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Hoedeelenbehoudjekennis
vanmedewerkers?

hij bezit.Pasdanwordenzetrotsophun
kennismetalsgevolgdatzeeerder
geneigdzijn totkennisoverdracht. Eris
dansprakevaneen'push' factor: uit
bewustzijn entrotsgaateen medewerker
uit eigenerbewegingkennis overdragen;
Eenmedewerker heeft nietaltijd belang
bijkennisdeling.Hetdelenvankennis
kostiemand tijd enmaakt hem minder
uniek.Hetbelangvankennisdeling ligt
meestalbijzijn collega's.Collega'smoeten
dusactiefgaan vragennaarkennis,organisatiesmoeten kennisdeling stimuleren
enbelonen.Inmarkttermen isersprake
vaneen'pull'factor.
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Allegoedbedoelde boekenoverkennismanagement tenspijt: hetblijft moeilijkomkennisdelinggoed
teregelen entevoorkomen dat kenmsverdwijnt alsmedewerkersvertrekken. Welkekennismoetje
delenenhoedoejedat?Welke/actorenzijn van invloedopkennisdeling?Wat ishetonderscheid
tussen directeen indirecte kennisoverdracht? Onderstaand vindt ueenpleidooi voorkennisdelingdie
geïntegreerd isinlietregulierewerkproces.Dit wordttoegelichtaan dehnudvanenkelevoorbeelden
van kennisdeling uitdewatersector.
Dewatersector isinbeweging.Devan
oudsher technischeoriëntatiemaaktplaats
vooreenklantgerichte instellingeneengrote
matevankostenbewustzijn. Erkomennieuwe
bedrijfsdoelstellingen enhieraan moetde
factor kennisgekoppeld worden.Hoezorgen
weervoordatdehuidigemensenoverde
juiste kenniskunnen beschikkenominvullingtegevenaandenieuwedoelstellingen?
Hiervoor moetenbedrijven kennisontwikkelen,delenenvindbaar entoepasbaar maken.
Daarnaastzijn nogenkeleredenente
noemenwaarom kennisdelingzobelangrijkis:
Nadeindustriëlerevolutieendeproductierevolutie bevindenweonsnu ineen
periodevankennisrevolutie.Demate
waarineenorganisatie kennis ontwikkelt,
verspreidtondermedewerkersenbenutis
tegenwoordigeenbelangrijke succesfactor.Indekennismaatschappij treffen we
inbedrijven zogenaamde kenniswerkers
aandiebijhetproduceren nauwelijks
spierkrachtofhandvaardigheid gebruiken
maarvooralideeën,begrippen,modellen
eninformatie.Zepassenhun kennisniet
alleentoeopgrondstoffen, machinesof
arbeid maarvooralopkenniszelf: eenidee
delenkaneennieuw ideeopleveren.En
daarmeewordenorganisaties innovatief;
Demobiliteitvanhetpersoneel moet
toenemen.Hiermeebedoelenwezowelde
internealsdeexternemobiliteit. Intern
krijgen medewerkersdoor reorganisatie
nieuwefuncties entaken,somsopeen
geheelnieuwewerkplek.Daarnaast wordt
uitoogpunt vanefficiëntie enbredeinzet102 H2O
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baarheid,het takenpakket, de flexibiliteit
enmobiliteit vandemedewerkerinde
watersector steedsbreder.Omdeze
verbredingaantekunnen heeft demedewerkerkennisnodig.
Debedrijfsontwikkelingen binnende
watersector,dekennisrevolutieendenoodzaak
vanbredereinzetbaarheid maken kennisdeling
noodzakelijk.Daaroverzijn wehetmetzijn
alleneens.Maarwaaromblijkt hetindepraktijkmoeilijkomdekennisdelingteregelen?
Daarbij spelenonderanderedevolgende
factoren eenrol:
Deorganisatieheeft onvoldoende inbeeld
welkekenniseenkritischesuccesfactor is
enbijwiediekennisaanwezigis. Een
structurele aanpakwaarbij inkaartwordt
gebracht welkekenniseenkritiekesuccesfactor isendusgedeeld moetworden,is
noodzakelijk. ToonvanKesselvanNuon
watergeeft hiereenmooivoorbeeldvan;
Kennisdehng krijgt geenprioriteit.Organisatieszijn taak-entargetgeoriënteerd.
Ditgaattekostevandetijd dienodigis
voorkennisdeling.Devoorbeelden uitde
watersectorgevenaandathierveranderinginkomt.DeWML heeft kennismanagement indetop rovan belangrijkste
aandachtsvelden geplaatst;
Medewerkerszelfzijn zichvaakniet
bewustvandekennisdiezebezitten enze
lopenernietmeetekoop.Eenmedewerkerzalpaskennisoverdragen alsiemand
hemvragengaatstellen.Vragen waarbij
zijn kennisexplicietwordtenwaarbij hij
zichrealiseert hoeveelwaardevollekennis

Wijpleitenvoorkennisdelingdiezoveel
mogelijkgeïntegreerdisinhetdagelijksewerk.
Voorwaardeisdanweldateencultuur bestaat
diekennisdelingstimuleert.Eencultuurdie
gerichtisopsamenwerkingeninnovatie.
Wanneerkennis'facetoface'tijdens hetwerk
wordtgedeeld is sprakevandirectekennisoverdracht.Erissprakevanindirectekennisoverdrachtbij toepassingvanmediaalsintranetof
handboeken.Opbeidevormengaanwein.
Voorbeeldenvansuccesvolledirectekennisoverdracht,geïntegreerd inhetwerk,zijn:
meester-gezel:ervaren medewerkers
hebbeneenbelangrijke rolalsmentorvan
nieuwemedewerkers.Deopleidingvande
nieuwemedewerker doorzijn 'meester'
vindt zoveelmogelijk opdewerkplek
plaats,metalsduidelijk doelhetvakinde
vingerskrijgen.OfzoalsAndySchellen
vanZHEWhetzegt:"Dezemethodemoet
toegepastwordenomhetechte'Fingerspitzengefühl' overtedragen";
bestpractices:medewerkers vertellen
elkaartijdens eenwerkoverlegover
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bijvoorbeeld eenverbeterdevormvan
werkenofeennieuwemanier vanstoringzoeken.DeWMLpastditveelvuldigtoeen
heeft daaromdeterm werkoverlegvervangendoorverbeteroverleg.BijZHEW
worden tijdens nieuwbouwprojecren
regelmatigevaluatievergaderingen gehou-

den,uitsluitend metalsdoelnategaan
welkezakeneenvolgendekeerbeter
kunnenenditvastteleggeninalgemene
programma's vaneisen;
wisselendeprojectteams: medewerkers
hebbendeneigingomsamentewerken
metiemand metwiezealeerdersuccesvol

Voorbeelden vankennismanagement in de watersector
"IedereenbinnenNuon iseen belangrijke
kennisdrager",zegtToonvanKessel.Jehebt
namelijk nieteensbewust indegaten
waarinjesterkbent.Wijzijn leveranciervan
water,gasenelektriciteit.Maarwaarwe
juist heelsterkinzijn is infra".
Omechtinzicht tekrijgen indenoodzakelijkeenaanwezigekennis indeorganisatie
heeft ToonvanKesseleenmethodiekvan
ArthurD.Littletoegepastgenaamd 'strategie
management oftechnology'.Hierbij worden
debelangrijkste processenvanNuonWater
beschreven envertaaldintechnologie.Een
technologieiseenbeschrijving vaneenvaardigheidofdekennisdienoodzakelijk isom
eenbepaaldprocesgoedtekunnen uitvoeren.Eenflinkeklus,maarnuallevormen
vantechnologieinkaartgebrachtzijn,kan
hijheelgoedinzichtelijk makenwelke
personen overwelketechnologie beschikken
enwaarindeorganisatiezezichbevinden.
Ditmaaktpijnlijk duidelijk datervoor
bepaaldecrucialeprocessensomsmaaréénof
tweebelangrijke kennisdragers zijn.Deze
medewerkers bevindenzichinallelagenvan
deorganisatie.Alszewegvallenontstaateen
probleem.
"Eenandervoorbeeld,waarbij impliciete
kennisexplicietwordtgemaakt,isde'regenwaterbeslisboom'.Hiermee ondersteunen
wijdemedewerkersdienaarklanten toe
gaanvoorhetanalyseren vandemogelijkhedenvoorregenwaterprojecten. Diebeslisboom helptdemedewerkerendeklantmet
hetsnelanalyseren vandehaalbaarheidvan
eenproject.Debeslisboombevat informatie
uit veelverschillendeinrerne vakgebieden
zoalswaterkwaliteit, waterzuivering,juridischeaspecten,marketingenfinanciëleaspecten.Iedereinternedisciplinedieeraan
meewerktmoetzicherwelvanbewust zijn
datelkekeeralserietsveranderd ookde
beslisboom aangepast moetworden".
Toon vanKessel,
hoofd R&DNuon Water

BijherZuiveringsschap HollandseEilanden
enWaardenligtkennismanagement alseen
sandwichoverhettotaleINK-model.Hetis
nietalseenapartonderdeel gedefinieerd.
"Ikprobeerhetbegrip kennismanagement
indeorganisatiezomin mogelijk tegebruiken",zegtAndySchellen."Hetmoetniet
overkomen alseenhype.Dangaanmedewerkerszichalheelsnelafvragen 'wat
moetenweermee?'Weproberenkennismanagement directtevertaleninconcrete
projecten.Zoblijft hetpraktisch inonze
praktischeorganisatie".
Vootbeeldenvanbewustekennismanagement-activiteiten binnenZHEWzijner
legio.Zowordt relevante bedrijfsinformatie
enervaringskennis vanmedewerkersvastgelegd in'productiehandboeken'. Volgens
AndySchellen is'handboek' eigenlijk niet
hetjuistewoord:"Alleinformatie willenwe
digitaalopslaaninvastestructuren.Die
structuren moetenvooriederemedewerker
herkenbaarenToegankelijkzijn, onafhankelijkvandezuiveringwaarhijwerkzaamis".
Naastdezevormvanindirecte kennisoverdrachtwordtookdedirectekennisoverdrachtgestimuleerd."Belangrijke ervaringskennisdiewebijvoorbeeld opdoen bijde
bouwvaneennieuwe rioolwaterzuivering
leggenwevastin'algemene programma's
vaneisen'.Hiervoororganiseren wemeerderemalen tijdensdebouw evaluatievergaderingen,uitsluitend metalsdoel'wat
kunnen welerenvandeafgelopen periode'.
Doorditvastteleggenontstaan bouwstandaardsdiezeerbruikbaar zijnbijeen
volgendebouw".
"Ookopdewerkvloerzoudenwewillendat
demedewerkers hunervaringskennisgaan
vastleggen maarhoeisnogeenvraagteken.
Kennisuitwisseling opdewerkvloergebeurt
onder andereviameesrer-gezelrelaties.Dit
isechternietefficiënt omdatetsteedstwee
mensenopéénkluszitten.Jekunt echtet
nietzonder,maarjemoethetdaarbij niet
laten.Hetechte'Fingerspitzengefühl' moet
jeaanelkaarvertellenmaarzakendieje
explicietkuntmaken,moetje vastleggen".
AndySchellen, productmanager afvalwatertechnologie Zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en Waarden

hebbensamengewerkt. Eenprojectorganisatiebiedtdemogelijkheid omin
wisselendeteamstewerkenendaarmee
ookmeerkansomkennis tedelen;
zelfsturende teams meteenvergaande
verantwoordelijkheid. Doormedewerkers
geenindividuele takenmeeroptedragen

Uitdezelfevaluatie vandeWMLisnaar
vorengekomendatkennismanagement valt
binnendetop 10van belangrijkste
aandachtsvelden.Kennismanagement moet
zichWML-breedgaanontwikkelen.Met
namebinnen detechnischesectorenproductieendisttibutiewordthetactiefopgepakt.
FransvanderWilligenligtéénvande
belangrijke drijfveren hiervoor toe. "We
willenonzepompstations met minder
mensengaanbedienen.Ditbereikenwe
enerzijds doorprocessenmeerteautomatiserenenmeerwerkzaamheden uit tebesteden.
Anderzijds doordemedewerkers flexibeler,
mobielerenbreder inzetbaar temaken.De
term machinist pastdaaromallangniet
meerbijdetakendieeenmedewerker ophet
pompstation moetvettichten.Hetzijn
procesoperators geworden".
WMLdeeltdeprocesoperatorsinindecategorieënA,BenC,afhankelijk vanhun taken.Per
categotieisvastgelegdwateenmedewerker
moetkennenenkunnenenovetwelkeervaringhijmoetbeschikken.ProcesoperarorAis
eenuitstervend ras.Hun takenwordenmeer
enmeeruitbesteedofgeautomatiseerd.Deze
medewerkersmoetengroeiennaarB-niveau.
"Demedewerkerswordenhierintensiefin
begeleid",aldusFransvanderWilligen.
"Vrijwel maandelijks vindteencoachingsgesprekplaats.Hierin wordtdevoortgang
vanhetpersoonlijk ontwikkelingsplan
besproken.Ditontwikkelingsplan isineen
persoonlijk loopbaangesprek metiedete
medewerkervastgelegd enbevatzoweleen
opleidingsplan voorhetopdoenvantheoretischekennisalseenplanvootopopdoen
vanervaringskennis.DeWMLbiedtalle
mogelijkheden totontwikkeling.Demedewerkersmoetenhetechterzelfwillenener
tijd instoppen.Eenptocesoperator dievan
A-niveaunaarB wilgroeienmoetdetheoretischekennisuitdeBasisopleiding drinkwaterproductie beheersen endaarnaast
meerdere installaties kunnen bedienen.Aan
deuitwisselingvankenniswordt onderling
actiefgewerkt.IedereprocesoperatorAisbij
eencollegaopeenanderezuiveringop
bezoekgeweest.Hierin moetenzeleren
eikaarstakenteverrichten".
Frans vanderWilligen, manager sector
productie Waterleiding Maatschappij
Limburg
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maar alsgroep verantwoordelijkheid te
maken vooreenbepaalde activiteit gaanze
onderling zelfbepalen hoedezaken efficiënter kunnen enwelke kennis daarvoor
nodig isengedeeld moet worden.
Voorbeelden vansuccesvolle indirectekennisoverdracht, geïntegreerd inhet werk,
zijn:
een buitendienstmedewerker legtdirect na
het bezoekaaneenklant deresultaten van
hetgesprek vast indeklantendatabase;
de 'regenwater-beslisboom' vanNuon en
de 'producnehandboeken' vanZHEW zijn
mooie voorbeelden vanmethodes omde
kennis vanverschillende disciplines inde
organisatie vastte leggen ineen praktisch
instrument voor andere medewerkers;
een projectleider legt naafloop vanhet
project direct deaanpak enresultaten vast
op hetintranet ensluit daarna pashet
project af
Deze indirecte vormen van kennisoverdracht zullen volgensonsalleen succesvol zijn
alszegeïntegreerd worden inhet werkproces.
Dit betekent datweniet geloven ineen
kennissysteem dateen ofenkele medewerkers
onderhouden, maar welineen kennissysteem
waarin iedere medewerker opgeregelde
momenten, alsonderdeel vanhet werkproces,
kennis vastlegt. Uiteindelijk draait hetdusom
dewilendediscipline vandemedewerker.De
integratie inhetwerkproces eneenorganisarie
die kennisdeling stimuleert enfaciliteert zal
die wilendiscipline eerder activeren.

Samenvatting en conclusies
Hoedeel enbehoudje kennis vanmedewerkers? Datisdecentrale vraag indit artikel.
Devoorbeelden tonen aandat kennisdeling
een issue isdat reeds isonderkend door de
watersector.
Een voorwaarde isdathet management
inziet datkennis demotor isvoor deorganisatie. Kennisdeling moet structureel aandacht
krijgen envooralgeïntegreerd zijn inhet
reguliere werkprocesenondersteund worden
door deorganisatie,bijvoorbeeld viaeen
persoonlijk ontwikkelingsplan. Inde middeleeuwen wisten zedit al:de'meester' deelde
zijn kennis metzijn 'gezel'tijdens de uitoefening vanzijn vak.Wijpleiten voor directe
kennisoverdracht tijdens het reguliere werkproces,ondersteund door vormen van indirectekennisoverdracht viaboekenengeautomatiseerde systemen.Want hetwerkis
complexer geworden sinds de middeleeuwen
en demogelijkheden van geautomatiseerde
kennissysremen zijn enorm. Laten wehet
oude methet nieuwe combineren!
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Kennismanagement
indewaterleidingsector:
hypeofblijvertje?
DR. WILLEM KOERSELMAN, KIWA NV
DRS. MERLIJN TROUW, KIWA NV

Kennismanagementstaat volop inde belangstelling. Bijna maandelijks verschijnen interessante
boeken enploffen uitnodigingen voorcongressenenstudiedagen opdemat.Ook bij waterleidingbedrijven staat hetonderwerp opdeagenda van hetmanagementteam. Sommigen vragen zichaf
wat ze metkennismanagement aan moeten engaan ervanuit dat heteen hypeis.
Wi] betogen dat kennismanagementgeen hype is,maareen blijvertje datnetals kwaliteitszorg
wellicht begint onderde hoede vaneensta/a/deling, maar uit zalgroeien toteenvolwaardige
managementverantwoordehjkheid. Kennismanagement biedt demensen indewaterleidingsector
handige concepten en instrumenten, waarmee zehetbedrijfsresultaat kunnen vergroten. Daarom
ondersteunt Kiwa via ouder meer hetBednjfstakonderzock (BTO) bedrijven die Kennismanagement
»allen toepassen.
Organisaties moeten hetdoen metvier
productiefactoren: grond(stof), kapitaal, arbeid
en kennis.Deeerste drie uitdit rijtje krijgen
van oudsher veelaandacht. Deaandacht voor
kennis enkennismanagement isvanveel
recenter datum. Hetonderwerp heeft inmiddels e-commerce verdrongen vandeeerste

A/b.1:

DeKenniscyclusbeschrijft desamenhang
tussendeverschillendeactiviteitenende
volgordewaarinzewordenverricht,en brengt
daardoorstructuuraanbijhetoptimaliseren
vandekennisonnvikkelma.
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plaatsopdeagenda vantopmanagers inde
Verenigde Staten.Deverklaring voordesnel
toenemende aandacht voor kennismanagement isdatindehuidige kenniseconomie
kennis debelangrijkste concurrentiefactor is
geworden. Ditnoodzaakt marktgerichte,
kennisintensieve organisaties omdekennisstroom te optimaliseren.
Hoe kennisintensiefzijn waterleidingbedrijven? Hetismoeilijk voorstelbaar hoeje
een geavanceerde zuiveringsinstallatie kunt
realiseren zonder basiskennis over zuiveringstechnologie,ofhoeje indeduinen verbrakking vanwinputten kunt voorkomen zonder
kennis over dichtheidsstroming. Erzijn nog
talloze andere voorbeelden diehetbelangvan
kennis voordewaterleidingbedrijfstak illustreren. Maar waar zitnu de toegevoegde
waarde vankennismanagement? Enwaar
moetje alsbedrijf beginnen wanneerje met
kennismanagement aandeslag wilt?

Waar gaat het om?
"Kennismanagement", zozeiprof
Mackenzie Owen onlangs opeenstudiedag,"is
het managen vaneenkennisintensieve organisatie".Niets nieuws onder dezon, zouje
zeggen.Toch isdatniet zo.Kennismanagement heeft weldegelijk toegevoegde waarde,
en dievinden wevooral in instrumenten en

