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Bibliografie: Hoe ver moet je teruggaan?  
 

Als jonge gegradueerde in de toegepaste communicatie werd ik al geboeid door be-

drijven die in een traditionele werkomgeving gedurfde veranderingen doorvoerden. 

Vandaar dat het New European Product1, waarmee British Airways het traditionele 

klassensysteem in 1981 doorbrak mij een ideaal onder-

werp voor mijn scriptie leek.  

 

In de 80-er jaren werd mij vervolgens als jonge trainee 

door mijn Japanse manager bijgebracht hoe je met het 

kwaliteitsdenken medewerkers in zowel productie als 

dienstenomgeving tot hogere prestaties kan brengen.  

Dat bracht me in de 90-er jaren dankzij de Association 

for Quality and Participation – Ohio in contact met het 

gedachtengoed van Dr. E. Deming-MIT2.  

Ik bouwde als zelfstandig procesdeskundige mee aan kwaliteitssystemen die bedrij-

ven als Heineken, Master Foods, de Ster in staat stelde om hun productie- en dien-

stenprocessen d.m.v. een procesverbeteringsmodel ‘lean’ in te richten.  

Ik kreeg al snel door dat de resultaten op vlak van efficiëntie vooral afhankelijk waren 

van de medewerking van dé Kenniswerkers3.  

 

Begin jaren 2000 merkte ik als senior trainer en projectmanager (EPI-Alexander 

Proudfoot), van verandertrajecten binnen Waternet, TBI, Connexxion en E-on, dat 

ik het management aan hun beloofde ‘lean’ inzichten en besparingen kon helpen, 

maar dat ik meer moeite had om de Kenniswerkers in de gewenste ‘lead’ en ‘drive’ te 

krijgen. 

 

Als interim manager zocht en kreeg ik in de daarop volgende tien jaar speel- en be-

slissingsruimte om de Kenniswerkers van Heineken Malt, Mondriaan Educatie, 

Linde Gas en Nedtrain betrokken te krijgen in de uitwerking en installatie van de 

proces- en structurele veranderingen. Deze aanpak zorgde er voor dat veranderingen 

meer gedragen werden door management en Kenniswerkers en voortgang kregen na 

mijn vertrek.  

 

                                                        
1 Afstudeerscriptie Peter Beerten -1981 New European Product (=strakke First/Economy wordt in Europa door 

flexibele Club/Tourist class vervangen) van British Airways in het licht van de Europese luchtvaartproblema-
tiek. 

2 Dr. Edward Deming ontwikkelde het procesdenken (PDCA) waarmee o.a. de Japanse industrie na WOII terug 
werd opgebouwd en geducht speler in de wereldeconomie werd. 
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Drie jaar geleden zag ik de eerste tekenen en consequenties van het niet op de hoogte 

zijn van de echte kennisbronnen in de organisatie, laat staan het borgen en doorgeven 

van die kennis. De aanleiding was het toeslaan van de vergrijzing en het zomaar ver-

dampen van kennis waardoor medewerkers in de productie, Kenniswerkers3 en het 

management in voortgangsproblemen terecht kwamen4.  

 

Dit overtuigde mij van het feit dat kennis en Kenniswerkers niet die aandacht krijgen 

die noodzakelijk is. Bovendien bewijst het dat je niet om de Kenniswerker heen kunt, 

als je het product of dienst van de organisatie centraal stelt en zeker als je voor de 

lange termijn oplossing gaat. Een oorzaak van de disconnectie tussen oude en nieuwe 

generatie Kenniswerkers? 

 

In het teken van mijn Executive Masters startte ik onder begeleiding van Prof. Leo 

Witvliet van Nyenrode en i.s.m. bedrijven waaronder Shell, LindeGas, FEI en stu-

denten uit TU-Delft, TU-Eindhoven en Hogeschool Utrecht een onderzoek naar 

hoe een andere of betere samenwerkingsvorm tussen de oude X-, Y- en Z5 generatie 

Kenniswerkers de disconnectie inzake kennisdeling kan tegengaan. 

 

Ik gebruik X, Y en Z om de generaties die in een organisatie werken te duiden, waar-

aan de veronderstelling ten grondslag ligt, dat de X-generatie direct leiding geeft aan 

de uitvoering, de Y-generatie meer beginnend is en vooral in de uitvoering zit en een 

Z-generatie nog dient in te stromen.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Kenniswerker (=KW) definiëren we als de vrouwelijke, mannelijke medewerker op álle niveaus, die over ken-

nis (incl. vaardigheden en gedragsaspecten) beschikt die voor een belangrijke toegevoegde waarde zorgt 
naar het product of dienst van de organisatie. 

4 Deze waarneming was een bevestiging van studies naar krachten die inwerken op de toekomst bijvoorbeeld 
van Lynda Gratton, London School of Economics dat het generatievraagstuk/demografie 1 van de 5 drijvende 
krachten/vraagstukken zal zijn, waar wij mee te maken zullen krijgen. Naast het generatievraagstuk gaat het 
om technologische ontwikkeling, globalisering, nieuwe familieverbanden en het gebruik van grondstoffen. 

5 X-, Y-, Z generaties. Zie generatieindeling Bontekoning en Grondstra (2012) en hoofdkenmerken gen Y- 
Boschma en Groen (2007) – Bijlage VIII. 
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Inleiding: Hoe ben ik ertoe gekomen?  
 

Voor een goede contextuele benadering van een ‘wicked’ technisch-organisatorisch 

probleem6, gaat het vaak om de vaardigheid van de ‘reflective practioner’7, die in staat 

is instrumentele kennis te combineren met inzichten die ontstaan uit de confrontatie 

tussen nieuwe situaties en de ‘tacit knowledge’7 van de professional.  

 

Doordat er bij wicked problems onvoldoende ervaringskennis aanwezig is, waardoor 
er niet teruggevallen kan worden op routinekennis, is het noodzakelijk mensen die 
kennis hebben in een proces te brengen waarbij leren voorop staat. Het nieuwe ont-
dekken8.  
 

Tijdens reorganisatieopdrachten viel en valt mij vaak op dat de bedrijfsleiding en 

Kenniswerkers (=KW) vaak een disconnectie hebben. Een disconnectie die zich op 

verschillende manieren manifesteert van “het huidige samenwerkingsmodel leidt niet 

tot voldoende deling van kennis” tot “er is sprake van een vertrouwensbreuk omtrent 

een gezamenlijk kennisbeleid tussen leiding en kenniswerkers”.  

 

Het begon allemaal tijdens een opdracht waar een technisch probleem zo ‘wicked’ of 

complex bleek te zijn, dat men met de standaard procesverbeteraanpak er niet door-

heen kwam. Als ‘reflective practitioner’ ging ik in gesprek met leiding en betrokken 

kenniswerkers van deze uitdaging. Om dan zoals de ‘reflective practitioner’ te werk 

gaat a.d.h.v. een praktijkgeval samen met betrokkenen naar een mogelijke oplossing 

te zoeken waarbij de praktijkkennis en inzichten bij elkaar gebracht worden om 

nieuwe inzichten mogelijk te maken.  

 

Het viel mij meteen op dat de eigenaren van dit wicked probleem over verschillende 

afdelingen en hiërarchische niveaus (en zelfs buiten de organisatie) verspreid waren 

en er ook tussen deze eigenaren (=Kenniswerkers) een disconnectie heerste.  

 

Een disconnectie op het vlak van kennisdeling in de range van bedrijfsstrategische 

tot producttechnische informatie. Een disconnectie die een bijzondere context had, 

                                                        
6 Wicked problems: wordt beschreven als een complex sociaal-technisch probleem/uitdaging wat moeilijk tot 

onmogelijk op te lossen is met de traditionele managementmethodieken. Werd door C. West Churchman ( 
Amerikaanse filosoof en Prof Ethiek Berkeley 1913-2004) in Management Science Vol14, No4 in 1967 geïn-
troduceerd. 

7 De reflective practitioner maakt gebruik van een geordende analyse van en reflectie op zijn praktijkkennis om 
tot aanpassingen te komen in zijn eigen praktijkomgeving en -methodiek ( Schön1983- The Reflective Practi-
tioner/Witvliet 2005- Beeldenstorm). 

8 R. Heiffetz, Management without easy answers. 
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daar waar het tussen de relatie van de jongere generatie Kenniswerkers en oudere 

generatie speelde. 

 

Dit bracht me tot de uitdaging om d.m.v. ‘reflective’ interviews met zowel leidingge-

vende ( =Directie, RvC, OR, 1e lijnmanagement/X-generatie) als uitvoerende Ken-

niswerkers (=Y-generatie) van 3 grote technische productie/ dienstenbedrijven en 3 

technische opleidingscentra, deze disconnectie en hun mogelijke oorzaken te onder-

zoeken (zie hoofdstuk 3). En a.d.h.v. een real life case met alle betrokken Kennis-

werkers naar een alternatieve samenwerkingsvorm te zoeken die de disconnectie zou 

kunnen wegwerken (zie hoofdstuk 4).  

 

Deze praktische zoektocht waarbij met verschillende hiërarchische niveaus en ver-

schillende generaties van managers en Kenniswerkers wordt gewerkt, had niet de 

bedoeling te komen tot een nieuw systeemontwerp, maar met respect voor het be-

staande te kijken waar de knelpunten zitten en deze op te lossen binnen de bestaande 

kaders. Als dat toch tot gevolg heeft dat er systeemaanpassingen moeten komen dan 

zijn zij gebaseerd op praktijkkennis en komen ze niet van de tekentafel.  
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1 Kennis delen tussen oude en nieuwe generatie werkt niet 
 

1.1 Het veldonderzoek d.m.v. interviews  
 

Zoals Prof Verstraeten dit in zijn boek Leiderschap met hart en ziel aangeeft:  

“Standaardoplossingen hebben in een zich razendsnel veranderende wereld geen zin 

meer; een wereld waarin ‘de enige constante’ de verandering is en ‘de onzekerheid’ 

het enige is waarover we zekerheid hebben”.  

 

 A. Is er een disconnectie tussen de ou-

dere generatie Leidinggevenden en jonge 

generatie Kenniswerkers? 

 

Onderzoek laat zien dat de ‘Next’ (Y) ge-

neratie (1982-2001) die recentelijk is toe-

getreden tot de bedrijfsomgeving, het 

moeilijk heeft met de traditionele manier 

van bedrijfsvoering (zie bijlage 9.1 – Pro-

fiel Kenniswerker generatie Y, Next of Einstein). Zij geloven wel in ‘operationele 

hiërarchie’ en structuur maar willen betrokken worden bij de strategische keuzes en 

eisen uitvoeringsruimte om op hun eigen manier tot de gewenste resultaten te ko-

men. Dit in tegenstelling tot de neiging van managers van nu, anno 2015, om alles 

voor te schrijven waardoor de ruimte voor eigen inbreng van diegene die uitvoert, 

ontbreekt.  

 

Ervan uitgaande dat er een disconnectie is aan zowel de zijde van de leiding als aan 

die van de Kenniswerkers, is in de fieldinterviews gevraagd hoe zij de disconnectie 

op het vlak van kennisdeling en samenwerking ervaren.  

 

B. Wat zijn mogelijke en gemeenschappelijke oorzaken van deze disconnectie en hoe 

kunnen we hier mee omgaan? : 

 

Welke oorzaken geven de Leiding ( RvB, RvC, OR/X-generatie) en Kenniswerkers 

( =Y-generatie ) aan en hoe gaan of willen zij zelf hier praktisch gezien mee omgaan? 

Hier zoeken we de naar de gemene deler, daar we niet alle oorzaken in deze thesis 

kunnen behandelen.  
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1.2 De klantcase 
 

A. Hoe kunnen we op een praktische manier de disconnectie inzake kennisdeling 

doorbreken? 

 

Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van een real life sprekende ‘wicked’ klantcase bin-

nen een middelgrote dienstverlenende organisatie die als voorbeeld kan dienen op 

het vlak van een kennisdisconnectie en hoe die structureel methodologisch doorbro-

ken kan worden.  

 

Door middel van deze case wil ik graag een alternatieve manier van kennisdeling of 

netwerking inbrengen zonder de bestaande organisa-

tiestructuur en verbetertrajecten ter discussie te stellen.  

 

Een manier om vanuit het verwachtingspatroon van de 

Kenniswerkers-Y, te kijken hoe we hier beter mee kun-

nen omgaan om tot een betere samenwerking met de 

Leiding-X te komen op grond van een goed georgani-

seerde kennisdeling binnen de organisatie. 

 

Een manier van kennisnetwerking die er voor zorgt dat 

kennis sneller en efficiënter onder en tussen alle gene-

raties X, Y en binnenkort Z kenniswerkers kan worden 

gedeeld. Om dit te onderzoeken maak ik gebruik van 

een real life case in een technische en dienstverlenende werkomgeving (zie hoofdstuk 

4).  
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2 Huidige hiërarchische samenwerkingsvorm onder druk 
 

2.1 Procesdenken en/of kennisdelen? 
 

In de jaren 80 vond het ideeëngoed van de drie Kwaliteitsgoeroes Edward Deming, 

Philip Crosby en Joseph Juran9 zijn weg naar de Europese industrie.  

Deze goeroes brachten op hun manier het procesdenken aan om tot een stabielere 

kwaliteit en ‘lean way’ in productie en dienstverlening te komen. Edward Deming 

leverde met deze kwaliteitsgedachte een belangrijke bijdrage in o.a. de wederopbouw 

van de Japanse industrie na WOII. Als jonge procesconsultant mocht ik in de jaren 

90 met deze methodologie kwaliteitssystemen helpen opbouwen om productiepro-

cessen in grote productieorganisaties zichtbaar, meetbaar en verbeterbaar te maken.  

 

Het proces speelde de hoofdrol om met een procesverbeteringstraject tot een kwali-

tatievere output te komen. Toen heb ik ervaren dat het noodzakelijk was te komen 

tot een kennisdeling onder de proceseigenaren van het geselecteerde productie- of 

dienstenproces. Dit was zeer doelgericht en gebeurde volledig in functie van het be-

oogde verbeter- of besparingspotentieel.  

 

Er was niet echt de tijd en noodzaak om kennis en kennisdeling aandacht te geven. 

De quick-fix kreeg vaak voorrang op het nauwkeurig uitzoeken en inbrengen van de 

juiste kennis voor de lange termijn oplossing. Er werd toen gesproken over de  

proceseigenaren en nauwelijks over de kennis die noodzakelijk en bij de Kenniswer-

kers aanwezig is. De managementoptiek en cul-

tuur kreeg voorrang. Ondanks het feit dat deze 

beide rollen vaak in één en dezelfde werknemer 

terug te vinden waren, werd het opnemen van 

de procesrol toen meer dan de kennisrol naar 

waarde geschat. Kenniswerkers gingen zich 

enigszins gedwongen door de procesmetho-

diek meer focussen op begrippen zoals input, 

throughput en output.  

                                                        
9 Dr. William Edward Deming (1900), Joseph Juran(1904), Philip Crosby (1926) en Armand Feigenbaum(1922) 

droegen elk bij tot de ontwikkeling van menige Total Quality Control modellen en methodieken van o.a. 
Hewlett Packard (1985). 
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Tijden veranderen en door o.a. de hightech vereisten in combinatie met een ver-

snelde digitalisering worden producten, diensten en hun respectievelijke productie-

processen complexer.  

 

Het ooit eenvoudige verticale productieproces wordt aangedikt met horizontale en 

externe processen. De traditionele procesverbeteringsmethodiek focust zich vooral 

op de afdelingsefficiëntie en gaat voorbij aan de relaties tussen de verschillende af-

delingen en het gegeven dat de som der delen meer is10.  
 

Zoals eerder besproken willen de jonge generatie Kenniswerkers graag de ruimte 

krijgen om met een performante procesmethodiek en de nodige interne/externe ken-

nis een wicked problem zakelijk aan te pakken (Boschma en Groen 2007). Zij willen 

zich niet onvoorwaardelijk verbinden aan één specifieke managementmethodiek, i.e. 

een procesverbeteringsmodel, zoals dit in de jaren 80-90 gebeurde. Zeker nu er werk-

situaties optreden waar het werkproces nog ontbreekt en opgebouwd dient te wor-

den. 

 

Misschien dient er nagedacht te worden om de meer dan 50-jaar-oude-proces-verbe-

termethodiek aan te passen op de huidige-2015+-noden en kennis hierin een meer 

primaire rol te geven? (zie real life case - hoofdstuk 4).  

 

2.2 Extra druk op de oude samenwerkingsvorm? 
 

Van reeds bekende werken en onderzoek11 vernemen we dat de oude hiërarchische 

samenwerkingsvorm het management en de Kenniswerker niet meer volledig in hun 

huidige taken en verantwoordelijkheden ondersteunt. Het oude hiërarchische model 

heeft in de loop der tijden binnen vooral de grotere bedrijven heel wat lijn- en staf-

functies en niveaus aangemaakt. Dit vertraagt en verhindert vaak een snelle en effi-

ciënte samenwerking en kennisdeling, die dezelfde bedrijven vandaag de dag in hun 

concurrentiestrijd nodig hebben. Jonge Kenniswerkers worden dan volgens hun be-

leving niet snel genoeg of zelfs verhinderd in het benutten van de in de organisatie 

aanwezige ‘tacit knowledge’. 

                                                        
10 Zoals het model van Witvliet aangeeft heeft elke organisatie behoefte aan eenheid en dit d.m.v. een gezonde 

verhouding aan hiërarchie (=Top-down) om richting en sturing te geven aan de routinematige/ standaard 
processen (=Horizontaal vakman- schap). En ook de ruimte voor de ‘wicked’ proces- en kennisuitdagingen 
(=Horizontaal vertrouwen) die d.m.v. kennisnet- werking worden aangepakt. In elke organisatie zullen er 
meerdere culturen met bijbehorende leiderschapsbenaderingen bestaan. 

11 Prof. M. Weggeman Leidinggeven aan professionals. Over kenniswerkers, Vakmanschap en innovatie (2007). 
Drs. Ervin Laslo. Macroshift (2001). Drs. K. Castenmiller, Generatie Y aan het werk ( 2009). 
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In een hoog concurrentiële marktomgeving waar de complexiteit van de toegepaste 

technologie toeneemt, hebben zowel bedrijfsleiding als Kenniswerker behoefte aan 

een wendbare of flexibele organisatie. Een organisatie waar beiden bereid zijn om 

invulling te geven aan de veranderende rollen en verantwoordelijkheden. 

 

Een win-win situatie waarbij de werkgever bereid is om de organisatie zo in te rich-

ten dat de noodzakelijke kennis, vaardigheden en gedrag kunnen aansluiten bij de 

gewenste prestatie van de Kenniswerkers. 

De high-tech bedrijven hebben reeds ervaring opgedaan en weten dat het een must 

is om de kennis sneller op het juiste ogenblik en op de juiste plek in te zetten.  

 

Daarnaast realiseren vele Bestuurders zich vandaag de dag dat het kennismanage-

ment van de jaren 90 niet echt weghalen voor een hoger rendement op beschikbare 

kennis heeft gezorgd. De doelstelling toen was vooral het vastleggen en opslaan van 

geïnventariseerde kennis van geselecteerde experten en deze d.m.v. diverse dragers 

voor een breder publiek beschikbaar te stellen. Een te ambtelijk en/of overgeregu-

leerde manier van kennisbeheer wat een vlotte kennisoverdracht in tijden van ver-

grijzing bemoeilijkt. 

 

2.3 De flexibiliserende Y- en vergrijzende X-Kenniswerker  
 

De jonge Y kenniswerker van vandaag en morgen zit er erg pragmatisch in. Hij/zij 

wil met andere woorden gericht en 

makkelijk met kennis kunnen om-

gaan. Het gecombineerd kwalita-

tief/kwantitatief GenY-onderzoek 

van Drs. Kim Castenmuller (zie fi-

guur) geeft aan dat de Y-Kenniswer-

kers zich vooral willen ontwikkelen. 

“Op competitie zijn ze niet uit omdat 

ze geloven dat de ontwikkeling beter 

gaat via de samenwerking. Ze willen elkaar helpen beter te worden. De GenY wil 

vooruit en wil vernieuwing teweeg brengen: zij willen het verschil maken!“  

In tweede instantie geeft het onderzoek aan dat de GenY zingeving wil. “Het gaat de 

Generatie Y niet om het bereiken van een positie of aanzien. De bijdrage aan  

het grotere geheel staat centraal, daarin streven ze naar betrokkenheid. Ze willen niet 

alleen aan het grotere geheel werken, maar doen dit graag samen, met elkaar. Ze 
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willen een bijdrage leveren die ertoe doet. Ook de weg er naar toe doet er toe en 

maakt onderdeel uit van de zingeving”. 

 

En als derde pijler verkiest de GenY authenticiteit. “Generatie Y wil het maximale 

uit zichzelf halen. Ze willen optimaal zichzelf zijn. Ze willen geen strijd aangaan.  

Ze hoeven zich niet te bewijzen. Ze willen zich niet profileren op basis van status  

(door middel van aanzien of invloed en macht) en hebben er geen behoefte aan om 

zich van een imago te voorzien.  

Generatie Y wil zichzelf zijn. En verwacht ook van hun omgeving dat ze zichzelf 

zijn.”12 

Het CBS en arbeidsmarkt-onderzoekers geven aan dat vergrijzing van de X Kennis- 

werker blijft toenemen. “De groep men-

sen die in 2013 65 werd is ongeveer 

10,000 personen groter dan de groep die 

in hetzelfde jaar 15 werd. Omdat de 

groep 15-64 de potentiële beroepsbevol-

king omvat, kunnen we daarom stellen 

dat de Nederlandse arbeidsmarkt in 

2013 in potentie verder gekrompen is 

(zie figuur). Dat proces is al sinds maart 

2011 gaande, toen een maximum in het 

aantal 15-64 jarigen, i.e. van 11.156.280 personen bereikt is. Voor de komende jaren 

blijft de groep 15-64 krimpen, totdat we over een jaar of 25 iets meer dan 7% verloren 

zijn. Dat is de vergrijzing van de Nederlandse economie.”13 

 

2.4 De informele kennisbrug  
 

Menig onderzoeker kwam al tot de 

vaststelling dat kennis die niet proactief 

wordt gedeeld en ingezet binnen pro-

ductie- alsook dienstenafdelingen kan 

oplopen tot 75%.14 

  

                                                        
12 Generatie Y aan het werk – Kwalitatief Onderzoek GenY gecombineerd met kwantitatief IKKI drijfverentest 

genY 2008 – drs. Kim Castenmiller. 
13 CBS 2013. 
14 Study Delphi Group1999-Implicit Knowledge Management The New Frontier of Corporate Capability. 
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Een groot deel, i.e. 42% van deze kennis wordt in de ‘informele kennisnetwerken’ 

teruggevonden. Dit zijn kennisnetwerken waar Kenniswerkers er een persoonlijke 

database van ervaring en ontwikkelingen op na houden en dit in zeer beperkte kring 

delen.  

 

De 1e-Lijns-managers15 (=X-generatie) zijn vaak goed op de hoogte van het bestaan 

van het informele kennisnetwerk en maken daar ook graag gebruik van, wanneer de 

formeel beschikbare kennissystemen (van werkbeschrijving tot werkverslag) geen 

ondersteuning kunnen bieden in geval van complexe storingen in het primaire pro-

ces, product of dienst. (zie onderzoek hoofdstuk 3). 

 

Ditzelfde 1e Lijnmanagement is ook vaak de ‘informele’ initiatiefnemer die de beno-

digde impliciete kennis voor zijn Kenniswerkers bij andere Kenniswerkers binnen 

corporate afdelingen ophaalt, expliciet en deelbaar maakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 1e Lijn manager: zijn de managers die de medewerkers en kenniswerkers dagdagelijks aansturen en voorzien 

van alle middelen, kennis en coaching om hun taken te kunnen voldoen. Zij leiden vooral de non-supervisory 
werknemers en zijn bekend als bureaumanager, sectieleider, foreman, supervisor, enz. 
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3 Het kennisonderzoek: doel en methodiek 
 

Het doel van dit field onderzoek, d.m.v. kwalitatieve bedrijfs-en groepsinterviews 

met de Leiding (=X-generatie) en Kenniswerkers ( =Y-generatie), is in de eerste 

plaats inhoud geven aan de bestaande disconnectie tussen dezelfde Leiding en 

KW’s, zoals ik in de praktijk en in de literatuur heb kunnen vaststellen. In de 

tweede plaats hoe we vanuit het verwachtingspatroon van de jonge Kenniswerker-

Y en Leiding tot een betere samenwerking kunnen komen inzake kennisbeheer en 

–deling. 

 

Er is bewust voor gekozen om de vragen van de 

interviews semi-ongestructureerd op te bouwen. 

Dit om er voor te zorgen dat de jonge Y-genera-

tie Kenniswerker vol aan bod komt en ongecon-

ditioneerd zijn/ haar bevindingen, ervaringen en 

ideeën tot nieuwe samenwerkingsvormen kan 

ventileren. 

 

Het risico dat daardoor aan een aantal regels van 

de wetenschappelijk research methodiek wordt 

voorbij gegaan is reëel. Doch dit hoop ik te compenseren door o.a. het Kenniswer-

kersonderzoek bij de Kenniswerkers Y- en later Z-generatie te laten doorlopen, om 

zodoende de hiaten en de nieuwe inzichten, verder te behandelen (zie ook: validiteit 

van het onderzoek) 

 

Daarnaast is het de bedoeling om met een real life case de signalen uit de kwalita-

tieve interviews van het onderzoek praktisch te toetsen en een methodische vertaal-

slag te geven. Dit geeft een extra praktische waarde voor de professional op zoek 

naar een methodiek voor het behandelen van de ‘wicked problems’16  
 

3.1 Welke onderzoeksvragen stel ik? 
 

Het start set van vragen (zie lager) ondergaat in de loop van het onderzoek aanvul-

lende veranderingen op basis van de input van de Kenniswerker (=KW) zelf.  

                                                        
16 Wicked problems wordt beschreven als een complex sociaal-technisch probleem/uitdaging wat moeilijk tot 

onmogelijk op te lossen is met de traditionele management methodieken. Werd door C. West Churchman ( 
Amerikaanse filosoof en Prof Ethiek Berkeley 1913-2004) in Management Science Vol14, No4 in 1967 geïn-
troduceerd. 
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In een zoektocht naar een betere samenwerking en connectie tussen KW en Leiding 

worden de variabelen van strategie, structuur, proces en systemen afgelopen. 

 

3.2 De kernvragen  
 

- Herken je een disconnectie tussen de KW en Leiding ( RvB, RvC, OR)? 

- Kan de samenwerking RvC, RvB en OR hieraan een positieve bijdrage leveren? 

- Beschikt het bedrijf over een Kenniswerkersbeleid en cultuur? 

- Kan de HR-afdeling een rol spelen in en voor Kenniswerking en KW? 

 

3.3 Verdiepende vragen rond kenniswerkersbeleid 
 

- Is er een Kenniswerkersbeleid en -cultuur in de organisatie? 

- Wat is het resultaat van ons KW-beleid tot op de dag van vandaag? 

- Hoe rekruteren we in relatie met ons beleid op Kenniswerking? 

- Hoe toegankelijk is het strategisch proces voor de KW? 

- Hoeveel ruimte is er voor het Kenniswerken of ondernemen? 

- Op welke manier investeren we in onze KW of would-be ondernemers? 

- Is er plaats voor de kennisnetwerkorganisatie? 

- Hoe flexibel is onze organisatie? 

- Hoe wordt aandeelhouderswaarde gecombineerd met faciliterend leiderschap? 

 

3.4 De algemene vragen  
 

- Herkennen we de bezorgdheid van KW i.v.m. de disconnectie met de Leiding 

en OR? 

- Wat vind je ervan? Hoe beleef je het?  

- Hoe wil/kan je het aanpakken? (Command versus Participatief) 

- Hebben RvC, RvB en OR rollen toebedeeld gekregen binnen het Kenniswer-

kers beleid? 

- Hoe kan de samenwerking tussen RvC, RvB en OR hierin helpen?  

- Draagt de overlegstructuur tussen RvC en RvB en OR voldoende bij om de be-

trokkenheid van de KW te bestendigen? 

- Zijn er ook formele aanpassingen in de overlegstructuren noodzakelijk, om de 

samenwerking tussen RvC, RvB, OR en de KW op een hoger plan te krijgen? 
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3.5 De ingezette onderzoeksmethoden  
 

3.5.1  De kwalitatieve bedrijfssurvey  
 

We maken gebruik van bedrijfssurvey, waar we d.m.v. kwalitatief onderzoek i.e.: in-

terviews met Leiding (RvB-lid en/of RvC-lid en/of OR-lid), 1-2 KW’s (R&D of pro-

ductieafdeling) en hun 1elijnmanager. Deze laatste groep wordt meegenomen om na 

te gaan in hoeverre zij een onderscheidende en steunende rol hebben naar de KW’s 

toe. 

 

3.5.2 De kwalitatieve groepssurvey  
 

Naast de bedrijfssurvey worden er ook groepsinterviews (3-4 pers) opgezet met Y-

KW’s uit de hogere/academische wereld met minimum enkele jaren werkervaring 

om te toetsen in hoeverre zij hun meningen onderling delen en in hoeverre er buiten 

het bedrijf en in vertrouwde alumnihoek andere meningen en/of stellingen ontstaan.  

 

3.5.3 Een real life case: interne/externe kennisoverdracht  
 

Organisaties worden meer en meer geconfronteerd met complexere producten en 

diensten die meer kennis en flexibele processen/kenniswerkers vergen.  

In een projectopdracht binnen een landelijk actief dienstenbedrijf wordt er in het 

teken van een toenemende kwalitatieve vraag gekeken hoe er hier met een nieuwe 

kennis en (proces)inrichting met passend Kenniswerkersprofiel aan tegemoet geko-

men kan worden (zie hoofdstuk 4). 

 

De huidige aansturing, het ploegensysteem, ontbrekende en/of lange theoretische 

opleidingen, vergrijzing, kennis verdeelde systemen bemoeilijken vaak een effectief 

gebruik en inzet van kennis binnen de organisatie. 

 

Aan de hand van deze real life case worden KW’s van verschillende generaties en 

disciplines samengebracht om een versnelde kennisoverdracht tot stand te brengen. 

Kennis is nodig om binnen een nieuwe werkplaats efficiënter complexere opdrachten 

aan te pakken.  

 

De jonge KW worden hiervoor d.m.v. snellere en efficiëntere opleidingstrajecten op 

een hoger kennisniveau getild. KW worden onder andere d.m.v. digitale kennisdra-

gers ondersteund in een nieuwe cultuur van een vrije kennisdeling.  
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Deze kennisdragers worden aangestuurd door ERP gestuurde werkopdrachten die 

zorgen voor een functionele link met de interne logistiek  

(productieplanning, magazijn, engineering, facturatie, ) en worden gedreven door de 

KW zelf die de praktische kennis vastleggen, opbouwen en delen met interne en 

externe partners. 

 

3.6 De validiteit/waarde van het onderzoek 
 

De waarde van het onderzoek zit hem niet in de kwantiteit maar in de kwaliteit van 

de interviews met 3 beursgenoteerde productiebedrijven (=15 interviews) en 3 

groepsinterviews (3-4 KW’s/Y-gen) waar leiding (RvB, RvC, OR/X-gen) en KW’S 

uitvoerig aan het woord kwamen over hoe zij de (dis)connectie zien en op welke 

manier deze geoptimaliseerd kan worden.  

 

Wanneer we het over de validiteit van dit onderzoek hebben, i.e. de wijze van vraag-

stelling, de definiëring van KW, de representatieve aantallen binnen het bedrijf en de 

bedrijven in totaliteit dan kan er heel wat afgedongen worden op de ‘wetenschappe-

lijke onderbouw’. 

 

Het doel is niet zozeer een wetenschappelijk niveau te bereiken maar eerder om 

bruikbare getoetste adviezen te formuleren gericht op een optimalere samenwerking 

tussen 2 zeer verschillende generaties in tijden van sterke vergrijzing. 
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4 Disconnectie tussen leiding en Y generatie kenniswerkers 
 

4.1 Leiding en Kenniswerkers (h)erkennen beiden een disconnectie  
 

Wanneer we eerst de gegevens van de leiding doornemen vallen ons volgende zaken 

op: 

De Leiding (h)erkent de disconnectie met de 

KW, het belang van de KW en het vergrij-

zingsfenomeen. Desondanks beschikt de 

Leiding ( RvC, OR en RvB) nog niet over 

een duidelijk beleid met aangepaste PZ-sys-

temen en processen. Oorzakelijk wijst de 

Leiding zelf de volgende punten aan, die we 

ook bij de KW terugvinden: 

 

 

- Een ‘alignment’17 inzake missie, visie die ophoudt bij het 2de niveau en die in 

enkele gevallen dankzij de speciale inzet van het 1e Lijnmanagement wordt 

doorgezet tot op KW’s niveau.  

- Veranderingen die voorgekookt zonder overleg en medewerking van de KW 

door de Directie worden doorgedrukt. 

- Een gebrek aan loyaliteit, respect en eerlijkheid tijdens diezelfde veranderingen 

naar de KW toe.  

- Een ontbrekend KW-begrip, -beleid en recruitmentsysteem. 

 

4.1.1 De oorzaken en correctieve maatregelen van de Leiding  
 

Als de Leiding dan specifiek ingaat op de uit te voeren correctieve maatregelen dan 

komen de volgende ideeën naar voren: 

- Het definiëren van een duidelijk en transparant KW-beleid en strategie onder-

schreven door alle stakeholders (=alignment). Een KW-beleid dat aangeeft dat 

kennisdeling key is voor de core business en KW’s, wat zowel door de Senior  

als door de Next generatie KW’s als een vaste verantwoordelijkheid en taak 

dient beschouwd te worden. En dat het Management hier ook de tijd en ruimte 

voor beschikbaar stelt zodat kennis snel en efficiënt in verschillende vormen 

(e.g. opleidingen) zijn weg kan vinden naar alle interne Kennisgebruikers. 

                                                        
17 Alignment: oplijnen, gelijkrichten. ‘Act of aligning the parts of a device or strategy in relation to each other’. 
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- Deze instelling past bij de nieuwe generatie Y-Kenniswerkers die momenteel 

alle afdelingen binnenstromen. Een generatie Y, en later Z, die snel toegang wil 

krijgen tot kennis en deze ook meteen wil inzetten a.d.h.v. technische uitdagin-

gen. De Leiding ziet dat het mogen inbrengen van ervaringen en noden van cru-

ciaal belang is om deze Y-generatie en ook de huidige generatie X te boeien en 

zo ook langer te kunnen binden. Dat dit onder de begeleiding en i.s.m. de lijn en 

HR dient te gebeuren is wel de wens van de Leiding. 

 

- Het Bestuur beseft dat zij een meer communicatieve rol kan en dient te spelen 

inzake het toelichten van missie, visie, doelstellingen incl. het ondersteunen van 

het daaraan verbonden ‘failure-verwerking’. Deze laatste wordt vaak onterecht 

bij het 1e lijnmanagement ondergebracht, wat niet altijd over de management-

vaardigheden beschikt om de KW hierin op te vangen.  

 

- In de Toezichthoudende rol, ziet het Bestuur ook mogelijkheden voor het RvC 

en de OR, om meer zijn kennis en ervaring in de vorm van adviezen in te bren-

gen en te delen zonder dat de bekende rollen en verantwoordelijkheden hierin 

hoeven geschaad te worden. 

 

- In de gesprekken is de rol van de z.g. ‘operationele’ Commissaris ingebracht. 

Een Commissaris die zijn weg kent in alle afdelingen en zich niet enkel door ba-

lans/winst- en verliesrekening maar ook door de KW’s laat informeren, levert 

volgens de Leiding bruikbare adviezen op in de werkrelatie Commissaris/ Be-

stuurder.  

 

- De X-gen Directie ziet, in een volatielere marktomgeving, ook de voordelen in 

om de sterk hiërarchische structuur om te buigen tot een meer flexibele net-

werkstructuur met een gezonde graad aan ‘delegation of command’18 

De hightech bedrijven hebben hierin al een structurele vertaalslag doorgevoerd 

en hanteren een projectstructuur waar de KW zelf i.s.m. zijn projectcollega’s ini-

tiatieven kan nemen om tot de gewenste kennisdoorbraken te komen.  

 

De netwerkstructuur met gedoseerde lijn aansturing en op-maat-staf-ondersteu-

ning heeft zijn waarde in de High Tech bewezen en is ook inzetbaar in de pro-

ductie- en dienstenbedrijven. 

                                                        
18 Delegation of command: Bismarck delegeerde specifiek omlijnde opdrachten incl. het bevel aan zijn gene-

raals om zo makkelijker overzicht op het slagveld te houden wat resulteerde in successen tegen Napoleon III 
in de slag bij Sedan. 
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In de gesprekken wordt aangegeven dat het voor zich spreekt dat dit geleidelijk 

dient te gebeuren en daar waar de KW’s over een passende ondernemingsgeest 

beschikken. Iets wat op zijn beurt weer gestimuleerd dient te worden. (zie lager 

2) 

 

- Het meer centraal plaatsen en beter opleiden van de 1e Lijnmanager in het be-

heer en omgaan met Kennis(werkers), die soms als enige nog een volle vertrou-

wensrol geniet bij de KW lijkt erg voor de hand te liggen. Hij/zij dient meer 

vertrouwd te worden gemaakt met waar en hoe de informatie, kennis en midde-

len binnen de organisatie gevonden kunnen worden. En hoe d.m.v. passende 

managementvaardigheden de 1e Lijnmanager zijn team beter betrokken kan 

houden om o.a. actief deel te nemen aan interne veranderings-trajecten die tot 

betere werking en prestaties kunnen leiden (zie lager 3) 

 

- De ondersteunende HR-systemen, i.e. assessment, beoordeling en ontwikkeling 

( van entree tot exit) dienen beter afgestemd te worden op de huidige behoeften 

en de beschikbaarheid van de nieuwe generatie Kenniswerkers. Ook komt de 

traditionele HR-rol en verantwoordelijkheden onder spanning te staan. Er ont-

staan nieuwe uitdagingen voor de HR-manager en zijn team. (zie lager 4) 

 

- Er ontstaat de behoefte om de beschikbare, benodigde en ontbrekende kennis 

in het kader van de vergrijzing in kaart te brengen. Om zo een passende kennis-

deling en -overdrachtssysteem i.s.m. interne/externe Kenniswerkers te ontwik-

kelen (cfr. Meister und Geselle) – zie lager 5)  

 

Met de externe Kenniswerkers worden er strategische allianties of co-creaties19 

belegd om de technologische evoluties te kunnen blijven volgen en zo in de markt 

een proactieve rol te blijven spelen.  

 

4.1.2 De Kenniswerker brengt zijn accenten aan 
  

De generatie Next Kenniswerkers onderschrijven de voorafgaande vaststellingen 

en passende acties. Zij brengen wel een aantal extra accenten aan: 

 

                                                        
19 Co-creatie: werd eerst gebruikt door Barbara Max Hubbard. (1929 US auteur en spreker ) Begrip dat in de 

marketingwereld wordt gehanteerd om d.m.v. interactieve productontwikkeling consumenten in staat te 
stellen om bij te dragen aan de ontwikkeling van een product of dienst. 
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- Meer betrokken worden en actief kunnen deelnemen in de strategische keuzes 

en de daaraan verbonden veranderingen binnen de organisatie.  

Dit houdt in dat de nieuwe generatie-Y graag meer voeling wil met hen die er 

over gaan en vandaar ook worstelt met de strategische werkwijze van de multi-

nationale onderneming die minder makkelijk inzicht geeft in zijn keuzes en rich-

ting. Vandaar dat de MKB ondernemer erg in trek geraakt bij de Y-gen KW 

vanwege het dagelijkse directe contact en samenwerking met de Leiding. Een re-

den voor de grotere ondernemingen om de decentralisatie in eigen organisatie 

weer in te zetten en/of participaties te nemen in de kleinere en bewegelijke on-

dernemingen?  

- Een managementstijl die weet om te gaan met de vereiste ondernemers- en crea-

tieve ruimte in een plattere en toegankelijke netwerkorganisatie. Een stijl die 

meer coaching- dan aansturingsvaardigheden van de 1e Lijnmanager vergt.  

- De slagkracht en bewegingsruimte van de 1e Lijnmanager te vergroten om de 

jonge KW d.m.v. beschikbare resources en kennis beter te coachen in hun groei 

en ontwikkeling binnen de organisatie. 

- Toegang tot alle beschikbare interne en externe kennis zonder enige beperking. 

Bijna een vanzelfsprekendheid voor de nieuwe generatie KW die een organisatie 

zonder vrije kennisdeling als dysfunctioneel beschouwen. En waardoor ze in 

hun werk niet tot de treffende resultaten en/of doorbraken kunnen komen.  

- De actieve bijdrage van RvC en OR in een projectomgeving 

De jonge Kenniswerker beschouwt de Commissaris en de OR-voorzitter van 

het bedrijf ook als KW’s met heel wat ervaring in hoe de groei van een organisa-

tie kan bespoedigd maar ook gedwarsboomd kan worden. In het 

kader van de netwerkorganisatie waar de flexibiliteit van werkproces en proces-

medewerkers dienen toe te nemen, verwacht de KW een medewerking en bij-

drage van beide spelers.  

- De ondersteuning van HR of PZ in de ontwikkeling en groei van de jonge KW, 

dit door het creëren van afdelings- en bedrijfsoverstijgende ontwikkeltrajecten. 

Een uitdaging waar HR dient bevrijd te worden van zijn traditionele administra-

tieve taken en ook de uitdaging aangaat als makelaar en co-creator in kennis-

werk. 
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4.2 Y-generatie heeft geen vertrouwen in oude hiërarchische model  
 

De Next Generatie KW han-

delt naar zijn profiel. Het 

oude hiërarchische model en 

bijbehorende traditionele ma-

nagementstijl wordt vaak als 

louter dysfunctioneel be-

schouwd. Deze KW is prag-

matisch en streeft naar een 

platte, overzichtelijke organi-

satie waar hij/zij dankzij 

ruimte en flexibiliteit snel kan 

schakelen met zijn collega 

KW’s.  

 

De relatie tussen leiding ( RvB, RvC, OR ) en KW wordt in vele medewerkers tevre-

denheidsonderzoeken (=MTO) als afstandelijk, vluchtig en oppervlakkig beleefd. 

Het oude hiërarchische samenwerkingsmodel ligt volgens de KW hier aan ten grond-

slag. De KW stelt vooral vertrouwen in zijn directe 1e Lijnmanager die hem/haar 

dagelijks opvangt en van de nodige resources voorziet. 

De KW toetst de concrete bijdrages/rol van OR, RvC, RvB en HR en beschouwt ze 

als onvoldoende, niet zichtbaar genoeg of als niet te plaatsen. 

 

4.3 Kenniswerkers,1e Lijnmanagement zien de rol HR/PZ veranderen  
 

De huidige rol van de PZ of HR afdeling wordt door de KW en 1e Lijnmanagement 

als achterhaald en in sommige gevallen als dysfunctioneel beschouwd.  

De traditionele vertragende personele administratieve processen en procedures die-

nen plaats te maken voor de op maat opvang en begeleiding tot een snellere produc-

tieve inzetbaarheid. 

 

De HR administrator dient een transformatie tot HR-professional te ondergaan, die 

instaat voor o.a. het opzetten van op maat ontwikkeltrajecten, het intern en extern 

makelaarschap. Voor dit laatste gaat hij/zij in co-creatie met zijn concullega ‘s om 

gebruik te kunnen maken van een KW-pool systeem waar er voor een gedeelde 

match gezorgd kan worden tussen projectuitdagingen en profiel KW. 
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Diezelfde HR-professional gaat in overleg met de Projectmanagers om na te gaan 

hoe er een passende flexibele schil van KW’s opgebouwd kan worden. Om zo voor 

de komende jaren een match te verzekeren tussen benodigde knowhow en het KW-

korps (=strategische work force planning20). 

 

Ook confronteert de HR-manager de leiding met nieuwe samenwerkingsmodellen 

waar de (Top)Manager van morgen meer rollen combineert en vaker in de meewer-

kende modus terecht komt. (cfr zorg: de Manager draait diensten mee in geval van 

een tekort aan zorgverleners).  

 

HR bouwt i.s.m. het 1e Lijnmanagement van de productie- en (kennis)afdelingen 

kennisnetwerken om de kennisdeling en -overdracht tussen verschillende kenniser-

varingsniveaus te verzekeren. De oorspronkelijke Meister und Gesell concepten krij-

gen tijd en ruimte om de kennis sneller en op het juiste gebruiksmoment in te zetten. 

De traditionele kenniskasten maken plaats voor de kennisnetwerken met interne/ 

externe partners, die ondersteunt worden door sociale en technische media toegan-

kelijk voor álle KW. Senior KW’s worden gestimuleerd door hun prestatieplan en 

incentives om hun kennis dagelijks te delen on-the-job. 

 

4.4 De Leiding en Kenniswerkers willen een kennisbeleid.  
 

In het onderzoek geeft de Leiding en KW aan behoefte te hebben aan een kennisbe-

leid op maat. Hiervoor dient de beschikbare en benodigde kennis van iedere afdeling 

in kaart gebracht te worden om vast te stellen waar er kennistekorten of gaps (incl. 

vergrijzing) zijn en hoe deze op welke termijn dienen ingevuld te worden. In de case 

(zie hoofdstuk 4) zien we een voorbeeld hoe het Management en KW hier tezamen 

een praktische invulling aan geven. 

 

                                                        
20 Strategische work force planning is een proces dat de organisatie ondersteunt in het definiëren en vertalen 

van hun 5 jaren plan in een jaar na jaar actieplan om de kritische en kern jobs te verzekeren, toekomstige 
vaardigheden en competenties te identificeren en het wervingsproces hierop af te stemmen. 
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De Leiding geeft aan d.m.v. de strate-

gische workforce planning inzichten 

te krijgen welke werkprocessen, jobs 

en vaardigheden van strategisch be-

lang zijn. Het valt op dat naast de top-

down perceptie de bottom-up inzich-

ten niet altijd gekend zijn. De KW’s 

geven aan te kunnen bijdragen in de 

volledige beeldvorming van de be-

schikbare kennis en aanpak van de 

kennisgaps. 

 
De aanpassing of uitbreiding van de organisatie met een kennisdelingsstructuur en -
systeem om KW tot een hogere productiviteit te brengen, is een oefening die op 
support van Leiding, HR en KW’s kan rekenen. De organisatie wordt meer Agile21 

of wendbaarder om met de complicerende markt en opdrachten te kunnen omgaan.  
 
De KW’s van een hoog technologisch bedrijf dat moet werken met nieuwe techno-
logische toepassingen geven aan een veel hogere wendbaarheids-coëfficiënt van ken-
nis en competenties nodig te hebben. Deze technologisch hoogwaardige bedrijven, 
zoals Shell, FEI, Linde laten zien dat het dan gaat om mensen in zowel vaste dienst, 
mensen met een tijdelijke aanstelling, zelfstandige professionals en contracten met 
gespecialiseerde bedrijven (die zelf ook weer gebruik maken van zelfstandige profes-
sionals). Een voorbeeld van de netwerkeconomie waar wij nu deel van uit maken.22 
 

                                                        
21 De agile organisatie: Agility, wendbaarheid of aanpassingsvermogen. Hierbij kunnen zes componenten be-

noemd worden; responsiviteit (het zien en er gevolg aan durven geven), veelzijdigheid, flexibiliteit, rekbaar-
heid, innovatief en aanpassingsvermogen. Er is sprake van synergie en interactie tussen deze componenten 

22 Leo Witvliet – De wendbare organisatie. 
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5 Het Kennisnetwerk als aanvullende samenwerkingsvorm?  
 

Het onderzoek gaf naast de disconnectie tussen Management en Kenniswerkers ook 

het wantrouwen aan van de Y-gen t.a.v. het oude samenwerkingsmodel en de nood 

voor een actievere HR-rol in een beter gedeeld kennisbeleid en kennisflexibilisering.  

 

Als reflective practitioner heb ik gekozen om met een real life case23 concreet in te 

gaan op de signalen van zowel Leiding als KW’s i.v.m. een ‘nieuwe manier van ken-

nisdeling’ om zo de samenwerking tussen beide partijen te verbeteren en discon-

nectie te doen afnemen.  

 

Voor de ontwikkeling van een nieuwe manier van samenwerken, baseer ik mij ener-

zijds op bestaande procesmethodologie, die a.d.h.v. deze case samen met alle be-

trokken partijen wordt aangepast om tot een op maat vorm van kennis (samen)wer-

king te komen.  

 

We gebruiken een ‘wicked’ opdracht, i.e. een complexe storing binnen een deelsys-

teem van een transportserie die door een dienstverlenende organisatie wordt onder-

houden en al geruime tijd geen echte oplossing heeft gekregen en steeds maar blijft 

terugkeren. Een opdracht waar de traditionele projectaanpak, i.e. procesverbete-

ringsmodel niet voor een doorbraak heeft kunnen zorgen vanwege ontbrekende 

kennis op verschillende vlakken. Wat voor belangrijke storingen en kosten binnen 

productie en dienstenapparaat heeft gezorgd.  

 

5.1 Situering van de real life klantcase  
 
De dienstenorganisatie waar de case zich afspeelt, is erg afhankelijk van de snel evo-
luerende technologie die vooral binnen de onderhoudsactiviteiten voelbaar is. Het 
product dat zij voor hun klant onderhouden is in de voorbije 20 jaar geëvolueerd van 
een transparant mechanisch tot een complex mechatronisch en gedigitaliseerd sys-
teem. 
 
In de voorbije jaren heeft de Technische afdeling getracht om alle technische veran-
deringen en evoluties van ieder deelsysteem per transportserie vast te leggen en be-
schikbaar te stellen aan de interne gebruikers van zowel het Centrale Service Center 
(=CSC) als van de Regionaal Service Centers (=RSC). 

                                                        
23 Dienstverlener - ±3000 FTE -actief in het herstel en onderhoud van verschillende transportseries en hun deel-

systemen. Namen van afdelingen en personen werden vanwege vertrouwelijkheidsredenen geanonimiseerd. 
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Belangrijke jaarlijkse investeringen in vastlegging, opleiding en kwaliteitsbewaking, 
kunnen niet voorkomen dat deze organisatie geconfronteerd wordt met kennisgaps 
in belangrijke deelsystemen van een belangrijke te onderhouden transportserie.  
 
Het Centrale Service Bedrijf (CSC) wordt daarbij te zwaar belast met allerlei type 
herstel- en serviceopdrachten voor verschillende deelsystemen van verschillende 
transportseries. Bovendien neemt de vraag en de technische complexiteit van de op-
drachten toe en geven de klanten aan zich zorgen te maken op het vlak van tijdige 
oplevering en prijs/kwaliteitsverhoudingen. Derhalve beslist het Management dat 
het RSC het CSC dient te ontlasten t.a.v. belangrijke onderhouds- en hersteltaken 
voor verschillende deelsystemen. 
 
Bovendien wordt er aangetoond dat zowel de CSC als RSC met een sterk toene-
mende vergrijzing te kampen hebben en het kennisniveau van de doorsnee S&O  
( =Storing en Onderhoud) monteur op de RSC op een te laag niveau ligt, wat het 
Management er toe brengt om meer gericht te investeren in het kennisniveau van de 
S&O-monteur.  
 
Oorspronkelijke achterstanden in opleiding van de S&O monteurs en de vastlegging 
van de bestaande kennis omtrent de snel evoluerende deelsystemen van de verschil-
lende transportseries creëert een extra horde om snel tot een high performing S&O 
team te komen.  
 
Daarnaast heeft de externe ontwikkelaar 
van opleidingsmodules voor de S&O 
monteurs problemen in het tijdig aanle-
veren van gecombineerde theoretische 
en praktische deelsysteemopleidingen. 
De wachttijden lopen op van 6-8 naar 8-
12 maanden. De oorzaak zit hem vooral 
in de toenemende complexiteit en de snel 
opeenvolgende technische veranderin-
gen van de deelsystemen. 
  
Gezien de forse recente investering in de upgrade van de RSC’s maakt zowel de klant 
als de controlerende engineering afdeling duidelijk dat los van de tijdsdruk de kwali-
teit van Service en Onderhoud omhoog moet.  
 
Engineering is verantwoordelijk voor een technisch verantwoorde S&O afhandeling 
en eindkwaliteit en voert een nieuw kwalificatie systeem in voor S&O monteurs. Een 
systeem dat aangeeft wat een monteur precies in theorie en praktijk moet kennen en 
kunnen alvorens hij toestemming krijgt om aan bepaalde S&O opdrachten te mogen 
werken. 
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Het jaarlijkse opleidingsplan van het RSC voor zijn S&O monteurs toont aan dat er 
gezien de opleidingsachterstanden niet meer verder op de traditionele manier kan 
worden opgeleid. Er moet gezocht worden naar een vorm van kennisdeling die de 
kennis van de verschillende deelsystemen tijdens het werk en op de RSC aan de 
nieuwe generatie Kenniswerkers kan overdragen.  
Dit wordt weliswaar volgens de gangbare veiligheids- en kwaliteitsregels opgelegd 
door overheid en interne veiligheid- en kwaliteitsdienst. 
 
In de case bestaat er reeds een informele kenniswerking en -deling onder de Senior 
X-gen-monteurs van het centraal (CSC) en regionaal (RSC) servicecenter. Zo orga-
niseren de Senior Kenniswerkers van het CSC op eigen initiatief kennismakingsin-
structies waarin zij hun Senior collega’s van het CSC maar ook van het RSC uitnodi-
gen om kennis en ervaringen te delen. Dit informeel traject wordt erg op prijs gesteld 
door betrokken Kenniswerkers en de CSC Senior Kenniswerkers vinden hierdoor 
met de Senior-X-gen en ‘dedicated’ Y-gen-monteurs van het RSC makkelijk aanslui-
ting. Ook blijken deze laatsten over al heel wat praktische en bruikbare kennis te 
beschikken als het gaat over die deelsystemen die voor heel wat rework of Extra 
Herstel Werkzaamheden” (=EHW) zorgen. Vandaar benadrukt het Management dat 
de kenniswerking en –deling een meer formeel karakter dient te krijgen.  
 
Er is een sterke motivatie en bereidwilligheid onder zowel de Senior en Junior (Y-
gen) van CSC als van RSC monteurs om mee te werken aan de ontwikkeling van 
formele opleidingsmodules, om zo het kennisniveau van de X- en vooral de Y-gen 
monteurs binnen het nieuwe RSC op een hoger niveau te tillen. 

 

5.2 De uitdaging: de traditionele projectmethodiek blijkt ontoereikend  
 
De combinatie van de verschillende type technische, organisatorische en sociale uit-
dagingen zorgen voor een ‘wicked’-situatie waar de betrokkenen uit verschillende 
organisatieafdelingen en disciplines met een traditionele procesaanpak niet meer uit-
komen.  
 
Het dilemma hier was, hoe kun je in een strak hiërarchische en traditioneel gestuurde 
projectmethodiek ruimte maken voor een kortere en snellere kennisoverbrugging?. 

Een aanpak die een andere commu-
nicatie en samenwerking vergt onder 
de betrokken entiteiten en Leiding-
gevende functies. De bekende tijds- 
en financiële druk dwingt de direct 
betrokken stakeholders om de ver-
nieuwing een kans te geven. De 
jonge generatie storing- en onder-

houdsmonteur in het RSC wil de wicked uitdaging of complexe storing op korte 
termijn kwalitatief kunnen afhandelen.  
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In deze case ligt de uitdaging vooral in het samenbrengen van de over de organisatie 
verdeelde en ‘verborgen’ kennis.24  
 
De vergrijzingsfactor in deze organisatie is ±30%25 en stijgende in de komende 3-5 
jaar wat extra druk zet om de proceskennis van de Senior Kenniswerker tijdig over 
te brengen naar de jonge Kenniswerker en storingsmonteur.  
 
De Senior KW’s spelen een belangrijke rol in het identificeren van dé cruciale kennis 
binnen het primair herstel/serviceproces om tot de oplevering van een kwalitatief 
product of dienst te komen.  
Cruciale kennis is hier maar deels vastgelegd wat tot kennisgaps heeft geleid en jonge 
monteurs verhindert om complexe herstelwerkzaamheden binnen het RSC goed af 
te handelen. Oorzaak hiervan wordt toegeschreven aan zowel de te snel evoluerende 
technologie en kennis als een te stringent kennisbeheersysteem waar de Kenniswer-
kers niet de vereiste flexibiliteit vinden in toegang en gebruik.  
 
In het opzoeken en kwalitatief invullen van de kennisgaps merken we, naarmate we 
in de case vorderen, dat meerdere partijen, i.e. Engineering, Planning, ICT, Kwaliteit, 
Opleiding, PZ, en Management belang hebben en dienen te worden betrokken bij 
een degelijke implementatie en verankering.  
 
Mooi in deze case is dat ook de traditionele manier van opleiden wordt omgegooid 
tot een sneller en goedkoper kennistransfersysteem. Zo ligt de ontwikkelingstijd van 
een opleidingsmodule voor de jonge Kenniswerkers in grote organisaties vaak in de 
omgeving van 8-12 maanden, terwijl de daaraan verbonden product/diensten tech-
nologie een kortere verandercyclus kent.  
De (kennis) flexibiliteit van een primair herstel/onderhoudsproces wordt dan ook 
gemeten a.d.h.v. de snelheid waarmee de beschikbare kennis door de betrokken Ken-
niswerker daadwerkelijk wordt toegepast. 
 
Deze kennisflexibiliteit is afhankelijk van een regelmatige updating die het primair 
proces krijgt van het intern kennisinformatiesysteem ondersteunt door het 1e Lijns-
management. Wanneer dit uitblijft, ontstaan er vanzelfsprekend kennisgaps en infor-
mele werkprocedures en/of kennisdragers (zakboekjes) die een formele kennisdeling 
sterk bemoeilijken. 
 
In deze case stellen het Management en de leidinggevende Engineers vast dat het 
‘Kennisnetwerk’ een onwerkbare werkdruk in het CSC wegwerkt door een versnelde 
kennistransfer naar de jongere generatie van het vernieuwde RSC. Additionele spin-
off is dat het budget voor extern ontwikkelde opleidingsmodules sterk kan worden 
teruggedraaid. 

                                                        
24 In ‘mobilising invisible assets (1987)’ schreef Hiroyuki Itami Prof Univ Washington al over het mobiliseren van 

mensen en hun creatieve kennis. 
25 Het succes van de vergrijzing –TNO-2011. 
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5.3 De kennisflexmethodiek in grote lijnen  
 
Kennisdeling kan zowel in de ondersteunende als primaire processen plaatsvinden 
en komt finaal ten goede van de eindproducten of –diensten. Kennis dient zich daar 
in optima forma te bevinden, beschikbaar en deelbaar.  
 
Aan de hand van 5 onderstaande fasen, waar nodig ondersteund door een stapsge-
wijze methodiek, wordt de beschikbare kennis van de geselecteerde werkomgeving 
in kaart28 gebracht en op het gewenste Soll-niveau gebracht en gedeeld.  

 

5.3.1 A. De oriëntatiefase 
 

Management en kenniswerkers oriënteren zich op over de huidige en gewenste ken-
nisstatus binnen de organisatie en een eerste te behandelen kennisvraagstuk.  
 

- Methodisch kan dit ondersteund worden d.m.v. een kennisassessment (zie figuur 
kennisflexmethodiek stap 1 - pag. 56) en overleg over het gewenste kennisniveau 
om tot een passend kennisbeleid te komen (zie figuur kennisflexmethodiek stap 
2 - pag. 56).  

- Het doel hiervan is in de eerste plaats dat Management en Kenniswerkers tot een 
gezamenlijk inzicht en consensus komen over het te volgen kennisbeleid en de 
nodige te behandelen Kennisvraagstukken.  

 

5.3.2 B. De inventarisatiefase 
 
Voor een gezamenlijk gekozen 
Kennisthema, kan d.m.v. een 
Kenniskaart26 (zie figuur) de be-
schikbare- (i.e. benutte/onder-
benutte) en niet beschikbare 
kennis geïnventariseerd worden. 
 

- Methodisch wordt enerzijds 
het op te zetten Kennisnet-
werk voor het geselecteerde 
kennisthema vorm gegeven. 
Anderzijds geven de Kennis-
werkers aan welk doel zij na-

                                                        
26 De Kenniskaart wordt i.s.m. de KW’s opgesteld en inventariseert de status van de beschikbare en de aan te 

vullen kennis. 

1 2 3

KENNISSTATUS Asset Management (AM) DEELS TOELICHTING (& ACTIES)

1 Is er een (kennis)beleid voor AM binnen het Regio? 1 1 3 2 3 AM-beleid is niet op de werkvloer bekend. 

2 Zijn de AM-kenniswerkers (=bezitters van cruciale werkkennis)  bekend binnen Regio?
1 2 2 3 3

Beschikken over 10-14 Adv AM?. Met de reorganisatie zijn er veel nieuwe 

mensen afgevallen/bijgekomen

3  Is er formeel overleg om AM-kennis met elkaar op het Regio te delen? 1 1 3 3 3 Er zijn wel wat informele initiatieven maar de deling stopt bij de Sr.Adviseurs

4 Wordt AM-kennis op een bereikbare plek voor alle gebruikers verankerd? 2 1 3 3 2 Moet voor het grote deel nog opgezet worden 

5 Vergrijzing AM-kennis op het Regio onder controle?
2 3 2 3 3

Gemiddelde leefdtijd van Techn. Adv. ligt rond 50-55j! Kennis dreigt op korte 

termijn de deur uit te lopen( VUT!). Behoefte om dit in kaart te brengen. 

6 Wordt AM-kennisdeling pro-actief gestimuleerd?
1 1 3 2 2

Tijdens het werk wordt er kennis gedeeld. We kopen externe kennis in die we 

niet met iedereen delen. De stimulans en ondersteuning ontbreekt

7 Zijn onderhoudsprocessen vrij van kennisgaps?
2 2 3 3 3

Er zijn nog aardig wat niet invulbare vacatures. Door reorganisaties verliezen 

we kennis-werkers die naar andere plekken gaan ( Expliciet->Tacit). 

8  Is er ruimte voor ontwikkeling van nieuwe onderhoudsconcepten? 1 1 1 2 2 Ruimte wordt wel gegeven. Maar de tijd ontbreekt

9  Is er een methode voor AM-kennisontwikkeling en -deling? (Binnen/Buiten Regio?)
1 2 2 2 3

Er zijn wel initiatieven maar die stranden vanwege wantrouwen of 

ontbrekende ondersteuning in overleg. 

10 Zijn de primaire onderhoudsprocessen bekend bij het Regio? 1 1 2 2 1 Hebben geen consensus op wat nu als primair dient beschouwd te worden.

ALGEMENE KENNISSTATUS PAM DEELS TOELICHTING (& ACTIES)

1  Is PAM bekend als thema in de Regio?
1 2 2 ∂ 2

Direct betrokkenen kennen het vanwege de recente landelijke introductie. Nog 

geen gemeen goed voor alle niveaus 

2 Zijn er al implementatieacties ingezet? Welke? Status? 2 2 3 ∂ 2 Er is al een routekaart uitgewerkt. Nog geen echte implementatie

3 Heb je de leidraad PAM gelezen? Vragen? 3 2 3 1 2 Onbekend. Heb al doorgenomen

4  Leidraad ICT-P gelezen? Vragen? 3 2 3 1 2 Onbekend. Heb al doorgenomen

5 Al met andere regio's overleg/uitwisseling gehad? 2 2 2 2 3 Selectief onderhoud/ in combinatie met regulier overleg

TECHNISCHE KENNISSTATUS PAM IMPLICIET TOELICHTING (& ACTIES)

1 Heb je de kennis beschikbaar voor een goede omschrijving per installatie? (Welke?)
1 2 2 2 2

Kennis nog in oude vorm beschikbaar. Te weinig overzicht van het geheel. 

Deel info/kennis ontbreekt

2  Is er grip op de functiekennis van de geselecteerde installaties?
2 2 3 2 2

Sommige kennis is vertrokken..Deels beschreven deels in hoofden.We 

beschikken over veel onbeschreven installaties.

3  Is de kennis er ivm de functieeisen van de installaties? 2 2 3 2 2 Sommige installaties zijn nog vrij nieuw. Veel onbeschreven 

4 Heb je de kennis voor goede decompositie per object conform de norm? 
2 2 3 2 2

Potentie is er. Wel de ruimte en tijd maken.Groot deel in Excel. Deels niet 

aanwezig

5 Begrijp je de theoretische kennis achter ICT-P? Weet je wat het betekent? 3 3 2 1 2 In hoofdlijnen bekend. 

6 Beschik je over de technische specialisten met kennis van de installaties? 1 1 2 2 2 We hebben ze wel . Beschikbaarheid!

7 Beschik je over machinekennis, richtlijnen, kaders en arboveiligheid AM-gerelateerd? 1 2 2 2 1 Nog wel een slag te maken.  Geen compleet beeld

8 Is er kennis van reserveonderdelen, hersteltijden voor storingen? 2 1 1 2 2 Deels niet bekend. Niet volledig geregeld? 

9 Weet je welke info onderdelen er nodig zijn om PAM te vullen? 3 3 2 2 2 Eerste ervaringen en algemene kennis

10 Alle info/kennis beschikbaar om met PAM te starten? 1 2 2 2 2 Aan het opzetten

11 Beschik je al kennis over bepaalde PAM-types? 3 3 3 2 2 Nog niet ontwikkeld en beschikbaar

12 Wordt het verband herkend/vastgelegd tussen onderhoud en prestaties van PAM?
3 2 3 2 2

Herkend maar nog in opzet. Stappen zijn al inzichtelijk.Merendeel herkent dit 

nog niet. 

STATUS PAM IMPLEMENTATIE DEELS TOELICHTING (& ACTIES)

1 Beschrijving van de installatie ( Paspoort en eisen) 
3 1 3 1 1

Recentelijk samengekomen en pilot is opgestart(N) . Nog niet opgestart. 

Hopen aan te sluiten met Noord ( Z)

2 Fysieke functionele decompositie in Excel 3 1 3 1 1 Nog geen volledig traject in de regio afgewerkt. 

3 Functies en prestatieeisen uitgewerkt 3 2 3 2 2

4 Prestaties vastgelegd 3 2 3 2 2

5 Uitwerking standaard faalwijze 3 2 3 2 2

6 Standaard onderhoudstaken bepalen(Areaal,Objectkennis, Faalwijze) 3 2 3 2 2

7 Prestatieanalyses ( onderhoudsstatus IST - continu bijhouden) 3 2 3 2 2

8 Gewenst vast en variabel onderhoud vastleggen 3 2 3 2 2

9 Kritische reservedelen en hulpmiddelen bepalen 3 2 3 2 2

10 Eindparagraaf beheerder inbrengen 3 2 3 2 2

11 Referentiedocumenten beschikbaar stellen 3 2 3 2 2

KENNISKAART PAM* REGIO NOORD HOLLAND  ( *Professioneel Asset Management)

Bezorgdheden : Hoe rol te pakken in zo'n korte tijd, Steun van RegioN/Z en 

Ld wordt erg belangrijk. Nood aan coaching en begeleiding, Is er plek voor 

een helpdesk bemand door deskundigen?

NIET AANWEZIG

TACIT EXPLICIET

NIET AANWEZIG
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streven en welke kennis hiervoor dient samengebracht te worden (zie figuur ken-
nisflexmethodiek stap 3-pag. 56). 

- Doel hier is tot een gerichte keuze van Kennisthema, -netwerk en kennis te ko-
men om de kennisdeling en/of -ontwikkeling omtrent een technisch- of organi-
satorisch vraagstuk behandelbaar te maken. 

 

5.3.3 C. De ontwikkelingsfase 
 
De Kenniswerkers ontwikkelen/activeren binnen het Kennisnetwerk de ontbre-
kende en beschikbare kennis in de gewenste vorm en toetsen dit met de gebruikers 
binnen de betrokken werkomgeving. 
 

- Methodisch wordt er gekeken waar en hoe de kennis ontbreekt of niet wordt 
gedeeld (zie figuur kennisflexmethodiek stap 5, 6, 7 – visualiseren, analyse ken-
nisobstructies en redesign) 

- Doel is om tot de ontwikkeling van een werkwijze en te komen die zowel het 
kenniseigenaarschap als deling en ontwikkeling binnen de werkomgeving ver-
beteren. 

 
 
 

5.3.4 D. De implementatiefase 
 

Kenniswerkers en 
Management zorgen 
voor de invoering van 
een verbeterde ma-
nier van kennisdelen 
en –ontwikkelen, incl. 
de ondersteunende 
methoden en tools.  
 

- Methodisch wor-
den de praktische er-
varingen toegelicht 
aan Management en 
gebruikers en doorge-
voerd in de organisa-
tie(zie figuur kennis-
flexmethodiek stap 8, 
9) 

- Doel is de buy-in van alle gebruikers, incl. de introductie en/of bijsturing van de 
‘nieuwe-manier-van kennisdeling’ binnen de werkomgeving. 

 

Welk Kennisbeleid 
gaan we voeren?  

Kennisdeling adhv 
concreet project 

Hoe flex zijn 
we nu ?  

Kenniswerkers en 
proces  in beeld 

Welke kennis 
ontbreekt? 

Kennisaanpak 
en -voorstel 

Overleg en buy-in 
management 

Kennisdeling 
opstarten 

Aantonen toegevoegde 
waarde kennisdeling 

Andere 
afdelingen volgen 

Wat is de IST-
situatie?  
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5.3.5 E. De nazorgfase 
 

Kenniswerkers en Management maken de resultaten van het eerste Kennisnetwerk 
bespreekbaar en zetten aan tot de ontwikkeling van een integraal kennisbeleid. 
 

- Methodisch worden resultaten beoordeeld en een kennisflexbeleid geïnstitutiona-
liseerd (zie figuur kennisflexmethodiek stap 10 – pag. 56).  

- Doel is hier een gezamenlijk ondersteund kennisbeleid op te zetten dat het niveau 
van kennisdeling- en ontwikkeling garandeert en terugval vermijdt 

 

5.4 De Kennisflexindex© en zijn 10 criteria 
 

5.4.1 A. De oriëntatiefase 
 
In deze fase gaan zowel Management als Kenniswerkers een Ist- (=bestaande) als 
een Soll (=gewenste)situatie op vlak van kenniswerking binnen de organisatie vast-
leggen. De Soll-situatie zal in veel gevallen een aanzet geven tot het gewenste ken-
nisbeleid, aanverwante doelen en de eerste corrigerende acties. 
De eerste corrigerende actie kan het opzetten zijn van een proefproject waar men wil 
aantonen dat kennisflexibilisering als methodiek werkt voor een primair productie- 
of dienstenproces onderhevig aan vergrijzing of complexisering.  
 
Aan de hand van 5 fundamentele kennisvragen kan men snel een diagnose of Ist-
situatie stellen hoe beschikbaar of flexibel de kennis is (=kennisflex) in de primaire 
productie- of dienstenprocessen. Belangrijk is dan wel te weten welke processen pri-
mair zijn voor de organisatie. Vaak zijn het die werkprocessen die voor 80% en meer 
aan het bedrijfsresultaat bijdragen. In gesprek met de proceseigenaren (=Kenniswer-
kers) van deze primaire processen, i.e. zij die het primaire proces bemannen, aanstu-
ren, draaiende houden, komt men er snel achter hoe het met de kennisflex is gesteld.  
 

De 5 fundamentele vragen van kennisflexibilisering: 
1. Wat zijn de primaire kennisprocessen binnen onze afdeling of organisatie?  
2. Wat is de status van deze primaire processen? i.e. :  

a. Wie zijn de Kenniswerkers en wat is hun status (vergrijzingsfactor?) 
b. Wat is de status van de vastgelegde of gedeelde kennis (kennisgaps?)  

3. Wat is de gewenste t.o.v. bestaande kennisflexibiliteit binnen het proces? 
4. Wat zijn de gevolgen van huidige vergrijzing en kennisflex binnen het pro-

ces? 
5. Welke acties kunnen Kenniswerkers ondernemen om de kennisflex te verbe-

teren?  
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De 10 criteria 

 

Met de Kennisflexindex© gaan we de kennisflexibiliteit analyseren op basis van 10 
criteria. De toetsing gebeurt i.s.m. de kenniswerkers en Management die de criteria 
a.d.h.v. vragen een score van 1-10 toebedelen. Deze scores worden dan visueel in de 
index geplaatst en vergeleken met een vooropgestelde Soll of gewenste situatie. Deze 
oefening heeft enkel als doel om percepties omtrent de kennisflexstatus onder Ken-
niswerkers en met Management intern bespreekbaar te maken.  
 

1. Het kennisbeleid 
In een bestaand beleid wordt aangegeven hoe er omgegaan dient te worden met 

primaire kennis van 
de organisatie. Ken-
nis en Kenniswer-
kers van de primaire 
processen zijn be-
kend en er wordt ge-
richt geïnvesteerd in 
het onderhoud van 
de kennis van zowel 
Kenniswerkers als de 
onderliggende pri-
maire processen.  

 
 
 

2. De kennisorganisatie 
De bestaande organisatie ondersteunt en faciliteert de Kennisnetwerken binnen 
maar ook buiten de organisatie. Deze laatste d.m.v. co-creaties en i.s.m. de staf-
afdelingen ( Legal, Inkoop, Human Resources, Finance). 
 

3. De Kenniswerkers 
De Kenniswerkers, die voor de toegevoegde waarde binnen de werkprocessen 
zorgen, zijn bekend bij Management en HR en er wordt gericht in hen geïnves-
teerd zowel op vlak van functioneren alsook op ontwikkelingsmogelijkheden.  
 

4. De vergrijzing 
De vergrijzing van Kenniswerkers wordt als ‘wicked’ uitdaging separaat in kaart 
gebracht voor alle primaire en secundaire processen om passende en tijdige com-
penserende acties in te zetten. 
 

De KennisFlexIndex© 
  Hoe wordt de kennisflex binnen/buiten de organisatie ervaren ? 

Vergrijzing 
 (aanpak?) 

Kenniswerkers 

Directie 

Soll 

Kennis Flex Methodiek 
(verbeteringsmodel?)  

Kennisorganisatie 
(netwerk/co-creatie?) 

Primaire processen 
(bekend?) 

Kennisontwikkeling 
(ondersteuning?) 

Kennisdeling 
(ondersteuning?) 

Kennisverankering 
(beschikbaarheid ?) 

Kennisbeleid 
(vast/flex?) 

Kennisgaps 
(aanpak?) © copyright BeMa 

 

	0	

Kenniswerkers 
(bekend?) 

	
10	
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5. De kennisgaps  
Primaire processen worden door de Kenniswerkers regelmatig gescreend op ken-
nis tekorten en worden i.s.m. interne en externe Onderzoek- & Ontwikkeldien-
sten gecompenseerd.  

 
6. De primaire processen  
De primaire processen zijn bekend en worden door passende (kennis) investerin-
gen up-to-date gehouden om te blijven voldoen aan de vraag van de markt, klant 
en Kenniswerker. 
 

7. De kennisverankering 
Kennis wordt op zo’n manier verankerd dat kennis makkelijk toegankelijk is, 
aangevuld en onderhouden kan worden voor alle betrokken Kenniswerkers.  
 

8. De kennisdeling 
Deling van kennis wordt binnen de organisatie proactief door interne en externe 
acties gestimuleerd en ondersteund.  

 
9. De kennisontwikkeling 
Kenniswerkers worden gestimuleerd in de ontwikkeling van proceskennis met 
collega’s binnen en buiten de organisatie. 

 
10. De kennisflexmethodiek 
Een methodiek is beschikbaar voor het onderhoud van de kennis binnen de pri-
maire processen d.m.v. o.a. Kennisnetwerken. 
 

De oriëntatiefase heeft bij de dienstverlenende organisatie er voor gezorgd dat de 
keuze van het eerste kennisproject is gevallen op het primaire onderhouds- en her-
stelproces voor het deelsysteem L(ucht) S(ysteem) 57 van een belangrijke transport-
serie. Een complex systeem dat in de jaren sterk geëvolueerd is en voor heel wat 
Extra Herstel Werkzaamheden (=EHW) heeft gezorgd.  
 
Aan de hand van deze case wordt er gekeken hoe de benodigde kennis voor een 
efficiënter en kwalitatief beter herstel d.m.v. Kennisnetwerking sneller kan worden 
gedeeld en ingezet. Zo wordt kennis in functie van een herstelopdracht meer in real 
life onder Kenniswerkers gedeeld en voor de organisatie ‘toegankelijker’ verankerd.  
Met dit laatste bedoelt de Y-gen Kenniswerker voor alle Kenniswerkers on-site en/of 
on-the-job. Wat impliceert dat bestaande traditionele opleidingsprocessen geflexibi-
liseerd worden. M.a.w. ontdaan worden van onnodig lange ontwikkel-, toegangs- en 
gebruiksprocedures.  
 
Een toegankelijk kennissysteem vereist o.a. dat de oude stijl werkinstructies en be-
schrijvingen een meer visueel en pragmatische stijl aangemeten krijgen. De uitge-
breide theorie maakt plaats voor de op maat essentiële praktijk informatie, die d.m.v. 
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een digitale communicatiedrager (e.g. tablet, smartphone, ) door verschillende Ken-
niswerkers kan worden gedeeld en aangevuld. Een drager, die in tegenstelling tot het 
traditionele Enterprise Resource Planningssysteem toelaat dat alle Stakeholders (incl. 
Storing- & Onderhoudsmonteur) snel en makkelijk toegang krijgen tot alle onder-
steunende documenten voor het efficiënt afwerken van een opdracht. Maar het ook 
toelaat om nieuwe kennis, onderling met de collega’s en de Engineeringafdeling te 
delen via beeld- & tekstverslag, mail en in realtime. 
 

De hoofdspeler en –gebruiker: de Kenniswerker  
 
De verscheidenheid aan Stakeholders betrokken bij het bepalen, delen, opbouwen 
en onderhouden van kennis, verklaart waarom het vaak mis gaat en kennis niet zijn 
weg vindt naar de eigenlijke hoofdgebruiker, i.e. ;“de Kenniswerker”. 
 
Om de core productie/diensten processen te verzekeren van hun noodzakelijke ken-
nis-‘fuel’, dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen kenniseigenaar en ken-
nisbeïnvloeder.  
 
De kenniseigenaar is vaak de Kenniswerker actief binnen een primair proces, die precies 
weet welke kennis er nodig is om een productie- of dienstenproces feilloos te laten 
functioneren. Ook heeft de kenniseigenaar inzicht in de huidige en noodzakelijke 
prestaties van het te behandelen werkproces. 
 
De kennisbeïnvloeder zit meer aan de procedurele kant en beïnvloedt in functie van 
kwaliteit en veiligheid de vorm en het gebruik van kennis. Stafafdelingen zoals o.a.  
 
Juridische zaken, Personeelszaken, Financiën, Kwaliteit, Veiligheid, Opleiding maar 
ook het Management komen vandaar makkelijk in de rol van kennisbeïnvloeder te-
recht.  
 
Terwijl de kenniseigenaren geneigd zijn de kennis vrij van alle restricties binnen het 
werkproces in te schakelen en te delen (=kennisdivergentie), hebben de kennisbeïn-
vloeders eerder de neiging om de toegang tot kennis en de deling ervan te beperken 
(=kennisconvergentie). Door middel van kennisflexibilisering kan er een balans ge-
vonden worden, die zowel de kennisgebruiker als kennisbeïnvloeder een werkbare 
kennisomgeving verschaft. 
 
In de samenstelling van het Kennisnetwerkteam voor deze case, wordt de voorkeur 
gegeven aan de kenniseigenaren, e.g. : Hoofd Engineer transportserie 
T(ransport)S(ysteem)5700, Storing- & Onderhoudsmonteurs actief met LS57-deel-
systeem uit zowel het R(egionaal)S(ervice)C(enter) en C(entraal)S(ervice) C(enter).  
 
De kennisbeïnvloeders worden zowel als richtinggevers ( =Management) en onder-
steuners van het Kennisnetwerkteam ad hoc ingeschakeld.  
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Het Kennisnetwerkteam heeft ook de mogelijkheid om waar kennis ontbreekt deze 
d.m.v. co-creatie met externe technische partijen in te brengen. In deze case gaat het 
Kennisnetwerkteam in co-creatie met toeleveranciers van specifieke LS–subonder-
delen. De co-creatie laat toe om de technische leemtes op te vullen en meer begrip 
te krijgen van in het verleden verwaarloosde serviceaspecten.  
 

5.4.2 B. De inventarisatiefase (incl. doelstelling van het project)  
  

Tijdens de inventarisatiegesprekken met de Kenniswerkers komt de behoefte om het 
CSC, in een steeds maar toenemende vraag van complexe storingen en daarop vol-
gende herstelwerkzaamheden, te ontlasten sterk naar voren. Dit geldt voor zowel de 
standaard servicewerkzaamheden voor het transportserie TS5700, als het terugbren-
gen van de Extra Herstel Werkzaamheden (=EHW) voor de deelsystemen, die door 
Engineering werden aangekruist als verstoorders van de vaste S&O werkzaamheden. 
De EHW veroorzaken jaarlijks belangrijke reworkkosten in de vorm van extra te 
presteren uren en onderdelen.  
 
Om de verschillende deelsystemen van het transportserie TS5700 te kunnen onder-
houden ( incl. terugdringen van EHWs ) vergaren de RSC monteurs extra kennis.  
 
In het verleden is er namelijk door Engineering vastgesteld dat het RSC bij sporadi-
sche toewijzing van de TS5700 herstel- en werkzaamheden niet zorgvuldig te werk 
ging wat voor terugkerende storingen en EHW zorgde waardoor de klant en gebrui-
ker van de transportserie met capaciteitstekorten werd geconfronteerd.  
 
De doelstelling in deze fase is de keuze maken van kennisthema, samenstelling van 
het Kennisnetwerkteam op basis van intern/extern eigenaarschap en de beschik-
bare/niet-beschikbare kennis in kaart te brengen.  
 
Het samenbrengen van een Kennisnetwerkteam bestaande uit de kenniseigenaren, 
i.e. : Technical S&O Hoofd/CSC en Kartrekker (X-generatie), Hoofd Engineer 
transportserie TS5700/CSC (X-generatie), Engineer LS57-deelsysteem/CSC  
(Y-generatie), Hoofd Opleidingen/CSC, Senior S&O Monteur en Instructeur/RSC 
(=Y-generatie), Senior S&O Monteur en Instructeur/CSC (=X-generatie), S&O Se-
nior en Junior monteurs actief met LS57-deelsysteem uit zowel RSC en CSC. 
 
Het Kennisnetwerkteam bestaat zelf uit een kernteam en één of meerdere ontwik-
kelteams.  
 
Het kernteam stippelt de te volgen werkroute uit en neemt in overleg met het Manage-
ment ook de nodige beslissingen om tot de gedefinieerde kennisoplossing en -deling 
te komen. Het kernteam bestaat uit 2-3 ‘key’ Kenniswerkers, hier de Technical Hoofd 
S&O/CSC & Kartrekker (X-generatie), Hoofd Engineer transportserie 
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TS5700/CSC (X-generatie) en Senior S&O Monteur en Instructeur/RSC ( =Y-ge-
neratie).  
 
Het ontwikkelteam wordt aangestuurd door het kernteam en bestaat uit Kennis-wer-
kers die voor de ontwikkeling van de kennisonderdelen ( e.g. interactieve opleidings-
module, Meister & Gesell traject, e.a.) zorgen. Hier bestaande uit Senior S&O Mon-
teur en Instructeur/RSC ( =Y-generatie), Senior S&O Monteur en Instructeur/CSC 
( =X-generatie), Engineer LS57-deelsysteem/CSC (Y-generatie) en Hoofd Opleidin-
gen/CSC. 
  
In deze fase zijn de kennisbehoeften omtrent het geselecteerde kennisthema, hier het 
LS57-deelsysteem, van de betrokken Kenniswerkers richtinggevend. De Hoofd- en 
Systeemingenieurs van de TS5700-serie geven op basis van de benodigde systeem-
prestaties, de onderhoudsnoden aan waar de mogelijke kennisleemtes zitten die de 
nodige aandacht dienen te krijgen. 
 
Wanneer deze wensen met Senior monteurs van de CSC en RSC, actief betrokken 
met de TS5700, worden gedeeld dan blijkt dat zij dezelfde wensen en bezorgdheden 
hebben. Je merkt dat men binnen de organisatie de neiging heeft om tussen de aca-
demische en praktische techniek een breuklijn te willen zien en plaatsen. Doch delen 
deze twee partijen eenzelfde wens, i.e. samen een kwalitatief verantwoord product of 
dienst neerzetten. Wel kun je vaststellen dat beiden communicatief te ver weg van 
elkaar staan om kennis en ervaringen omtrent complexe storingen snel en efficiënt 
met elkaar te delen. D.m.v. het Kennisnetwerk worden de communicatielijnen prak-
tisch verstevigd. 
 
Onder leiding van de Kenniscoördinator27 wordt er 
samen met de Systeemingenieur contact gelegd met 
de externe opleidingsorganisatie om over de be-
schikbare kennis omtrent LS57, i.e. leerplan, leer-
doelen, toetsen en certificatie mogelijkheden te be-
schikken. Hier krijg je een duidelijk beeld hoe ver-
deeld en verspreid de kennis in de organisatie ligt en 
hoe afhankelijk de opleidingsorganisatie is van de 
beschikbaarheid en medewerking van de Kennis-
werkers.  

                                                        
27 De kenniscoördinator ondersteunt het kernteam van ieder Kennisnetwerk in de gefaseerde opzet en voort-

gang. Naast het aanbrengen van de kennisflexmethodiek is hij/zij vooral de verbinder binnen, onder de Ken-
nisnet-werkteams en tussen Management en Kenniswerkers. 
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Tijdens deze fase ontstaan er zowel op Management als op operationeel vlak dis-
cussies over: 

- Welke kennis is nu van strategisch belang en wat hoort nu zelf beheerd en d.m.v. 
opleiding gedeeld te worden? 

- Kunnen eigen KW’s een actievere rol spelen in het beheren en delen van kennis? 

- Hoe flexibel of goed zijn onze primaire processen op het vlak van kennisdeling?  
 
Tijdens overleg met de RSC Manager, blijkt dat er al behoorlijke achterstanden zijn 
op het vlak van opleiding. En dat gezien de oplopende werkdruk het niet eenvou-
dig wordt voor de KW om extra systeemopleiding te volgen om vervolgens de her-
stelopdrachten van het CSC te kunnen overnemen. 
 
Hierbij komt nog dat recentelijk alle RSC monteurs van overheidswege door een 
basistechnische opleiding met certificatie moeten volgen om in de nabije toekomst 
nog herstellingen aan de resp. TS5700 transportseries te ‘mogen’ uitvoeren. Een ca-
paciteitsanalyse verschaft hier duidelijkheid in zowel de beschikbare en nodige her-
stelcapaciteiten.  
 

5.4.3 C. De ontwikkelfase 

 
In deze fase wordt er in overleg met de KW’s van zowel CSC en RSC aan de ont-
wikkeling van een overkoepelend leerplan gedacht. Een leerplan dat de precieze ken-
nisnoden van de jonge Kenniswerkers omtrent het deelsysteem LS57 op een prag-
matische manier aangeeft. Pragmatisch op het vlak van instapmogelijkheden, toepas-
baarheid en ondersteunt met een makkelijk toegankelijk en interactieve database.  
 
Het ontwikkelteam wil d.m.v. kennisflexibilisering impliciete kennis meer expliciet27 

of toegankelijk maken voor alle KW’s. Zij neemt hiermee afscheid van de traditionele 
en selectieve manier van opleiden. Kennis dient in alle processen en voor alle directe 
en indirecte KW’s dicht binnen handbereik te liggen. Iets wat de procesflexibiliteit in 
tijden van crises ten goede komt, zeker wanneer er snel en efficiënt moet kunnen 
worden omgeschoold en/of ingewerkt worden. De “kennis is macht” cultuur maakt 
dan plaats voor “gedeelde kennis geeft meer slagkracht”. 
  
De bijzondere uitdaging voor het ontwikkelteam zit hem in het bereiken van een 
hoger kwaliteitsniveau op S&O van LS57 door het activeren van de verborgen tacit28 
kennis. Er wordt om die reden voor de ontwikkeling van een interactief opleidings-
programma gekozen. Het statische opleidingsprogramma met de bekende chronolo-
gische te volgen A-Z route, bijbehorende plaatjes, toelichtende tekst en multiple 

                                                        
28 Expliciete kennis is kennis die binnen de organisatie geformaliseerd en makkelijk asynchroon overdraagbaar 

is. Tacit kennis is onbewuste, intuïtieve en experimentele kennis die face-to-face kan doorgegeven worden. 
Deze kan deels d.m.v. kennisdelingsinspanningen expliciet gemaakt worden. Dit deel noemen we de impli-
ciete kennis (Delphi Group Carl Frappaola- 1999). 
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choice maakt plaats voor de interactieve opleiding met gerichte praktijkoefeningen. 
Praktijkoefeningen die met de Senior S&O Monteur en Instructeur/RSC (=Y-gene-
ratie), Senior S&O Monteur en Instructeur/CSC (=X-generatie), Engineer LS57-
deelsysteem/CSC (Y-generatie) en geselecteerde Junior S&O Monteurs (=Y-genera-
tie) worden uitgewerkt. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid bij zowel de Senior 
(X-generatie) als Junior (Y-generatie) Kenniswerkers.  
  
Het ontwikkelteam oefent vandaar voor een complete opleiding zowel invloed op de 
harde als de zachte variabelen. Dit om een goede afstemming te hebben tussen ener-
zijds de technische opleiding en anderzijds de passende tools en materieel binnen de 
nieuwe RSC.  
 
In de case stelden we vast dat het ‘harde’ al stond en het ‘zachte’ hierop afgestemd 
diende te worden. Dit leidde initieel tot beperkingen in het kwalitatief afhandelen van 
S&O en tot nog meer in plaats van minder EHWs.  
 
Een Kenniscoördinator, niet te verwarren met een Projectmanager die zich meer als 
eigenaar van een project opstelt waar de Kenniscoördinator enkel de regie verzorgt, 
brengt de door het CSC en Engineering aangewezen Senior KW’s voor het ontwik-
kelteam tezamen.  
 

Het is aan de Kenniscoördinator of Projectregisseur 
om meteen in de oriëntatiefase met aangewezen KW’s 
subtiel te toetsen of er geen kennislacunes zijn en van-
daar ook ontbrekende KW’s. De KW’s die er toe 
doen hebben niet altijd de neiging om zich vanwege 
functie-introvertie (= terecht of onterecht zichzelf 
communicatieve beperkingen opleggen of opgelegd 
krijgen) of werkdruk meteen kenbaar te maken. En 
het spreekt voor zich dat gezien het feit dat er in deze 
oefening kennis in het spel is, er vanwege bepaalde 
belangen bij zowel staf- als lijnfuncties beperking tot kennisdeling wordt opgelegd. 
Ook hier dient de Kenniscoördinator zijn rol te spelen om zowel de gevolgen en 
oorzaken te herkennen en aan beide opvolging te geven. De kennisflexibilisering 
door opleiding, m.a.w. het toegankelijker maken van kennis voor meer KW’s, kan 
een bedreiging vormen voor andere KW’s die vanwege bepaalde redenen/ervaringen 
nog niet het vertrouwen kunnen geven aan de nieuwe gebruikers. 
  
In de ontwikkelfase dient de slinger in het midden gehouden te worden als we het 
hebben over enerzijds een kwaliteits-/veiligheid verantwoorde technische aanpak en 
anderzijds over een praktisch efficiënte instructie om als Engineer en Monteur tot 
een goed resultaat te komen. 
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Er wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare formele en informele kennis. Be-
staande opleidingspakketten worden benut in functie van een vernieuwde door Ken-
niswerkers gedreven systeemopleiding.  
 
De co-creatie met externe leveranciers wordt ingezet in het geval noch het CSC, noch 
Engineering volledige kennis kunnen aanleveren voor herstel van behandelde deel-
systemen.  
Ondersteunende CSC helpdesk bemand door een Senior systeem monteur en voor-
zien van een iPad/facetime zorgt voor begeleid RSC herstel in geval van complexe 
storingen. 
 
Er wordt ingezet met een leerplan waar Engineering zijn leerdoelen in toelicht:  
Het aangemaakte opleidingsmateriaal wordt didactisch getoetst door de opleidings-
partner en praktisch inhoudelijk door de Senior KW’s van zowel CSC als RSC.  
 

Op basis van dit leerplan wordt een eerste 
ontwerp opleidingsmodule ontwikkeld aan 
de hand van zowel de nodige theorie (werk-
beschrijvingen, werkschema’s, ) als praktijk-
oefeningen. Voor deze laatste worden de 
meest realistische storingssituaties door mid-
del van proefopstellingen op de RSC gesi-
muleerd. Dit om de vaste diensten van de 
S&O monteurs zoveel mogelijk te ontzien.  
 

De leden van het ontwikkelteam toetsen tijdens de ontwikkeling van het theorie- en 
praktijkplan het ontwikkelde opleidingsmateriaal telkens met hun collega Senior- en 
Junior KW’s die op basis van hun praktische ervaring ook inbreng verzekeren. 
 
Op basis van een pilot wordt de systeemopleiding getest en bijgesteld. De Kennis-
coördinator heeft ook een rol om binnen de afstemming tussen kern- en ontwikkel-
team de vernieuwende ideeën van beide partijen onder de aandacht te brengen.  
Na goedkeuring van de Engineering afdeling wordt de opleiding in het standaard 
opleidingspakket storing & herstel opgenomen. 
 

5.4.4 D. De implementatiefase 

 
In deze fase zorgt het ‘Kennisnetwerk’ voor een extra leverage. In twee stappen 
wordt de kennisgap binnen het RSC door het CSC overbrugd. 

 
In de eerste stap wordt de systeemopleiding in het CSC opgezet waar de Senior  
monteurs CSC hun kennis overdragen naar hun collega’s Senior monteurs RSC. Dit 
gebeurt a.d.h.v. een praktijkcase, het LS57-systeem van de TS5700-transportserie in 
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storing, die door de centrale verkeersleiding wordt aangeleverd. Het ontwikkelde op-
leidingsmateriaal (instructiemanual incl. laptop, tools en onderdelen) worden tijdens 
de praktijkcase uitgetest en aangevuld door de Senior CSC en RSC monteurs en ge-
selecteerde RSC Junior monteurs. 
 
In een tweede stap wordt de systeemopleiding in het RSC opgezet waar de Senior 
monteurs RSC, onder begeleiding van een CSC Senior monteur, hun kennis overdra-
gen aan hun Junior monteurs RSC.  
 
Dit gebeurt a.d.h.v. eenzelfde LS57-praktijkcase aangeleverd door dezelfde centrale 
verkeersleiding. Het ontwikkelde opleidingsmateriaal wordt tijdens de praktijkcase 
weer uitgetest en aangevuld en dit keer door de Senior RSC monteurs en de RSC 
Junior monteurs. 
 
Na gunstige toetsing van de LS57- systeemopleiding door een extern accreditatie in-
stituut voor technische opleidingen, worden de RSC monteurs gecertificeerd en 
wordt het herstelproces van het LS57-systeem op de RSC vrijgegeven. Kwaliteits-
controles en update instructies worden in overleg met de Senior CSC en RSC vast 
ingepland.  
 
Het 1e Lijnmanagement (Foreman, Senior monteur) zijn de katalysator tussen de X- 
en Y generatie monteurs. Als vertrouweling van de Y-generatie (zie onderzoek) zor-
gen zij enerzijds voor alle noodzakelijke onderdelen nodig voor een succesvolle sys-
teemopleiding. Anderzijds voor een concreet commitment van hun Y-generatie team 
en de verwachte resultaten. Dit geeft aan dat ondanks het generatie verschil de X-
generatie en Y-generatie Kenniswerkers goed met elkaar kunnen opschieten. Voor-
waarde is wel dat aan de context en een aantal samenwerkingsvoorwaarden voldaan 
dient te worden. Iets wat in de kennisoverbrugging perfect wordt beantwoord, i.e. : 
gezamenlijk en uitdagend doel, een duidelijke taak- en rolverdeling, (h)erkenning en 
open, communicatie en goede afspraken. 
 
De ontwikkelde systeemopleiding LS57 wordt ingepland i.s.m. de interne opleidings-
afdeling. De opleidingsinstructeurs van zowel CSC als RSC (Senior monteur) wordt 
gebrieft door het ontwikkelteam.  
De Kenniscoördinator begeleidt de implementatie i.s.m. CSC en RSC Management. 
Opleiding- en begeleidingsverslagen, uitgereikte certificaten worden met Opleidings- 
en P&O afdelingen gedeeld. 
 

5.4.5 E. De nazorg 

 
Aangezien Kennisnetwerking onder bedrijfsafdelingen en externe partners een cul-
tuuromslag inhoudt, is het van belang te weten of deze omslag goed wordt in- en 
doorgezet. Ondanks dat we beseffen dat de herpositionering van de medewerker  
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tot ‘Kenniswerker’ niet a.d.h.v. één Kennisnetwerk gerealiseerd kan worden, is het 
wel van belang om te weten of de organisatie vatbaar is voor deze nieuwe manier van 
werken. 
 

Deze manier van sa-
menwerken kan ons 
aantonen of we op een 
dergelijke wijze vergrij-
zing en bestaande 
kennisgaps met beschik-

bare kennis en Kenniswerkers kunnen compenseren. 
 
Belangrijk in deze evaluatie en nazorg is om na te gaan hoe de verschillende Stakehol-
ders in kern-, ontwikkel- en implementatieteam het nieuwe rollenpatroon en de an-
dere manier van werken accepteren of beter nog integreren in hun manier van wer-
ken. 
 
Alvorens te starten met het geoptimaliseerde TS5700-systeem is het van belang dat 
alle spelers hun goede en minder goede ervaringen openlijk kunnen delen en toelich-
ten hoe hier in de toekomst mee rekening gehouden dient te worden. 
 
Voor de nazorg is het ook van belang om te weten hoe hoog het Management de lat 
wil leggen als het gaat over het beter benutten van beschikbare interne kennis om de 
kwaliteit van onderhoud of herstel in desbetreffende werkprocessen te optimaliseren.  
 
Dit kan door o.a. per herstel- of onderhoudsproces:  

- alle beschikbare Kenniswerkers in beeld te brengen (incl. hun vergrijzing). 

- de bestaande vastgelegde en gewenste kennisdeling onder Kenniswerkers in 
kaart te brengen ( incl. de kennisgaps). 

- de flexibiliteit inzake beschikbare en gewenste capaciteit voor nieuwe manier 
van werken te bepalen.  

- de ondersteuning te omschrijven van het 1e Lijnmanagement naar de Ken-
niswerkers toe in hun kennisvergaring en -deling.  

 
Deze fundamentele vragen rond kennisflexibilisering kunnen leiden tot een verdere 
stapsgewijze analyse en verbetering van de kennisflow binnen bepaalde werkproces-
sen, i.e. onderhouds- of herstelprocessen. 
 
In de nazorgfase wordt er vooral nagegaan of de kennisoverdracht d.m.v. het Ken-
nisnetwerk op de gewenste manier is geland en hoe dit voor andere vergelijkbare 
uitdagingen kan ingezet worden. 
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In de case werden de volgende acties uitgezet:  

- Lessons learned worden onder begeleiding van de Kenniscoördinator bespro-
ken binnen het ontwikkelteam en gedeeld met kernteam e.a. Stakeholders. 

- De opleidingsafdeling beoordeelt de resultaten op basis van leerplan en de 
opvolgingsacties (incl. integratie in Storing & Onderhoud opleiding). 

- Een Kenniswerkers (Senior monteur) wordt als gatekeeper door het ontwik-
kelteam aangeduid voor de verdere inhoudelijke bewaking en optimalisatie van 
de systeemopleiding.  

- I.s.m. de communicatieafdeling wordt medegedeeld dat de volgende monteurs 
zijn geslaagd voor de LS57-systeemopLeiding van de TS5700 transportserie.  
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6 De Kenniscoördinator als verbindende/schakelende zingever 
 
De real life case heeft aangetoond dat het Kennisnetwerk kan bijdragen in zowel het 
terugdringen van de disconnectie tussen hiërarchische niveaus en afdelingen alsook 
een betere kennisdeling. Doch dit vergt een medewerking van alle betrokkenen en 
de wil en durf om de ‘same-old-way’ los te laten of in verandering te brengen. 
 
Hiermee bedoel ik enerzijds de vaste verandermethodieken en anderzijds de samen-
werkingsmodellen. In het geval van verandermethodieken is het duidelijk gebleken 
dat Kenniswerkers over voldoende bedrijfsmaturiteit beschikken om zelf te kunnen 
uitmaken welke methodologische stappen er ondernomen dienen te worden om tot 
de vereiste verbetering in proces en werkomgeving te komen. Kenniswerkers alle 
mogelijke tools aanreiken en toelaten om met de nodige coaching zelf een keuze te 
maken over de te volgen verbeterroute, heeft in de real life case aangetoond dat zowel 
betrokkenheid als kwaliteit van een implementeerbare oplossing sterk toenemen. 
 
Wat het samenwerkingsmodel betreft, kan het Kennisnetwerk de combinatie waar-
maken van een bredere kennisruimte voor de Kenniswerkers en de noodzakelijke 
top-down aansturing van het Management en Directie. 
De “Kenniscoördinator” is hier de belangrijke katalysator om tot een gebalanceerd 
Kennisnetwerk te komen. Een Kennisnetwerk wat voor alle partijen voor treffende 
doorbraken en resultaten zorgt in tijden van sterk toenemende complexiteit van de 
primaire bedrijfsprocessen. 
 
Het is iets te vroeg om hier al harde uitspraken over te doen maar de Kenniscoördi-
nator zou de nieuwe rol en speler kunnen worden als verbinder tussen de verschil-
lende interne en externe kennispartijen. Alsook de schakelende zingever  
(Beeldenstorm - Witvliet 2005) in kennisdelingsvraagstukken binnen zowel de pro-
ductie- en dienstenomgeving van de organisatie. 
Of deze Kenniscoördinator als aparte rol of verantwoordelijkheid van elke 1e  
Lijnmanager gezien dient te worden is op zich nog een boeiend vraagstuk. Het groei-
end belang van kennis binnen de organisatie zal hier op korte termijn nog verder 
invulling aan geven.  
 
Op dit moment ontstaat er zowel binnen de private als in de publieke sector vanwege 
een toenemende kennisvergrijzing meer interesse om de kennis op een pragmatische 
manier te delen en te verankeren. Dit creëert kansen voor het Management om zowel 
de betrokkenheid van de ‘onbekende’ als de ‘bekende’ Kenniswerkers te vergroten 
in een meer volatiele en competitieve werkomgeving.  
 

 



 Kennismanagement is dood, leve Kennisflexibilisering! 45 

7 Voetnoten 
 
1 Afstudeerscriptie Peter Beerten -1981 New European Product (=strakke First/Eco-

nomy wordt in Europa door flexibele Club/Tourist class vervangen) van British Air-

ways in het licht van de Europese luchtvaartproblematiek. 
2 Dr. Edward Deming ontwikkelde het procesdenken (PDCA) waarmee o.a. de Ja-

panse industrie na WOII terug werd opgebouwd en geducht speler in de wereldeco-

nomie werd.  
3 Kenniswerker (=KW) definiëren we als de vrouwelijke, mannelijke medewerker op 

álle niveaus, die over kennis (incl. vaardigheden en gedragsaspecten) beschikt die 

voor een belangrijke toegevoegde waarde zorgt naar het product of dienst van de 

organisatie. 
4 Deze waarneming was een bevestiging van studies naar krachten die inwerken op 

de toekomst bijvoorbeeld van Lynda Gratton, London School of Economics dat het 

generatievraagstuk/demografie 1 van de vijf drijvende krachten/vraagstukken zal 

zijn, waar wij mee te maken zullen krijgen. Naast het generatievraagstuk gaat het om 

technologische ontwikkeling, globalisering, nieuwe familieverbanden en het gebruik 

van grondstoffen. 
5 X-, Y-, Z generaties zie generatieindeling Bontekoning en Grondstra (2012) en & 

hoofdkenmerken genY- Boschma en Groen (2007) – Bijlage VIII. 
6 Wicked problems: wordt beschreven als een complex sociaal-technisch pro-

bleem/uitdaging wat moeilijk tot onmogelijk op te lossen is met de traditionele Ma-

nagement methodieken. Werd door C. West Churchman ( Amerikaanse filosoof en 

Prof Ethiek Berkeley 1913-2004) in Management Science Vol14, No4 in 1967 geïn-

troduceerd.  
7 De reflective practitioner maakt gebruik van een geordende analyse van en reflectie 

op zijn praktijkkennis om tot aanpassingen te komen in zijn eigen praktijkomgeving 

en -methodiek (Schön1983 - The Reflective Practitioner/Witvliet 2005- Beelden-

storm). 
8 R. Heiffetz, Management without easy answers. 
9 Dr. William Edward Deming (1900), Joseph Juran(1904), Philip Crosby (1926) en 

Armand Feigenbaum(1922) droegen elk bij tot de ontwikkeling van menige Total 

Quality Control modellen en methodieken van o.a. Hewlett Packard (1985). 

10 Zoals het model van Witvliet aangeeft heeft elke organisatie behoefte aan eenheid 

en dit d.m.v. een gezonde verhouding aan hiërarchie (=Top-down) om richting en 

sturing te geven aan de routinematige/standaard processen (=Horizontaal vakman-
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schap). En ook de ruimte voor de ‘wicked’ proces- en kennisuitdagingen (=Horizon-

taal vertrouwen) die d.m.v. Kennisnetwerking worden aangepakt. In elke organisatie 

zullen er meerdere culturen met bijbehorende leiderschapsbenaderingen bestaan. 
11 Prof. M. Weggeman Leidinggeven aan professionals. Over Kenniswerkers, Vak-

manschap en Innovatie (2007). 

 Drs. Ervin Laslo. Macroshift (2001). Drs. K. Castenmiller, GeneratieY aan het werk 

( 2009). 
12 Generatie Y aan het werk – Kwalitatief Onderzoek GenY gecombineerd met kwan-

titatief IKKI drijfverentest genY 2008 - drs. Kim Castenmiller. 
13 CBS2013. 
14 Study Delphi Group1999-Implicit Knowledge Management The New Frontier of 

Corporate Capability.  
15 1e Lijnmanager: zijn de Managers die de medewerkers en Kenniswerkers dagelijks 

aansturen en voorzien van alle middelen, kennis en coaching om hun taken te kunnen 

voldoen. Zij leiden vooral de non-supervisory werknemers en zijn bekend als Bu-

reaumanager, Sectieleider, Foreman, Supervisor, enz.  
16 Wicked problems: wordt beschreven als een complex sociaal-technisch pro-

bleem/uitdaging wat moeilijk tot onmogelijk op te lossen is met de traditionele Ma-

nagement methodieken. Werd door C. West Churchman ( Amerikaanse filosoof en 

Prof Ethiek Berkeley 1913-2004) in Management Science Vol14, No4 in 1967 geïn-

troduceerd. 
17 Alignment: oplijnen, gelijkrichten. Act of aligning the parts of a device or strategy 

in relation to each other. 
18 Delegation of command: Bismarck delegeerde specifiek omlijnde opdrachten incl. 

het bevel aan zijn generaals om zo makkelijker overzicht op het slagveld te houden 

wat resulteerde in successen tegen Napoleon III in de slag bij Sedan.  
19 Co-creatie: werd eerst gebruikt door Barbara Max Hubbard. (1929) US auteur en 

spreker) Begrip dat in de marketingwereld wordt gehanteerd om d.m.v. interactieve 

productontwikkeling consumenten in staat te stellen om bij te dragen aan de ontwik-

keling van een product of dienst. 

20 Strategische work force planning: is een proces dat de organisatie ondersteunt in 

het definiëren en vertalen van hun 5 jaren plan in een jaar na jaar actieplan om de 

kritische- en kernjobs te verzekeren, toekomstige vaardigheden en competenties te 

identificeren en het wervingsproces hierop af te stemmen. 
21 De agile organisatie: Agility, wendbaarheid of aanpassingsvermogen. Hierbij kun-
nen zes componenten benoemd worden; responsiviteit (het zien en er gevolg aan 
durven geven), veelzijdigheid, flexibiliteit, rekbaarheid, innovatief en aanpassingsver-
mogen. Er is sprake van synergie en interactie tussen deze componenten. 
22 Leo Witvliet – De wendbare organisatie. 
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23 Dienstverlener - ±3000 FTE -actief in het herstel en onderhoud van verschillende 

transportseries en hun deelsystemen. Namen van afdelingen en personen werden 

vanwege privacy redenen geanonimiseerd. 
24 In ‘mobilising invisible assets (1987)’ schreef Hiroyuki Itami Prof Univ Washing-
ton al over het mobiliseren van mensen en hun creatieve kennis. 
25 Het succes van de vergrijzing –TNO-2011. 
26 De Kenniskaart wordt i.s.m. de KW’s opgesteld en inventariseert de status van de 
beschikbare en de aan te vullen kennis.  
27 De Kenniscoördinator ondersteunt het kernteam van ieder Kennisnetwerk in de 
gefaseerde opzet en voortgang. Naast het aanbrengen van de kennisflexmethodiek is 
hij/zij vooral de verbinder binnen, onder de Kennisnetwerkteams en tussen Manage-
ment en Kenniswerkers. 
28 Expliciete kennis is kennis die binnen de organisatie geformaliseerd en makkelijk 
asynchroon overdraagbaar is. Tacit kennis is onbewuste, intuïtieve en experimentele 
kennis die face-to-face kan doorgegeven worden. Deze kan deels d.m.v. kennisde-
lingsinspanningen expliciet gemaakt worden. Dit deel noemen we de impliciete ken-
nis (Delphi Group Carl Frappaola- 1999) 
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9 Bijlagen  
 

9.1 Kenniswerkers Generatie Y of Next of Einstein (1985-2000) 
 

Boschma en Groen (2007) beschrijven zeven kenmerken en eigenschappen van de 

generatie Einstein. Deze kenmerken zijn: 

 Sociaal  

Waardering voor familiebanden en vriendschappen. Geld speelt een onder-

geschikte rol. Het idee is dat je voor elkaar moet zorgen, dat je niet alleen op 

de wereld bent.  

 Maatschappelijk betrokken 

Betrokkenheid bij alle mogelijke maat-

schappelijke onderwerpen, maar niet 

geïnteresseerd in aansluiting bij poli-

tieke en maatschappelijke instellingen. 

 Functioneel 

Kiezen voor kwaliteit en functionaliteit. 

Door bewust te vergelijken kiezen voor het beste/mooiste/leukste. 

 Trouw 

In een grote, commerciële wereld zoeken naar een eigen veilige plek. Die 

wordt thuis gevonden waar men dan ook graag (lang) blijft wonen. Het be-

lang van familiebanden en vriendschappen is groot. 

 Intimiteit 

Als tegenhanger van een steeds groter wordende wereld, zoekt men intimi-

teit. Kleine, knusse activiteiten zijn populair. 

 Zakelijk 

Dankzij de overdaad aan media-inspanningen, hebben jongeren geen enkel 

geduld meer met onbelangrijke zaken die zij als onzin ervaren. Het moet 

snel, gemakkelijk en duidelijk zijn. 

 Mediasmart 

Doordat deze generatie van jongs af aan getraind is in media, snappen ze re-

clame en zijn ze zelf de experts op dit terrein.  

 

Naast de kenmerken en eigenschappen van de generatie Einstein kunnen ook een 

viertal centrale waarden worden onderscheiden (Boschma en Groen 2007).  

Het gaat hierbij om authenticiteit in de zin van: jezelf zijn, ergens voor staan en dui-

delijk je eigen mening hebben. Deze authenticiteit wordt ook van anderen verwacht.  
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De tweede waarde is respect. Respect is bijzonder belangrijk en het gaat hierbij om 

respect voor je eigen kunnen, voor je authenticiteit, voor iedereen die iets heel goed 

kan. Nadoen is daarbij geen optie, je moet het zelf bedacht/gedaan hebben (authen-

tiek).  

 

Bij de derde waarde zien we een tweedeling tussen autochtone jongeren enerzijds en 

Turkse en Marokkaanse jongeren anderzijds. Voor autochtone jongeren is de derde 

waarde zelfontplooiing en dit is misschien wel de meest belangrijke waarde voor hen. 

Het gaat er om in het leven gelukkig te worden en plezier te hebben. Jezelf te ont-

wikkelen als mens. Een baan, en wat je daarin kunt leren, moet er aan bijdragen dat 

doel te bereiken.  

 

9.2 Overzicht uitgevoerde interviews  
 

9.2.1 De bedrijfssurvey 
 

Shell 

- 1 X Directie/RvB-lid / 1 X 1e Lijnmanager 

- 2 X KW’s (R&D afdeling) 

FEI – Company 

- 1 X Commissaris/ 1 X CEO/RvB-lid/ 1 X CFO/RvB-lid  

- 1 X OR- Voorzitter 

- 2 X KW’s ( R&D afdeling) 

LindeGas Benelux  

- 1 X Commissaris/ 1 X CEO/RvB-lid 

- 1 X OR- Voorzitter 

- 1 X 1e Lijnmanager 

- 1 X KW’s ( R&D afdeling) 

 

9.2.2 De groepsinterviews 
 

TU- Eindhoven: 3 X KW’s ( PhD’s- Masters Wetenschap)  

HU- Utrecht: 4 X KW’s ( Bachelors Toegepaste Communicatie)  

TU- Delft: 3 X KW’s ( Ingenieurs Technische Bestuurskunde) 
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9.2.3 De feitelijke resultaten van de interviews 
 

9.2.3.1 De Kenniswerkers - ( 15p: R&D, Productie, Zorg, Diensten, MKB) 

 

Vaststellingen en bezorgdheden:  

- Er is disconnectie die gaat van valt wel mee tot overduidelijk aanwezig 

- Commissarissen, VPs en OR-leden ik ken ze niet. Moet ik ze kennen? 

- Wat draagt de rol van een commissaris en OR-lid vandaag de dag bij? 

- Als bedrijf mijn belangen niet meer behartigt, dan ben ik weg. OR geen rol 

- Het werken bij …. is geen voorrecht meer, er zijn nog andere leuke bedrij-

ven 

- We zitten wel met een sterk aanwezige bureaucratie 

- De rules en guidelines komen teveel van de top 

- De inspraak van KW’s tijdens veranderingen is onvoldoende 

- Vertrouwen in bestaande stijl leiderschap ‘neemt af ’ tot ‘hebben we verlo-

ren’ 

- HR is erg sturend en lijn krijgt weinig ruimte in de keuze van nieuwe KW 

- 1e lijnmanagers waarin we vertrouwen zitten tussen wal (Top) en schip 

(KW) 

- Procedures van HR en ICT vertragen de bedrijfsprocessen en de KW 

- MTO/beoordelingssystemen zijn window dressing/spel. Toegevoegde  

waarde? 

- De OR heeft geen interesse in de individuele KW. En ik verwacht niets van  

OR 

- Er is ruimte voor de extroverte KW en een beloftevol project. 

- Er is niet echt een KW-cultuur en ontwikkelingsbeleid 

- Voor ons telt job inhoud en een goede balans tussen werk/privé 

- De top mist realiteitszin als het gaat over de klant/markt 

 

Uitdagingen en Opportuniteiten  

- De bedrijfsintro is erg standaard. Is er interesse voor mijn ambities? 

- Informele KW-netwerk onder afdelingen/bedrijven wordt te weinig benut 

- Er moet eerlijker gecommuniceerd worden tijdens veranderingen 

- Afstemming van nieuwe technologie met nieuwe skills en KW 

- Bedrijf hoort missie/road map te hebben, dat mis ik. Kan ik hieraan deelne-

men? 

- HR kan een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van KW 
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- Ik krijg niet echt een kick van de huidige ontwikkelingsplannen 

- Lijkt me wel boeiend om flexibel voor verschillende bedrijven te werken 

- Multidisciplinair werken d.m.v. interne omscholingstrajecten (werkzekerheid) 

- Hoe staat het met de overdracht van de kennis van oude/nieuwe generatie? 

- Onze mening doet er ook toe. Laat ons meedenken i.v.m. nieuwe markt/  

- klant 

- We hebben behoefte aan een plattere organisatie en meer direct contact 

- In kleinere teams werken met de ‘meewerkende’(top)Manager 

- Kan OR niet meewerken aan nieuwe functies/arbeidsvoorwaarden morgen 

- Kan commissaris deelnemen aan KW-begrip/binding a.d.h.v. goedkope 

lunch?  

 

De adviezen 

- De KW heeft nu wel via R&D een plek in de board gekregen 

- We beschikken voor onze projecten over een flexibele organisatiestructuur 

- De netwerkstructuur met een gezonde dosis hiërarchie werkt 

- De 1e Lijnmanager is de geschikte persoon voor heel veel van mijn vragen 

- Wij lossen al heel wat van de operationele problemen zelf op  

 

9.2.3.2 De Leiding aan het woord (RvC, RvB, OR., 1e Lijn)  

  

De vaststellingen en bezorgdheden 

 

- We herkennen een ‘vorm van’ tot ‘overduidelijke disconnectie’ 

- Alignment is er wel tussen top en 2nd level, maar dan houdt het op  

- De aansluiting tussen Leidinggevende en KW verloopt slecht 

- KW worden soms onterecht in een managers rol neergezet 

- Door ontbrekende erkenning zoekt de productie-KW zijn heil nog in het mate-

riële 

- KW neemt soms moeilijk deel aan strategische oefeningen 

- De top heeft vaak de neiging om ideeën/beslissingen naar beneden te gooien 

- De top wordt niet meer geloofd in wat ze zeggen en beloven 

- KW zien een gebrek aan loyaliteit, respect en eerlijkheid tijdens veranderingen 

- We kennen/begrijpen onvoldoende nieuwe generatie en clashen makkelijker 

- RvB, HR en KW zijn eigenaren dienen er samen operationeel uit te komen 

- RvC en OR hebben enkele een observerende/vaststellende rol naar de KW toe 
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- OR nieuwe rol in het upgraden van de arbeider tot KW ligt moeilijk 

- We denken nog steeds: KW’s verlaten ons nooit, en er zijn er nog veel beschik-

baar 

- We geraken de jonge KW kwijt door ontbrekende communicatie en opvang 

- Vroeger kreeg de KW nog de tijd om door de primaire processen heen te stro-

men 

- Management heeft vaak geen tijd meer om KW over strategie te informeren 

- HR moet meer een doe rol opnemen in het KW-beleid en de ondersteuning er-

van 

Top kookt veranderingen teveel voor, zonder KW hierin te betrekken 

- Onze huidige recruitmentprocessen zijn niet afgestemd op de nieuwe generatie 

KW 

- KW zitten niet alleen in R&D. Productie moet meer aandacht aan zijn KW be-

steden 

- Hoe zorg je voor overdracht van kennisprocessen met 25-30 jaar aan kennis? 

  

De uitdagingen en opportuniteiten  

- We moeten terug durven investeren in KW-beleid 

- De 1e Lijn moeten beter opgeleid worden om KW te begeleiden 

- Er moet beter en specifieker met KW gecommuniceerd worden (missie, visie) 

- Hoger Management moet meer aanwezig zijn bij verwerken van failure 

- De traditionele hiërarchie moet plek maken voor de delegation of command 

- KW staan bekend en worden tijdens reorganisaties gespaard (zie MKB) 

- Houdbaarheid checken van huidige assessment, beoordeling & ontwikkeling 

- Het leren van en inzetten van nieuwe profielen 1e Lijnmanagement-Verande-

ringen meer i.s.m. jonge KW doorvoeren (cfr. Mitbestimmung) 

- Geen KW boven KW stellen, werkt remmend op creativiteit/ondernemerschap 

- Om KW langer te houden krijgen ze een speciale status i.p.v. een Managersrol 

- Er moet dringend tijd genomen worden voor de transitie van kennis 

- Kennis zit nog te veel in hoofden en dient meer gespijkerd te worden 

- Introductie van incentives om kennis te delen en vast te leggen 

- Management dient gecoacht te worden in de communicatie met hun KW 

- Het opzetten van een algemeen KW-programma van start tot LT-groei 

- RvC heeft een rol in het toelichten van visies tussen jonge en oude generatie 

- KW worden nog teveel administratief en procedureel getergd. HR-rol 

- Flexibele inzet/deling van KW met andere bedrijven dient aandacht te krijgen 
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- Beter inzichtelijk maken van beschikbare kennis, vergrijzing & wensen van KW 

- Ontwikkelen lange termijn ontwikkelingsplannen voor KW- Rol HR i.s.m. 1e 

lijn 

- HR dient beter vat te krijgen op opleidingstrajecten en instituten ( lobby) 

- Het herstellen van de kennisbrug d.m.v. Meister-Geselle principe 

- Er moet een KW-ecosysteem komen i.s.m. lokale bedrijven (cfr. Silicon Valley) 

 

De adviezen  

- Top neemt terug tijd om met KW samen te zitten (incl. Feedback) 

- Het 1e lijn manager speelt een cruciale rol in de binding/aansturing van de 

KW 

- De 1e Lijnmanager zorgt voor de KW inzake benodigde resources 

- De combinatie van netwerk en hiërarchische samenwerking functioneert 

- In onze projectmatige bedrijfsstructuur overheerst netwerk over hiërarchie 

- Kennisbeheer/overdracht gebeurt nu al i.s.m. interne/externe partners 

- Topmonteurs krijgen als KW een carrièrepad aangeboden 

- Regionale Hightech bedrijven onderzoeken employability KW-mechatronica  
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9.3 De Kennisflexmethodiek©  
 

 

 
 
 


