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Alares, Kennis kapitaliseren

VOORWOORD
Bij mijn eerste kennismaking met Alares was net hun
boek ‘De Open Kennisomgeving’ verschenen, als eerste
in de reeks ‘Right to copy’. Jonge adviseurs – en adviesbureaus – doen soms moeilijk over het delen van hun
kennis, bang dat zij hun belangrijkste productiemiddel
aan hun concurrenten cadeau doen. Alares niet.
Geïnspireerd door en met dank aan Alares hebben we als
Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) het
idee en het beeldmerk van ‘Right to copy’ overgenomen:
het prijkt nu ook op al onze publicaties.

In dit nieuwe boek: ‘Kennis kapitaliseren’ laten de auteurs van
Alares ons wederom delen in de kennis en inzichten die zij hebben
opgedaan. Ze hebben het goed begrepen: kennis delen is kennis
vermenigvuldigen. Kennis creëren, delen en vermenigvuldigen is
een belangrijke opgave voor onze maatschappij. Maar het is strijdig
met het oude adagium ‘kennis is macht’ en het delen van macht
gaat veel mensen en organisaties nog niet zo goed af.
In deze publicatie verwijst Alares onder meer naar managementgoeroe Peter Drucker, die waarschijnlijk als eerste, al in de jaren
‘50 van de vorige eeuw, het begrip kenniswerker introduceerde.
Deze zelfde Peter Drucker verkondigde in 2000 dat in de twintigste
eeuw de productiviteit van productiearbeiders met een factor 50
was toegenomen. De uitdaging voor deze eeuw is om iets
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vergelijkbaars te doen met de productiviteit van kenniswerkers.
En dat natuurlijk niet door harder of langer te gaan werken, maar
door slimmer te gaan werken volgens de principes van sociale
innovatie: optimaal gebruik van technologie, ontwikkeling van
talenten en plezier in het werk.
In dit boek geven de auteurs een aantal inzichten en mooie voorbeelden van hoe dit kan werken, daarbij de volgorde van instroom,
doorstroom en uitstroom van kennis(werkers) volgend. Voorzichtig
wordt ook de volgende fase van kennisdelen verkend: waarom
alleen kapitaliseren op de kennis van de eigen medewerkers?
Buiten de eigen organisatie is immers nog veel meer kennis en
creativiteit beschikbaar en in toenemende mate toegankelijk!
Vervagende organisatiegrenzen, nieuwe technologieën en nieuwe
samenwerkingsvormen bieden hiervoor ongekende mogelijkheden.
Kortom, er valt nog veel te delen en te vermenigvuldigen. Het siert
de auteurs van Alares dat zij in deze bondige en toegankelijke
publicatie hierin weer het voor-touw nemen.

Ton de Korte
Directeur Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie

Februari 2011
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Alares, Kennis kapitaliseren

Kennis: het verborgen kapitaal

Kennis is de belangrijkste productiefactor in de huidige
kenniseconomie1. Door dit statement van managementprofessor Peter Drucker is er een toenemende aandacht
voor kennis als productiefactor. Toch is er maar weinig
aandacht voor het effect dat (verlies en winst van) kennis
op organisaties heeft. Het is de realiteit van iedere
organisatie: met elke medewerker die vertrekt gaat een
schat aan waarde verloren. Maar weten we dit in bedragen
om te rekenen? Een nieuwe medewerker kost geld voordat
hij geld oplevert. Maar weten we hoeveel? En kunnen we
binnen de organisatie het kennisproces zo vormgeven dat
dit leidt tot meer innovatie en meer productiviteit?

grote organisaties4. Als zij falen, dan is het effect in alle geledingen
van de maatschappij merkbaar. Wij kunnen het ons niet meer
veroorloven dat zij ‘omvallen’. De continue focus op korte termijn
winst en politiek resultaat heeft niet alleen de economie ondermijnd, maar vooral het maatschappelijke vertrouwen in bedrijven
en overheid geschaad. De BV Nederland moet opkrabbelen en
het vertrouwen terugbrengen in de maatschappij. Hiervoor is een
verschuiving nodig van een korte termijn focus naar een lange
termijn visie5. Duurzaam bouwen aan een sterke economie vereist
aandacht voor kennis en ontwikkeling van diensten, producten én
mensen. In deze publicatie betogen wij dat alleen met aandacht
voor dit kenniskapitaal een duurzame toekomst mogelijk is.

Mondiaal verschuiven de economische zwaartepunten. In landen
als India en China stijgt het gemiddelde opleidingsniveau in rap
tempo. In 2010 nam het aantal afstudeerders in Europa en de
VS toe naar ongeveer 2,5 miljoen, maar in China verdubbelde
het aantal afgestudeerden tot 4 miljoen. De nieuwe slogan van
het Oosten verandert van “Made in China” naar “Created in
China”2. Inmiddels staat China met investeringen in R&D op de
2e plek achter de VS en legt het jaarlijks meer octrooien vast dan
Duitsland. Kennis, creativiteit en productie uit de Aziatische
regio concurreren steeds sterker met Westerse organisaties.
Deze ontwikkeling vormt daarmee een directe bedreiging voor
een duurzame economische groei van het Westen3.

De snelheid van kennis

Onze strategische inzet van kennis als belangrijkste productiefactor bepaalt de toekomst van Nederland als economische macht.
Bedrijven en overheidsorganisaties zijn aan zet. Hun verantwoordelijkheid wordt steeds groter. De kredietcrisis confronteerde ons
met de enorme sociaal-maatschappelijke en economische rol van
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In 2010 creëerden we een onbeschrijflijke hoeveelheid digitale
informatie6 in artikelen, rapporten, blogs, video’s, tweets, updates,
etc. 1,2 Zetabytes. Dat is ongeveer evenveel als 125 miljoen jaar
naar de serie “24” kijken. En dat terwijl één serie al een hele zit is.
Of uitgeprint vergelijkbaar met een hoeveelheid papier waarmee
je de afstand tussen de aarde en Pluto 16 keer kunt overbruggen.
Vanuit dit perspectief was information overload nog nooit zo’n
understatement.
Informatie is nog maar één ding. Kennis is meer. Kennis zit in
mensen. In gesprekken. In handelingen en in ervaringen.
Naarmate mensen sneller en vaker van organisatie wisselen groeit
de uitdaging om op hun kennis te kapitaliseren. Hoewel licht
geremd door de economische onzekerheid, is de arbeidsmobiliteit hoog7. De gemiddelde werknemer had voor zijn 30e al drie
banen. Maar ook 30+ers veranderen steeds vaker en makkelijker
van baan. Ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken versterken de
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mobiliteit van mensen en daarmee de vluchtigheid van kennis
nog meer. Werknemers werken steeds meer op afstand van elkaar
samen en live-gesprekken worden schaarser. En dan gaat met de
pensionering van specifieke medewerkers ook nog cruciale kennis
verloren. Om die kennis vast te houden introduceerde Shell bijvoorbeeld het ROCK programma - Retention of Critical Knowledge.
De mogelijkheden om informatie en kennis te vinden zijn oneindig.
Iedereen kan zich in 15 minuten via Wikipedia inlezen op een
onderwerp en zich profileren als expert. Ondanks de hoeveelheid
beschikbare kennis nemen we weinig tijd om kennis te ontwikkelen. Peter Hinssen stelt in zijn nieuwste boek ´The New Normal´
dat in deze digitale wereld de limiet van de lengte van aandacht
naar 0 gaat8. De maximale lengte van een tweet (140 karakters)
toont dat aan. We lezen niet meer, we scannen.

Kennis is niet te managen
Al sinds de jaren 90 is de term kennismanagement niet meer weg
te denken uit de managementliteratuur. Er zijn boekenplanken
over volgeschreven. Toch hebben lang niet alle organisaties een
kennismanagementstrategie. Binnen specifieke sectoren zoals
lokale overheden, is de aandacht voor kennismanagement gering9.
Kennismanagement is en blijft een lastig onderwerp. Men vindt
het belangrijk, maar schrikt terug voor de investeringskosten.

Kennis: het verborgen kapitaal

schillende middelen om kennis te managen. Van gestructureerde
overleggen en dure trainingen tot kostbare kwaliteit- en kennismanagementsystemen en aparte afdelingen Kennis en Strategie.
De ene aanpak is meer sociaal ingestoken, de andere technisch10.
Desondanks blijft een vaak gehoorde klacht in organisaties: “we
vinden het wiel hier iedere dag opnieuw uit” en “volgens mij weet
de helft van de organisatie niet eens wat wij op onze afdeling
doen”.
Hoewel kennis niet te managen blijkt, is kennisdeling wél te stimuleren. Kennis zit in mensen. In ervaring. In netwerk. Kennis delen
vraagt om goede gesprekken. De coffeecorner is feitelijk de plaats
waar de meeste kennis wordt gedeeld. Maar zoals gezegd, fysieke
ontmoetingen zijn schaars en worden schaarser. De uitdaging voor
organisaties is om desondanks gesprekken te blijven faciliteren.
Online en offline. Om gespreksstof te vinden over de grenzen van
afdelingen en organisaties heen. Om in die gesprekken kennis te
delen en samen te werken aan een duurzaam resultaat voor de
organisatie.

De huidige aanpak van kennismanagement draait vooral om het
rondpompen van kennis. We leggen kennis vast in kwaliteitsgecontroleerde documenten met dure titels als Practices Worth
Replicating en we stoppen dat weg in grote databases.
Kennis vinden verwordt tot een langdurig proces van databases
doorzoeken. Toch doen we ons best. Organisaties gebruiken ver-
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Zonder kennis geen winst

De open kennisomgeving

Duurzaamheid is een grote uitdaging. De meeste ondernemingen
doorstaan op lange termijn de ‘aardverschuivingen’ door verandering en concurrentie niet. De gemiddelde levensverwachting van
een bedrijf bedraagt onafhankelijk van grootte, slechts 12,5 jaar11.
Arie de Geus onderzocht waarom een klein aantal bedrijven toch
langer dan 100 jaar kon overleven12. Zijn conclusie: “het enige
duurzame onderscheidend vermogen van bedrijven is sneller te
leren dan de concurrentie”. Continu aanpassen aan de veranderende omgeving en flexibel inspelen op nieuwe kansen. De lerende
organisatie als strategisch fundament voor duurzame winst.

Het kunnen beheersen van de omloopsnelheid van kennis is een
noodzakelijke voorwaarde om duurzaam winst te maken. Zonder
kennis geen winst, maar welke kennis is relevant? Organisaties
moeten leren filteren en zich zodanig inrichten dat ze trends en
ontwikkelingen kunnen waarnemen. Kennis van buiten naar
binnen halen. Dit kan door de organisatie in te richten als een
open kennisomgeving13. Wilko van Oosten introduceert dit gedachtengoed in de eerste publicatie van de ‘Right to copy’ reeks van
Alares. Als open kennisomgeving bieden organisaties kenniswerkers een omgeving waarbinnen zij de kracht van hun (digitale)
netwerk optimaal benutten. Ondersteund door de organisatie
halen ze gezamenlijk kennis binnen en spelen ze in op trends en
ontwikkelingen.

De Geus legt de vinger op de zere plek. Aandacht voor kennis
bepaalt de levensduur van organisaties. Wij gaan echter nog een
stap verder dan De Geus. We verleggen de aandacht van leren
naar kennis. We maken de stap van kennis verzamelen naar
kennis benutten. Wij noemen dat ‘kennis kapitaliseren’. Ons statement is: “voor organisaties is kenniskapitalisatie de enige kans op
overleven; keihard en duurzaam geld verdienen met kennis”.
Kennis kapitaliseren draait om het benutten van kennis. Keihard
geld verdienen. Bij iedere investering in de organisatie van kennis
doorvragen: Wat levert het op? Kennis kapitaliseren is een zoektocht naar knowledge based costing: het in kaart brengen wat
kennis eigenlijk kost en hoe de beschikbare (dure) kennis optimaal
wordt benut in de werkprocessen. Dat vraagt van medewerkers
een andere manier van omgaan met kennis. Kennis houdt je niet
meer voor jezelf. Je bent continue verbonden met het kennis
netwerk. Samenwerken aan een weak signal analyse en deze
signalen vertalen naar een (hernieuwde) positionering. Dat geldt
voor zowel het bedrijfsleven als voor de overheid. In deze publicatie laten we zien hoe organisaties op deze manier keihard én
duurzaam geld verdienen met kennis.
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De wereld van de kenniswerkers is virtueel verbonden door online
netwerken. LinkedIn, YouTube, Wikipedia, Twitter, en Flickr zijn
slechts enkele populaire voorbeelden. Verbonden kenniswerkers,
de ‘homo connectus’, gebruiken niet alleen veel van deze online
netwerken privé, maar halen hier ook business uit. Zij hebben
behoefte aan een kennisintensieve organisatie die voldoet aan de
eigenschappen van een verbonden kenniswerker. Snel, vrij, open,
innovatief, mobiel, authentiek en speels. Daarvoor moeten organisaties zich er van bewust zijn dat er meer kennis buiten de organisatie is dan er binnen en zich zo organiseren dat medewerkers
verbonden zijn met die kennis en die optimaal kunnen benutten.
Van Oosten beschrijft hoe de open kennisomgeving bestaat uit een
samenhang van open systemen, open cultuur, open competenties
en open organisatie. Toegang tot online kennisnetwerken en de
daarin verzamelde profielen en documenten is een belangrijk
onderdeel van de toolkit van de kenniswerker. Een open cultuur
waarin delen, vrijheid en ruimte centraal staan is onmisbaar.
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De verbonden kenniswerker heeft allereerst zelf de competenties
nodig om op deze manier te werken. Daarnaast is inzicht in de
competenties en kwaliteiten van collega’s nodig om optimaal
te kunnen functioneren. De open organisatie zorgt voor verbinding tussen de medewerkers. Geen muren tussen afdelingen
en hiërarchische belemmeringen, maar verbinding in de open
kennisomgeving.

Kennis: het verborgen kapitaal

Kennis kapitaliseren - zaak voor de hele organisatie
Keihard en duurzaam geld verdienen met kennis. Dat is de uit
daging. Een uitdaging, want de snelheid van kennis maakt dat
kennis steeds minder te managen is. En dat terwijl kennis de
belangrijkste productiefactor is en blijft. Duurzaam resultaat voor
de organisatie en de maatschappij staat op het spel. De uitdaging
is om organisaties te ontwikkelen tot open kennisomgevingen.
Maar waar zit de businesscase? Wat kost kennis de organisatie
eigenlijk en wat kan het opleveren? Dat is kennis kapitaliseren.
Inzicht krijgen in de kosten van kennis is hierin de eerste stap.
Vervolgens benut je de kennis zo dat je als organisatie inspeelt
op een veranderende omgeving en zo duurzaam resultaat blijft
boeken. Kennis kapitaliseren betekent op een efficiënte manier
de beschikbare kennis inzetten om daarmee geld te verdienen
of kosten te besparen.
Kennis kapitaliseren raakt de hele organisatie; van instroom tot
uitstroom en van acquisitie tot operatie. In alle onderdelen is geld
te verdienen of te besparen door bewuster met kennis om te gaan.
In het volgende hoofdstuk introduceren we het model ‘Kennis
Kapitaliseren’. We geven een korte uitleg over de onderdelen van
het model waar we in deze publicatie op inzoomen. In de hoofdstukken die volgen illustreren we per onderdeel van het model
hoe de kennis kapitaliserende organisatie er uit ziet. Daarnaast
kwantificeren we in deze hoofdstukken wat ieder onderdeel de
organisatie oplevert in termen van kostenbesparing of meer
resultaat. Tot slot bieden we de lezer een blik op de toekomst van
kennis en laten we zien hoe organisaties kunnen toewerken naar
deze toekomst.
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Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.
Kennis kapitaliseren. We merkten al op dat hele boeken
zijn volgeschreven over allerlei vormen van intellectueel
kapitaal, sociaal kapitaal en human capital en de dwarsverbanden daartussen. Goeroes als Weggeman, Nonaka
en Kessels hebben hun sporen ruimschoots verdiend
met standaardwerken op deze gebieden. Wij doen dat
niet opnieuw, integendeel. Veel materiaal gebruiken we
opnieuw in deze publicatie, als waren we echte kenniswerkers. Wat we aan die bronnen toevoegen, is de doorvertaling van het gedachtegoed naar keihard en duurzaam
geld verdienen om zodoende maatschappelijk meerwaarde
te bieden.

Een verplichting die publieke en private organisaties nu eenmaal
hebben tegenover de maatschappij. Voor ons begint de door
vertaling met het geven van simpele, heldere en toepasbare ideeën
en beelden. We beseffen dat we daarmee aan het begin staan van
invulling van het thema Kennis Kapitalisatie. De ideeën en beelden
die we hier publiceren willen we dan ook verder ontwikkelen en
valideren aan de hand van onderzoeken. Wij nemen daarin zelf
het voortouw door onderzoek in verschillende sectoren. Met als
uiteindelijk doel dat we ook evidence based kunnen zeggen dat
het met kennis keihard en duurzaam geld verdienen is.

Kapitaliseren in de open kennisomgeving

De drie kennisstromen zijn gerelateerd aan de instroom van
mensen, de uitstroom van mensen en de doorstroom of
doorontwikkeling van mensen binnen de organisatie. De onderstaande figuur geeft dit weer.

Het model kennis kapitaliseren

Kapitaliseren van kennis in beeld
In een schematische voorstelling van kennis kapitaliseren staat
de ‘open kennisomgeving’ van een organisatie zoals we die
introduceerden in hoofdstuk één, centraal. Binnen de open
kennisomgeving identificeren we een drietal kennisstromen die –
mits goed georganiseerd – de gewenste (meer)waarde opleveren.
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Organisaties raken door hun sociale en economische invloed
steeds dieper geworteld in de maatschappij. Als zij omvallen dan
is het effect in alle geledingen van de maatschappij merkbaar.
Het kapitaliseren op de kennisstromen is daarmee niet alleen zaak
van de organisatie zelf, het heeft een direct effect op de externe
omgeving van de onderneming. In de figuur symboliseren de wortels
die de verbondenheid van de organisatie met de ’buitenwereld’.

Return on knowledge
Wanneer we de drie kennisstromen als respectievelijk K1 (kennis
gerelateerd aan de instroom van nieuwe medewerkers), K2 (kennis
gerelateerd aan de uitstroom van mensen) en K3 (kennis gerela
teerd aan de doorstroom van mensen) definiëren, dan kunnen
we de kosten ( in euro’s, €Ki ) die deze kennisstromen met zich
meebrengen vangen in de volgende formule: Ʃ31= €Ki.
Echt interessant (lees: duurzaam) wordt het pas wanneer de
kapitalisatie van deze kennisstromen een positief saldo oplevert
ofwel wanneer de opbrengsten van de kennisstromen hoger dan
de kosten zijn: ( Ʃ31= €Ki ) > €0. Maar hoe bereik je dat positieve
saldo en nog belangrijker hoe zorg je ervoor dat dat positieve saldo
steeds groter wordt? Hoe kom je aan de top en hoe handhaaf je
deze positie? Om hier meer zicht op te geven gebruiken we de
term return on knowledge (ROK), de logische kennisvariant van
return on investment (ROI). Wanneer de ROK groter is dan de
investeringen die gedaan moeten worden, spreken we van een
positieve ROK. De drie kennisstromen kennen elk hun eigen
karakteristieken. In de volgende paragrafen lichten we eerst de
kennisstromen kort toe. In de hoofdstukken hierna werken we
verder uit hoe je moet investeren in die kennisstromen om uiteindelijk een positieve ROK over te houden.
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Instroom van kennis
Bij instroom van kennis via nieuwe collega’s kijken we vooral naar
de tijd die het een nieuwe medewerker kost om daadwerkelijk zijn
kosten terug te verdienen. Hoelang duurt het voordat hij of zij zich
de filosofie, dienstverlening en werkwijze van de organisatie heeft
eigen gemaakt? En daarmee ook ‘naar buiten kan treden’ of, met
andere woorden, productief wordt en geld verdient. Dit geldt
overigens voor zowel publieke (de ‘zachte’ maatschappelijke
meerwaarde) als private organisaties (harde euro’s). Ook besteden
we ruim aandacht aan de kosten die het ‘binnen halen’ van nieuwe
medewerkers met zich meebrengt.

Uitstroom van kennis
Voor de uitstroom van kennis richten we ons op de kosten en de
opbrengsten van het vertrek van medewerkers. Het vertrek van
medewerkers levert in sommige organisaties geld op, in andere
organisaties juist niet. Hoe dan ook, het vertrek van een medewerker leidt altijd tot verlies van ervaring, kennis en netwerk.
Om dit verlies te minimaliseren moet een organisatie ervoor zorgen
dat informatie, kennis en contacten niet langer persoonsafhankelijk
zijn. Door kennis in de organisatie open met elkaar te delen
kunnen we informatie voor de hele organisatie beschikbaar stellen
én houden. Maar hoe zit dat met alle emails, visitekaartjes en
persoonlijke documenten? Neemt een vertrekkende medewerker
die mee of bewaken we ze tegen elke prijs? De manier waarop
organisaties met de uitstroom van medewerkers omgaan verschilt.
Dat is niet erg, maar het is wel belangrijk om de positieve en
negatieve effecten van de omgangsvormen met vertrekkende
medewerkers in kaart te brengen.

21
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Doorstroom van kennis
Kijken we bij de instroom en uitstroom van kennis dus vooral
naar het beperken van de kosten, de doorstroom van kennis leidt
tot meeropbrengsten. De doorstroom van kennis is in feite niets
anders dan het faciliteren van de lerende organisatie. We denken
daarbij aan opleidingen, kenniskringen, zelfsturende teams etc.
Met behulp van sociale en technologische innovatie verhogen
we motivatie, betrokkenheid en arbeidsproductiviteit van mede
werkers. En zorgen we ervoor dat kennis van collega’s ook voor
de organisatie beschikbaar komt en daadwerkelijk wordt ingezet.
En wel zodanig dat de werkgever zijn diensten en producten tegen
een zo gunstig mogelijke marge in de markt kan zetten of zelfs
nieuwe markten kan creëren. Kortweg: dat ze er geld mee verdient
en maatschappelijk meerwaarde levert.

Van buiten naar binnen naar buiten
In de publicatie ´De open kennisomgeving´ lieten we al zien dat
het bereiken van die meerwaarde in de kenniseconomie alleen
kan wanneer organisaties in staat zijn om kennis van buiten naar
binnen te halen, waarde toe te voegen en die vervolgens tegen
een meerprijs weer uit te zetten. Het onderscheidende vermogen
zit niet in de hoeveelheid kennis die organisaties bezitten, maar
in (het verkorten van) de doorloopsnelheid om kennis van buiten
naar binnen en weer naar buiten te brengen. Deze filosofie levert
interessante concepten op als creative commons14 en ‘Right to
copy’. De laatste is de vervanger van het gangbare, maar beschermende, copyright. Deze standaard is speciaal met bijbehorend
symbool door Alares ontworpen en zetten we in het kader van
open kennisdelen in. Dit houdt in dat al onze publicaties vrij
(zonder toestemming) mogen worden verspreid, gekopieerd,
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gedownload en verwerkt in online-mashups. Zo kan de inhoud
worden aangevuld en verbeterd en blijft het actueel in een snel
veranderende – verbonden – wereld.
De dynamiek van onze maatschappij kenmerkt zich door een
hoge doorloopsnelheid van trends en ontwikkelingen. Deze spelen
zich buiten de organisatie af. Het naar binnen halen van dergelijke
signalen of weak signals is cruciaal. Om daar zowel bij de instroom,
de uitstroom als de doorstroom van kennis grip op te krijgen, streven
we naar een balans en afstemming tussen organisatie, cultuur,
competenties en systemen. Veel studies relateren investeringen in
(open) kennisomgevingen veelal aan ICT-systemen (zie ook ‘kennis
is niet te managen’). We benadrukken dat juist investeringen in
competenties en veranderende denk- en werkwijze cruciaal zijn
voor het kapitaliseren van kennis15. Dus niet alleen de focus op
document-, kennis- of content managementsystemen, maar ook
aandacht voor bijhorende competentieprofielen, aansturingsmechanismen en cultuuraspecten. Alleen zo kan een organisatie
continue inspelen op veranderingen in de markt en deze onderscheidend vertalen naar (nieuwe vormen van) lucratieve dienstverlening. Dus: van buiten naar binnen naar buiten.
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2011, de war for talent is terug. De top van het
Nederlandse bedrijfsleven ziet het groeiende gebrek
aan talent, kennis en kunde momenteel als de grootste
bedreiging om groei te realiseren16. Door vergrijzing
en het gebrek aan hoog opgeleide kenniswerkers is de
verwachte krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren
weer ongekend hoog. Deze war for talent win je niet
meer met geld, bonussen, of een leaseauto. De nieuwe
generatie medewerkers kiest nog steeds voor de hoogste
bieder, maar niet meer alleen op financieel gebied.
Medewerkers zoeken uitdaging, vrijheid, ontwikkelingskansen en een prettige werksfeer.

De grootste uitdaging die deze war for talent met zich mee brengt
is: “hoe trek je het schaarse beschikbare talent aan en integreer
je jonge nieuwe collega’s optimaal in het bedrijf?”. Kapitaliseren op
de kosten bij instroom betekent werving en inwerken. De instroom
van kennis is sterk afhankelijk van de instroom van nieuwe
medewerkers. Hen binnenhalen is een grote uitdaging. Hen snel
en efficiënt integreren in de organisatie een nog grotere.

Kapitaliseren op instroom

De instroom van kennis is een kostbaar proces17. De instroom
van kennis verdient daarom strategische aandacht. Kapitaliseren
op kennis bij de instroom van nieuwe medewerkers is nodig om
als organisatie enerzijds op de korte termijn in de talentenoorlog
het hoofd boven water te houden en anderzijds op lange termijn
duurzaam te overleven.

De ‘keiharde’ cijfers
Kennis kapitaliseren gaat dus over de kennis gerelateerde kosten
van instroom. De focus ligt daarom meer op het inwerken dan op
werving en selectie. Toch levert kennis kapitaliseren een organisatie
ook voordeel op bij werving en selectie. Zoals we in hoofdstuk 4
zullen zien zijn de kosten voor werving en selectie lager wanneer
een organisatie kapitaliseert op de doorstroom van kennis. Een
lerende organisatie is een organisatie die sociale innovatie koestert.
Waar vrijheid en ruimte uitgangspunten zijn voor arbeidsvreugde
en arbeidsproductiviteit. Dit is aantrekkelijk werkgeverschap.
En dat is precies waar de nieuwe generatie naar op zoek is.

Het is een bekend beeld. Een nieuwe medewerker komt binnen.
Vol enthousiasme en zin in zijn of haar nieuwe werk. De eerste
dagen zitten vol met kennismakingsgesprekken met nieuwe
collega’s. Na een week komen de eerste taken en dan moet hij
echt aan de slag. Vaak echter heeft de nieuwe medewerker nog
steeds geen flauw idee wat de organisatie doet, voor wat je bij wie
moet zijn, hoe we de dingen hier doen of zelfs waarvoor hij is
binnengehaald. Zo gaat er al snel een half jaar overheen voordat
je echt je plek hebt gevonden en op ´productieniveau´ zit.
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De kennis gerelateerde kosten voor instroom zijn de kosten om
een medewerker op productieniveau te krijgen. Kosten voor begeleiding, trainingen en extra ondersteuning. Maar vooral de kosten
die gepaard gaan met – tijdelijke - verminderde productiviteit18.
De tijd die het kost tot een nieuwe medewerker op niveau functioneert en optimaal produceert. Natuurlijk zijn deze kosten sterk
afhankelijk van de organisatie en de functie. Een paar voorbeelden.
Voordat een beginnend beleidsmedewerker bij de overheid zelfstandig notities schrijft zonder zware redactieslag van een senior
verstrijken verschillende maanden. De kosten voor het
‘op kennisniveau’ komen zijn in dit voorbeeld de loonkosten van
de junior vermeerderd met de extra kosten voor de senior over de
gehele periode. En voor een commercieel adviseur geldt dat hij of
zij pas na enkele maanden zo presteert dat hij voor de gangbare
percentages declarabel is. De kosten voor instroom van kennis zijn
in dit geval het commerciële dagtarief, vermenigvuldigd met het
declarabiliteitspercentage over de gehele periode. Productiviteit
hangt voor een projectondersteuner samen met het kunnen vinden
en gebruiken van factureringsgegevens en de projectstatus van
verschillende projecten. Een medewerker inkoop wil kunnen weten
bij welke externe partij hij welke vraag weg kan zetten en tegen
welke voorwaarden.
Verschillende onderzoeken geven inzicht in deze kosten.
Werkgeversvereniging AWVN stelde in 2006 dat de kosten
voor personeelsverloop €55.000 bedragen, per medewerker19.
BusinessWise geeft als vuistregel voor verloopkosten een jaarsalaris plus werkgeverslasten20. Verloopkosten zijn de volledige
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kosten voor in- en uitstroom. Ieder onderzoek neemt daarin
verschillende kosten mee. Kosten voor afvloeiing, voor kennis
verlies bij uitstroom, voor werving en selectie, voor introductie
dagen- en trainingen en kosten voor de tijd dat een nieuwe
medewerker nog niet op productieniveau presteert.
Onderzoek van SD WORX maakt wel onderscheid in de verloop
kosten en laat zien dat de kennis gerelateerde kosten voor
instroom voor het middenkader €35.000 bedragen en voor directie
€65.00021. In de accountancy gelden zelfs nog hogere bedragen,
omdat de werkgever veelal de RA-opleiding betaalt van zo’n
€12.000 euro22. Flinke bedragen dus. Zeker bij een gezond uitstroompercentage van 10 procent. Zelfs voor een kleine organisatie
van 100 medewerkers betekent dit een jaarlijkse kostenpost van
meer dan een half miljoen euro. En naarmate de organisatie een
groter verloop kent, lopen die kosten logischerwijs alleen maar op.
Een kleine rekensom met grote bedragen
Een kleine rekensom voor een commerciële adviesorganisatie
geeft een vergelijkbaar beeld. Nieuwe adviseurs krijgen 3 maanden de tijd om op productieniveau te komen. In die tijd hebben
zij geen targets op het gebied van declarabiliteit en acquisitie.
Als we de kosten voor instroom berekenen als de omzetderving over deze drie maanden dan komt dat per medewerker
al neer op een ruime €45.000 (3 maanden * 21 dagen *
0.6 fte declarabel * €1200 per dag). En acquisitie is hierin nog
niet eens meegenomen. Voor een vergelijkbare organisatie met
250 medewerkers en een instroom van 10% betekent dit jaarlijks ruim één miljoen euro aan inwerkkosten.

29

Alares, Kennis kapitaliseren

BusinessWise maakt een vergelijkbare rekensom voor een organisatie met een verlooppercentage van 20%, wat neerkomt op
280 medewerkers per jaar. “Een pragmatische manier om de
kosten van het totale personeelsverloop vast te stellen is simpelweg
uit te gaan van een jaarsalaris per vertrokken medewerker plus de
werkgeverslasten. De rekensom daarna is snel te maken: verlooppercentage x aantal medewerkers in dienst x (jaarsalaris +
werkgeverslasten). Die 280 medewerkers die ook dit jaar weer de
organisatie verlaten, kosten het bedrijf dus zo’n €15.500.000.”
De onderzoeken geven niet allemaal exacte bedragen voor de
kennis gerelateerde kosten voor instroom. Toch zien we een
consistente ordegrootte. De kosten voor kennis bij instroom lopen
al snel in de miljoenen. Dit geldt ongeacht de branche of sector,
voor zowel kleine als grote organisaties. Iedere organisatie waar
kennis een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de productie, ziet
zich geconfronteerd met deze kosten. Of er nu zorgverleners
werken of accountants, beleidsadviseurs of projectondersteuners.
Kapitaliseren op kennis bij instroom betekent een besparing op
deze miljoenen.

Kapitaliseren op instroom

Kapitaliseren op kennis bij instroom vraagt om een verbetering van
de kennisorganisatie. Investeren om medewerkers sneller in te
werken en sneller op productieniveau te krijgen. De rekensommen
in de voorbeelden tonen de potentiële structurele opbrengst van
deze verbetering. Door de inwerktijd terug te brengen met enkele
maanden bespaart een kleine organisatie al snel enkele tonnen
en een grote organisatie enkele miljoenen. De businesscase is dus
helder. Een organisatie die zich omvormt naar een kennis kapitaliserende organisatie kan keihard besparen op de kosten van kennis
bij instroom.

Het duurzame resultaat
De snelheid van inwerken hangt sterk af van de toegankelijkheid
van het kennispotentieel van de organisatie. Dit kennispotentieel
zit in hoofden van medewerkers, in documenten en in processen.
Productiviteit van nieuwe medewerkers vraagt daarom allereerst
zicht op en toegang tot het interne en externe netwerk van de
organisatie. Kenners (experts) kunnen vinden is een belangrijke
voorwaarde voor kennisdeling. Daarnaast is toegang tot de inhoudelijke kennis van de organisatie onmisbaar. Hergebruiken van
expliciete kennis voorkomt dat iedere nieuwe medewerker het wiel
opnieuw uitvindt. Kennis van processen, van ‘de manier waarop
de dingen hier gaan’, is onmisbaar om doelgericht en efficiënt te
kunnen werken.
Kennis van netwerk, inhoud en proces zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. In een open kennisomgeving staat de moderne
kenniswerker in verbinding met zijn netwerk en heeft zo toegang
tot kennis van binnen en van buiten de organisatie. Verbonden
kenniswerkers ontwikkelen en ordenen kennis gezamenlijk in een
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open proces. De inhoud en het proces zijn zo toegankelijk via het
netwerk. Een open, sociaal en online samenwerkingsplatform biedt
hiervoor de technische ondersteuning.
In ‘De Open Kennisomgeving’ schetst Wilko van Oosten hoe een
kennisintensieve organisatie de verbinding tussen kenniswerkers
faciliteert door snelheid, vrijheid, openheid, innovatie, mobiliteit,
authenticiteit en speelsheid. Maar hoe vertaal je dat naar het kapitaliseren op kennis bij instroom? Hoe zorg je dat je organisatie als
Open Kennisomgeving de inwerktijd verkort en nieuwe medewerkers
sneller op productiviteitsniveau komen? Hoe draagt kapitaliseren
op instroom bij aan een duurzaam bedrijfsresultaat?
Netwerk
Maak je netwerk zichtbaar. Het is de eerste stap die een organisatie
kan zetten om te kapitaliseren op kennis. Het laat zowel intern
als extern zien wie waaraan werkt, wie waarover wat weet en wie
wie kent. Een smoelenboek en een organogram zijn daarvoor niet
voldoende. Een levend netwerk is toegankelijk op een dynamische
en interactieve manier. Het kost dan geen moeite om je netwerk te
onderhouden; het is zelfs leuk en gaat grotendeels automatisch.
Zoals LinkedIn je externe netwerk nu zichtbaar maakt via InMaps23
(zie ook figuur 2), of zoals GuruScan24 vrijwel automatisch het
kennersnetwerk in de organisatie zichtbaar maakt.
LinkedIn laat zien hoe je je interne en externe netwerk zichtbaar en
toegankelijk maakt. Je profiel aanmaken en bijhouden gebeurt op
LinkedIn deels automatisch op basis van je activiteiten op bijvoorbeeld Twitter, Slideshare en Box.net. Het andere deel hou je zelf bij
om jezelf te profileren en om in contact te blijven met je netwerk.
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Dit kost weinig extra tijd en wordt daardoor niet belemmerd door
drukke agenda’s en de prioriteit van “het echte werk”. Je LinkedIn
profiel en je netwerk zijn zichtbaar en bruikbaar voor iedereen
binnen en buiten de organisatie. Iedereen kan zo een verbindende
schakel zijn in de zoektocht naar kennis.
Het visualiseren en toegankelijk maken van het netwerk is 1.
Stap 2 is het benutten van dit netwerk. Leer nieuwe medewerkers
hoe te netwerken. Bied hen de ruimte en vrijheid om zelf op ontdekking uit te gaan. Stimuleer hen om regelmatig koffie te drinken
met hun eerstegraads (interne en externe) netwerk. Daag hen uit
om zich door hun eerstegraads netwerk te laten introduceren bij
tweedegraads contacten. Met één doel; kennis vinden, vragen
uitzetten en onverwachte ontdekkingen doen die zo vaak tot
nieuwe ideeën leiden.
Een organisatie die kapitaliseert op kennis maakt haar interne en
externe netwerk op deze manier zichtbaar en toegankelijk. Nieuwe
medewerkers kunnen op deze manier veel sneller volwaardig aan
de slag. Aan een manager vragen waar abraham de mosterd haalt
is niet meer nodig. Een verbonden kenniswerker vindt zelf snel zijn
weg in het sociale netwerk. Vind snel antwoord op vragen en snel
de juiste expert om kennis te halen of om mee samen te werken.
Inhoud
Om jezelf snel te kunnen inwerken, is toegang tot de inhoudelijke
kennis van de organisatie onmisbaar. De expliciete kennis biedt
belangrijke inzicht in wat een organisatie doet en hoe het werkt.
Een kennis kapitaliserende organisatie werkt daarom volledig
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open. In kennisontwikkeling, in communicatie, in projectwerk, in
administratie en in management. Een digitaal kennisplatform of
sociaal intranet2.0 is daarin onmisbaar. Hier halen medewerkers
via kennisblogs kennis van buiten naar binnen en deelt men
goede ideeën. Projectcommunicatie vindt plaats op interactieve
projectpagina’s waar men ook samenwerkt aan documenten.
De company small talk over verjaardagstaart, griepvirussen en
organisatiesuccessen gaat niet meer via de email, maar staat op
een interne (organisatie of afdelings)blog. Tags verbinden deze
digitale kennis en bieden structuur. Met een goede zoekfunctie
is die digitale kennis extra toegankelijk.
Een kennis kapitaliserende organisatie verbindt de inhoudelijk
kennis ook met het netwerk. Het kennisplatform maakt auteurs,
lezers, reageerders, tippers en delers zichtbaar. De persoonlijke
profielen in het netwerk worden aangevuld met de inhoudelijke
kennis van de medewerker. Bij het zoeken op onderwerpen vind
je ook kenners op die onderwerpen. Dit maakt inhoudelijke kennis
langs twee kanten toegankelijk; via het netwerk en via de structuur.
De opkomst van sociale media binnen organisaties laat zien dat
de techniek geen belemmering meer hoeft te zijn. Een digitale
koffiecorner realiseren met Yammer is technisch gezien een
kwestie van minuten. Een digitaal kennisplatform bouwen,
kan op functionaliteiten van bijvoorbeeld Alfresco, Elgg, Lotus
Connections, SharePoint2010, Winkwaves Kenniscafé, of Mett.
De keuze voor techniek is ondergeschikt. De échte uitdaging
is aandacht voor vernieuwing van gedrag in communicatie en
samenwerking.
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Een nieuwe medewerker krijgt van een kennis kapitaliserende
organisatie de middelen aangereikt om zich snel inhoudelijk in
te werken. Kennis en documenten zijn makkelijk te vinden in de
kennisomgeving. Door zich snel en grotendeels zelfstandig in te
werken, is de nieuwe medewerker mogelijk sneller op productie
niveau. Dit bespaart de organisatie de loonkosten in de inwerkperiode. Doordat nieuwe medewerkers efficiënter kunnen produceren, zijn er minder medewerkers nodig voor hetzelfde werk.
Twee voorbeelden
Een nieuwe beleidsmedewerker van een gemeente moet een
notitie schrijven over crisiscommunicatie bij milieurampen.
Snel vindt hij eerdere notities over een onderwerp en ziet in zijn
netwerk hoe hij de auteurs kan benaderen. Ook vindt hij op de
kennisblog voorbeelden van notities op dit thema uit andere
organisaties. Lerend van actualiteiten zoals de brand in Moerdijk
(januari 2011) en de eigen kennis van sociale media is hij in
staat om als nieuweling in korte tijd een volwaardige notitie op
te stellen.
Een adviseur leest zich snel in op de kennis die de afgelopen
jaren op een thema is verzameld en is zo snel een volwaardig
gesprekspartner in een acquisitiegesprek. Of schrijft mee aan
een visie sociale innovatie door snel de offertetekst te combineren
met de blogposts van de laatste maanden op het onderwerp.
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Proces
Zijn de innovatieve toepassingen in netwerk en inhoud voldoende?
Nee. Techniek maakt veel mogelijk, maar het benutten van deze
kansen vraagt meer. Cultuur, houding en gedrag, competenties
en aansturing zijn bepalend. Het gaat om mensen die zichzelf
inwerken. Die kennis delen en die samenwerken. Een open
kennisomgeving is hiervoor de randvoorwaarde; open cultuur,
open competenties en een open organisatie. Echt kapitaliseren
op kennis bij instroom vraagt om een inwerkprogramma waarbij
buddy’s en coaching een rol speelt. Je buddy neemt je mee in de
manier van werken, in het gebruik van de techniek. Je buddy is
je eerste eerstegraadscontact in je netwerk en helpt je leren netwerken. Je buddy is ook je coach om de open manier van werken
tussen de oren en in je werkproces te krijgen.

Een voorbeeld. Een middelgrote gemeente wil gaan werken
volgens de principes van het nieuwe werken, tijd- en plaatsonafhankelijk; open communicatie; sturen op resultaat met
vertrouwen, vrijheid en ruimte als stimulans. Hiervoor is een
aantal technische systemen ingevoerd. De nieuwe manier
van werken en het gebruik van nieuwe systemen vragen om
begeleiding. Ervaren collega’s melden zich aan als digibuddy’s
en helpen andere collega’s de nieuwe werkwijze en de nieuwe
systemen tussen de oren en in de vingers te krijgen. Digibuddy’s gaan dwars door de organisatie heen. Een manager
is buddy van een secretaresse, een trainee van de
gemeentesecretaris.

Benut het verborgen kenniskapitaal
Instroom is een kostbaar proces. Voor een gemiddelde organisatie
loopt dat al snel in de miljoenen. Hierop kapitaliseren betekent
het zichtbaar en toegankelijk maken van het kennispotentieel voor
nieuwe medewerkers. Zodat zij zichzelf sneller inwerken en eerder
productief zijn. Dit vraagt om investering in de kennisorganisatie.
Investering in het zichtbaar en toegankelijk maken van het netwerk, de inhoud en de processen van de organisatie. Investering
in mensen, werkwijzen en systemen. De businesscase hiervoor is
helder, want een kleine verkorting van de inwerktijd bespaart de
organisatie veel geld. De uitdaging zit in de ontwikkeling van de
organisatie. In het ontwikkelen van de bewustwording dat kennis
kapitalisatie voorwaarde is voor het duurzame resultaat van de
organisatie.
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Blijven bestaan doe je door te blijven veranderen.
Dat is de belangrijkste les die Arie de Geus trekt uit
zijn analyse van centennials, bedrijven die hun eeuwfeest overleven. Nokia die van lucifersfabrikant, via
laarzenfabrikant, zichzelf omvormde tot marktleider in
de mobiele telefonie. Of DuPont dat startte met buskruit,
toen als eigenaar van General Motors auto’s fabriceerde
en nu leidend is in de chemische industrie met
uitvindingen als Teflon, Nylon en Lycra. Voorbeelden
van lerende organisaties die de gemiddelde levensduur
van 12,5 jaar ruimschoots overtreffen.

voorwaarde voor concurrentiekracht27. Hun aanpasbaarheid is
de strategische voorwaarde voor een duurzame bedrijfsvoering.

Deze centennials delen twee belangrijke kenmerken in relatie tot
kennis. Zij voelen hun omgeving goed aan, zijn adaptief en hebben
een sterke identiteit waarmee medewerkers zich verbinden.
Aangevuld met een voorzichtig financieel beleid en tegelijkertijd
ruimte voor innovatie en experiment leggen deze kenmerken de
basis voor een duurzaam bestaan als onderneming25.

De ‘keiharde’ cijfers

Een lerende organisatie staat dus in continue verbinding met zijn
omgeving en weet zich daarop aan te passen. Dergelijke organisaties maken het verschil door de schaarse interne bronnen (tijd en
geld) op een unieke wijze te benutten. Sociale innovatie staat
centraal. Een nieuwe manier van organiseren waarin de mede
werker en zijn arbeidsproductiviteit en arbeidsvreugde centraal
staat. Door de manier van managen, organiseren en kennis benutten weten deze organisaties steeds waarde toe te voegen voor
klanten met hun steeds veranderende vraag26. Zij zijn zelfs in staat
de vraag van de klant voor te zijn. Zij creëren vragen en markten
voor zichzelf. Lerende organisaties zien innovatie als essentiële
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Kapitaliseren op kennis bij doorstroom is het optimaal benutten
van de kennis van medewerkers voor innovatie en productiviteit.
Innovatie volgt uit aanpasbaarheid, uit het in contact staan met
de omgeving. Productiviteit volgt uit het delen van kennis en uit
efficiënt samenwerken. De basis ligt in het toepassen van sociale
innovatie. Medewerkers zo boeien en binden dat hun toegevoegde
waarde voor de klant en de eigen organisatie maximaal wordt
benut.

De kennis gerelateerde opbrengsten van doorstroom bestaan uit
winst uit innovatie en kennisproductiviteit. Voor veel organisaties
zijn dit verborgen winstkansen. Inzicht in hoe medewerkers kennis
efficiënt benutten en hoe de organisatie innovatie stimuleert
ontbreekt. Hoeveel tijd kost het vinden van de juiste persoon,
het juiste document of die afspraken met de klant? Hoe snel is
de organisatie in staat om in te spelen op veranderingen? Om
de benodigde kennis en mensen snel bij elkaar te krijgen en de
(potentiële) klant nieuwe meerwaarde te bieden? Kapitaliseren op
kennis bij doorstroom betekent inzicht in deze winst en de manier
om ze te bereiken.
Kennisproductiviteit – de winst van sociale innovatie
Medewerkers zijn de bron van productiviteitswinst29. In hun productie staat kennis centraal. Kennis stelt in staat om te handelen,
te reflecteren en het handelen waar nodig aan te passen. Vrijwel
al het werk is daarmee kenniswerk. Het werk van de arts en de
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accountant, maar ook de beleidsmedewerker en de monteur.
Hun kennisproductiviteit, de mate waarin zij kennis efficiënt
benutten, bepaalt in sterke mate de productiviteit van de organisatie30. De uitdaging is daarom inzicht te krijgen in de mogelijke
opbrengsten van het verhogen van deze productiviteit31.
Organisaties proberen kennisproductiviteit vooral te verhogen door
technische innovatie toe te passen. De introductie van email is hier
een goed voorbeeld van. Zou email ons werk niet een stuk gemakkelijker maken? Nu verdrinken medewerkers al snel in honderden
emails per week. Met kennismanagementsystemen is het al niet
veel beter gesteld. De productiviteit paradox bestaat nog steeds32.
Iedere medeweker beschikt over een computer, over email, over
allerlei middelen om de kennisproductiviteit te verhogen. Maar
in de productiviteitscijfers is niet te zien dat dit ook wat oplevert.
Gebrek aan sociale innovatie, aan aandacht voor de rol van de
mens in de kennisproductiviteit, is hiervan de oorzaak. Zonder
sociale innovatie biedt technische innovatie geen productiviteits
winst.
Sociale innovatie gaat over het veranderen van de arbeidsorganisatie
en arbeidsrelatie. Plaats de medewerker in het centrum van de
organisatie als bouwsteen van de organisatie. Benut de kennis en
talenten van medewerkers optimaal en creëer een win-win situatie
voor zowel de medewerker als de werkgever. Dit wordt voor de
werkgever zichtbaar in een toename van de arbeidsproductiviteit
en voor de medewerker in een toename van de arbeidsvreugde.
Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat sociaal
innovatieve bedrijven maar liefst 22% productiever zijn dan niet
sociaal innovatieve bedrijven33.
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Kennisproductiviteit – de winst van arbeidsvreugde en
betrokkenheid
David MacLeod en Nita Clarke toonden in hun onderzoek voor de
Britse overheid aan dat engagement een sterke invloed heeft op
de productiviteit van medewerkers. Sterker nog, een extra investering van 10% in het verbeteren van engagement leidt tot €1800
(£1500) extra opbrengst per medewerker. Engagement betekent
zoveel als betrokkenheid, verbondenheid. Betrokkenheid is een
resultaat van sociale innovatie. Betrokkenheid geeft aan in welke
mate medewerkers zich verbonden voelen bij de organisatie, bij de
strategische keuzes, maar ook bij de eigen werkinvulling. Ruimte
bieden en ondernemerschap stimuleren zijn hiervoor basisvoorwaarden. Management in de stijl van Command & Control past
daar niet bij.
Betrokkenheid hangt sterk samen met werkmotivatie en bevlogen
heid. Gebrek aan werkmotivatie kost volgens onderzoek van
ArboNed Nederlandse organisaties gezamenlijk vijf miljard euro
per jaar34. Tachtig procent van de medewerkers is weinig bevlogen
tot totaal niet gemotiveerd in hun werk. Deze medewerkers geven
zelf aan dat hen dit dagelijks een a twee uur aan productiviteit
kost. Voor een middelgrote organisatie van 250 medewerkers is
dit 300 werkuren per dag (is 37,5 werkdag). Tegen gemiddelde
integrale loonkosten van €30 per uur betekent dit jaarlijks een
verborgen kostenpost van ruim 2 miljoen euro.
Kennisproductiviteit – de winst van efficiënt kenniswerk
Onderzoek op onderzoek laat zien dat de productiviteit van
kenniswerk bedroevend laag is. Prof. dr. Herman Wijffels stelt
dat organisaties slechts 35% van de kennis en talenten van medewerkers benutten35. Bedrijven laten dus bijna twee derde van de
interne kennis en creativiteit van medewerkers onbenut.

43

Alares, Kennis kapitaliseren

En dat terwijl er vaak hoge kosten worden gemaakt voor het in
huren van externe partijen om kennis te vergaren. Externen die
vaak in twee maanden meer kosten dan een jaarsalaris plus werkgeverslasten van een eigen medewerker.
Onderzoek naar de efficiëntie van interne kennisdeling en samenwerking laat een vergelijkbaar beeld zien. Onderzoeksbureau IDC
berekent dat een kenniswerker gemiddeld 14,5 uur kwijt is met
email36. Per week. Dat is bijna 2 dagen per week. Dat kan geen
efficiënte vorm van communicatie en samenwerking zijn.
Daarnaast blijken deze zelfde kenniswerkers 9,5 uur per week
te besteden aan het zoeken van documenten, waarvan 3,5 uur
zonder enig resultaat. Tenslotte ook nog 2 uur aan vragen als;
“wie heeft nu ook al weer de laatste versie”. Zo blijft er van een
40-urige werkweek nog maar een derde van de tijd over voor het
echte werk. En dan rekenen we tijdsverlies voor nuttige en minder
nuttige vergaderingen nog niet eens mee.
Vergelijkbaar onderzoek van IT adviesbureau KBenP onder het
Nederlandse bedrijfsleven concludeert dat kenniswerk 20% goedkoper kan37. Kenniswerkers uit de best presterende organisaties
blijken minder tijd kwijt te zijn met zoeken zonder vinden en dubbel werk. Dat scheelt een dag per week voor iedere medewerker.
Voor een middelgrote gemeente met 1500 medewerkers betekent
dit jaarlijks een verborgen kostenpost van ruim €16 miljoen. Dit
is ongeveer de helft van het bedrag dat dergelijke gemeenten in
de periode 2011-2014 moeten bezuinigen als gevolg van lagere
algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
Driekwart van de rijksambtenaren heeft moeite om zijn vakkennis bij te houden. Ze hebben daar geen tijd voor38. Dat is de
schrikbarende conclusie van een onderzoek onder vierhonderd
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rijksambtenaren uitgevoerd in opdracht van de voormalig minister
van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst. De hiervoor genoemde
onderzoeken bieden een verklaring voor dit gebrek aan tijd.
De ondersteunende communicatie- en samenwerkings processen
via email en documenten kost ook ambtenaren te veel tijd.
Innovatie – de winst van snelle aanpassing
Naast hogere productiviteit betekent kenniskapitalisatie op
doorstroom meer winst door (radicale) innovatie. Daarin is voor
Nederlandse organisaties nog een wereld te winnen. De innovatieparadox wordt niet voor niets internationaal ook wel de “The
European Paradox” genoemd39. Het is de onmacht van Europese
bedrijven om kennis om te zetten in vermarktbare innovaties.
De klant voor te zijn en vraag te creëren. Kennis via product- of
dienstinnovatie te vertalen naar omzet en winst.
Ook hier speelt sociale innovatie een belangrijke rol. Het Erasmus
onderzoek naar sociale innovatie laat zien dat sociaal innovatieve
bedrijven 37% innovatiever zijn. Het resultaat hiervan is een 20%
hogere groei van het marktaandeel, 19% meer nieuwe klanten,
15% meer omzet en 14% meer winst. Dat zijn flinke cijfers. 14%
meer winst betekent voor een multinational als KPN 252 miljoen
euro in 2010. Anders gezegd, door sociale innovatie had KPN de
winstdaling ten opzichte van 2009 (17%) vrijwel teniet kunnen
doen.
Dit beeld wordt bevestigd door het eerder genoemde Engagement
onderzoek van MacLeod en Clarke. Daaruit blijkt dat ‘engaged’
medewerkers vele malen creatiever en innovatiever zijn. Van de
medewerkers die zich niet ‘engaged’ voelen is maar 3% creatief in
hun werk. Van de ‘engaged’ medewerkers is dit bijna 60%. Sociale
innovatie zorgt voor betrokkenheid en betrokkenheid betaalt zich
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uit in creativiteit en innovatie. Het Erasmus onderzoek laat zien dat
de stap naar grotere winst daarop duidelijk volgt.
De verklaring voor de winst uit innovatie zit in de medewerkers.
De sociaal innovatieve manier van organiseren biedt hen de
ruimte om te experimenteren. Stimuleert om kennis als inspiratiebron voor nieuwe dienstverlening te zien. Sneller in te spelen op
ontwikkelingen in de omgeving van de (potentiële) klant. Continu
met collega´s uit de hele organisatie in gesprek te zijn over deze
ontwikkelingen. En op basis van deze kennis de dienstverlening
te innoveren. Door product- of dienstinnovatie, procesinnovatie,
innovatie in de communicatie en samenwerking met de klant
of zelfs volledige business model innovatie. Innovatie die meerwaarde biedt voor de klant en daarmee meer winst brengt voor
de organisatie.
Door middel van Burgernet betrekt de politie de burger gericht
bij de opsporing. Uit de eerste pilot blijkt al dat deze communicatie- en procesinnovatie zorgt voor 10% meer aanhoudingen.
Cirque du Soleil heeft een nieuwe markt gecreëerd door moderne dans te combineren met de show van het circus. Zonder
hoge kosten van circusdieren en sterartiesten is het uitgegroeid
tot een van de meest winstgevende entertainment bedrijven ter
wereld. Meer dan 40 miljoen mensen hebben inmiddels één
van de uitverkochte shows bezocht. De productie van de eerste
mountainbike is ook zo’n voorbeeld. De sport bestond al ruim
tien jaar en geen enkele fietsfabrikant had deze klantbehoefte
opgemerkt. Mountainbikers behielpen zich met bestaande
frames en onderdelen vanuit de motorcross. Als fervent mountainbiker besloot Gary Fisher toen zelf mountainbikes te gaan
produceren. 10 jaar later verkocht hij Fisher mountainbikes voor
veel geld aan een gevestigd fietsenmerk. Tegenwoordig hebben
alle fietsmerken ook mountainbikes in het assortiment.
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Een belangrijk aandachtspunt bij innovatie is dat de waarde van
innovatie afhankelijk is van de bedrijfsstrategie. Als in deze strategie cost-leadership centraal staat, dan is de waarde van innovatie
gering. De vraag is echter of een dergelijke strategie nog wel
winstgroei brengt. Of het wel zo verstandig is om in de rode oceaan
tot bloedens toe te blijven vechten voor marktaandeel. Kim en
Mouborgne, schrijvers van het boek Blue Ocean Strategy adviseren
om deze rode oceanen links te laten liggen en te zoeken naar blue
oceans waar concurrenten buitenspel worden gezet door innovatie40.
Door niches vinden waarin je marktdominantie en intieme klant
relaties bereikt door unieke klantwaarde te bieden.
Imago en identiteit
Sociale innovatie heeft een duidelijk positief effect op productiviteit
en innovatie. Een welkom bijeffect is dat sociale innovatie ook de
aantrekkelijkheid als werkgever versterkt. Deze imagoverbetering leidt tot lagere kosten voor werving en selectie en dus lagere
kosten voor instroom. Dit zijn niet direct kennis gerelateerde kosten
voor instroom. Toch is dit een direct gevolg van kenniskapitalisatie;
door middels sociale innovatie te kapitaliseren op doorstroom bespaart de organisatie ook op deze kosten voor instroom. Onderzoek
van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie binnen onder
andere de Waterschappen laat dit zien41. Waterschappen hebben
een grote uitdaging om met name jonge medewerkers en vrouwen
aan te trekken. Uit het experiment met telewerken dat het Telewerk
Forum bij twee waterschappen uitvoerde blijkt dat Waterschappen
naast productiviteitswinst ook imagowinst boeken. Een eenvoudige
vorm van sociale innovatie - vrijheid in de keuze voor de plaats
waar je werkt – heeft direct effect op de aantrekkelijkheid als werkgever en daarmee voor de kosten voor instroom.
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Het duurzame resultaat
Hoe stimuleer je medewerkers tot productiviteit en innovatie?
Hoe creëer je een lerende organisatie? Hoe zorg je dat kenniswerkers verbonden blijven met hun omgeving, kansen zien en
inspelen op veranderingen? De uitdaging is om de organisatie te
ontwikkelen tot een open kennisomgeving waarin sociale innovatie
een centrale rol speelt. Een open kennisomgeving die vorm krijgt
in open cultuur, open systemen, open competenties en open
organisatie. Waarin sociale innovatie een rol speelt door bijvoorbeeld managen op basis van vertrouwen, het stimuleren van
innovatie van onderaf, verantwoordelijkheid voor werkplanning bij
de individuele medewerker te leggen en door slimmer werken te
ondersteunen.
Stimuleren – de rol van geld
Veel organisaties zien geld als de ultieme stimulans voor productiviteit en innovatie. Hoge bonussen zijn een gewild HR instrument.
De financiële sector en de IT consultancy zijn er groot mee geworden. Maar ook binnen de overheid is salaris en grote eigen kamers
met één of meerdere ramen een middel met een doel. Toch strookt
dit niet met de realiteit. Geld is geen incentive om harder te werken
of innovatiever te zijn42. Althans, niet als het werk om nadenken
vraagt, om reflectie en innovatie. Om resultaten voorbij de korte
termijn. Wetenschappelijk onderzoek door sociologen, psychologen
en economen laat keer op keer zien dat geld dan niet motiveert.
Hoge beloningen zorgen zelfs voor een lagere prestatie.
Wat motiveert medewerkers dan? Als carrots & sticks niet meer
werkt, wat houden we dan nog over? Hoe manage je mensen
zonder externe incentives? Als werk verder gaat dan routinematige taken, is een nieuwe benadering van motivatie en dus van
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management nodig. Daniël Pink introduceert in zijn boek Drive een
nieuwe benadering. Deze bestaat uit drie essentiële elementen:
1. Autonomie: het verlangen om de regie te voeren over je
eigen leven;
2. Meesterschap: de drang om steeds beter te worden in iets
wat ertoe doet;
3. Zingeving: de behoefte om te doen wat we doen in dienst
van iets groter dan jezelf.
Dit is de uitdaging voor de kennis kapitaliserende organisatie.
Een omgeving creëren waarin de medewerkers ruimte en vertrouwen krijgen om te werken aan wat er toe doet en wat past bij het
grotere doel van de organisatie. Dat doel moet dus helder zijn,
de aansturing losser en de ondersteuning indirecter. Alleen zo
is duurzaam resultaat te boeken voor de organisatie en voor de
maatschappij.
Sociale innovatie in de open kennisomgeving
De open kennisomgeving legt de basis voor duurzaam resultaat.
De ontwikkeling van een organisatie als open kennisomgeving
begint met een helder doel. Wat is dat ‘grotere’ waar de medewerkers voor gaan? Wat zijn de ambitie, het doel en de richting
die inspireren? De openheid in de kennisomgeving begint hier
meteen. Want wie bepaalt de stip op de horizon? Hoe komen de
visie en missie tot stand? In veel organisaties beschrijft een extern
adviesbureau waar de organisatie heen gaat. En vervolgens wordt
dit door de directie ‘naar beneden gecommuniceerd’.
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In de open kennisomgeving is strategieontwikkeling een open
proces, waarin iedereen kan meedenken en ideeën kan delen.
Waarbij een open en levendig gesprek ontstaat op een sociaal
intranet (bijvoorbeeld via Yammer) en iedereen kan meeschrijven
op een wiki of een Google Doc. Grote kans dat in dit gesprek de
maatschappelijke relevantie en de zingeving van de organisatie
de boventoon voeren over de economische meerwaarde, de
financiële balans en de cijfers. Dat zijn onderwerpen die betrokkenheid creëren die verder gaan dan nine-to-five en de strikte
taakomschrijving43. Ze overstijgen de grens van de organisatie en
zetten die organisatie in een netwerk. Een netwerk met waarde.
Onderwerpen ook, die de organisatie aantrekkelijker maken om
voor te werken. De kosten voor instroom dus verlagen.
In dit open proces krijgt een klein team van medewerkers uit heel
de organisatie (ja, dus ook de schoonmakers en receptionisten)
de verantwoordelijkheid voor de laatste redactieslag. Deze mede
werkers krijgen samen de vrijheid om de interne marketing en
communicatie vorm te geven. Horizontale communicatie was al
een integraal onderdeel van het proces. Het team vult dit aan vanuit de eigen creativiteit. Budget is de enige beperking. Alhoewel,
er is altijd wel iemand in de organisatie die in vrije tijd een leuk
filmpje wil maken, geweldige posters ontwerpt of een ‘doe de grote
stip op de horizon test’ website bouwt. Dat sociaal kapitaal is veel
waardevoller dan budget, omdat het betrokkenheid en enthousiasme genereert44.
Sociaal kapitaal – de Whuffiefactor
Geld is geen satisfier. Dat wisten we al lang. Het is zelfs geen
motivator blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Geld is altijd
schaars. Een beperkende factor bij interne samenwerking en
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innovatie. Een rem op creativiteit. En dat terwijl er zoveel onbenut kapitaal in de organisatie aanwezig is. Sociaal kapitaal.
Dat wat je zonder geld kunt krijgen. Op basis van jouw persoonlijke merkwaarde. Door wat je waard bent voor anderen zijn
anderen bereid hun kapitaal aan kennis, talentent en tijd in te
zetten voor jou. Of voor jouw doel. Niet perse ‘quid pro quo’;
een gesloten, 1-op-1 ruilsysteem. Nee, ik doe wat voor jou en
voor jou en voor jou. En jullie weer voor elkaar. Of voor anderen.
Zonder te betalen, zonder de balans bij te houden. Dat bouwt
kapitaal op. Sociaal kapitaal. En ooit, ergens, misschien via
15 omwegen kan ik een deel van die waarde benutten. Omdat
iemand graag iets voor je doet. Omdat jij een grote Whuffiefactor
hebt, een goede reputatie. Omdat jouw individuele merkwaarde
(in economische termen je goodwill) de toegang tot sociaal en
monetair kapitaal een stuk makkelijker maakt. Een organisatie
die sociaal kapitaal koestert, kan grotere doelen bereiken en
met aanzienlijk kleinere budgetten.

Naast een heldere stip op de horizon is vrijheid en ruimte in de
taakinvulling een belangrijk uitgangspunt in de open kennisomgeving. De stip geeft zicht op het ‘grotere’; het hogere doel waardoor
betrokkenheid ontstaat. Tegelijkertijd krijgt iedere medewerker de
vrijheid om nieuwe ontwikkelingen op te pakken en los van de
strategische richting te onderzoeken. Bedrijven als Google en
Atlassian hebben dit goed begrepen en plukken er de vruchten van.
Google Friday is een begrip geworden; een dag los van het dagelijkse werk, maar met ruimte voor eigen projecten. Een Innovation
Time Off. Met spraakmakende en winstgevende resultaten als
Gmail, Adsense en het Google Art Project45 waarbij je online door
onder andere het rijksmuseum kunt lopen en de hele collectie
kunt bezichtigen. Softwarebedrijf Atlassian doet het iets anders.
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De organisatie laat medewerkers één dag per jaar vrij om te doen
waar ze zin in hebben en met wie ze maar willen samenwerken.
Een dag met taart, feest en veel lol. Met één doel; aan het eind
van de dag presenteren wat je (samen) hebt bereikt. Het resultaat?
Verbeteringen aan bestaande software en veel nieuwe producten
die anders niet zouden zijn bedacht.
Maar ook in het dagelijks werk is ruimte en vrijheid de belang
rijkste stimulans. In het gezamenlijke kennisproces is iedere
medewerker zelf verantwoordelijk om op de hoogte te blijven.
De verbonden kenniswerker staat in verbinding met de omgeving
en pikt zo signalen op. Hij filtert de enorme informatiestroom door
technische hulpmiddelen en het sociale netwerk. De medewerker
kiest hiervoor zelf de tools die het beste passen. De organisatie
adviseert en traint hem om zo de productiviteit van de samenwerking te vergroten. Misschien zelfs stimuleert de organisatie hem
om interne email te vervangen door bijvoorbeeld Yammer of blogs.
Het kennisproces komt er dan mogelijk zo uit te zien. Via Google
Reader volgt iedere medewerker de bronnen die hij of zij zelf
interessant vindt. Via Twitter krijgt de verbonden kenniswerker
tips uit zijn of haar sociale netwerk. De relevante informatie delen
de medewerkers met elkaar. Kennis voeg je toe door reflectie op
de waarde van deze informatie voor de organisatie, voor klanten,
nieuwe markten of diensten. Via het online samenwerkingsplatform
(zoals: Yammer, Atlassian Confluence en Google Reader)
gaan ze het gesprek aan hoe in te spelen op deze ontwikkeling.
Naast de vrijheid biedt een open organisatie ook structuur.
Een proces om deze kennis te vertalen naar dienstverlening.
Structuur die de collectieve kracht van de individuele vrijheid
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bundelt. Door bijvoorbeeld per afdeling of team geregeld bij
elkaar te komen. Om elkaar weer even in de ogen te kijken,
te spreken en samen een biertje te drinken. En tijdens deze
ontspannen ontmoeting bespreken zij de stand van zaken en
kijken samen naar de ontwikkelingen die in de afgelopen tijd
zijn gedeeld. Ze werken samen aan een continue weak signal
analyse en ontdekken daardoor nieuwe kansen en uitdagingen
eerder dan de concurrentie. Ze ontwikkelen samen een blauwe
oceaan waarin het leuker zwemmen is.
Jeugdzorg 2.0
Vanuit een combinatie van vrijheid en structuur ontdekte het
zorgteam van Alares dat jeugdzorg professionals een enorm
sterke drive hadden voor het verbeteren van de hulpverlening
aan jongeren. Wachtlijsten, breed uitgemeten missers in de
media en starre organisatievormen zijn hen een doorn in het
oog. In de vrijheid die het zorgteam heeft bedachten zij een
beweging, Jeugdzorg 2.0. Geen klassieke acquisitieaanpak met
koud bellen met directeuren, maar een beweging van onderaf
stimuleren. Door te inspireren, ideeën en kennis te delen via
een LinkedIn groep is een netwerk opgebouwd van bevlogen
professionals. Met een aantal leden van het netwerk is een
‘crowd-organized’ seminar georganiseerd. Hiermee is een
beweging op gang gekomen die de jeugdzorg op zijn kop zet.
Een proces waarin zingeving en sociaal kapitaal samen komen
met open kennisontwikkeling en structurele weak signal analyse.
Een succes waardoor de jeugdzorg gaat veranderen en waardoor
het zorgteam leuke en inspirerende adviesopdrachten krijgt
waarmee het ook dit jaar haar harde doelstellingen behaalt.
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Benut het verborgen kenniskapitaal
In doorstroom is veel waarde te creëren door de organisatie.
Waarde voor medewerkers, voor klanten en voor de maatschappij.
Het is economisch rationeel om te investeren in de ontwikkeling
van een lerende organisatie. Een open kennisomgeving waarin
sociale innovatie vorm krijgt, levert de organisatie productiviteitswinst en innovatie. Een mooi bijproduct is betrokkenheid van
medewerkers waardoor ze minder snel uitstromen (zie hfd 5)
en een beter imago waardoor het aantrekken van nieuwe medewerkers minder kost.
Om dit potentieel te benutten moet een organisatie zich blijvend
ontwikkelen. In deze ontwikkeling staat de balans centraal. Het
ontwikkelen van de organisatie tot open kennisomgeving vraagt
om aandacht voor organisatie, cultuur, competenties en systemen. Om te kapitaliseren op doorstroom moet sociale innovatie
een belangrijke rol spelen in elk van deze onderdelen. Een paar
voorbeelden tot slot.
• Bij open systemen betekent dit bijvoorbeeld dat de organisatie
het voorbeeld van OVER-gemeenten volgt en Bring Your Own
Device (BYOD) het IT beleid laat bepalen. Medewerkers kiezen
daar zelf op basis van een budget en de eigen wensen (en
indien nodig een aanvullende eigen bijdrage) voor de tools
waar zij zelf lekker – en dus efficiënt - mee werken.
• Een open cultuur kenmerkt zich door het faciliteren van
verbondenheid ondanks de los-vaste samenwerking. Er is veel
aandacht voor de funfactor in de samenwerking. In de online
samenwerkingsomgeving krijgt die bijvoorbeeld vorm door een
WK-poule te integreren en de ruimte om interne grappen te
maken. Offline krijgt die vorm door leuke dingen met elkaar
te doen. Van een presentatie een bierquiz te maken. Bij elke
heidag ook een leuke activiteit te organiseren.
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• Een open organisatie betrekt medewerkers bij alle beslissingen en
ontwikkelingen. Maar zet ook de deuren open voor het grotere
netwerk door een werkplek aan te bieden aan iedereen die wil.
De pilot Seats2Share bij de overheid is hier een goed voorbeeld
van. Bij de deelnemende organisaties kan iedere ambtenaar
online één van de S2S werkplekken reserveren.
Zo ontstaan onverwachte ontmoetingen met de potentie van
kennis delen en innovatie.
• Open competenties krijgt bijvoorbeeld vorm in het organiseren
van een interne kennismarkt. De kennisvariant van Just-In-Time
supply. Waar medewerkers kennis verhandelen in een alternatief
waardesysteem. Vragen stellen en beantwoorden. Elkaar helpen
en daarmee credits verdienen. Sociaal kapitaal krijgt hier een
vermarktbare waarde. Zo benut de organisatie het kennispotentieel van haar medewerkers veel efficiënter en krijgen medewerkers steeds beter zicht op ieders competenties.
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Geld verdienen en/of geld besparen als medewerkers
vertrekken. Is dat mogelijk? Een belangrijke eerste stap
is in kaart brengen wat het ‘verlies’ van medewerkers
met zich meebrengt. Zoals in hoofdstuk twee aangegeven
kijken we daarbij naar de kennis die de vertrekkende
collega met zich meeneemt. En de relaties. Kunnen we
dat verlies op een of andere manier kwantificeren? En hoe
gaan we er dan mee om? Willen we koste wat het kost
medewerkers aan boord houden of, en daarin gaan we
misschien wel erg ver, willen we niet gewoon onze medewerkers opleiden om weer weg te gaan? Want kunnen we
ook niet kapitaliseren op uitstroom door oud-collega’s aan
ons te binden. Door ‘geld aan ze te verdienen’?

In hoofdstuk drie maken we al melding van een publicatie uit
2006. Daarin maakt werkgeversvereniging AWVN melding van
verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat personeelsverloop een
organisatie ongeveer €55.000 per medewerker kost. Een deel van
deze kosten zit in werving, selectie en de inwerkperiode van
de nieuwe medewerker. Een belangrijk ander deel van de kosten
komt voort uit het kwijtraken van kennis, ervaringen, documenten,
email en expertise van de vertrekkende medewerker. De kosten
uitsplitsen tot specifiek kennisverlies bij uitstroom is niet makkelijk.
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Het effect van uitstroom op de jaarcijfers
In een artikel uit 2007 in Management Team breekt Marco
Gianotten46 een lans voor het verhogen van medewerkersloyaliteit. Aan de hand van een gemiddeld uitstroompercentage
bij ICT-organisaties van 15% schetst hij het volgende voorbeeld.
“(…). Al met al kunnen de kosten van uitstroom, direct en
verborgen (en inclusief wervingskosten, red.), per persoon
oplopen tot een halve ton. Een uitstroom van 15% op
5000 werknemers betekent dus een kostenpost van een slordige 37,5 miljoen euro. Je kunt mensen niet vastbinden dus
uitstroom is een feit, maar wanneer het percentage richting de
20 loopt – en dat lijkt slechts een kwestie van tijd – moet je je
ernstige zorgen gaan maken. De nettowinst van Ordina over
2006 was net geen 26 miljoen euro. Dus tel uit je winst
wanneer de werknemers-loyaliteit verbetert.”

Aandachtsgebieden bij kapitaliseren van uitstroom
Het kapitaliseren op uitstroom van mensen kent in feite drie
aandachtsgebieden:
- Uitstroom beperken: Beperken van de uitstroom tot een gezond
percentage van circa 10%, zie het voorbeeld van Gianotten.
Dit levert lagere uitstroomkosten op.
- Kennis organiseren: Bij de onvermijdelijke uitstroom van
mensen de kennis zodanig organiseren dat deze beschikbaar
blijft. Dit levert lagere uitstroomkosten op.
- Netwerken creëren: Ervoor zorgen dat de uitstroom een nieuw
netwerk oplevert waar je als organisatie weer veel extra plezier
aan beleeft. Dit levert extra opbrengsten op.
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Uitstroom beperken
Dit aandachtsgebied houdt natuurlijk verband met de doorstroom
van kennis zoals we in hoofdstuk vier beschrijven. Om de uitstroom te beperken, moeten we betrokken medewerkers ‘creëren’.
De eerder genoemde studie van MacLeod and Clarke uit 2009
laat zien dat betrokken medewerkers 87% minder geneigd zijn
om te vertrekken dan de niet betrokken medewerkers. Zoals
hoofdstuk vier laat zien is juist sociale innovatie van toepassing
in dit aandachtsgebied. Door sociale innovatie bouwt een organisatie aan bevlogen en betrokken medewerkers met een hogere
arbeidsproductiviteit.

Kapitaliseren op uitstroom

Virtuele beschikbaarheid van kennis is nog geen garantie voor het
daadwerkelijk kunnen terugvinden en gebruiken van de kennis.
Al eerder haalden we aan dat het stimuleren van het gebruik
van die systemen cruciaal is. De organisatie moet het delen en
vastleggen van die kennis in de werkprocessen verankeren.
Het aansturen daarop door management, het stimuleren daarvan
via beoordelings- en functioneringsgesprekken en het ontwikkelen
van de benodigde competenties zijn voorwaarden voor succes.

Kennis organiseren
Hoe dan ook: het vertrek van medewerkers zorgt altijd voor verlies
van ervaring, kennis en netwerk. Om dit verlies te minimaliseren
moet een organisatie ervoor zorgen dat informatie, kennis en
contacten niet langer persoonsafhankelijk zijn. Door kennis in de
organisatie open met elkaar te delen, kunnen we informatie voor
de hele organisatie beschikbaar stellen én houden. Dat betekent
dat alle emails, relaties en persoonlijke documenten ook bij het
vertrek van de gewaardeerde collega beschikbaar blijven. In een
open kennisomgeving wordt dit gefaciliteerd met de inzet van allerlei
vormen van sociale media en kennismanagement technologieën
als documentmanagement- en content managementsystemen.
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Netwerken creëren
Tegelijkertijd is het in de kennis kapitaliserende organisatie niet
meer dan logisch dat de vertrekkende medewerker de schat aan
bronnen en informatie ook meeneemt. En waarom ook niet. Hij en
zij hebben daar recht op, hebben daar hard aan en voor gewerkt
en willen die intellectuele en sociale bagage graag meenemen in
de volgende werkomgeving. Sta je dat als organisatie toe, dan
creëer je ook meerwaarde aan de uitstroomkant. Vertrekkende
medewerkers zullen de organisatie een warm hart blijven toe
dragen; een warm hart dat geld gaat opleveren. Het kweken van
ambassadeurs wordt onderschat; zij zijn potentiele nieuwe opdrachtgevers of op zijn minst actieve referenten. Maar deze
vrije stroom van kennis is alleen te creëren wanneer je (oud)mede
werkers vrijwaart van contracten met non-disclosure bepalingen
en dichtgetimmerde concurrentiebedingen. Het is juist in dit licht
interessant om de analyse te maken wat de vertrekkende mede
werker als (potentiële) klant oplevert in plaats van wat je als
organisatie kwijtraakt. Tegenover de eerder geschatte kosten staan
nieuwe opdrachten die over een langere periode meer zullen op
leveren. Andersom zal de ontevreden vertrekkende medewerker
de organisatie in een negatief daglicht zetten.

Kapitaliseren op uitstroom

vorige hoofdstuk zagen, de succesfactor voor sociale innovatie.
Juist in het binden zit de nuancering. Vanuit bedrijfseconomisch
oogpunt kun je berekenen hoe lang het duurt voor de investeringen in de nieuwe medewerker zijn terugverdiend. Het is daarom
logisch die medewerker in die periode aan boord te houden is.
Daarna kan de strategie omslaan en er opgericht zijn om ze als
ambassadeurs los te laten. Zodoende creëer je een uitdijend
netwerk dat door zijn ontstaansgeschiedenis ten volle ten dienste
zal staan voor de organisatie. Waarmee ook de duurzaamheid –
de garantie voor het bestaan – van de organisatie verder vorm
krijgt. In het afsluitend hoofdstuk schetsen we hoe je als organi
satie vervolgens samen met dat netwerk kunt kapitaliseren
op kennis.

De organisatie heeft als ultiem doel om zijn medewerkers op te
leiden tot vertrek. Niet het oude adagium van up or out toepassen, maar out and bound47. Eenmaal weer ‘buiten’ ben je blijvend
verbonden aan je vorige werkgever. Een verstrekkend gevolg als
je redeneert volgens het gedachtegoed dat je medewerkers moet
‘binden en boeien’. Boeien blijft belangrijk. Het is, zoals we in het
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Ooit was kennis alleen voor de elite toegankelijk.
Voorbehouden aan de welopgevoede mens; de wetenschappers en notabelen. Dit kwam bijvoorbeeld tot
uiting in de toegangseis voor Harvard College. Je moest
tenminste Latijn en Grieks kunnen lezen. En zelfs het
ex temporare Latijns proza kunnen voordragen was
een keiharde startkwalificatie48. Ook de inhoud van de
Encyclopaedia Brittanica werd op een dergelijke manier
beschermd. De redactie was een gesloten bolwerk van
topwetenschappers. Zij bepaalden gezamenlijk welk
deel van de kennis waardevol was om samen te vatten
en via deze encyclopedie beschikbaar te stellen aan
de maatschappij.
Sinds halverwege de 20ste eeuw is kennis steeds beter en breder
toegankelijk geworden. Kennis is gedemocratiseerd en nu
beschikbaar voor de massa. Via Wikipedia draagt een wereldwijde
community bij aan het beschrijven van kennis op allerlei vlak.
Via het internet heeft iedereen overal ter wereld gratis toegang
tot de leermiddelen van een technische topuniversiteit als het
MIT (OpenCourseware)49. En er zijn meer ontwikkelingen die de
toegang tot kennis vergroten. Via Google Books zijn bijvoorbeeld
tal van auteursrechtvrije boeken beschikbaar vanachter je bureau.
En wat je morele oordeel over Wikileaks ook is, het is een duidelijk
voorbeeld van verregaande afgedwongen openheid en toegankelijkheid van kennis. Inzichten en meningen van Amerikaanse
ambtenaren liggen op straat en geven zicht op de gesloten wereld
van de diplomatie. Dezelfde toegankelijkheid tot kennis zien we bij
de handleiding om bermbommen te maken en bij de recepten van
topkoks.
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De toekomst begon gisteren
Bij zijn afscheid begin 2011 stelde Google CEO Eric Schmidt
dat de mensheid vanaf het begin van de beschaving tot 2003
5 Exabyte (5 miljard Gigabyte) aan informatie heeft gecreëerd.
Dat is evenveel als er op dit moment iedere twee dagen wereldwijd
beschikbaar komt. En hoewel de exacte cijfers te betwisten zijn50,
de trend is duidelijk. Informatie komt met zo’n snelheid op ons
af dat we heel snel moeten leren filteren. Want die snelheid lijkt
alleen maar toe te nemen. Soms lijkt het vinden van kennis daardoor op het zoeken van de speld in de hooiberg van informatie.
De vrijwel onbegrensde toegang tot informatie lijkt dan eerder
een belemmering dan een zegen voor het kennisniveau
van de maatschappij.
Dit is de toekomst van kennis die al is begonnen. Die ontwikkeling
is niet te stoppen.“We are drowning in information, but starved
for knowledge”, voorspelde John Nisbitt51 al in 1982 over deze
toekomst. Dit is ‘Het Nieuwe Normaal’ wat Peter Hinssen beschrijft
in zijn boek The New Normal. Snelheid is nu meer waard dan
accuraatheid. Toegang is belangrijker dan archivering. Als gevolg
van deze vrije toegang en de grote snelheid ontstaat overvloed.
En deze overvloed devalueert de gemiddelde waarde; inflatie in de
informatiestroom. De toenemende snelheid belemmert het internaliseren van kennis. Je ziet het aan de steeds korter wordende
aandachtsboog van mensen. Kranten worstelen met hun huidige
vorm en kennen nieuwe concurrenten als nu.nl, blogs en Twitter.
Tijd voor reflectie, oefening en contemplatie is schaars. Men neemt
informatie niet meer op, maar verspreidt het vooral.
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En toch kun je er niet uitstappen en de oude manier van werken
blijven hanteren. Niet aanhaken op de informatiestroom is geen
keuze. Want dan loop je achter de feiten aan en mis je de aan
sluiting met de klant. Het voorbeeld van de brand in Moerdijk
begin 2011 laat dit weer duidelijk zien. De gemeente Moerdijk
maakte geen gebruik van nieuwe, sociale media voor informatievoorziening over de schadelijkheid van de brand. Er was gebrek
aan snelheid en actualiteit in informatievoorziening. Met als gevolg
sociale onrust en imagoschade voor de (gemeentelijke) organisatie.
De competentie om met deze groeiende informatiestroom om te
gaan is bepalend voor het succes van kenniswerkers en kennisorganisaties in deze toekomst. We moeten leren om op de hoogte
te blijven en we moeten filteren om niet te verdrinken. Hoe benutten we actuele informatie zonder door de hypes te worden geleefd.
Wij zien twee manieren om in deze toekomst met kennis om te
kunnen gaan;
1. Vertrouwen op de techniek
2. Vertrouwen in mensen
Vertrouwen op de techniek
Google heeft de manier waarop wij met informatie omgaan enorm
veranderd. Hoe we informatie presenteren, zoeken en volgen.
Door slimme algoritmes heeft Google ons gebonden aan deze
manier van filteren. We vertrouwen Google een groot deel van
onze filterbehoefte toe. Ook tools als Xobni vertrouwen we bij het
filteren52. Xobni adviseert welke mails uit je inbox echt belangrijk
zijn om te lezen en te beantwoorden. Voor de gemiddelde kennis
werker die elke dag meer dan honderd mails verwerkt is dit een
uitkomst.
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Een stap verder dan Xobni en de ‘pagerank’ algoritmes van Google
is de semantische verbinding tussen informatie53. Slimme software
kan deze semantische verbindingen interpreteren. Door kennis te
combineren kan zij complexe vragen beantwoorden. Producten en
diensten zijn in deze toekomst vervolgens grotendeels te ´googlen´.
Een advies waar je nu €50.000 voor neertelt is straks direct gratis
te downloaden. Planning van belangrijke bijeenkomsten met
veel deelnemers en randvoorwaarden is dan een volledig geauto
matiseerd proces. Ook fysieke producten en kapotte onderdelen
download je van de website van de fabrikant en print je thuis met
je 3D printer.
Het risico van vertrouwen op de techniek is de beperkte controle.
Verdienen de tools van Google, Xobni en vele anderen ons
vertrouwen? Zijn zij vrij van politieke of commerciële inmenging?
Beperken zij je in je rol als onafhankelijk kenniswerker?
Vertrouwen in mensen
Een grote concurrentiedreiging voor Google komt momenteel van
Twitter. Met een twitternetwerk van 1000 man krijg je op iedere
complexe vraag al vaak binnen vijf minuten antwoord. Maar ook
volslagen onbekenden helpen je via de hashtag #durftevragen.
Antwoorden en hulp die via Google zeker niet bij de eerste
10 resultaten te vinden zijn. Het is kennis delen in een sociaal
proces van geven, vragen en krijgen. Kenniswerkers vertrouwen
steeds meer dat hun sociale netwerk hen via Twitter, LinkedIn en
Facebook op de hoogte houdt van actuele en relevante ontwikkelingen. De kracht en het bereik hiervan is onder andere te zien
in de massale demonstraties in Tunesië en Egypte die grotendeels
via Facebook en Twitter zijn georganiseerd.
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Het risico van vertrouwen op mensen is oppervlakkigheid,
Infobesitas en groupthink. In de snelle wereld van Twitter is tijd
voor reflectie beperkt. Zo kan ook onjuist nieuws zich snel verspreiden en lang blijven rondzoemen. Carglass heeft dit in 2010
aan den lijve ondervonden toen een hoax berichtje op Twitter en
een vals Twitteraccount voor opschudding zorgden in zowel de
sociale als de traditionele media. Tegelijkertijd zorgt de snelheid
en de grootte van het netwerk weer voor een nieuwe overvloed
aan informatie. Daarmee komt een dubbel risico op Infobesitas
dicht bij. Het middel om te filteren blijkt zelf weer om een filter te
vragen. Groupthink ontstaat wanneer het netwerk diversiteit mist
en er geen dissonant geluid meer klinkt. Iedereen bevestigt elkaars
beeld waardoor zicht op innovatie verloren gaat.

De toekomst van kennis en de organisatie
Zowel een volledig vertrouwen op de techniek als een volledig
vertrouwen op de mensen heeft in dit licht beperkingen en risico’s.
De uitdaging voor individuen en organisaties is het beste van beiden
te combineren. Dat vraagt om een kennisstrategie. Persoonlijk en
als organisatie nadenken hoe je in contact blijft met de omgeving
en de relevante signalen oppikt. Waarin zowel techniek als netwerk
optimaal wordt benut. Zonder de risico’s van beiden uit het oog
te verliezen. Een kennisstrategie waar individueel en gezamenlijk
filteren, reflecteren en toepassen structuur vindt.
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Er zijn drie niveaus waarop de organisatie deze kennisstrategie
moet vormgeven:
- Medewerker: De medewerkers zijn als professional verantwoordelijk om hun netwerk te benutten. Daarvoor maken zij gebruik
van de tools die hen het beste passen. De organisatie biedt
aanvullende techniek om af te stemmen en de informatiestroom
te verdelen.
- Netwerk: Deze afstemming vindt plaats in het netwerk. De
grenzen tussen organisaties vervagen meer en meer. Zeker door
de toename van het aantal ZP-ers lijkt de toekomst van de organisatie meer op een bijenzwerm dan op een gebouw met hokjes
en muren. Tijdelijke samenwerkingsvormen zijn meer regel dan
uitzondering. Het netwerk is dus breder dan de organisatie of de
afdeling. Het bestaat uit professionals van binnen en van buiten
de organisatie.
- Klant: De uitdaging is ook de klant direct in het kennisproces
te betrekken. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer vervaagt
daarmee ook. De klant is onderdeel van zowel het kennis- als
het productieproces.
Het verbinden van klant, netwerk en medewerker in de kennisstrategie heet crowdsourcing. Dit noemen we transactionele
kapitalisatie. Benutten van de kennis in de transactionele omgeving van de organisatie. Die omgeving die steeds meer verweeft
met de organisatie zelf. Hoe dit vorm te geven is een uitdaging
waar wij als Alares mee bezig blijven. Voor onszelf en voor onze
klanten. Tijd voor een volgende publicatie dus!?
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EPILOOG
‘De Open Kennisomgeving’ was de eerste publicatie in
de ‘Right to copy’ reeks van Alares. Dit is de tweede.
Alares ambassadeur Wilko van Oosten sloot de eerste
af met een reflectie op zijn schrijfproces. Hij vergeleek
Alares en zijn eigen werk als auteur met de maatstaf van
de open kennisomgeving en de moderne kenniswerker.
Ook wij leggen onszelf langs de meetlat van ons
gedachtengoed. In hoeverre kapitaliseerden we zelf op
onze kennis?

Kapitaliseren op instroom
En of we hebben gekapitaliseerd op instroom. Vrijwel al het kwantitatieve bronmateriaal - de onderzoeken - vonden we op Sarcina,
de kennisomgeving van Alares. Eerst zetten we de structuur van
de publicatie neer. Vervolgens was een eenvoudige rondgang langs
de kennisthema’s “kenniskapitalisatie”, “open kennisomgeving”,
“het nieuwe werken” en “sociale innovatie” voldoende om de
inhoud in grote lijnen in te vullen. Afgelopen jaren blogden en
twitterden collega’s dit materiaal en via ons netwerk kwam daarop
de nodige aanvulling.
Maar toch duurt het even voordat je een onderwerp als dit ‘te
pakken hebt’. Robert had het als eerste in de vingers. Maar
de body ontbrak nog. Daar had Ralph wel ideeën over. Elkaar
buddy-end kwamen we tot dit resultaat.

Epiloog

Kapitaliseren op doorstroom
De start van het echte schrijfwerk was eind oktober in het nieuwe
Hilton Hotel in Den Haag. Gewoon een dag volledig afgezonderd.
In een prettige omgeving. Maar dat kost ook wat. Goed eten. Goed
slapen. Men vroeg al snel waarom dat nou nodig was. Dat kan toch
prima op kantoor? Toch was deze ‘Innovation Time Off’ essentieel
voor het proces. Anders was deze publicatie er nog niet geweest.
Kennis kapitalisatie is een blauwe oceaan. Een niche met potentie.
Een andere kijk op kennis en op organisaties. Wat het ons op gaat
leveren? Dat is nu nog een groot vraagteken. Natuurlijk hopen we
opdrachten op dit thema te krijgen. Maar ons belangrijkste doel
is dat het onderwerp gaat leven, nationaal én internationaal. Dat
is niet direct in geld uit te drukken. Het heeft meer te maken met
zingeving en meesterschap. Dat is waar ons hart ligt.
Kapitaliseren op uitstroom
Het onderwerp houdt ons nu al bijna een jaar bezig. En tussentijds
verlaat je de organisatie dus niet. Je blijft, want je bent betrokken.
En nu het er ligt, nu willen we zeker niet weg. Er is daarvoor veel te
veel enthousiasme voor vervolgonderzoek en advies over kenniskapitalisatie. Maar mochten we toch vertrekken dan heeft het open
proces en het vastleggen van een deel van onze kennis in deze
publicatie het gedachtengoed toegankelijk gemaakt voor heel de
organisatie. En trouwens ook voor iedere andere lezer. Ja, mochten
we gaan, dan zullen we het als ambassadeur ook weer verspreiden
en verkondigen. Want ook dit gedachtengoed van Alares valt onder
‘Right to copy’. Doe er mee wat u wilt. Kapitaliseer op deze kennis!

Ralph Boeije
Robert van Oirschot
Alares
Februari 2011
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