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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
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teren') en uit de resultaten van een zelfevaluatie.Debetrokkenheid van het topmanagement bij het vaststellen van de
kennisbehoeften is onontbeerlijk.
Daarnaast wordt de in de eigen organisatie aanwezige kennis vastgesteld. Een vergelijking van de aanwezige met de noodzakelijke
kennis levert een beeld van de kennisbehoeften van een organisatie, maat ook van de
verouderde,ofanderszins niet langer relevante kennis waarvan serieus overwogen moet
worden ergeen aandacht meer aan te besteden.In het kader van het Bedrijfstakonderzoek iseen 'prioriteringsinstrument' ontwikkeld, waarmee de vaak lange lijst van kennisbehoeften kan worden teruggebracht tot de
meest belangrijke onderwerpen, op basis van
deverwachte bijdrage aan het realiseren van
de bedrijfsdoelen.

Opdebijeenkomstvanhetbednjjstakonderzoekwaterleidingbedrijvenvan13junispeeldentweeteamshetkennisspe

concepten waarmee het managen van een
kennisintensieve organisatie vaak aanzienlijk
kan worden verbeterd (efficiënter, effectiever,
leidend tot meet wetkpleziet). Uiteindelijk
gaat het daarbij om het verhogen van het
rendement van de productiefactor kennis en
om het verbeteren van de bedrijfsprestaties,
met inbegrip van het bedrijfsresultaat.
Kennismanagement richt zich op het optimaliseren van deontwikkeling en het gebruik
van kennis.In dit artikel illustreren wede
toegevoegde waardevan kennismanagement
voor de ontwikkeling en het gebruik van technologische kennis.Het mag echter duidelijk
zijn, dat Kennismanagement zich uitstrekt tot
alle bedrijfs- en klantptocessen.
Degoede kennis ontwikkelen...
Demeeste bedrijven investeren fors in

kennisontwikkeling. Het is natuurlijk belangrijk om dan te investeren in degoede onderwerpen. Maar welkezijn dat?Vaakwordt een
onderzoekproject gestart op het moment dat
een probleem zich aandient. Onderzoek moet
deoplossing daarvoor aandragen. Veel minder
vaak richt onderzoek zich pro-actiefop het
voorkómen van problemen en het versterken
van de marktpositie door innovaties. Terwijl
dat vaak veeleffectiever en/ofefficiënter is.
Kennismanagement richt zich op het vaststellen vande kennis waarover een bedrijf
dient te beschikken om ook in de toekomst
succesvolte kunnen opereren. De noodzakelijke kennis wordt onder meer afgeleid uit de
sttategische plannen van het bedrijf ('waar
willen westaan ovet driejaar'), uit de resultaten van de door VEWIN uitgevoerde benchmark ('op welke punten kunnen weons verbe-

.. op degoede plek,
Wanneer de kennisbehoeften bekend zijn,
isde vraag op welke plaats de kennis vergaard
moet worden. Demeeste waterleidingbedrijven kennen drie ofvier verschillende
kenniscircuits:eigen bedrijfsonderzoek,
adviesopdrachten, het door Kiwa uitgevoerde
Bedrijfstakonderzoek en het RIWAprogramma (bij bedrijven die Rijn ofMaas als
bron gebruiken).De onderzoekprogrammering in deze kenniscircuits isvaak gescheiden:
de belangrijkste kennisbehoeftcn worden op
verschillende momenten en meestal door
verschillende personen vastgesteld. De vraag
'in welk kenniscircuit past een bepaald project
het best' komt vaak niet aan deorde. Slechts
weinig bedrijven beschikken over criteria voor
het 'make or buy' besluit.Toch zijn dergelijke
criteria van belang voor het personeelsbeleid.
Aan onderzoekers stelje immers andere functie-eisen dan aan medewerkers die extern
uitgezet onderzoek moeten begeleiden en
beoordelen.
Kennismanagement integreert de
verschillende kenniscircuits. Eerst wordt
bekeken ofde benodigde kennis niet al in de
één ofandere vorm bij een kennisinstituut
aanwezig is,en slechts binnengehaald behoeft
te worden.Vande nieuw tecreëren kennis
wordt vastgesteld waar deze het best kan
worden ontwikkeld, en met welke pattners
daarbij kan worden samengewerkt.
Synergievoordelen zijn mogelijk door
samenwerking met andere bedrijven die
vergelijkbare kennisbehoeften hebben. DuinwaterbedrijfZuid-Holland, Gemeentewaterleidingen Amsterdam, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland werken
bijvoorbeeld nauw samen in het Bedrijfstakonderzoek en benutten zo het synergievoordeel.
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Een mini-scan voor kennismanagement
• Kennisontwikkeling isbijonsgerichtopbedrijfsdoelen.
• Wehebbeneenformeleprocedurevoorhetvaststellenvanbenodigdekennis.
• Wehebbeneengeïntegreerde aanpakbijhetonderbrengen vanonzekennisbehoeften inde
verschillendekenniscircuits (eigenbedrijfsonderzoek, RIWA,adviesopdrachten).
• Wenemeneenweloverwogen 'makeorbuy'besluit tenaanzienvan kennisontwikkeling.
• Wepassen nieuwekennissneltoeinonze bedrijfssituatie.
• Weleggen nieuwekennisgoedvastvoortoekomstig hergebruik.
• Wewetenprecies,wiebijonsoverwelkekennisbeschikt,enwathetniveaudaarvanis.
Hoemeervragenuitdezescanontkennend wordenbeantwoord,destemeerredeniserom
kennismanagement (meer)toetepassen.

..waarbij deresultaten werkelijk worden overgedragen aandegebruikers,
Kennisontwikkelingheeft pastoegevoegde
waarde,alsdekennisookdaadwerkelijk wordt
toegepast.Datlijkteenopendeur,maardit
puntwordtindepraktijk tochvaakveronachtzaamd.Eenprojectisnietafgerond alsheteindrapport isopgeleverdennetjes indebibliotheek
isgeregistreerd.Dekennisdieaanheteindvan
eenproject inhethoofdvandeonderzoekerzir,
enzijnweerslagheeftgevondenineenrapport,
moetdaadwetkelijkzijnwegvindeninhet
doenenlatenvananderemedewerkers,enhet
functioneren vaninstallaties.
Bijhettoepassen van kennismanagement
wordtalbijaanvangvaneenR&Dproject
vastgesteld,voorwiederesultaten relevant
(zullen)zijn,enopwelkemanierdezedoelgroephetbestbediend kanworden.Somsis
datviaeenrapport,maarveelvakerzaldat
zijn viaeenpresentatie,eenworkshop,een
trainingofeenstage.
..enookindetoekomst beschikbaar zijnvoor
'hergebruik',
Iederwaterleidingbedrijfbeschiktover
expertsmeteenonschatbare hoeveelheid nietgedocumenteerde maarvaakcrucialekennis.
Ingevalcrucialekenniszichinhet hoofd van
slechtséénmedewerkerbevindt,isdeorganisatiezeerkwetsbaar bijhetvertrekvandeze
medewerker.Dekennisdiezichinde hoofden
vandeexpertsbevindtmoetbeschikbaar
wordengemaaktvoorhet bedrijf
Erzijn tweestromingen omdezekennis
vastteleggenvoordeorganisatie.Decodificatiestrategie richtzichophetexpliciterenvan
dezekennis,indevormvanrapportenen
databestanden.Deexplicietekenniswordt
vaakopgeslagenentoegankelijk gemaaktop
eenintranet ('content-infotmatiesysteem').
Dezestrategieisgeschikt voorinformatie die
nietsnelvetoudert,zoals leidingnetinformatie.Voorveeltechnologische kennisisdeze
strategieechtermindergeschikr,omdathet
expliciteren daatvaneenzeettijdrovende en
kostbategeschiedenisis(ptobeereenexpert
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maareensalzijn ofhaarkennisoppapierte
latenzetten...).Omdat kennis bovendien
steedssnellerveroudert,zaldeopintranet
opgebouwdekennisbank snelvolraken met
vetoudetdekennis.Simpelweg,omdatdeotganisatiedebenodigdeenergieomde informatie
teactualiserenopeenbepaaldmoment niet
meeropkanbrengen.
Depersonaliseringsstrategie richtzichop
rechtstteekse overdracht vankennis tussen
petsonen,bijvootbeeld viameester-gezelrelatiesofanderesamenwerkingsvormen. Desleutelishet 'face-to-face' contact tussenmedewerkers.Zekeralshetnietalleengaatomhet
kennen,maarookomhetkunnen (devaardighedenomdekennisinrezetten).Ookdanis
eenintranet nuttig,maardatheeft danvooral
defunctie ommedewerkers snelmetdejuiste
persoonincontact kanbrengen ('index-informariesysteem',zoalsdeGoudenGids).Deaan
dezestrategieverbonden kostenvallenvaak
ordeslageruitdanbijeencontent-systeem.
Hoeweldepraktijk leettdatvoorveelorganisatieseenindex-systeem hetmeestgeschikt
is,treffen wevreemdgenoeginkennisintensieveotganisatiesmeer'content-systemen'aan
dan'index-systemen'.Hetlijkt etechter op,dat
dehooggespannen verwachtingen tenaanzien
vandeinformatie- encommunicatietechnologieen'content-systemen' inmiddels afnemen,
endeaandachtvoor'index-systemen'en'faceto-face'contact toeneemt.
..zodat deexploitatie van kennis bijdraagt
aanhetbehalen van bedrijfsdoelen.
'Theproofofthepuddingisin theeating'
zeggendeEngelsen,endatgeldtzekervoor
kennismanagement.Alsalleactiviteitengoed
zijn uitgevoerd,danzullenbijdeexploitatie
vankennisweinigproblemenoptreden.Regelmatigevalueert het management ofhetproces
vankennisontwikkeling nogvetbeterd kan
wordenenofdekennisontwikkeling daadwerkelijk bijdraagt aanhetverhogenvanhet
bedrijfsresultaat. Bovendienwotdtbesloten,
welkekenniskanwordenafgestoten (verouderde,c.q.nietlanger relevantekennis).

Beginnen?
Inkader 1 staateenminiscan waarmeeu
kunt nagaanofkennismanagement bijuw
bedrijftoegevoegdewaardekanhebben.Hoe
meervragenuitdezescanontkennend worden
beantwootd,destemeerreden iserom
kennismanagement (meet)toetepassen.Wie
daadwerkelijk metkennismanagement aande
slagwil,dientdeklooftussen theorieenpraktijk teovetbruggen.Voorhetoverbruggen van
dezekloofenherervarenvandeconsequenties
van hettoepassenvankennismanagement in
deptaktijk, ishetsamenmetbedrijfResense
ontwikkelde kenmsspeleenuitstekend hulpmiddel.Kiwaheeft vanditspeleenversie
ontwikkeld diespecifiek istoegesneden opde
praktijk indewaterleidingwereld. Ditspel
werdindebedrijfstak geïntroduceerd opeen
bijeenkomst afgelopenjuni.Dedeelnemers
blekendestapnaardepraktijk gemakkelijk te
maken.Hetkennisspel kaneen belangrijke
stimulans votmenvoorher implementeren
vankennismanagement bijeenorganisatie.
Omdat hetspelookveelenthousiasme
losmaaktvoorkennismanagement, ishet bij
uitstekgeschiktomintezetten bijdestart
vaneen kennismanagementtraject.
De praktijk: structuur aanbrengen
Doordeveelheidaanactiviteitenendaarbijbetrokken medewerkerswordt kennisontwikkelingzondetonderliggende structuutal
snelonoverzichtelijk enonstuurbaar.We
gebruiken voordevormgevingvankennismanagement deKenniscyclus(afbeelding 1),
dieisontleend aande kenniswaatdeketenvan
Weggemanenkenmerkenvertoontvande
bekendeDeming-cirkel('plan-do-check-act').
Destations vandeKenniscyclus,diewehiervooralhebben besproken,wordendaarin in
eenlogischesamenhang gepresenteerd.
Natuurlijk kaneenorganisatiekleinbeginnen,datwilzeggenbeginnenmetéénofenkele
ondetdelenuitdeKenniscyclus.Maarookdan
ishetgoed,omdesamenhangmetandere
stationsindegatentehoudenom stapsgewijs
naareentotaalaanpak tekunnengroeien.Ook
kanindevotmvaneenproefproject worden
begonnen meteenbepetktaantalkennisgebieden,bijvootbeeld alleentechnologischekennis.
Ineenlatetstadiumkankennismanagement
danookwotdentoegepastvoorniet-technologischekennis,zoalsmarkt-en klantinformatie
enkennisovet projectmanagement.
Hetdtaaiend houdenvandeKenniscyclus
stelteisenaandeaanstutingvande activiteiten.Ptojectmatig werkenencentralecoördinarieenverantwoordelijkheid zijn cruciaal,
evenalsbetrokkenheid vanhet topmanagement.Waterleidingmaatschappij OostBrabantheeft onlangshaarR&D managementteam omgevormd omalleactiviteiten
vandeKenniscyclus te faciliteren.
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Ingewikkeld?
Kennismanagement isnietzoingewikkeld
alshetmisschiensomslijkt.Kiwaadviseert
eenaantalwaterleidingbedrijven opditvlak.
Deervaringleertdatvaakinrelatiefkorte tijd
veelwinstkanwordengeboekt,endatdie
winstookeenvoudigaangetoond kanworden.
Vooralwanneer deeersteactiviteitenzichrichtenophetzogenaamde'lowhanging fruit',
waarmetrelatiefweiniginspanningveelte
bereikenvalt.Waardit 'lowhangingfruit' te
vinden is,verschiltdaarbij perbedrijf Recent
onderzoekvanKPMGtoontaan,datkennismanagement ondermeerleidttoteen
aantoonbaar beterebesluitvorming(bij71
procentvandebedrijven),eenbetereklantenservice(64procent),eenkorterereactietijd bij
belangrijke bedrijfszaken (68procent)en
kostenverlaging(57procent).

Tot slot
Demeestkritischesuccesfactorvan
kennismanagement isnietdetechniek vanhet
kennismanagement, maardeorganisatiecultuuren-structuurdienodigisomhetsuccesvolintezetten(ziekader2).Eriseenorganisatiecultuur nodig,waarinmedewerkersbereid
zijneninstaatwotdengesteldomkennismet
elkaartedelen,ontdekkingen tedoen, fouten
temakeneneigeninteressesentalenten inte
zetten.UitonderzoekvanVanAkenenCamps
blijkt datzo'n40procentvandeinorganisaties
aanwezigedenkkrachtvanmedewerkersniet
wordtbenut.Eenzelfde verspillingvande
productiefactoren kapitaal,arbeidengrondstoffen zouondenkbaarzijn. Endat terwijl
kennisindehuidigeeconomiede belangrijkste
competitievefactoris.
Kennismanagement isvanhetgrootste

belangvoorbedrijven diemeewillendoenin
dekenniseconomievande21eeeuw.Managen
vankennisbetekent hetgebruikmakenvan
instrumenten entechniekenomkennisen
kennisbehoeften vasttestellen,teanalyseren
enteprioriteren.Kennisvanmanagenbetekentnietalleenwillenregulerenenbeheersen,maarvooralmedewerkers motiverenen
deruimtegevenhun denkkrachtenlerend
vermogenmaximaalintezetten.Alleendan
wordtdetoegevoegdewaardevan kennismanagement volledigbenut,f
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Cultuur en management in een lerende organisatie
Belangrijkevoorwaardenvoorhetontwikkelenvanlerendvermogenzijngelegenindeorganisatiestructuur, deorganisatiecultuur enhet managementsysteem.
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