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Programma 21 juni 2012 

 15.30 - 16.00 uur Ontvangst in zaal de Rooy 103

 16.00 - 16.30 uur Inleiding door Prof Leo Witvliet : Kenniswerk in een 
flexibiliserende arbeidsmarkt

 16.30 - 17.15 uur Presentatie van de eerste onderzoeksgegevens omtrent de Kennis-
werker Generatie Next in de huidige samenwerkingsvorm

-Wat worden de uitdagingen na de crisis voor onze 
bestuurders ?

- Wat is het belang van de kenniswerker in een groeiende 
organisatie ?  

- Wie is die Generatie Next of Y ?

- Het kwalitatief onderzoek en de eerste bevindingen

- Waar en hoe nu optimaliseren dmv nieuwe samenwerkings-
vormen ?

 17.15 – 17.30 uur Pauze

 17.30 - 18.15 uur Groepsoefening rond nieuwe samenwerkingsvormen in de 
Nederlandse onderneming.

 18.15 - 18.30 uur Slotwoord door Prof Leo Witvliet

 18.30 - 19.30 uur Netwerkborrel



Waar bestuurders vandaag mee worstelen

 De werk- en leefomgeving wordt digitaler en veranderingen dringen 
zich frequenter op. Hoe gaan we met een continue 
veranderende werkomgeving om ?

 De werkomgeving vergrijst en er ontstaat een tekort 
van 500.000 (kennis)werkers in Nederland. Hoe zorgen 
we voor kennisoverdracht en vermijden we kennisgaps ?

 Hoe gaan we om met de nieuwe generatie (Y) kenniswerkers. Is er een 
(dis)connectie mogelijk tussen de huidige en nieuwe generatie om tot 
de gewenste resultaten te komen ?

 Is onze huidige organisatiestructuur nog voldoende functioneel en in 
hoeverre dienen we uit te kijken naar nieuwe samenwerkingsvormen ?.

 Hoe nu de kennis pro-actiever delen en borgen ? 

http://www.youtube.com/watch?v=kzCQ219bxl8&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=kzCQ219bxl8&feature=youtube_gdata_player


Het belang van de Kenniswerker

Het optimaliseren van de connectie tussen Leiding en Kenniswerker 

Toelichting :

• Ondanks zijn strategische waarde voor het bedrijf heeft de kenniswerker 
geen contact met de RvC, de relatie met de RvB wordt als afstandelijk 
beleefd en hij/zij voelt zich vaak niet vertegenwoordigd door de OR/OV. 

• Bedrijven hebben gezien de marktsituatie meer en meer behoefte aan de 
maximale participatie van hun kenniswerkers in het ondernemerschap.

• De overlegstructuur tussen leiding en medewerker wordt in personeels-
enquêtes vaker als gebrekkig en onvoldoende ervaren.

• Draagt de overlegstructuur tussen RvC en RvB en OR voldoende bij om de  
betrokkenheid van de kenniswerker te bestendigen ?.. 



Wat is een Kenniswerker ?

Wikipedia
 Een kenniswerker is iemand die 

kennis en informatie tot zich neemt 
en deze interpreteert, ontwikkelt en 
vervolgens gebruikt en distribueert. 
Hij gebruikt zijn vaardigheden om 
problemen te signaleren en 
vervolgens oplossingen en 
alternatieven te zoeken. Peter 
Drucker gebruikte in 1959 in zijn boek 
Landmarks of tomorrow als eerste het 
begrip kenniswerker

Prof M. Weggeman

De kenniswerkers zijn in het algemeen 
mensen met een HBO of WO opleiding. 
Medewerkers waarvoor de productiefactor 
kennis belangrijker is dan de 
productiefactor fysieke arbeid. 
Kenniswerkers moeten tov productie-
arbeiders voortdurend veel leren om hun 
werk goed te kunnen blijven doen

Nyenrode onderzoek 
 De kenniswerker is de medewerker 

aanwezig op alle niveaus en afdelingen 
die kennis , vaardigheid en informatie 
over een specifiek thema tot zich neemt 
en deze interpreteert, ontwikkelt en 
vervolgens actief in de organisatie inzet. 
Zijn bijdrage is van strategisch belang 
voor het primaire proces en de 
toekomst van de organisatie   



Wie is die Kenniswerker Y ?

Professionele aspecten
Geen behoefte aan hiërarchie 

Zoeken groeimogelijkheden

Zijn ambitieus en flexibel

Hoge mate van zelfstandigheid

Mede invloed op bedrijfsstrategie

Geld is niet relevant bij een leuke 
baan (auto/huis ?)

Interesse in de LT-doelstellingen

Teamspelers met voorkeur open 
communicatie 

Optimistisch/passen snel aan

Andere manier met klant/elkaar 
omgaan

Sociale aspecten 
Wil hard werken én genieten

Hechten aan goede balans met privé

Vrije werktijden en inrichting werkplek

Verkiezen netwerken en kennisdeling  

Brede kijk op de wereld 

Respect elkaars competenties

Willen bijdragen aan een betere wereld 

Kunnen groot denken 

Willen invulling op duurzaam 
ondernemen

Hebben open mentaliteit

Delen veel informatie met anderen ( 
sociale media)

Stellen zich kwetsbaar op  

http://www.youtube.com/watch?v=SEZM6nUhKW8&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=SEZM6nUhKW8&feature=youtube_gdata_player


Kwalitatief onderzoek
Het onderzoek

 Dit onderzoek is een voorbereidend wetenschappelijk onderzoek

 Gedreven door een concrete nood en dringende verwachtingen 

 Gebaseerd op kwalitatief bedrijfsonderzoek met de hoofdspelers

 Kwalitatief bedrijfsonderzoek ( 15 interviews – 120’+)

 3 beursgenoteerde & 1 niet beursgenoteerde bedrijven 

 Commissaris, Bestuurder, OR Voorzitter, 1e lijns managers en 
kenniswerkers

 Kwalitatief groepsonderzoek ( 7 interviews -120’+)

 Werkende Generatie Y

 Werkende Generatie Z

 Getoetst op basis van een real life case

 Interne/ Externe kennisoverdracht en borging 

 Opzet van kennisbrug web1-5 onder afdelingen 



Kwalitatief onderzoek
Het onderzoek

 Het kwalitatieve bedrijfsonderzoek (RvC,RvB,OR,1eLijns,KW ah woord)

 De kernvragen
 Herken je een vorm van (dis)connectie tussen KW en Leiding ?

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

 Beschikt het bedrijf over een KW-beleid en cultuur ?

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

 Hoe sta je tov de huidige en ‘nieuwe’ (netwerk)organisatie ?

 Hoe sta je tov de flexibiliserende organisatie ? 

 Hoe wordt en dient er met kennis omgegaan te worden ? 

 Het kwalitatieve groepsonderzoek (KW ah woord)

 De kernvragen : zie kwalitatieve bedrijfssurvey 

 De real life case : interne/externe Kennisoverdracht

 Het creëren van de kennisbrug tussen afdelingen  



Kwalitatief onderzoek
De resultaten (Kenniswerkers/12p)

 Er is disconnectie op vlak van… 

 Wat dragen de huidige rollen (Commissaris, VP,OR,HR,…)  nu concreet 
bij tot het primaire bedrijfsproces ?

 Werken bij de big 6, 5 ,4 ,...is geen voorrecht meer (ref: MKB is cool)

 De inspraak van KW tijdens veranderingen is onvoldoende

 Vertrouwen in huidig leiderschap ‘neemt af’ tot ‘hebben we verloren’

 1e lijnsmanager waarin we vertrouwen hebben zit vaak tsn wal en 
schip

 MTO, Beoordelingssystemen ervaren we vaak als ‘window dressing’

 Ik krijg niet echt een kick van huidige ontwikkelingsplannen voor KW  

 Heeft de OR wel interesse in de jonge Kenniswerker ?

 De top mist realiteitszin als het gaat over Klant en Markt



Kwalitatief onderzoek
De resultaten (RvB,RvC,OR/10p)

 Er is disconnectie op vlak van…

 Alignment is er tussen Top en 2nd level en dan houdt het op…

 De aansluiting tussen leiding en KW verloopt gebrekkig

 We hebben nogal eens neiging om beslissingen naar beneden te gooien

 KW nemen nogal moeilijk deel aan strategische oefeningen

 We begrijpen onvoldoende nieuwe generatie KW en clashen makkelijker

 We denken onterecht KW verlaten ons nooit en er zijn er nog voldoende

 Management krijgt vaak geen tijd meer om KW strategisch te betrekken 
en te informeren

 We koken veranderingen teveel voor, zonder de KW hierin te betrekken

 Onze huidige recruitmentsystemen zijn niet afgestemd op de huidige KW

 Hoe zorg je nu voor een goede overdracht van 25-30 jaar aan kennis in 
een opleidingstraject van 3-5 jaar ?





Gezamenlijke uitdagingen ?

 HR kan een sleutelrol spelen in 
ontwikkeling van KW, maar wil ze die?

 Multidisciplinair werken dmv interne 
omscholingstrajecten moet kunnen 

 Hoe staat het met kennisoverdracht 
oude/nieuwe KW ?

 We hebben behoefte aan een plattere 
organisatie met meer contact

 In kleinere teams werken met 
meewerkende (top) managers

 Kan OR ook meewerken aan de nieuwe 
functies/arbeidsvoorwaarden van 
morgen ? 

 Lijkt me wel boeiend om flexibel voor 
verschillende bedrijven te werken 

 Het intern kennis netwerk is te 
informeel en wordt te weinig benut

 De 1elijns beter opleiden voor KW 
begeleiding 

 Beter en specifieker communiceren met de 
KW

 Hoger management ook aanwezig bij 
verwerken van failures met KW

 Meer delegation of command
 MKBs gaan verstandiger om met hun KW
 Huidige HR asessment,beoordeling en 

ontwikkeltrajecten nog effectief ?
 Veranderingen meer ism de jonge 

kenniswerkers 
 We spijkeren kennis nog te veel op oude 

manier ( archieven <-> KW)
 Tijd nemen voor transitie van kennis
 Flexibele inzet/deling van KW ism andere 

bedrijven
 Meer inzicht krijgen in beschikbare kennis, 

kennisgaps en vergrijzing
 Het herstellen van kennisbruggen binnen 

en onder afdelingen  

De KennisWerker De Leiding (RvB,RvC,OR,1eL)



Gezamenlijke adviezen ?

 De KW betrekken in de 
strategische keuzes

 Voor een projectaanpak meer 
flexibele organisatiestructuur

 De netwerkstructuur met een 
gezonde dosis hiërarchie werkt

 We lossen al heel wat van de 
Ops problemen zelf op

 De 1e lijnmanager is mijn 
geschikte vertrouwenspersoon

 De 1e lijns mgr speelt een cruciale rol 
in de binding /aansturing van de KW

 Terug tijd nemen om met KW samen 
te zitten

 De combi van netwerk en 
hiërarchische structuur functioneert in 
de High Tech

De KennisWerker De Leiding (RvB, RvC, OR,1eL)



De bevindingen

 De disconnectie tussen Leiding en nieuwe generatie KW is een feit

Aangevoerde oorzaken

 Alignment inzake missie , visie die ophoudt bij het 2de niveau

 Voorgekookte veranderingen zonder overleg

 Het gebrek aan loyaliteit , respect en eerlijkheid

 Ontbrekend KW-begrip , beleid en recruitment

 Achterhaalde rigide organisatiestructuur

 Toegevoegde waarde van huidige lijn en staf rollen ( incl. Verantw.)

 Een onderwaardering van 1e lijnmanager als vertrouwensfiguur

 …



De bevindingen

 De generatie Y zegt zijn vertrouwen op in het oude 
samenwerkingsmodel 

 De Kenniswerker zoekt ruimte, flexibiliteit

en invloed 

 De nieuwe projectstructuur is tijdelijk
en werkt met ‘delegation of command’

 HR, ICT, Legal, Logistiek opereren ifv
de verschillende project modulaire 
structuren 

 De kenniswerker wil functioneel en direct 
samenwerken ism ‘zijn’ 1e lijnsmanager

Verticaal (HQ)

Horizontaal (Reg)

Netwerk (KW)



De bevindingen

 HR in vraag op vlak van rol en verantwoordelijkheden

 Einde administratieve processen 

 Op maat ontwikkeltrajecten voor kenniswerkers

 Architect in de ontwikkeling van de netwerk-
organisatie en flexibele schil

 Makelaar en stakeholder in het employability traject



De bevindingen

 De kennis vergrijst en er ontstaan kennisgaps in de organisatie
De KW wil vrije toegang tot een stabiel kennisapparaat 

 Gericht strategisch kennisbeleid en investering 

 Opbouwen en onderhouden van de Kennisbrug

 Web1 in co-creatie met ROC

 Web2 in MuG met web3

 Web4 in co-creatie met ext partners web5

 Flexibilisering en employability ism de industrie

 De nieuwe Kenniswerker wordt ‘los en vast’  

http://www.youtube.com/watch?v=9heJEjdxZ5w&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=9heJEjdxZ5w&feature=youtube_gdata_player


Bijlage : Toelichtingen

 Web niveaus ( Wet Educatie en Beroepsonderwijs) 

 niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar (geen startkwalificatie)

 niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar

 niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / 
vakopleiding

 niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar 
(geeft toegang tot hbo)

 Generaties 

 Babyboomers : 1941-1955 - Leeftijd 57-71

 X-generatie :    1956-1985 - Leeftijd 27-56

 Y-generatie :    1982-2001 - Leeftijd 11-30

 Z-generatie :     1992-2010 – Leeftijd  2-20


