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De kennisstroom binnen een organisatie kan sterk verbeterd worden door
a,andacht te schenken aan vier competenties die het lerend veïmogen bepalen

Kennismanagement als
motoÍ van delerende organisatie

Cees Sprenger en Steven ten Have

Goed ziin als organisatie is
niet meer voldoende, goed
bliiven is tegenwoordig het
parool. Dat betekent dat
alle kansen en
mogelijkheden om als
organisatie te verbeteren
moeten worden
aangegïepen. Dat kan
gebeuren op basis van
toevalligheden, maar ook
op een meer
gestnrctureerde manier.
Het concept van de lerende
organisatie is een
mogelijkheid om dynamiek
in de organisatie te
verankeren. Kennis is
hierbij het sleutelwoord.
Het is noodzakelijk dat het
management ervoor zorgt
dat medewerkers een
continue kennisstroom op
gang brengen.
In dit artikel wordt die
kennisstroom in vier
competenties
onderverdeeld. Absorptie is
het opnemen van kennis
van buiten, diffusie is het
verspreiden van kennis
binnen de organisatie,
generatie is het
ontwikkelen van kennis
binnen de organisatie en
exploitatie het benutten
van kennis in nieuwe
producten en diensten.
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De eisen die een steeds turbulentere omgeving stelt
aan zowel profit- als non-profitorganisaties, zijn om-
vangrijk en wisselen snel van karakter. De tiid waarin
een nieuw product de markt op moet/ is steeds korter,
kwaliteitseisen die men stelt aan producten en service
zijn steeds hoger en een bedrijf moet in staat ziin om
met nieuwe producten nieuwe marktsegmenten aan
te boren.
Deze eisen ziin zo omvangrijk en wisselend dat organi-
saties een dynamiek op gang moeten zien te brengen
om hierop in te spelen. Structuren en systemen moe-
ten helder gedefinieerd, omgevingsgericht en flexibel
zljn.
Onderdeei van de dynamiek moet ook zijn dat de capa-
citeiten van alle medewerkers gebruikt worden om
mee te denken en te veranderen. Medewerkers
zullen zelf flexibel moeten kunnen opereren/ moeten
kunnen leren en ontwikkelen.
Een organisatie die in staat is goed om te gaan met deze
eisen, kan niet anders zijn dan een organisatie waarin
men leert. Zo'n organisatie heeft een adequaat lerend
verÍnogen.
Managers lijken zich steeds bewuster te worden van
het belang van dit lerend vermogen. In veel gevallen is
er een concrete aanleiding om kritisch naar het lerend
vermogen van de organisatie te kijken, indicatoren
kunnen zijn dat:
. De problemen waar de organisatie zich voor gesteld

ziet, niet goed (meer)worden opgelost
. Innovatie ondanks gerichte aandacht niet tot ge-

wenste resultaten ieidt, dan wel veel te kostbaar is
. Professionals zich wel inzetten voor hun eigen be-

lang, maar weinig gericht ziin op zaken die de orga-
nisatie als geheel aangaan

. Het management de indruk heeft dat de organisatie
niet optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden
die ze heeft om aanwezige kennis te benutten

. Er wel veel aandacht is voor formele opleidingen,
maar weinig effecten merkbaar zijn in het dagelijks
Íunctioneren
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Systemen die ontwikkeld zijn om mensen beter te
laten functioneren, niet gebruikt worden of niet het
gewenste resultaat opleveren
Mensen in de organisatie te vaak het gevoei hebben
dat zii opnieuw het wiel moeten uitvinden, aange-
zien ze niet weten hoe ze toegang kunnen krijgen
tot kemis over werkzaamheden in het verleden
Het moeiiijk is fouten die gemaakt zíjn aan de orde
te stellen, zodat ervan geleerd kan worden
Er te grote muren tussen afdelingen zijn, waardoor
medewerkers niet voldoende informatie van elkaar
krijgen en problemen niet samen willen of kunnen
aanpakken
De pogingen die er gedaan worden om te verbeteren
of vernieuwen, te weinig resultaten opleveren.

Kennis vormt een cruciale factor in lerende organisa-
ties. Als een organisatie leert, blijkt dat met name uit
het feit dat de kennis binnen de organisatie zich blijft
ontwikkeien en dat de nieuwe kennis steeds weer ge-
bruikt wordt in de producten en diensten die de orga-
nisatie levert. Kennis is daarmee een basisbestanddeei
van het ierend vennogen van een organisatie.
Het bijzondere van de kennisstroom in een organisatie
is dat kennis niet aileen het eigendom is van mensen,
maar ook vastgelegd is, als het ware gestold is, in sys-
temen. De kennisontwikkeling van een organisatie
is ook terug te vinden in de informatiesystemen, bro-
chures, apparatuur en werkmethoden. Systemen zijn
kennisdragers.
Maar kennis is niet synoniem met lerend rrerrnogen.
Dat kennis aanweztg is en verder ontwikkeid en toe-
gepast wordt, is nog geen garantie voor het feit dat een
organisatie in staat is om te leren. Als de kennisstroom
binnen een organisatie goed functioneert, is de kans
groot dat de organisatie leert. Onderdelen van deze
kennj.sstroom zifn absorptievermogen {opname van
kennis), diÍfusiecapaciteit (verspreiden van kennis),
generatievennogen (ontwikkelen van kennis) en ex-
ploitatievermogen (benutten van kennis). Ëen orga-
nisatie heeft lerend vennogen als deze onderdelen van
de kennisstroom goed functioneren. We noemen deze
vier kwaliteiten van een organisatie daarom leer-
competenties.

Lerende oÍganisaties
Een lerende organisatie kan omschreven worden als
een organisatie die het leren van haar leden faciliteert
en zichzelÍ continu transformeert.l De gÍote aandacht
die uitgaat naar dit fenomeen, laat zích vooral verkla-
ren als een reactie op de zogenaamde 'profiel'-benade-
ring. De zoektocht van Peters en Waterman naar uit-
muntende bedrijven was in de iaren '80 trendsettend
voor de gedachtenvorming over de kenmerken die suc-
cesvolle organisaties van minder succesvolle onder-
scheiden.r Uit een omslagartikel van BusinessWeek

blijkt iat twee jaar na het onderzoek van peters en
Watern an zeker 14 van de eerder door hen onderschei-
den 4i'excellenre' ondernemingen in moeilijkheden
waren gekomen.3 Kenneiijk was het excellent preste-
ren gebonden aan de wijze waarop de organisaties op
een bepaald moment in staat waren om te reageren op
de omeeving. Zij hadden de bedrijfsprocessen zo inge-
richt dat deze een perfect antwoord vormden op eisen
en behoeften van hun op dat moment relevante markt-
omgering. Een veranderende omgeving braeht hen
vervolgens in moeilijkheden.
Kenmerkend voor een lerende organisatie is nu fuist
dat de-e het vermogen ontwikkeld heeft om zich
steeds aan te passen aan de omgeving en zo ook bij ver-
anderiagen te overleven: flexibel en dynamisch zijn.
Dit 'lelend vermogen' is de voornaamste kracht van
zo'n organisatie.
Het gaat er in deze benadering nie t zozeeÍ om dat de or-
ganisarie aan het profiel gaat voldoen van een succes-
volIe organisatie, zoais de I4 excellente bedrifven die
alweer snel in moeilijkheden kwamen. Het gaat erom
dat de organisatie de comperentie ontwikkelt om
steeds goed te blijven functioneren.
Deze competentiebenadering staat tegenover de pro-
fieibeuadering, waarin de lerende organisatie wordt
opgever als een ideaaltype of blauwdruk lzíe figuur Il.
De aanrrekkeliikheid van de profielbenadering is ech-
ter dai een profiel het voor het management makke-
lijker maakt om zich een beeld te vormen van de wijze
waaroD de organisatie zou moeten functioneren. Dat
biedt een houvast ten aanzien van de weg die de orga-
nisatie moet gaan om tot de top te kunnen behoren,
excellenr te kunnen zijn. Het is immers zo moeilijk
voor te stellen hoe zo'n 'lerende'organisatie eruitziet.

1. M. P:dler, T. Boydeil en Í. BurgÀe, Learning Company
Proi=ct Report, 1988.

2. T.f . Peters en R.H. Waterman, In Search of Excellence,
Har;er & Row, New York 1982.

3. Bus,-essWeek, 'Who's Excellent Nowi', november 1984.
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Of een organisatie de bekwaamheid heeft om te leren,
was immers ook door Peters en Waterman niet waar-
genomen.
De zekerheid die de profielbenadering biedt, is in feite
maar een schijnzekerheid. Het profiel van een daad-
werkeliik lerende organisatie moet steeds bliiven ver-
anderen. Bovendien stimuleert de aanpak vanuit een
profielbenadering te weinig eigen initiatief en creativi-
teit bij de leden van de organisatie. Leren mag niet al-
leen opgevat worden als het aanleren van trucjes, het
ovememen van voorbeeldgedrag. Het gaat er iuist om
dat de leden van de organisatte zelÍ zoeken naar nieu-
we wegen om het werk zo goed mogelijk te doen. Het
is paradoxaal om ze dan door middel van een proiiel
voor te schrijven hoe dat precies zou moeten. Dat no-
digt de medewerkers binnen de organisatie eerder uit
tot 'consumptief gedrag' dan tot 'lerend gedrag' .

De competentiebenadering streeÍt emaar organisatie-
leren vorm te geven door lerend vermogen op te bou-
wen. Het is een benadering die zicht tracht te krijgen
op de bekwaamheden die binnen een organisatie nodig
zijn om het leren van medewerkers te Íaciliteren.

Kennis als cruciale factor
in het lerend veÍmogen
Heei wat theorie omtrent organisatieleren verzandt in
moraliserende taal over communicatie, samenwer-
king en de wil om te leren. Het is onze opvatting dat
concretisering mogelijk is door kennis als voornaam-
ste focus te kiezen als het gaat om organisatieleren.
Onder kennis verstaan wif informatie die een beteke-
nis heeft gekregen in de context van de organisatie. In-
formatie wordt kennis doordat de gebruiker inÍorma-
tie een plek kan geven in zijn referentiekader en die in
verband kan brengen met zijn handelen.
Er is een aantal argumenten voor aan te voeren waar-
om kennis zo'n belangrijk aspect is van organisatieie-
ren:
. Kennis is een goed te operationaliseren begrip. Het

is grotendeels bespreekbaar te maken om welke
kennis het gaat en of er sprake is van de juiste ken-
nis om de vraagstukken waar de organisatie voor
staat, op te lossen.

. Kennis is een sleutelbegrip, omdat kennis de basis
vormt voor het handelen. Handelingen worden in
belangrijke mate gestuurd door de aanwezige ken-
nis in de vorm van cognitieve modellen.

. Bedrijfsprocessen zijn steeds kennisintensiever.
Kennis is daardoor een zeer wezenlifk bestanddeel
van deze processen. Het verbeteren en vernieuwen
van kennis vormt daarmee de basis van het profes-
sionaliseringsproces van organisaties.

Er zijn verschillende soorten kennis te onderscheiden.
Wij hanteren de volgende vierdeling: subiectkennis,
methodekennis, sociale kennis en handelingskennis.o

Subiectkennis
Allereerst is er de kennis die direct verbonden is aan
een subject . Deze kennis vormt in feite de basis voor
iedere kenniswerker om zijn vak uit te oefenen. Voor
een software-ingenieur is dat kennis van zijn progÍam-
matuur, voor een arts kennis van geneeswijze en voor
een accountant kennis van financiële doorlichting en
rapportage. Deze kennis raakt erg snel verouderd.
Computerprogramma's veranderen jaarliiks, genees-
wijzen ontwikkelen zich snel door wetenschappelijk
en toegepast onderzoek en ook de financiële systemen
moeten steeds meer en andere gegevens bevatten.
Deze kennis is sterk specialistisch en daarmee niet
toepasbaar in andere vakgebieden.Zonder deze kennis
kan een kenniswerker niet functioneren.

Methodekennis
Een tweede vorm van kennis is methodekennis. Deze
kennis is nodig om de subjectkennis te kunnen ge-
bruiken om iets te produceren. Een goed voorbeeld
daarvan is profectmanagement. Kennis van project-
management staat los van de kennis van het subject.
Het is een set methoden om te kunnen plannen, orga-
niseren en beheersen, waardoor subjectkennis opera-
tioneel wordt.
Een ander voorbeeld van methodekennis is kennis van
ontwerp-processen. Om biivoorbeeld software te kun-
nen ontwikkelen, moeten ontwerpers en program-
meurs steeds weer bepaalde stappen doorlopen. Deze
stappen komen steeds weer terug, oÍ het nu gaat om
administratieve oÍ productietechnische programma's.
Ook methoden voor het oplossen van problemen, die
misschien in uitwerking hier en daar wat verschillen,
maar in de aard hetzelfde zíin, zlinbelangrijke instru-
menten voor kenniswerkers. Het zijn instrumenten en
methoden die de professional helpen de subjectkennis
te benutten. Bovendien kunnen deze methoden helpen
snel nieuwe subiectkennis te verwerven: leren te
leren.
Deze vormen van kennis zijn een langer leven bescho-
ren dan de subjectkennis en zifn ook breder toepasbaar.
Projectmanagement is in de kern al jareniang hetzelf-
de. Er zijn wel ontwikkelingen op instrumenteel ge-
bied, maar het kernproces biiift toch steeds gelijk. Het
is van groot belang onderscheid te maken tussen sub-
jectkennis en methodekennis. Een topprofessional on-
derscheidt zich vaak van een middenmotor, doordat
hii meer methodekennis heeft. Hii is zich hier echter
lang niet altiid meer van bewust, zoals het voor een er-
varen automobilist een automatisme is geworden om
stuur en pedalen te bedienen. Dat kan ertoe leiden dat
de topprofessional die kennis gaat overdragen, zích
richt op subjectkennis, terwiil hijzich soms juist moet
richten op het overdragen van methodekennis.

4. U. Dierk,'Nifmegen ManiÍold Practical Qualifications',
Napublicatie Stichting Synergie Congres, Nijmegen 1994.

Sprenger & Ten Have 71



Sociale kennis
Een derde vonn van kennis is sociaie kennis. Deze
kennis, die aan de basis staat van de benodigde vaar-
digheden, is de laatste periode steeds belangriiker ge-

worden. Specialisten moeten vaak in een team werken
om eigen ken-nis te combineren met kennis uit andere
vakgebieden. ln het team moeten ideeën uitgewisseld
worden, moeten teamleden onderhandelen en samen
beslissilgen nemen. Dat vraagt inzicht in communi-
catieve processen.
Sociale kennis is ook nodig om elkaar in het dagelijkse
werk te ondersteunen en te coachen. Zeker nu er vaak
zoveel kennis nodig is dat een individu niet al die ken-
nis kan bezitten, is sociale kennis nodig als 'voertuig'
om in de organisatie toegang te kriigen tot benodigde
kennis die anderen bezitten. Het is niet alleen een
kwestie van ophalen van kennis. De leverancier van
kennis rvil daar ook graag wat voor terug hebben. Het
goed opereren in het informele netwerk van een orga-
nisatie vraagt sociale kennis.
Sociale kennis is zo onontbeerliik omdat het de basis
vormt voor de uitwisseling van kennis. En deze uit-
ulisssling kan niet volledig gestructureerd en geregu-
leerd worden. Dat heeft te maken met het beperkte
overzicht dat een individu altijd heeft. Het heeft ook
te maken met het feit dat niet alle benodigde kennis
expliciet te maken is in management- of technische
systemen.
Veel kennis blijÍt in het bezit van de mensen binnen
de orgnnisstie. Mensen willen die kennis pas ter be-
schikking stellen als de vrager zich aanpast aan de gei-
dende norrnen en waarden binnen de organisatie-
cultuur. Het ontwikkelen van gevoeligheid voor de
cultuur van een organisatie is ook onderdeel van de
sociale kennis. Het gaat om meer dan alleen luisteren.
Het gaat er bij sociaie kennis ook om de verkregen in-
formatie naar waarde te schatten. En dat is per orga-
nisatie verschillend.
De'olie'van de lerende organisatie is sociale kennis.

Handelingskennis
Een vierde vorrn van kennis is handelingskennis. Dit
is de kennis die nodig is om de aanwezíge kennis om te
kunnen zetten in daden. Het is een andere vorm van
kennis dan de hiervoor genoemde vorrnen van kennis.
Handelingskennis is kennis diepas zichtbaarwordt als
iemand handelt. Dan blifkt als het ware of de theorie
ook in praktijk kan worden gebracht.
Handelingskennis is dan ook alleen door ewaring en
oefening aan te leren. Een voorbeeld van handeiings-
kennis is weten hoe je een schriftelijke rapportage
maakt of hoe je een slechtnieuwsgesprek voert. Door
een goed rapport te lezen, weet ie nog niet hoe je zeil-
een goed rapport moet schrijven. |e moet het zelÍ oeÍe-
nen om te ervaren wat de beste handelingsvolgorde is
om her rapport te maken. Dat geldt ook voor een ge-

sprek. Je kan een goed gesprek niet direct nabootsen,

vooral omdat de gesprekspartner steeds anders rea-
geert en je voor onverwachte moeilijkheden plaatst.
Handelingskennis bouwt zich als het ware door de
jaren heen op. Iedere siruatie die je aantreÍt, geeft weer
wat nieuwe informatie over hoe je effectief kan optre-
den. Hàndelingskennis leert je om te gaan met kennis,
methoden en sociale omgeving.

De vier genoemde kennisvormen kunnen verbonden
worden met het begrp competentie. Met bijvoorbeeld
het begrip handelingscompetentie wordt dan gewezen
op vaardigheid handelingskennis toe te passen.
Een lerende organisatie is volgens ons een organisatie
die in staat is de {kern)competenties verder te ont-
wikkelen en te vernieuwen. Dit vermogen van een or-
ganisatie om te leren, is weer een competentie op zich"
De 'extra' competenries die daarvoor nodig ziin, noe-
men wij leercompetenties. Om deze leercompetenties
helder te definiëren, is een hanteerbare taal nodig.
Naar ons idee kan dat door het begrip 'kennis' centraal
te stellen.
Kennis komt voor in de twee basis'bestanddelen'van
competentie: personen en systemen. Hierna gaan we
verder in op deze'bestanddelen', die wekennisdragers
zullen noemen.

Kennisdragers
Om de ontwikkeling en toepassing van kennis in een
organisatie te kumen beoordelen, is het van belang
zicht te hebben op de 'kennisdragers'. Op die manier
kunnen we erachter komen waar de kennis zich in een
organisatie bevindt. We onderscheiden in navolging
van Quinn de volgende vier kennisdragers:'
. Kennis en vaardigheden vertegenwoordigd in hoof-

den van mensen, opgebouwd door vooropleiding,
ervaring, onderlinge uitwisseling etc.

. Kennis aanwezig in technische systemen, als resul-
taat van iarenlange vergaring, codering en structu-
rering van kennis in de hoofden van medewerkers.
Voorbeelden hiervan ziin technische handleidin-
gen, beschrijving van werkmethoden, databases, ar-
chieven en handboeken.

. Managementsystemen, de formele en inÍormele
manieren om de benod"igde kennis op te bouwen.
Voorbeelden hiervan zijn vergadeÍstructuren/ pro-

iectmanagementsystemen,bedriif sopleidingen, ont-
wikkelingsprojecten, intercollegiale uitwisseling,
kwaliteitsborging en inÍormatiesystemen.

. Waarden en nonnen, die de andere drie dimensies
als het ware bii elkaar houden. Belangrijk ziin in
dit verband de opvattingen over hoe leren moet en
kan plaatsvinden,-maar ook zaken als openheid,
nieuwsgierigheid, belangentegenstellingen etc.

5. f .B. Quinn, Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service
BasedParadigmfor lndust4', Iree Press, NewYork 1992.
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De wijze waarop deze vier kennisdragers met eikaar
interacteÍen, noemen wii we1 de kennishuishouding
van een organisatie. Ingrijpen in de kennishuishou-
ding betekent altiid dat in ogenschouw genomen moet
worden wat de consequenties ziin voor alle vier de

kennisdragers.

Kennisstroom
De kennishuishouding van een organisatie vatten wij
op als een proces. Het startpunt van dat proces ligt bii
de instroom van kennis in de organisatie, het proces

eindigt bij de'uitstroom'van de kennis, bijvoorbeeld
doordat de kennis is toegepast in een product of pro-

ductiemethode. Bij het analyseren van de kennis-
stroom gaat de aandacht dus niet uit naar de inhoud
van de kennis. Het gaat om de aard van de kennis.
Een voorbeeld kan dit verduideiiiken. De instroom van
nieuwe kennis in een organisatie vindt vaak ad hoc
plaats doordat medewerkers of managers deelnemen
aan congïessen oÍ gesprekken voeren met klanten en

leveranciers. Op zich is daar niets op tegen. Maar men
kan zich afuragen of nu wel werkeliik de kennis bin-
nen de organisatie komt die nodig is. Welke kennis
is nodig om de doelstellingen van de organisatie te
bereiken? Op welke manieren en door wie kan deze

kennis het best verworven worden?
Uitspraken in dit kader gaan dus niet om de inhoude-
iiike kennis zelÍ, maar om de kennishuishouding. Net
zo goed als het bii het ondersteunen van individuele
medewerkers steeds minder gaat om het aanreiken
van nieuwe subjectkennis en steeds meer om hun me-
thodekennis ileren) te verschaffen.

Absorptie
De kennisstroom start over het algemeen met het op-

nemen van kennis van buiten de organisatie: absorp-
tie. Deze kennis kan uit allerlei bronnen afkomstig
ziin. De belangriikste bronnen zijn: concurrenten, pro-

fessionele of wetenschappeliike kringen, toeleveran-
ciers, opieiding en training en eventueel controlerende
insteilingen. De absorptie van kennis kan op alierlei
plaatsen in de organisatie, door allerlei mensen vorm-
gegeven worden. Sommige functionarissen kunnen
expliciet beiast zijn met absorptie, zoals documenta-
listen of researchers. Voor anderen is het op de hoogte
ziin en blifven van relevante kennisontwikkelingen
inherent aan het feit dat ze professional zijn. Het is
voor managers van belang zicht te hebben op de wiize
waarop de verschillende kennisbronnen in het alge-

meen geráadpleegd worden en de wiize waarop bepaal-
de strategische speerpunten ten aanzien van absorptie
gerealiseerd worden.

Diffusie
Een volgende fase in de kennisstroom moet zijn dat de

aanwezige kennis op de juiste wijze verspreid wordt

binnen de organisatie: diffusie. Kennis moet immers
niet op één plaats blijven liggen, zoals bii de documen-
tatie of onderzoeksafdeling. De kennis moet verspreid
worden naar de plaatsen waar er iets mee gedaan moet
worden. -

De kennis die een monteur opdoet bij een klant over
het disfunctioneren van een product, moet niet bif
hem blijven I l:;^aaÍ terechtkomen op de ontwerp-afde-
ling en de klantenservice. Het transport van kennis
vindt plaats via diverse kanalen. De voornaamste
kanalen zijn: communicatie tussen medewerkers
onderling, communicatie tussen chefs en onderge-
schikten, communicatie tussen afdelingen, informa-
tiesystemen en massacommunicatie. Medewerkers
van een organisatie verwachten veelai dat'echte'in-
Íormatie via reguliere kanalen, zoals vergaderingen,
nota's en memo's, bij hen terecht moet komen. In ie-
dere organisatie bliikt echter steeds weer dat 'het in-
formele circuit' een belangrijke inÍormatiebron is.
Daarmee verschilt een organisatie overigens niet veel
van andere sociale gemeenschappen. Diffusie is meer
dan simpeiweg de formele communicatiekanalen goed

benutten. Initiatiefrijke brengers en ontvangers zijn
minstens even belangrijk. Het is voor een organisatie
zeer belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van
het feit dat ze bepaalde kennis hebben opgedaan en na-
denken over de vraag wie die kennis ook wel eens
nodig zou kunnen hebben. Omgekeerd is het ook van
belang dat 'ontvangers' zelf ondernemend zijn in het
zoeken naar mogeliike aanwezige kennis bij collega's.

Generatie
Het derde onderdeel van de kennisstroom is het voor-
naamste: generatie. Zoais eerdeï naat voren kwam,
heeft leren vooral te maken met het oplossen van klei-
ne en gÍote problemen. Vrakking geeft aan dat genera-
tie van nieuwe kennis binnen een organisatie in feite
de kern vormt van het innoverend vermogen van een
ondememing. Het genereren van nieuwe kennis bin-
nen een organisatie wordt door een aantal factoren
beïnvloed. Belangrijk is dat medewerkers zicht hebben
op de doelstellingen van het bedriif als geheel. Alleen
als dat het geval is, kunnen zij oplossingen bedenken
die aansluiten bij de eisen die het bedriif stelt. Veel
problemen zijn alleen oplosbaar wanneer men over
de grenzen van de eigen discipline heen kijkt. Daarom
is inzicht in aangrenzende vakdisciplines ook één
van de factoren die het genereren van nieuwe ken-
nis in positieve zin beïnvloedt. Maar ook individueel
probleemoplossend verÍnogen/ initiatief, ondernemer-
schap en samenwerkingsvaardigheden zifn eisen die
gesteld moeten worden.
Het genererend vermogen kan op verschillende ni-
veaus vorm krijgen. Het'laagste'niveau is het oplos-
sen van standaardproblemen met behulp van bestaan-
de routines.Deze routines moeten dan natuurlijk wel
vastgelegd zifn en beschikbaar ziin voor gebruik.
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Het tweede niveau van generatie is dat oplossingen
ontwikkeld worden voor gerezen problemen door be-
staande werkwifzen en procedures aan te passen of te
verbeteren. Het 'hoogste' niveau van generatie is het
ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of procedures
voor uitdagingen waar de organisatie tot op dat mo-
ment nog geen antwoord op had gevonden.

Exploitatie
Het vierde onderdeel van de kennisstroom is: exploi-
tatie. Men onrwikkelt kennis niet alleen'om de ken-
nis', maar om die ten dienste van de organisatie toe
te passen. Kennis moet de organisatie verder helpen.

Dat betekent dat kennis geëxploiteerd moet worden.
In directe zin kan dat bifvoorbeeld doordat geld ver-
kregen wordt voor kennis in de vorm van patenten. ln
meer indirecte zin kan dat doordat kennis een toepas-
sing vindt in de productiemethode van een organisatie.
Dat kan leiden tot een hogere kwaliteit of een efÍiciën-
tere productiewijze. ln beide gevalien is de mate van
exploitatie te concretiseren door middei van indica-
toren als tijd, geld of klanttevredenheid.
Belangrijke aspecten van exploitatie zijn: product-
ontwikkeling door nieuwe kennis te benutten in be-
staande of nieuwe producten; combineren van ver-
schillende disciplines en gebruikerseisen zodat er vol-
waardigere en beter toepasbare producten ontstaan;
promotie van kennis middels voorlichting en bijvoor-
beeld congressen.
In zekere zin kan exploitatie van kennis gezien worden
als een graadmeter voor het succes van de kennisont-
wikkeling. AJle processen, dus ook de kennisstroom,
moeten immers leiden tot een bepaaid resultaat. Bij
kennis is dat resuitaat de mate waarin kennis nuttig
gemaakt kan worden.
Ogenschijnliik is de kennisstroom een volgtijdeliik
pÍoces, dat start bij de absorptie en eindigt bij erploi-
tatie. ln werkeliikheid is het meer zo dat de vier onder-
delen aangesproken moeten kunnen worden op het
moment dat er kennis nodig is. AÍhankeliik van de
vraag en het aanbodvan kennis zalde benodigde ken-
nis opgezocht, verzameld, gegenereerd of 'slechts' aan-
gesproken moeten worden.
Binnen een organisatie zullen dus alle onderdelen van
de kennisstroom aandacht moeten krijgen. De mate
waarin de verschillende onderdelen van de kenms-
stroom nodig ziin, kan echter wel per organisatie ver-
schillen. ln een grote, kennisintensieve organisatie zal
diffusie een belangrijker rol spelen dan in een klei-ne,
creatieve organisatie. In een onderzoeksinstituut zal
absorptie belangrijker zijn dan in een tandartsen-
praktijk.
Een bijzondere functie binnen de kennisstroom heeft
generatie. Generatie maakt in feite de kern uit van de
kennisstroom, aangezien het resultaat hiervan is dat er
nieuwe kennis ontstaat. Het generend vermogen is
daarom het hart van de vernieuwende organisatie.

De wifze waarop men binnen een organisatie omgaat
met kennis, is een graadmeter voor het ierend verÍno-
gen van een organisatie. A-ls de kennisstroom niet op
aile punten goed functioneert, 'leert' de organisatie
niet optimaal. Een organisatie die cruciale kennis niet
exploiteert in de producten of diensten, mist daarmee
een kans. Een orgamsatie die noodzakelijke kennis
niet in huis haalt en verder onrwikkelt, kan de kwa-
liteit van de producten ook niet op een hoger plan
brengen.

Lerend veÍmogen en
leercompetenties
Een organisatie die in staat is zodanig met kenni.s om
te gaan dat vernieuwend ieren ontstaat, bezit, zo stel-
den wij in het vorige hoofdstuk, lerend vermogen.
Waar we nu vooral in gernteresseerd ziin, is de wijze
waarop dat lerend verÍnogen van een organisatie ver-
der te ontwikkelen is. Door het lerend vermogen te
koppelen aan de vier onderdelen van de kennisstroom,
kunnen we het begrip lerend vennogen verder concre-
tiseren. Als een organisatie lerend vennogen heeft, is
de organisatie in staat de kennisontwikkeling in de
verschillende onderdelen van de kennisstroom verder
uit te bouwen.
Zo ontstaan vier aspecten van het lerend vennogen/
die we de leercompetenties van een organisatie noe-
men. Deze leercompetenties benoemen we als voigt:
. AbsorptieveÍmogen - het vermogen om nieuwe

kennis in de organisatie op te nemen.

" Diffusiecapaciteit - de capaciteit om aanwezíge
kennis onder de leden van de organisatie te ver-
spreiden.

. Generatievermogen - het vermogen om nieuwe
kennis binnen de organisatie te ontwikkelen.

' Exploitatiegraad - de mate waarin een organisatie in
staat is om aanwezige kennis toe te passen.

Uit ons eigen onderzoek en uit de literatuur bliikt dat
er een aantal management-instrumenten is. waardoor
deze leercompetenties ontwikkeld kunnen worden.
Deze instrumenten zijn weergegeven in figuur 2. Door
te bepalen oÍ enzo ja, in hoeverre er gebruik wordt ge-
maakt van de instrumenten kan ook bepaald worden
hoe het staat met het lerend vennogen van de organi-
satie.

Diagnose en actie: het versterken
van het lerend vermogen
Aangegeven is waarom het lerend verrnogen van een
organisatie zo belangrijk is voor het goed presteren van
een organisatie. We hebben een overzicht gegeven van
een aantal instrumenten die het management van een
organisatie kan gebruiken om het lerend vermogen te
versterken. Maar de waag is nog niet beantwoord
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welke middelen voor welke organisatie nu het best in-
gezet kunnen worden. Om dat te kunnen bepalen, zal
het management eerst nader inzicht moeten hebben in
het lerend vermogen van de eigen organisatie.

De eerste stap, die voorafgaat aan het ontwikkelen van
beleid of het nemen van concÍete maatregelen, de be-
wustwording van het lerend vermogen binnen de orga-
nisatie is. Het is immers heiemaal niet zo voor de hand
liggend, niet zo direct zichtbaar dat een organisatie als
geheel zich ontwikkelt, dat er een'collectief'leerpro-
ces is. Deze bewustwording kan ondersteund worden
door binnen een organisatie te diagnostiseren hoe het
gesteld is met het lerend vermogen van de organisatie.
Als die diagnose samen met management en mede-
werkers van de organisatie wordt ingevuld, heeft dit
een tweeledige functie.
Enerzijds krijgt men inzicht in de verschillende aspec-

ten van het lerend vermogen doordat men de'diagno-
sebril' opzet. Anderziids geeft de diagnose de eerste
aanzet tot mogeliike acties ter versterking van het
lerend vermogen.

Naar ons idee moeten met behulp van zo'n diagnose
ten minste vier vragen beantwoord kunnen worden:
l. Welke instrumenten en methoden gebruikt een or-

ganisatie om het lerend vermogen voÍm te geven?
2. Hoe is de wijze waarop het management de leer-

competenties aanstuurt, te typeren?
3. Hoe ligt de verhouding tussen de verschillende ken-

nisdragers: mensen en systemen?
4. Welke opvattingen leven er binnen de organisatie

die het lerend vermogen in de weg staan?

Deze vragen worden beantwoord met behulp van ge-

sprekken op directieniveau, groepsgesprekken en het
invullen van een vragenliist gebaseerd op de met de
leercompetenties verbonden management-instru-
menten en de analyse van een aantal 'kritische inci-
denten'.
De diagnose van het lerend vermogen van een orga-
nisatie moet er vanzelfsprekend toe leiden dat er maat-
regelen getroffen kunnen worden om het lerend ver-
mogen te versterken. Hierna zullen we stapsgewiis
aangeven hoe het management van een organisatie
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de leercomperenties kan versterken {zie figrur 3ll.
De analyse is een gerichte poging om meer inzicht te
verkrijgen in de oorzaken achter het stagneren van
leerprocessen. De analyse heeft echter ook een functie
in het op gang brengen van het denken over de wiize
waarop de mensen in de organisatie leren. Deze leer-
processen verlopen meestal vrii diffuus en onzicht-
baar. Een eerste stap in het bernvloeden van deze leer-
processen is het meer naar de voorgtond halen van
deze processen.
De tweede stap in het versterken van de leercompe-
tenties van een organisatie moet zijn dat er inzicht
ontstaat in de wijze waarop de leercompetenties door
de organisatie worden ingevuld. Het gaat er niet om
dat onderzoekers oÍ adviseurs dit inzicht verkrijgen.
|uist zoveel mogelijk betrokkenen moeten er met el-
kaar over nadenken en zien waarom de zaken lopen

zoals ze lopen. Het nut van de hier besproken diagno-
semethodiek van het lerend vennogen is dat daarmee
een taal en een referentiekader is aangereikt om het ge-
wenste inzicht te verkrijgen.
De derde stap is dat er ieerdoelen geformuleerd worden
ten aanzien van de leercompetenties. De leerdoelen
geven aan welke sterke punten meer benut moeten
worden en welke beiemmeringen weggenomen moe-
ten worden.
Ook moet er in deze fase aandacht zijn voor het ken-
nisbeleid. Kennis is een basisbestanddeel van compe-
tenties en dus ook leercompetenties. Door uitspraken
te doen over de wijze waarop binnen de organisatie
met kennis omgegaan moet worden, kan het manage-
ment meer specifiek dan in leerdoelen aangeven wat eÍ
moet veranderen om de leercompetenties beter te
laten gedijen.
De vierde stap is dat men aandacht besteedt aan de be-
lemmeringen. Er kunnen pas succesvol maatregelen
getroffen worden als duideiijk is waarom het tot nu toe
ging zoals het ging. De opvattingen die daaraan ten
grondslag liggen, zullen eerct boven raÍel moeten
komen. Het zijn deze opvattingen die ervoor hebben
gezorgd dat eerdere pogingen om verbeteringen aan te
brengen op niets uitliepen. Een grondige bespreking
van deze opvattingen met zoveel mogelijk betrokke-
nen kan ertoe leiden dat ze veranderen.
De laatste stap is dat er instrumenten lzie figuur 2l tn-
gevoerd kunnen worden die het lerend vernogen van
de organisatie versterken. Het management zai goed
moeten monitoren oÍ de methoden ook daadwerkeiijk
het effect hebben dat zebeogen.

Dit artikel is gotendeels gebaseerd op het boek'De vier comp€renties vm de ler€nde orga.
nisatie', C.C. Sprenger (red.), Delwel, 's-Gravenhage 1995, een uitgave van de Berenschot
Fundatie.
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