werk%nemer%

Werk%gever

vast

vast

flexibel

flexibel

vast/vast vast/flexibel

flexibel/vast flexibel/flexibel

De-vast-flexibel-discussie.

!



 4 

Een praktijk case 
 
In een recente real life case13 hebben 
wij kunnen vaststellen dat een 
andere manier van samenwerken in 
teamverband en een aangepaste ver-
betermethodiek snel tot doorbraken 
leidde voor complexe problemen, 
die in de organisatie geen passende 
oplossing konden krijgen. 
Het bedrijf uit de case heeft te ma-
ken  met een snel evoluerende tech-
nologie en heeft vastgesteld dat de 
 
huidige manier van project- 
voering niet toereikend is.  
 
Vooral omdat vastgesteld is dat de 
noodzakelijke kennis om complexe 
vraagstukken te hanteren niet meer 
terug te vinden is in de huidige ar-
chief- en database plekken,  bij de 
hiërarchische proceshoofden en/of 
managers. Vastgesteld werd ook dat 
de kennis verspreid zit over ver-
schillende kenniswerkers at-the-
desk en in-the-field, intern en ex-
tern bij de technische partners . 

In de analyse werd daarnaast vast- 
gesteld  dat: 
- Het traditionele verbeterproject 
door het management aangestuurd  
d.m.v. vastgestelde doelstelling en 
stappenplan met vaste mijlpalen niet 
voldoende ruimte gaf aan de kennis-
werkers om hun veld  kennis en er-
varing in te brengen en om te zetten 
in praktisch toepasbare kennis. 
- Het klassieke strak sturende pro-
jectmanagement met vooraf vastge-
stelde route en resultaten  plaats 
moet maken voor een op-maat plan-
ning, waar de kenniswerker invloed 
krijgt op hoe lang de analyse-, ont-
wikkel- en implementatiefasen zul-
len vergen.  
- De projectmanager die vroeger  

louter in opdracht werktevoor het 
management moet nu een balans vin-
den tussen kenniswerker en manage-
ment. Een balans tussen enerzijds de 
ontwikkelruimte voor de kenniswer-
ker en anderzijds tastbare resultaten 
voor het management. De opdracht 
van de directie in deze case was dan 
ook: “organiseer de kennis van de 
kenniswerkers uit verschillende afde-
lingen tezamen en creëer ruimte in 
het proces dat van deze kennis ge-
bruik gemaakt kan worden.  

 

Werken met kennisnetwerk(team)  

De kern van de nieuwe werkwijze is 
het samenstellen van een  kennisnet-
werkteam. Deze wordt  niet samen-
gesteld door de traditionele project-
manager maar door een kennis-coör-
dinator die op basis van de type uit-
daging medewerkers benadert die 
over de juiste proceskennis en erva-
ring beschikken. Ook externe ken-
niswerkers  kunnen indien kennis 
intern ontbreekt tijdelijk of perma-  

13 Real life case in een grote dienstenorganisatie (4000 FTE) waar kenniswerkers uit verschillende afdelingen (Operations, Engineering, Interne Opleiding,…) en externe 
professionals in een Kennisnetwerk-Team werden samengebracht om een complex probleem te doorgronden en de cruciale kennis via een passende kennisdrager over te 
brengen naar alle betrokken gebruikers.  
 

De traditionele projectvoering 
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Het traditionele projectmanagement leent 
zich vooral voor efficiëntieopdrachten 
gestuurd vanuit Directie/Management. 
Complexe kennisvraagstukken krijgen 
niet de vereiste kennis en budgettaire 
ondersteuning en frustreert proces en 
kenniswerkers 
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Het kennisbeleid wordt door het Kernteam 
(=Directie)opgesteld. Dit laat toe dat voor 
complexe vraagstukken van de klant een 
KennisNetwerk-Team wordt samengesteld uit 
kenniswerkers van operationele en technische 
afdelingen. Deze brengen alle noodzakelijke 
kennis  samen en delen deze om snel tot de 
gepaste  oplossingen voor de klant te komen 
( =>rendementsverhoging van beschikbare 
kennis(werkers) 
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nent in het kennisnetwerkteam opge 
nomen worden. Wij zien hier dat de 
inhoudelijke kennis van het domein 
prioriteit krijgt boven de beheersbaar-
heidskennis die in het projectmanage-
ment verankerd is.    

Kennisdeling on-site en on-the-
job  

In een kennisnetwerk team worden de 
leden vertrouwd gemaakt met het con-
cept van mede-eigenaarschap en dit op 
een  continue basis.  Van hen wordt 
inbreng verwacht tijdens  het verbeter-
traject, maar ook daarna  in de dage-
lijkse praktijk. Dit is de tweede essentie 
van de verandering  om naast het oplos-
sen van een specifiek procesprobleem, 
de kennisdeling op gang te blijven hou-
den en een terugval in procesprestaties 
te vermijden. In de praktijk krijgen 
senior monteurs, praktijkinstructeurs of 
teamleiders deze verantwoordelijkheid 
om kennisdeling  on-site, on-the-job te 
onderhouden en te organiseren. 
Vandaar worden ze door het manage-
ment nauw betrokken in het opstellen 
van een prestatieplan om het werk-
proces en zijn output, i.e. producten of 
diensten op niveau te brengen en te 
houden. Dus medeverantwoordelijk-
heid voor het abstractieniveau boven de 
uitvoering, bijvoorbeeld het samen-
stellen van centrale opleidingen en trai-
ningen.   Dit vergt goede afspraken tus-
sen beide partijen, om zoals de real-life 
case heeft aangetoond, op korte termijn 
een vertrouwen te kunnen opbouwen. 
De technische uitdaging en kennis blijkt 
hier als gemeenschappe-lijke noemer en 
katalysator te werken.  

Management en kenniswerkers nemen 
zowel deel in het aansturen (= kern-
team) als het uitvoeren van het verbe-
tertraject (= Kennisnetwerkteam)  De 
kenniscoördinator heeft de rol om vol-
gens de beschikbaarheid van de deel-
nemers de passende werksessies op 
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passende plekken ten velde voor kern- 
en ontwikkelteam te organiseren.  

Management en kenniswerkers 
nemen samen deel. 

In het kernteam brengt het manage-
ment zijn verwachtingen in, die on-
middellijk met de kenniswerkers op 
haalbaarheid worden getoetst. In de 
case lichtte de engineering afdeling als 
opdrachtgever de uitdaging toe, bij-
voorbeeld een kostbare en steeds 
terugkerende storing met uitval van 
een cruciaal deelsysteem.  De wens 
van het management en klant was dat 
dergelijke storingen niet alleen in het 
(zwaar overbelaste) centrale service 
center, maar ook in de verschillende 
vernieuwde regionale service centers 
behandeld kunnen worden. Een eerste 
plan van aanpak met proefopstellingen 
in het centrale service center werd 
besproken om z.s.m. tot kennisdeling 
en inzichten onder de kenniswerkers 
van de centrale en regionale service-
centers te komen.  

In het kennisnetwerkteam werden 
kenniswerkers uit de verschillende 
disciplines door de kenniscoördinator 

samen gebracht om 
kennis te delen en zo 
tot de ontwikkeling 
van doorbraakge-
dachten te komen. In 
deze case delen de 

kenniswerkers van engineering, het 
centrale en regionale service center 
a.d.h.v. een praktijkopstelling hun 
eerste ervaringen met een te behan-
delen kostbare en steeds terugkerende 
storing. De kenniswerkers stellen vast 
dat de nodige kennis binnen de orga-
nisatie aanwezig is voor het efficiënt 
afhandelen van de beoogde complexe 
storing in de regionale service centers. 
Maar om de nodige kennis en ervaring 
snel en efficiënt over te brengen naar 
de (jongere generatie) monteurs van 
de regionale service centers, dient een 
praktische systeemopleiding ontwik-
keld te worden die on site en on-the-
job gegeven kan worden. Daarmee is 
in de case afgestapt van de traditionele 
externe centrale opleidingen die vaak 
net niet de essentie en scherpte geeft 
die voor de praktijk noodzakelijk is. 
Het kennisnetwerkteam paste zijn sa-
menstelling aan om met senior mon-
teurs en praktijkinstructeurs van de 
centrale en het regionale servicecenter 
en engineering een praktische oplei-
dingsmodule te ontwikkelen die (de 
jongere Y-gen) monteurs leert om-
gaan met de complexiteiten van een 
deelsysteem. 

14 Babyboomers : geboren in periode 1945-1955,  X-gen(eratie) of Lost generatie : geboren in periode 1955-1982, Next gen(eratie) of Y generatie : geboren in periode 1982-
2001, Z- generatie : geboren vanaf 2001 -... 
	  

De KennisFlexMethodiek 
wordt niet opgelegd maar door 
de kenniswerkers zelf  ingezet, 
daar waar het ondersteunend 
werkt tijdens analyse en uit-
werking van een praktische op-
lossing. In deze methodiek 
wordt het procesdenken terug-
gedrongen in zijn oorspronke-
lijke functie als middel. Kennis 
(werkers) samenbrengen en 
delen om complexe problemen 
oplosbaar te maken wordt het 
doel bij uitstek. 

Het kennisnetwerk-Team creëert een hoger 
rendement op beschikbare kennis 

!
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Tijdens de ontwikkeling van de interne 
opleidingsmodule kreeg men zicht op 
zowel de formele werkinstructies als de 
informele tijdelijke werkmanuals, die 
vervangen moeten worden door een 
 
meer flexibele en digitale kennis-
dragers (e.g.:ipad). 

Dit om de voortgang van een snel evo-
luerende technologie te verzekeren en 
te verhinderen dat nieuwe onbekende 
storingen hun intrede maken. In de case 
kwam ook  tot uiting dat deling van 
kennis dmv opleidingsmodules voor 
specifieke deelsystemen op de werk-
vloer tot de core business behoort van 
het bedrijf en niet te outsourcen valt.  
De co-creaties met externe technische 
toeleveranciers werd ook hier vorm 
gegeven  en beschouwt als cruciaal in de 
verdere optimalisatie van de praktische 
kennis.  Een nieuwe speler of rol doet 
hier zijn intrede, de kennis-coördina-
tor. Een functie waarmee  sommige 
high-tech bedrijven al een tijdje mee 
werken en die zich vooral ontfermt 
over het formaliseren van de kennis om 
de toegang hiertoe en gebruik  voor alle 
kenniswerkers te vergroten. De kennis-
coördinator wordt nu meer de spin in 
het kennisweb die de samenwerking 
onder de afdelingen, met elk hun speci-
fieke doelstellingen en verwachtingen, 
verstevigt om tot de gewenste kennis-
doorbraken te komen.  Hij/zij zorgt 
ook voor gelijkaardige bruggen tussen 
de verschillende generatie kennis-
werkers.  Dit zorgt voor een hoger ren-
dement op beschikbare kennis. Het ver-
eist vanzelfsprekende een profiel van 
kenniscoördinator die zich op de ver-
schillende niveaus weet te bewegen en 
een neus heeft voor de kennis die er toe 
doet. Naast de bekende projecttech-
nische competenties beschikt deze func-
tie over o.a. een uitermate sterk empa-
tisch, verbindend en stimulerend ver-
mogen.    

2

Kennisflexibilisering en hoe omgaan met toenemende vergrijzing  

Hetzelfde kennisnetwerk kreeg  intern ook navolging bij vergelijkbare pro-
duct/dienstenafdelingen. Zij maken nu gebruik van de eerder opgedane kennis 
en delen  op hun beurt de nieuwe opgedane kennis inzake andere complexe 
storingen.  
Deze manier van kennisnetwerking impliceert wel duidelijk een gedragsver-
andering die tijd vergt. Men zag dat het begrip en samenwerking tussen de 
oudere X en de jongere Y- generatie kenniswerkers toenemen. Voor het mana-
gement biedt dit nieuwe kansen in het  beantwoorden van nieuwe strategische 
besturingsvraagstukken bijvoorbeeld de vraag: hoe om te gaan met de toene-
mende vergrijzing. 15 

 De casus heeft laten zien dat in de context van deze klant de kenniswerker en 
zijn specifieke kennis dé Kritische Succes Factor is, die zal uitmaken of de orga-
nisatie het hoofd kan bieden aan een sneller en complexer wordende  markt, 
maar ook in hoeverre de vergrijzende en schaarser wordende kenniswerkers van 
zowel X, Y en de Z-generaties het kunnen vinden met deze manier van samen-
werken en ondernemen.  

Meer info over kennisnetwerken zie www.kennisflexibilisering.nl   

Prof.dr. mr. Leo Witvliet    Peter E. Beerten  
Hoogleraar Nyenrode    Onderzoeker, auteur& sr.adviseur  
Instituut Interventie Management  Instituut Interventie Management 

15 Vergrijzing: CBS: in 2012 vergrijst meer dan 1 op 4 medewerkers, i.e. 27%. In 2040 wordt dit 1 op 2 medewerkers, i.e. 51%. In geval de vergrijzing met een zelfde tred 
blijft toenemen dan betekent dit dat er in 2019 al 1 van de 3 medewerkers vergrijzen. 
Deze grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en de potentiële beroepsbevolking (20-64 jarigen) 
	  

In de veranderingen die nu plaats vinden is :   

• de context bepalend of  de kenniswerker d.m.v. kennisnetwerking 
de gepaste werkruimte moet krijgen om mee te werken aan het 
oplossen van complexe technische vraagstukken.   

• De kenniswerker makkelijker tot kennisdeling komt en hier op 
lange termijn ook aan kan  blijven bijdragen.  

• De extern ontwikkelde standaard opleidingen worden als technisch 
ontoereikend beschouwd en maken plaats voor een intern tailor 
made opleidingsprogramma.   

• Het belang van een eigen interne technische opleiding voor het 
complexere deel van de core business krijgt de volle aandacht en 
ondersteuning. 

• De nauwe samenwerking die onder de betrokken kenniswerkers 
van verschillende afdelingen en niveaus ontstond zet zich ook door 
tijdens de vaste dagtaken en contacten.  

• De engineer zoekt de senior monteur nu meer op met de vraag : 
“kan deze verbetering op tekening volgens jou ook in de realiteit 
werken?”  

De conclusies met betrekking tot de casus :  


