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1. Aanleiding tot onderzoek 

In de Volkskrant van 23 juni 2006 stond een artikel over Atos Consulting dat KPMG dreigde aan te klagen 

voor het opkopen van haar personeel. Dit zou te maken hebben met de onvrede over  de gang van zaken bij 

eerstgenoemde. Het vertrek van veel topadviseurs is een aderlating voor Atos Consulting, omdat dit zorgt voor 

een enorm verlies aan kennis.  

Onlangs ontstond ophef over het tarief dat aan enkele consultants was betaald voor een advies aan Stork. Het 

strategisch advies aangaande het wel of niet afsplitsen van twee divisies had 2,7 miljoen euro gekost (NRC 

Handelsblad, 15 december 2006). Het uiteindelijke adviesrapport dat door de strategen, accountants en banken 

werd opgesteld kostte omgerekend 4.000 euro per pagina. 

 

De waarde die consultants kunnen toevoegen aan een bedrijf geniet al lang de interesse van het management 

(Fincham, 1999). Sedert enkele jaren wordt het proces van consultancy onder de wetenschappelijke loep 

gelegd (Fincham, 1999, Swan et al., 1999, Sivula et al., 2001, Robertson et al., 2003, Van den Bosch et al., 

2005, Leiponen, 2006. Tevens leidt dit proces tot een steeds meer kritisch debat. Oorzaken hiervoor zijn met 

name de enorme uitbreiding van de consultancybureaus en de vraag naar externe consultants. 

Daarnaast is de publieke sector in de laatste jaren steeds verder geprivatiseerd en vermarkt. Voorbeelden 

hiervan zijn het spoorvervoer en de zorgverzekering. De decentralisatie van beslissingsbevoegdheid en de 

verandering van inputgericht naar outputgericht functioneren, waarbij tegenwoordig de meeste nadruk wordt 

gelegd op ondernemersschap en kosteneffectiviteit, heeft de consultants een nieuwe afzetmarkt geboden. 

 

1.1 Probleemstelling 

 

1.1.1 Kennis en innovatie als bestaansrecht 

Volgens Hamel & Pralahad (1990) moet een bedrijf, wil het zich optimaal profileren, de nadruk leggen op de 

‘core competences’ dat het bedrijf rijk is. Core competencies worden door Swap et al. (2001) omschreven als 

de middelen op basis waarvan organisaties in de markt elkaar beconcurreren. Hamel & Pralahad stellen dat een 

core competency de fundamentele kennis, mogelijkheden en/of expertise behelst op een specifiek gebied of in 

een bepaalde vaardigheid. Kortweg wordt dit door deze auteurs omschreven als ‘something that a firm can do 

well’. 

Binnen de consultancybranche bestaat één van de belangrijkste competences uit het aanbieden van de nieuwste 

advies- en/of implementatiekennis (‘up to date knowledge’), gecombineerd met de meest recente praktische en 

wetenschappelijke inzichten.  

Dat er veel aandacht wordt besteed aan het binnenhalen van nieuwe kennis en het uitdragen en implementeren 

van deze kennis bij de klant geeft aan dat kennis een zeer belangrijke hulpbron en zelfs wellicht het 

bestaansrecht van de consultancyorganisatie behelst. Dit impliceert dat, wil het bedrijf de nieuwste inzichten 

en theorieën (‘ahead of the game knowledge’) kunnen blijven aanbieden, een constante aandacht moet bestaan 

voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen (Fincham, 1999). 
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1.1.2 Gebrek aan innovatie 

Hebben consultancybedrijven dan ook veel aandacht voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen?  

Volgens twee onlangs uitgevoerde afstudeeronderzoeken waarbij innovatie binnen deze branche werd 

onderzocht is het antwoord helaas ontkennend. Uit het onderzoek van de Lange (2003) en Vosbergen (2006) 

bleek dat bedrijven binnen de consultancybranche de laatste jaren amper innovatieve diensten hebben 

voortgebracht. De meeste diensten bleken al eerder in een andere vorm te bestaan, bijvoorbeeld het  

succesvolle besturingshulpmiddel ‘the balanced scorecard’ dat voornamelijk als innovatief kan worden 

bestempeld omdat het een marktvraag creëerde, terwijl een soortgelijke methode al veel langer werd 

uitgevoerd (Vosbergen, 2006). De aandacht die er wel was voor innovatie bleek een sterk ad-hoc karakter te 

hebben, vanwege de lage prioriteitswaarde die partners er aan hechtte. 

De conclusie van Vosbergen (2006) is verder interessant omdat zij niet overeen komt met de cijfers die de 

sector zelf hanteert, de zakelijke dienstverlening. Volgens het onderzoek van The Bridge (2006) behoort deze 

sector tot de top drie van sectoren waarin het meest geïnnoveerd wordt. Het verschil in conclusie is 

waarschijnlijk voor een groot deel te verklaren op basis van de gehanteerde definitie voor innovatie. Terwijl 

Vosbergen innovatie definieert als daadwerkelijke vernieuwing ten opzichte van soortgelijke diensten in de 

consultancybranche (zoals beschreven wordt in  hoofdstuk 2.2) hanteert The Bridge (2006) een veel bredere 

definitie. In het onderzoek van the Bridge staat ‘vernieuwing’ centraal. Hierbij wordt naast radicaal innovatie 

gekeken naar het verbeteren van bestaande producten en/of diensten, het ontwikkelen van nieuwe producten 

en/of diensten en het creëren van nieuwe markten. 

Uit het onderzoek van Vosbergen (2006) bleek bij de grote internationale bedrijven innovatie ‘weggestopt’ te 

zijn in één enkele afdeling, denktank of taakgroep die zich voornamelijk bezig hield met de nieuwe 

marktontwikkelingen. Het effect voor het management en de medewerkers is volgens S. de Jong, manager 

afdeling innovatiemanagement van de ABN Amro,dat de verwachting ontstaat dat alle innovatieve 

ontwikkelingen daar vandaan dienen te komen.  

De ideeën die daadwerkelijk ter overweging aan het management worden gegeven zijn slechts diegene die 

passen binnen de concrete doelstellingen van de bank en de afdeling. Een tweede afzwakking van de ideeën 

gebeurt doordat het management enkel die ideeën ter overweging neemt die bewezen effectief of slechts enkel 

een kleine verbetering van bestaande diensten behelzen. 

 

1.1.3 Antecedenten van innovatie 

Volgens professor M. P. Weggeman (kennis- en innovatiemanagement) is de keuze voor een innovatieafdeling 

geen goede strategie. Hij suggereert dat het aanbieden van innovatieve diensten niet zal plaatsvinden eer 

bedrijven overgaan op een nieuw cultureel paradigma. Dit paradigma impliceert een nieuwe vorm van 

innovatiedenken; innovatieve ideeën dient niet gegenereerd te worden door een specifieke afdeling of een 

denktank. In plaats daarvan dient er een situatie te ontstaan waarin alle medewerkers van het bedrijf de ruimte 

krijgen en de motivatie beleven om mee te denken over nieuwe verbeterpunten.  
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Dat een innovatieve cultuur, waarbij kennisdeling en ruimte voor creativiteit centraal staan, een belangrijke 

succesfactor voor innovatie vormt, wordt bevestigd in het onderzoek van Allied Consultants Europe (2005). 

Sterk leiderschap werd als tweede succesfactor verondersteld, dat werd omschreven als het rekruteren en en 

ontwikkelen van de juiste mensen die met innovatie bezig gaan. Directeur van innovatiecreatiebedrijf the 

Source  M. van Oranje stelt dat sterk leiderschap opgevat dient te worden als transactioneel leiderschap. De 

voornaamste taak van de leider hierbij is het scheppen van de kaders waarbinnen het bedrijf en wil groeien. De 

daadwerkelijke invulling binnen deze kaders is afhankelijk van de input van de medewerkers, waarbij de leider 

een faciliterende maar ook een lerende rol aanneemt.  

 

1.1.4 Waar moet innovatie vandaan komen? 

In paragraaf 1.1.2 werd geconcludeerd dat er weinig innovatieve ontwikkelingen binnen de 

consultancybranche plaatsvinden. De vraag kan gesteld worden of er inderdaad geen sprake is van innovatieve 

ontwikkelingen of dat er wellicht sprake is van een barrière of barrières waardoor innovatieve ideeën niet tot 

uitwerking komen? 

Uit het afstudeeronderzoek van de Lange (2003) bleek dat de klantenrelatie in ieder geval niet leidt tot 

innovatieve ontwikkelingen. In deze relatie stond het kwaliteits- en continuïteitsbehoud van de opdracht waar 

aan gewerkt wordt centraal. Deze conclusie zal verder uitgediept worden in hoofdstuk 2.3.  

Uit deze constatering kan afgeleid worden dat, wil er innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden, deze moeten 

ontstaan buiten de declarabele uren waarvoor de consultant voor de klant werkt. De niet declarabele uren zijn 

veelal ingericht om de voortgang van de projecten met collegae te bepreken en om onderling kennis uit te 

wisselen. Naar alle waarschijnlijkheid zal er tijdens deze interactie ook sprake zijn van het opperen en 

uitwisselen van nieuwe, creatieve ideeën. Derhalve staat in dit onderzoek de intraorganisationele kennisdeling 

centraal.  

 

Voor consultancybedrijven is het van uiterst belang dat het bedrijf in staat is om de geschikte onderdelen van 

kennis in de strategische ontwikkeling van het bedrijf te institutionaliseren (Lawson & Lorenz, 1998). Argote 

et al. (2000) vult aan dat bedrijven die in staat zijn om kennis van één naar een andere unit  te transporteren, 

meer productief zijn en meer kans hebben te overleven dan bedrijven die minder gericht zijn en prioriteit geven 

aan kennistransfer.  

Helaas blijkt er in de praktijk veel te weinig aandacht te zijn voor de intraorganisationele kennisdeling. Dit 

blijkt onder andere uit het onderzoek van de Lange (2003) die concludeerde dat consultancybedrijven weinig 

aandacht schenken aan het managen en het opschrijven van kennis. Bij een groot aantal bedrijven vinden 

vergaderingen slechts maandelijks plaats. Wel worden er veel trainingen en workshops gevolgd maar hierbij is 

er meer sprake van éénrichtingsverkeer qua kennis dan daadwerkelijke uitwisseling. Te veronderstellen valt 

dat kennisdeling voornamelijk middels een ad-hoc karakter plaatsvindt. 

Kennisdeling binnen de consultancybranche wordt door Leiponen (2006) omschreven als een paradox, waarbij 

enerzijds weinig aandacht wordt ingruimd voor gestructureerd kennismanagement, maar dat anderzijds wel het 

besef bestaat bij managers dat de ontwikkeling van nieuwe verbeterde diensten van strategisch groot belang is. 
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1.1.5 Onderscheid in kennisdeling  

In de situatie dat er tijdens interactie met de klant er geen aandacht is voor innovatie en dit ook geen punt is op 

de agenda tijdens de weinige kennisdeling die binnen het bedrijf plaatsvindt, ziet het er qua vernieuwing van 

de diensten bijzonder somber uit.  

In dit onderzoek wordt de invloed van de facilitatie en institutionalisatie van kennisdeling op het komen tot 

creatieve en innovatieve ideeën onderzocht.  Hierbij staat een weinig onderzocht onderscheid in kennisdeling  

(zie hoofdstuk 2.7) centraal, namelijk een onderscheid tussen formele en informele kennisdeling. 

Informele kennisdeling wordt in dit onderzoek omschreven als activiteiten waarin kennis wordt gedeeld, maar 

niet geïnstitutionaliseerd zijn om kennis te delen. Een voorbeeld is de kennisuitwisseling bij de koffieautomaat 

of tijdens de middagpauze. Informele kennisdeling bestaat naast de formele kennisdeling dat in dit onderzoek 

geconceptualiseerd wordt als alle vormen van kennisactiviteiten die binnen het bedrijf geïnstitutionaliseerd 

zijn, bijvoorbeeld een vergadering. 

 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling binnen dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste tracht dit onderzoek een exploratieve bijdrage te 

leveren aan het in kaart brengen van het proces van de kennisdeling en de verschillende routes waarbinnen 

kennis in de organisatie rondgepompt wordt. Voordat dit kan worden bewerkstelligd, dient de aandacht die 

consultancybedrijven schenken aan de kennisdeling onder de loep te worden genomen. Er wordt hierbij 

nagegaan welke vormen van kennisdeling aanwezig zijn, welke prioriteiten er gesteld zijn en welke 

voorkeuren voor kennisdeling er bestaan. Ook is er aandacht voor de mate waarin kennisdeling geformaliseerd 

en gefaciliteerd dient te worden binnen het bedrijf. 

Ten tweede kan dankzij dit onderzoek meer inzicht worden geboden in de invloed van kennisdeling op de 

innovatieve ontwikkelingen binnen een bedrijf en in hoeverre hierbij sprake is van een stagnerende dan wel 

een katalyserende werking in het ontwikkelen van nieuwe innovatieve diensten die het bedrijf aanbiedt. Er 

wordt speciaal aandacht besteed aan de mate van facilitatie van de informele kennisdeling en in hoeverre en op 

welke wijze deze vorm van kennisdeling leidt tot innovatieve ontwikkelingen. 

 

1.3 Onderzoeksvraag 

De in dit onderzoek opgestelde onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Op welke wijze en in welke mate wordt er door het consultancybedrijf kennis gedeeld en in hoeverre 

leidt dit tot nieuwe innovatieve ontwikkelingen? 

 
De bijbehorende theoretische en empirische deelvragen luiden als volgt: 
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Theoretische deelvragen  
 

1. Welke routes voor kennisdeling bestaan er binnen het consultancybedrijf? 

2. Wat is het belang van formele kennisdeling? 

3. Wat is het belang van informele kennisdeling? 

4. Wat zijn de culturele voorwaarden voor een gedegen kennisdeling? 

5. Op welke wijze zou de kennisdeling kunnen leiden tot nieuwe innovatieve ontwikkelingen? 

 

 

Empirische deelvragen 

 

1. In hoeverre vinden er innovatieve ontwikkelingen binnen de branche en het eigen bedrijf plaats? 

2. Welke kennisroute is het meest waarschijnlijk voor innovatie? 

3. Welke barrière(s) zorgen ervoor dat er weinig innovatie plaatsvindt? 

4. Wat zijn de belangrijkste manieren om formeel kennis te delen en in hoeverre hebben 

consultancybedrijven hier aandacht voor? 

5. Wat zijn de belangrijkste manieren om informeel kennis te delen en in hoeverre hebben 

consultancybedrijven hier aandacht voor? 

6. Wat zijn volgens de consultants de culturele voorwaarden voor een gedegen kennisdeling en in 

hoeverre komen deze overeen met in de literatuur genoemde voorwaarden? 

 

1.4    Methode 

Bij het beantwoorden van de hoofdvraag is gekozen voor een kwalitatief onderzoeksdesign. Het onderzoek is 

exploratief van aard omdat er in de literatuur weinig geschreven is over de kennisprocessen binnen de 

consultancybranche. Onbekend is welke vormen van kennisdeling hoe frequent plaatsvinden. Daarnaast is 

onbekend in hoeverre kennisdeling ingericht is voor het beter uitvoeren van de diensten (contentgericht) of dat 

kennisdeling tevens een functie dient voor het opperen en uitwerken van nieuwe innovatieve ideeën 

(toekomstgericht).  

 

De kwalitatieve data is vergaard middels 20 semi-gestructureerde (diepte)interviews met 20 verschillende 

consultants. Het protocol vragenlijst is opgenomen in bijlage 1.  

 

De interviews zijn met een audio recorder opgenomen. De voor het onderzoek belangrijke informatie is met 

behulp van de audio recorder schriftelijk uitgewerkt. Deze informatie is geanalyseerd en per respondent zijn de 

belangrijkste quotes inzake de kennisdeling en innovatie verzameld.  

 

De volgende 20 consultancybedrijven hebben aan het onderzoek geparticipeerd: 
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o Accenture 

o Atos Origin 

o Boer & Croon 

o Cap Gemini 

o CCC 

o C&S consulting 

o The Change Company 

o Deloitte 

o Ernst & Young 

o House of Performance 

o Klokslag 7 

o KPMG 

o Magnus 

o Nextrategy 

o Ordina  

o Pentascope 

o Price Waterhouse Coopers 

o Rijnconsult 

o Salesfocus 

o Twynstra the Bridge 

 

Alvorens de interviews werden afgenomen hebben er enkele gesprekken plaatsgevonden met specialisten op 

het gebied van consultancy en/of innovatie omdat hun visie en expertise een nieuw referentiekader en 

praktische bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek en de vragenlijst.  

De volgende specialisten zijn geïnterviewd: 

 

o Suzanne de Jong, manager ABN Amro, afdeling Innovatiemanagement 

o Joost Preijde, partner House of Performance 

o Frank Engelbart, partner Rijnconsult, adviesdienst Innovatie 

o Matthieu Weggeman, Technische Universiteit Eindhoven, afdeling Organisation Science 

o Maurits van Oranje, directeur The Source, bedrijf voor innovatiecreatie 

 

1.5 Theoretische relevantie 

De activiteiten binnen de verschillende gebieden van consultancy genieten in toenemende mate 

wetenschappelijke aandacht. Binnen de wetenschappelijke literatuur bestaat er te weinig gespecialiseerd 

onderzoek naar deze branche, die in het laatste decennia een steeds belangrijker onderdeel is geworden binnen 

het bedrijfsleven.  
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Zoals eerder genoemd is een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek binnen deze kennisintensieve branche 

naar het in kaart brengen van kennisdeling en innovatie, een groot gemis. Met name de informele kennisdeling 

binnen de consultancybranche is een onontgonnen gebied. Dit onderzoek levert een belangrijke exploratieve 

aanzet hiertoe. 

Daarnaast zorgt de kwalitatieve aard van dit onderzoek ervoor dat er nieuwe wetenschappelijke handvaten  

geboden worden die bij het opstellen van vervolgonderzoeken geïmplementeerd kunnen worden. 

 

1.6  Praktische relevantie 

Het uit eerder onderzoek geconcludeerde gebrek aan innovatie (Vosbergen, 2006, de Lange et al., 2003) dient 

verder onderzocht te worden. Niet enkel ten gunste van de wetenschappelijke inzichten, maar ook om de 

consultancybureaus van een antwoord te kunnen voorzien inzake de oorzaak van dit gebrek. Immers, de 

concurrentiepositie van het consultancybedrijf ten opzichte van de andere branchegenoten is voor een groot 

deel afhankelijk van het vermogen om in te springen op nieuwe ontwikkelingen in de markt en het aanbieden 

van bijbehorende diensten (Fincham, 1999).  

Tevens kunnen de resultaten uit dit onderzoek kunnen dienen als een advies aan de deelgenomen bedrijven bij 

de bewustwording van de mogelijkheden die informele kennisdeling biedt met het oog op het versterken van 

het innovatieve vermogen. Omdat beide geconceptualiseerde vormen van kennisdeling per bedrijf worden 

onderzocht, kan worden bekeken welke verschillende vormen van kennisdeling er aanwezig zijn, en in welke 

mate deze vormen prioriteit genieten.  

 

1.7 Opbouw 

In het theoretisch kader (hoofdstuk 2) volgt op basis van de literatuur een verdieping van de concepten 

kennisdeling en innovatie. Het design van het onderzoek zal nader beschreven worden in hoofdstuk 3, waarna 

in hoofdstuk 4 de belangrijkste resultaten worden besproken. De discussie op basis van de resultaten en de 

belangrijkste bijdrage die het onderzoek levert aan de literatuur inzake kennisdeling en innovatie zal worden 

besproken in hoofdstuk 5 en 6. Tenslotte zullen in hoofdstuk 7 enkele suggesties voor vervolgonderzoek 

worden gepostuleerd.  
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2. Theoretisch kader 
 
2.1 Definiëring van consultancy 

Dit onderzoek richt zich op de consultancy/adviesbranche waarin een breed palet diensten wordt aangeboden 

aan klanten in de business to business markt. Het consultancybedrijf wordt in dit onderzoek gedefinieerd als 

een bedrijf dat zichzelf ‘consultancy’ noemt en zich als consultant en/of adviseur in de markt profileert. De 

markt behelst hierbij de zakelijke en financiële dienstverlening. De nadruk is gelegd op consultancybedrijven 

die opereren binnen de noemer van organisatieadvies. 

 
2.2  Definiëring van innovatie 

Met name bij het aanbieden van nieuwe producten en diensten wordt al snel geroepen dat iets nieuw is. Nader 

onderzoek hierbinnen laat zien dat van alle zogenaamd radicaal nieuwe producten en diensten slechts 20% 

daadwerkelijk radicaal vernieuwend is (Garcia & Callantone, 2001). Dit onderzoek laat tevens zien dat 65 jaar 

onderzoek naar innovatie tot een grote variëteit aan definities en ambiguïteit in de operationalisatie van 

‘innovatie’ en ‘innovatief vermogen’ heeft geleid, zowel binnen de commercie als de wetenschap. De meest 

gehanteerde termen binnen de literatuur zijn ‘radical, incremental, discontinuous, imitative, architectural, 

modular, improving, en really new’. Deze begrippen vertonen onderling veel overlap. 

Garcia & Callantone (2001) onderscheiden enkele kaders waarin naar innovatie gekeken dient te worden, te 

weten vernieuwing in de wereld, vernieuwing voor de klant, vernieuwing in de markt, vernieuwing in de 

industrie en vernieuwing voor de gebruiker. Tevens dient er een onderscheid te worden gemaakt in een micro- 

versus macroperspectief en marketing versus technologische innovatie. In het onderzoek van Vosbergen 

(2006) wordt in de definiëring van innovatie stilgestaan bij de ‘transforming of reality’ die de nieuwe 

consultancydienst voortbrengt. Dit impliceert een vernieuwing van het paradigma waarin gedacht wordt. 

Garcia & Callantone (2001) spreken in dit geval van een innovatie op macroniveau. De focus van de definitie 

van Vosbergen is gericht op de verschillende soortgelijke diensten; is de ‘innovatieve’ dienst inderdaad 

vernieuwend ten opzichte van de initiële eigen dienst en door de concurrentie aangeboden diensten? Binnen 

het overzicht van Garcia & Callantone (2006) is dit onder te brengen in vernieuwing binnen het kader van de 

industrie. 

Vanwege het exploratieve karakter van het onderzoek en de verschillende conceptualiseringen van innovatie, 

staat in dit onderzoek de perceptie van innovatie volgens de consultants zelf centraal. 

 
2.3 Gebrek aan aandacht voor innovatie 

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij het gebrek aan innovatie en de oorzaken op basis van de literatuur die 

hier aan ten grondslag zouden kunnen liggen.  

Ondanks dat innovatieve ontwikkelingen zouden moeten leiden tot duurzaam concurrentievoordeel, is de 

aandacht hiervoor binnen kennisintensieve dienstverlenende bedrijven zoals consultancy, in vergelijking met 

productiegerichte bedrijven, verwaarloosd (Leiponen, 2006 en Swan et al., 1999). Een belangrijke vraag die 
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gesteld dient te worden is waarom, ondanks dat consultants het belang van innovatie inzien (Leiponen, 2006), 

er zo weinig innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden?  

 

Een theoretische oorzaak voor het gebrek aan aandacht voor innovatie wordt genoemd in het artikel van de 

Lange et al. (2003), waarin drie barrières genoemd zijn die het proces van innovatie hinderen, zie figuur 1.  

 
Figuur 1: drie barrières van innovatie 

 

De eerste barrière bestaat uit de intensieve relatie met de klanten (intensive client relationship. Het 

uitgangspunt van het onderzoek van de Lange (2003)  betrof de suggestie dat innovatie gedreven zou worden 

door het opdoen van nieuwe kennis en op basis daarvan voortgebrachte ideeën tijdens interactie met de klant. 

Dit vindt plaats middels het cyclisch model van kennisverplaatsing tussen het eigen bedrijf en de klant, 

beschreven in paragraaf 2.4.2. De mate van nieuw gegenereerde kennis is hierbij afhankelijk van de intensiteit 

van deze interactie en de duur van de relatie (de Lange, 2003). Uit de resultaten bleek dat het genereren van 

kennis en ideeën enkel gefocust was op het kwaliteits- en het continuïteitsbehoud van de opdracht waar aan 

gewerkt werd en er geen aandacht werd besteed aan het denken over nieuwe innovatiemogelijkheden.  

De tweede barrière bestaat uit het ontbreken van een innovatiestimulerende structuur en cultuur. Een open 

bedrijfscultuur en structuur zijn nodig om een juiste context en infrastructuur te scheppen voor innovatie. In de 

praktijk blijkt er weinig ruimte te zijn voor creativiteit en wordt gedrag dat leidt tot de ontwikkeling van ideeën 

niet gestimuleerd.  

De derde barrière bestaat uit het ontbreken van tijd en de financiële middelen (supportive facilities and 

activities) om met innovatie bezig te zijn.   

Verondersteld kan worden dat het gebrek aan innovatie verklaard kan worden  doordat consultancybedrijven 

geen kennis hebben van deze barrières of weinig prioriteit stelleb om deze barrières te verlagen. 
 

De belangrijkste praktische oorzaak voor het uitblijven van nieuwe innovatieve diensten is dat de ontwikkeling 

vaak afhankelijk is van de vrije tijd die de consultant bereid is hier aan te besteden (Vosbergen, 2006). 

Aangezien de consultants over het algemeen fulltime werken en gemiddeld tussen de 80 en 95% declarabel 

moeten zijn, hebben zij binnen hun werkuren gewoonweg geen tijd om over innovaties na te denken, laat staan 

deze door te communiceren en te codificeren/ op te schrijven. Mocht het bedrijf wel deze ruimte geven, 

impliceert dit een financieel risico. Immers, de consultant kan op dat moment niet door de klant uitbetaald 

worden. 

 

De vraag die rijst is of consultancybedrijven het wel kunnen veroorloven om geen aandacht te besteden aan het 

denken over innovatieve ontwikkelingen?  De doorontwikkeling van bestaande diensten en het bedenken en 

Innovative 
capacity 

Structure and 
culture 

Supportive 
facilities and 

activities 

Intensive 
client 

relationships 
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uitvoeren van nieuwe diensten raakt gestremd. Toch leidt dit niet per definitie tot een verslechtering van de 

concurrentiepositie. Drie argumenten hiervoor worden uitgelegd: 

Een eerste argument betreft de mogelijkheid die een bedrijf heeft om nieuwe ideeën en methodieken ‘in te 

kopen’ (Johnson, 2002). Consultants zijn zeker niet allemaal eigenaar van de gehanteerde innovatieve ideeën. 

Deze zijn vaak gekocht of geïmiteerd van andere bedrijven (De Lange et al, 2003). Consultancybedrijven 

maken in de regel  een keuze tussen ‘make or buy’. Hierbij wordt in acht genomen of middels het eigen 

kennisvermogen of speciaal geïnstitutionaliseerde kenniscentrum een innovatief idee kan worden uitgewerkt, 

of dat het efficiënter is dit bij een specialist en/of concurrent in te kopen.Vaak is dit een dynamisch proces, dat 

te maken heeft met de mate van vertrouwen in eigen capaciteit, verandering in behoeften/ problematiek en 

perceptie/ ontwikkeling van de kennis en methodiek binnen consultancy. 

Een tweede argument is de ‘copy-paste’ strategie die veel consultancybedrijven hanteren. Dit betekent dat 

dezelfde oplossingsstrategie, gebaseerd op eerdere kennis, zonder veel verandering bij een volgende klant kan 

worden geïmplementeerd. Dit is met name van toepassing binnen de ICT-consulting, waarbij hetzelfde 

‘type’communicatiesysteem bij verschillende klanten voorkomt, en op een zelfde manier kan worden 

vernieuwd (Vosbergen, 2006).  

Een derde argument hangt samen met de afzetmarkt. Aandacht voor innovatie vereist minder prioriteit op het 

moment dat de orders blijven binnenstromen, de afzet is bereikt en/of de klanttevredenheid wordt behouden 

zonder dat de diensten doorontwikkeld zijn. 

Wat met name het tweede en derde argument gemeen hebben is dat deze enkel gelden voor de 

concurrentiepositie op de korte termijn. Op de lange termijn is de afzetmarkt aan verandering onderhevig en 

kunnen bestaande diensten niet gebruikt blijven worden. 

 

2.4 Innovatie volgens de codificatiestrategie 

Een strategie die volgens enkele auteurs zou moeten leiden tot innovatieve ontwikkelingen is de 

codificatiestrategie. Volgens Johnson (2002) ligt binnen de consultancybranche de nadruk het opschrijven en 

codificeren van kennis, transfer in databases en het centraliseren van expliciete kennis waar een groot aantal 

medewerkers over beschikt. De accumulatie van kennis zou als voorwaarden gelden voor innovatieve 

ontwikkelingen. Bartol (2002) pleit ervoor dat kennisdeling het best kan verlopen middels codificatie in een 

kennisdatabase, omdat deze vorm van kennisdeling goed meetbaar is en effectief plaatsvindt wanneer er een 

team-based beloning tegenover staat. Het voordeel van codificatie is dat het hergebruik van kennis ertoe leidt 

dat iedereen van deze kennis gebruik kan maken. Mede dankzij nieuwe ICT technieken kan sneller en 

efficiënter expertinformatie worden gelokaliseerd en geselecteerd (Watson & Hewitt, 2006) Dit kan tevens 

leiden tot de creatie van ‘deeper knowledge’ en verbetering van de kwaliteiten van de producten/ services van 

het bedrijf (Watson & Hewitt, 2006).  

In paragraaf 2.4.2 wordt verondersteld dat de codificatiestrategie in ieder geval binnen de consultancybranche 

niet leidt tot nieuwe innovatieve ontwikkelingen. 

Voordat argumenten worden aangedragen waarom codificatie niet tot innovatie leidt, wordt eerst een 

uiteenzetting van de twee belangrijkste vormen van kennis gemaakt. 
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2.4.1 Tacit en explicit kennis 

Binnen een organisationele context verstaan Lawson & Lorenz onder tacit kennis de dagelijkse routines van 

productie en marketing. Medewerkers zijn in staat hun acties te coördineren en kunnen functioneren zonder dat 

zij in staat zijn te verwoorden hoe zij dit werk precies uitvoeren en/of van plan zijn te volbrengen. Sivula 

(2001) suggereert dat tacit kennis enerzijds bestaat uit experiental knowledge, dat gevormd wordt door actieve 

participatie. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld een informele rolverdeling, verdeling van verantwoordelijkheden, 

attitudes, voorkeuren en waarden. Volgens Lawson & Lorenz leidt dit tot de opbouw van een organisationeel 

geheugen. Anderzijds bestaat volgens Sivula (1994) tacit kennis uit ‘circumstantial knowledge’, waarbij 

context een centrale rol speelt.  

Volgens Cook & Brown (1999) wordt explicit kennis waardevol als het gecombineerd wordt met tacit kennis. 

Explicit kennis ontstaat wanneer eerder vernomen tacit kennis wordt uitgedrukt in een vorm die voor anderen 

begrijpelijk is (Sivula et al., 2001). Dit impliceert dat de actor die tacit kennis bezit deze kan transformeren 

naar een actor die deze kennis niet bezit door de kennis te communiceren (kennistransfer), bijvoorbeeld door 

middel van een presentatie of een gesprek.  

 

2.4.2 Accumulatie maar geen innovatie 

De codificatiestrategie komt overeen met het proces van combination in het model van Nonaka (1994). 

Volgens deze auteur is de dialoog van tacit en explicit kennis uit te splitsen in vier patronen van interactie, zie 

tabel 1. Combinatie is het proces van het delen en (her)sorteren en toevoegen van expliciete kennis op basis 

van activiteiten als bellen en ontmoetingen. Het proces van het creëren van tacit kennis door gedeelde ervaring 

wordt socialisatie genoemd. Internalisatie (van tacit naar expliciet, door Swap et al. (2001) ook wel ‘learning 

by doing’ genoemd) en externalisatie (van explicit naar tacit) zijn de twee dimensies waarbij tacit en explicit 

kennis elkaar aanvullen en in elkaar overlopen. Ook deze kennis breidt zich uit over tijd door het proces van 

onderlinge interactie. 

Codificatie van expliciete kennis zou er voor moeten zorgen dat de efficiency van kennismanagement vergroot 

wordt en de productiviteit van het bedrijf verbetert. Leiponen (2006) suggereert dat codificatie zorgt voor de 

mogelijkheid tot het leveren en ontvangen van gespecialiseerde kennis en/ of het vergroten van bestaande 

kennis (verdieping van kennis).  
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Socialisation Internalisation

Internalization Combination

Tacit knowledge Explicit knowledge

tacit 
knowledge

explicit 
knowledge

from

to

 
 

Tabel 1: Modes of knowledge creation 

 
In het kennisverplaatsingsmodel van Sivula et al. (2001) in figuur 2 wordt uitgelegd hoe kennis wordt 

gecreëerd en geëxploiteerd. Hierbij wordt een cyclisch proces verondersteld waarbij de opgedane kennis in het 

project van de klant naar de eigen organisatie (Business  Service Firm) overgeheveld wordt, waarna deze 

opnieuw bij deze of een volgende klant geïmplementeerd kan worden. 

Opgedane kennis is vaak tacit van aard. De eerste stap betreft het expliciet maken en codificeren van deze 

kennis zodat de kennis daadwerkelijk naar de klant overgeheveld kan worden (codification) De daadwerkelijke 

overheveling van de kennis vindt plaats in stap twee (extention). In stap drie wordt op basis van deze kennis 

nieuwe tacit kennis van de klant en van de opdracht onttrokken (absorption) welke in stap vier weer gedeeld 

wordt met andere consultants binnen de eigen organisatie (sharing). 

 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2: Kennisverplaatsingsproces. Vrij vertaald uit uit Sivula et al. (2001) 

 
 

 
 
Het proces binnen het eigen bedrijf toont overlap met het cognitieve kennisstructuurschema van Collins (1993 

in Lam, 1998) waarin de kennisverdeling binnen het bedrijf centraal staat. De vier structuren staan beschreven 

volgens een tacit/ explicit en een individueel/collectieve dimensie. Embrained knowledge (individueel/ 

expliciet) is afhankelijk van cognitieve vaardigheden en mogelijkheden van het individu. Embodied knowledge 
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Embrained 
knowledge 

Encoded 
knowledge 

Embodied 
knowledge 

Embedded 
knowledge 

(individueel-tacit) bestaat uit praktische en know how kennis, ook wel knowledge of experience genoemd 

(Nonaka, 1994) en wordt vergaard door ‘learning by doing’. Encoded knowledge (collectief/ explicit), ook wel 

informatie genoemd, is kennis die overgedragen wordt middels tekens en symbolen en is voor iedereen 

toegankelijk. Embedded knowledge tenslotte is een collectieve vorm van tacit kennis die leidt tot 

organisationele routines, activiteiten en gedeelde normen.  

In het schema van Collins (1993) is het proces van  pijl 1 van het kennisverplaatsingsproces van Sivula (2001) 

nader uitgewerkt, zie figuur 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Cognitive level: knowledge types. Vrij vertaald uit Lam, 1998. 
 

 
Er zijn enkele argumenten te noemen waarom het cyclisch proces van Sivula et al. (2001) en stagneert in de 

laatste fase van pijl 1, de codificatie van de expliciet gemaakte kennis. In het model van Collins komt dit 

overeen met de transformatie van embrained naar encoded knowledge, waarbij de eigen kennis gecodificeerd 

en opgeschreven wordt ten behoeve van anderen. Enkele theoretische argumenten zijn de volgende: 

 

- Opschrijven betekent een verlies van informatie. Boisot (1983, in Sivula, 2001) suggereert dat 

codificatie altijd het leveren van een dataoffer impliceert omdat de complexiteit wordt geëlimineerd. 

Codificeren van informatie zonder het verliezen van karakteristieken is volgens Johnson (2002) 

onmogelijk. 

-  Opschrijven gedijt alleen binnen eenzelfde context. De vraag is of er altijd sprake is van een 

‘gemeenschappelijke taal’ met gemeenschappelijke concepten en vocabulaire, dat volgens Lawson & 

Lorenz (1998) een vereiste is bij codificatie. Zeker bij nieuwe werknemers die het bedrijf niet (goed 

genoeg) kennen, of bij afdelingen met verschillende werkwijzen, kan dit het geval zijn. 

- Consultants leren liever van actie. Mensen leren over het algemeen liever door observatie en/of 

participatie dan het raadplegen van schrift, data en protocollen (Chong et al., 2000). Daarnaast kan het 

leerproces sneller tot stand komen, bijvoorbeeld door het even raadplegen van een collega en/of 

specialist. Dit wordt ook wel de pull strategie genoemd (Fiume, 2004). Het voordeel van het 

raadplegen van een collega en/of specialist is dat er een direct en gericht antwoord kan volgen. 

Individual Collective 

Explicit 

Tacit 

BSF 
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- Informatie veroudert snel (de Lange et al., 2003). Kennissystemen en kennisoplossing zijn in 

permanente staat van verandering. Johnson et al. (2002) concludeert dat een probleem van codificatie 

de niet heldere grens van wat gecodificeerd moet worden (aantal) beslaat en wat er gecodificeerd moet 

worden (inhoud) aan verandering onderhevig is.  

 

Enkele praktische argumenten waarom het proces van codificatie stagneert zijn de volgende: 

 

-  Opschrijven kost tijd en geld. Zelfs wanneer tacit kennis expliciet gemaakt is, dient het nog 

gecodificeerd te worden. Meestal heeft dit minder prioriteit dan werken voor de cliënt   

- Ongecodificeerde kennis impliceert macht. Een hoge mate van unieke tacit en explicit kennis verhoogt 

de status en macht van deze persoon binnen het bedrijf, zoals ook geconcludeerd wordt in het artikel 

uit de Volkskrant, beschreven in hoofdstuk 1. De bedrijfscontinuïteit is in het geding, mocht de 

consultant het bedrijf verlaten (de Lange, 2003). 

- Tenslotte is gecodificeerde kennis is vaak incompleet vanwege de geheimhoudingsplicht en het 

vertrouwen jegens klanten. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de codificatie van kennis kan leiden tot een accumulatie van kennis en 

verdieping hiervan, maar niet zal leiden tot nieuwe creatieve ideeën. Derhalve is het zaak dat het bedrijf moet 

inzien dat de dialoog en de cyclische relatie tussen individueel en collectief niveau als hoofdcomponent 

fungeert voor het innovatieproces (Nonaka, 1994). 

 

2.5 De wisselwerking tussen kennis en innovatie  

In dit onderzoek wordt innovatie gerelateerd aan verschillende vormen van kennisdeling, waarbij ook aandacht 

is voor de informele kennisdeling. Voordat deze analyse verder wordt uitgewerkt, volgt allereerst een 

uiteenzetting van de wisselwerking tussen kennis en innovatie, zoals deze volgens vooraanstaande auteurs in 

de literatuur beschouwd kan worden. 

 

1. Het ontwikkelen van interorganisationele relaties 

Volgend Lester (2001) kan innovatie enkel plaatsvinden wanneer er relatie ontstaat met andere 

ondernemingen, zoals die van de cliënt, concurrenten, ontwikkelaars en financiers. Hierdoor ontstaat 

er een proces van interactie en feedback op elkaars functioneren. Deze verschillende overlegvormen 

en structuren zorgen voor de creatie en gebruik van (algemeen geldende) kennis, dat volgens deze 

auteur als voorwaarde fungeert voor innovatie. 

 

2. Free revealing 

Wanneer kennis vrijwillig met concurrenten gedeeld wordt kan er gesproken worden van ‘free 

revealing’. Binnen veel markten onthullen innovatoren frequent kennis aangaande zowel information-

based producten en/of fysieke producten die zij hebben ontwikkeld. Het resultaat van deze ‘onthulling’ 
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is volgens von Hippel en von Krogh (2006) dat er de mogelijkheid bestaat tot een proces van ‘open 

innovation’. Deze innovatie is een samenwerkend design waaraan iedereen kan participeren. Nuvolari 

(2004 in von Hippel, 2006) geeft aan dat een belangrijke beloning van free revealing is dat de nieuwe 

ontwerpen en bijbehorende prestaties het collectieve leren significant verhoogt en versnelt, waardoor 

de ontwikkelingen voor nieuwe designs accelereren, dat vervolgens weer leidt tot nieuwe innovaties. 

 

3. Het combineren en integreren van kennis 

De Boer (1999) heeft het concept ‘architectural innovation’ opgesteld, waarbij het reconfigureren van 

een bestaand systeem om bestaande componenten op een nieuwe manier aan te wenden, centraal staat. 

Dit impliceert volgens hem dat innovatie enkel dan plaatsvindt wanneer kennis van verschillende 

componenten gecombineerd en geïntegreerd wordt in een nieuwe samenstelling en/ of configuratie. 

Clarke (1995 in Johnson, 2002) suggereert dat dit proces van integratie voor consultancy niet opgaat, 

omdat consultants opereren in een gebied waar een formele ‘professional body of knowledge’ niet 

mogelijk is gezien de ontastbare aard van hun expertise.  

 

4. Het creëren van kennis 

Het type organisatie zou van invloed kunnen zijn op innovatie. Het meeste onderzoek naar kennis en 

innovatie is uitgevoerd bij bedrijven die fysieke producten voortbrengen, met name in de 

technologiesector (Von Hippel, 1998). Het is zeer waarschijnlijk dat een organisatie die diensten 

levert, nieuwe kennis zal moeten opdoen om tot innovatie te komen, aangezien er geen sprake is van 

een vaststaand productieproces. Dit zou betekenen dat naast het combineren en integreren van kennis, 

het creëren van kennis voor deze bedrijven een belangrijke voorwaarde vormt. Dit wordt erkend in het 

onderzoek van Johnson (2002). Deze concludeert dat de core business van een consultant 

kenniscreatie beslaat. Consultancy profileert zich als voorzieners van ideeën. Hierdoor kan de cliënt, 

die in de regel bestaat uit de manager van een organisatie, duurzaam concurrentievoordeel behouden. 

Het belang van kenniscreatie wordt tevens beaamd in het onderzoek van Leiponen (2006) die aangeeft 

dat kenniscreatie die innovatie mogelijk maakt, strategisch van uiterst belang is. Helaas zijn de 

daadwerkelijke pogingen dit te bewerkstelligen niet onderzocht. Een belangrijke aanvulling vormt het 

eerdere onderzoek van Nelson en Winter (1982) die concluderen dat innovatie alleen dan plaatsvindt 

wanneer de nieuwe kennis die gezocht wordt, dichtbij de bestaande kennisbasis van de organisatie ligt. 

Wanneer deze informatie door de medewerkers tot zich wordt genomen, ontstaat er een proces van 

collective learning, wat volgens deze auteurs de belangrijkste voorwaarde vormt voor innovatie (zie 

ook het onderzoeksmodel). 

 

Een interessant gegeven is dat het consultancybedrijf over het algemeen aan twee van deze voorwaarden niet 

voldoet. Van free revealing is nagenoeg geen sprake, mede omdat er weinig met andere consultancybedrijven 

wordt samengewerkt, laat staan kennis gedeeld. Wel is dit een ontwikkeling voor de toekomst, zo bleek uit 
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onderzoek van consultancybedrijf Berenschot, dat hier in november 2006 een persbericht aan wijdde (verder 

beschreven in hoofdstuk 7 ). 

In de literatuur worden verder enkele voorwaarden en aandachtspunten genoemd waar rekening mee dient te 

worden gehouden, wil men de ontwikkeling en organisatie van kennis inzetten ter stimulering van nieuwe 

innovatieve ideeën: 

  

- Een bewustzijn van wie welke kennis bezit 

Uit het onderzoek van Leiponen (2006) blijkt dat het voor innovatie uitmaakt wie in het bedrijf over 

kennis beschikt; een individu of een groep en of de kennis voornamelijk tacit of gecodificeerd qua 

vorm is. Dit zal verder worden beschouwd in hoofdstuk 2.6.3. 

 

- De erkenning van functionele kennis 

Bij het erkennen van belangrijke kennis is het ten eerste zaak dat de medewerker de waarde van de 

opgedane kennis realiseert, alvorens hij deze kan gebruiken voor het opstellen van een innovatief idee 

(de Lange, 2003). Een tweede voorwaarde voor er tot kenniscreatie en integratie kan worden 

overgegaan is dat de waarde van kennis ook als dusdanig erkend wordt door de anderen in het bedrijf 

(Leiponen, 2006).  

 

- Goede organisatie van kennis 

In het onderzoek van Leiponen (2006) wordt verder gesuggereerd dat de manier waarop kennis is 

georganiseerd en gemobiliseerd, implicaties heeft voor de productiviteit en de effectiviteit van de 

innovatie. Met name onderzoek binnen consultancybranche is hierbij interessant. Zij levert een nuttige 

empirische context voor het onderzoeken van de relatie tussen kennismanagement en innovatie. 

Immers, de inhoud van de geleverde dienst an sich betreft het transporteren van kennis. Derhalve is 

het managen van de intellectuele meerwaarde van essentieel belang binnen het veld van consultancy. 

 

2.6 Een analyse van kennisdeling 

Voordat het onderscheid tussen formele en informele kennisdeling wordt geconceptualiseerd, wordt in dit 

hoofdstuk het belang en de werking van kennisdeling an sich nader toegelicht. Het onderscheid tussen tacit en 

explicit kennis werd al eerder uitgelegd in paragraaf 1.1.5. Daarnaast is er aandacht voor het effectief managen 

van de kennisdeling.  

 

2.6.1 Het belang van kennisdeling 

Het leren van kennis dient vooraf te worden gegaan door het delen van kennis. Weggeman (2004) concludeert 

dat kennisdeling het proces is dat plaatsvindt vóór het proces van kennistoepassing en na het proces van 

kennisontwikkeling. In dit onderzoek wordt kennisdeling gedefiniëerd als alle vormen van intraorganisationele 

kennistransfer tussen de medewerkers (consultants) van het bedrijf.  
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Kennisdeling impliceert dat de kennisgever de kennisnemer begeleid in zijn denkpatroon, of inzichten 

aanwendt zodat de kennisnemer zijn eigen situatie beter kan inschatten en/of bevatten (Riege, 2005). De 

kennisgever moet zich bewust zijn van het doel en het nut van de kennis voor de kennisnemer. Daarnaast 

moeten de kennisgever en kennisnemer over een overeenkomstige context beschikken, eer er transfer van 

informatie kan plaatsvinden (Swat et al., 2001). 

Kennisdeling fungeert als een preconditie voor de medewerkers/ leden om te kunnen communiceren met elkaar 

en het coördineren van hun acties bij organisationele en technische problemen die zij tegenkomen (Lawson & 

Lorenz, 1998). Ondanks het bewezen belang geniet kennisdeling binnen de organisationele context weinig 

prioriteit. Dit is met name het geval in organisaties waarbij de manager de perceptie heeft dat ‘als mensen niet 

inhoudelijk met iets bezig zijn, zij niet productief werken’ (Skyrme, 2000 in  Riege, 2005). 

 

 Kennisdeling en kennisintegratie zijn essentieel omdat zonder kennisdeling de medewerkers hun activiteiten 

onafhankelijk zullen voortzetten en de mogelijkheid tot synergie wordt misgelopen (Leiponen, 2006). Wanneer 

de belangrijkste hulpbronnen collectief gehanteerd worden, is het bedrijf beter gepositioneerd, zowel binnen 

als buiten de grenzen van het bedrijf (Nonaka, 1994). Kennis van de collectieve kennis kan fungeren als 

inspirator bij het bedenken van nieuwe ideeën. Deze stelling wordt beaamd door Kim & Lee (2006) en Riege 

(2005) die aangeven dat een proces van kennisdeling zal leiden tot een proces van individueel leren, 

organisationeel leren en uiteindelijk tot een proces van innovatie en/of creatieve imitatie. Zoals in hoofdstuk 

1.1.3 werd gesteld dient een grote hoge mate van intraorganisationele kennisdeling en organisationeel leren als 

kritische succesfactor voor innovatie te worden beschouwd. (Allied Consultants Europe, 2005). 

 
2.6.2 De werking van kennisdeling 

Watson & Hewitt (2006) leggen de werking van kennisdeling uit aan de hand van het social exchange theory  

(kennistransfer) model, zie figuur 5. Hierbij is sprake van een al dan niet fysiek systeem van 

kennismanagement waarin, volgens een cyclisch proces, kennis geïmplementeerd en geëxtraheerd kan worden. 

Hierbij wordt kenniscontributie beschouwd als een altruïstische daad die gedaan wordt om de hoeveelheid 

collectieve kennis te optimaliseren. De effectiviteit van het kennistransfersysteem is afhankelijk van de 

informatie ’flows’ in beide richtingen. 

 

Kennismanagement
(al dan niet fysiek)

Waardevolle kennis in het systeem

Waardevolle kennis vanuit het systeem

 
 
Figuur 4: Kennistransfermodel. Vrij vertaald uit  Watsen & Hewitt, 2006. 
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2.6.3 Kennismanagement  

In hoofdstuk 1.1.4 werd gesuggereerd dat er binnen consultancybedrijven te weinig aandacht wordt besteed 

aan kennisdeling. Het begrip kennismanagement waarbinnen deze kennisprocessen georganiseerd zijn, wordt 

in de literatuur als volgt omschreven: 

Kennismanagement wordt door Watson & Hewitt (2006) gedefinieerd als het verspreiden en gebruiken van 

kennis tengevolge van het optimaliseren van belangrijke competenties zoals innovatie en creativiteit. 

Davenport & Prusak (1998 in Truran 1998) suggereren dat een mix van ervaring, contextuele informatie en 

‘expertinzicht’ zal leiden tot de integratie van nieuwe ervaringen en informatie. 

Nunes et al. (2005) suggereren dat het doel van kennismanagement het maximaliseren van de individuele en 

organisationele kennis betreft. Dit zou moeten worden bewerkstelligd middels het ‘ontwarren’ of ‘ontlokken’ 

van functionele tacit en explicit kennis en het transformeren van tacit kennis tot explicit kennis, waarna het kan 

worden geïnterpreteerd, gerepresenteerd, gecodificeerd en vanuit de database worden opgehaald.  

Argote et al. (2003) hanteren een wat algemenere strategie en leggen geen nadruk op het expliciteren en 

codificeren van kennis. Volgens hen impliceert het managen van kennis dat de gelegenheid wordt geboden om 

van elkaar te leren. Het bedrijf moet zich inzetten om de afstand tussen de leden en/of afdelingen (fysiek en/of 

psychologisch) te verkleinen, waardoor de mogelijkheid bestaat om van elkaar te leren, bijvoorbeeld leren door 

observatie. Het leren van interne kennis is meer winstgevend en wordt beter gewaardeerd dan het leren van 

externe kennis (Menon & Pfeffer, 2003 in Argote, 2003). 

Knowledge management wordt pas effectief wanneer er zowel explicit als tacit kennis gerepresenteerd wordt 

in de infrastructuur van het bedrijf (Nunes et al., 2005). Deze infrastructuur kan onder andere bevatten: 

training, transfer van geraffineerde informatie, een basis van vertrouwen en een geschikte technologie. 

 
2.7 Formele en informele kennisdeling  
In dit onderzoek wordt het begrip kennisdeling uitgesplitst in twee concepten, te weten formele en informele 

kennisdeling. 

Formele kennisdeling wordt in dit onderzoek gedefinieerd als alle vormen van kennisdeling die door het 

management van het bedrijf geïnstitutionaliseerd zijn. Formele kennisdeling betreft hulpmiddelen, diensten en 

activiteiten die door het bedrijf ontworpen en/of ingezet worden met als voornaamste rede het delen van 

onderlinge kennis (sharing) en het leren van elkaars kennis (organisational learning). 

Volgens Nonaka (1994) zorgen formele uitwisselingsmechanismen zoals procedures, formele taal, uitwisseling 

van codes en werkboeken ervoor dat mensen hun explicit kennis uitwisselen en combineren. Dat het bedrijf 

opdracht geeft om onderling kennis te delen sluit niet uit dat, naast een groot aandeel explicit, ook tacit kennis 

gedeeld kan worden. Een voorbeeld hiervan is een inhouse-training waarbij veel nadruk ligt op observatie. 

Andere voorbeelden van formele kennisdeling die door het bedrijf uitgevoerd worden zijn onder andere 

vergadering, georganiseerde brainstorm en het raadplegen van literatuurstudies (de Lange et al., 2003). 

 

Naast een algemeen gebrek aan codificatie blijkt uit onderzoek van Leiponen (2006) dat maar weinig kennis 

geïnstitutionaliseerd en überhaupt gedeeld wordt. De enige activiteit die veel geïmplementeerd blijkt te zijn is 
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de verandering van samenstelling van de werkteams om op die manier (tacit en explicit) kennis te delen. 

Verder beschikten de meeste onderzochte consultancybedrijven over weinig expliciete activiteiten ter 

bevordering van kennisdeling.  

Dat de kennisdeling weinig geïnstitutionaliseerd is bekent niet dat er überhaupt geen kennisdeling plaatsvindt. 

In dit onderzoek wordt gesuggereerd dat er ook niet geïnstitutionaliseerde kennisdeling kan plaatsvinden. Dit 

wordt geconceptualiseerd als informele kennisdeling.  

 

Informele kennisdeling wordt in dit gedefinieerd als alle overige vormen van kennisdeling die bestaan naast de 

geïnstitutionaliseerde vormen van kennisdeling. Het betreft hulpmiddelen, diensten en activiteiten die gebruikt 

worden voor kennisdeling, maar niet specifiek voor kennisdeling ontworpen en/of ingezet worden. 

Voorbeelden van deze kennisdeling zijn bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis bij de koffieautomaat of 

printer, of het samen reizen van of naar het werk. De verwachting bestaat dat in een branche waarin veel 

gepraat wordt maar weinig mogelijkheden bestaan tot formele kennisdeling, consultants eerder verkiezen voor 

het delen van kennis op informele wijze.  

 

2.7.1 Overlap van formele en informele kennisdeling 

Een helder onderscheid tussen formele en informele kennisdeling is moeilijk te maken. Truran (1998) 

conceptualiseert zelfs een ‘intermediate’ vorm van kennisdeling. Voor deze verwevenheid zijn twee 

belangrijke oorzaken te noemen. 

Ten eerste bestaat er een grote verwevenheid tussen formele en informele kennisdeling. Tijdens formele 

uitwisseling van kennis, bijvoorbeeld een inhouse training, kunnen (enkele) leden onderling tijdens de pauze 

doordiscussiëren en/of elkaar van informatie voorzien.  

Ten tweede is het zeer moeilijk vast te stellen of diensten en activiteiten speciaal geïmplementeerd zijn ten 

gunste van het delen van kennis. Het is bijvoorbeeld moeilijk expliciet vast te stellen of het bedrijf de leden 

van mobiele telefoons voorziet om snel contact te kunnen leggen met de cliënt, of om elkaar te bellen bij 

dringende vraagstukken. Derhalve wordt in dit onderzoek verondersteld dat formele en informele kennis elk 

een uiteinde zijn van het begrip kennisdeling (dit zal nader beschreven worden in hoofdstuk 5.2). Voor 

onderzoeksdoeleinden is ervoor gekozen het dichotome onderscheid te behouden zodat de kennisdeling beter 

in kaart kon worden gebracht. 

 

2.7.2 Eerder onderzoek naar formele en informele kennisdeling 

Eerder onderzoek waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen formele en infomele kennisdeling is schaars.  

Wel zijn er in de literatuur veel verschillende vormen van onderscheid tussen het begrip formeel en informeel 

aanwijsbaar. Er lijkt een overlap te bestaan tussen informeel kennisdelen, informeel met elkaar omgaan en de 

conceptualisatie van het informele netwerk, zoals blijkt uit de volgende onderzoeken. 

 

Uit een casestudy uitgevoerd door Bresnen et al. (2003) werd gekeken naar de kennisuitwisseling binnen een 

constructiebedrijf dat op projectbasis werkt. Formeel ontmoette de managers van de bouwprojecten elkaar elke 
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drie maanden op het bouwforum, maar de meeste uitwisseling gebeurde onderling informeel. Er was een sterke 

voorkeur voor elkaar ontmoeten (face to face contact). 

Dit komt overeen met de suggestie van Argote et al. (2003), die pleit dat, naast de zakelijke (collegiale) relatie, 

een vriendschappelijke relatie (close contacts) tussen leden, hen in staat stelt een groot kennisvoordeel te 

behalen. 

Awazu (2004) heeft onderzoek gedaan naar de informele netwerken binnen een organisationele context. Het 

informele netwerk werd hierin geoperationaliseerd als een netwerk bestaande uit sociale en persoonlijke 

relaties tussen individuen. Deze netwerken zijn zeer dynamisch en moeilijk definieerbaar en identificeerbaar. 

Het is zaak dat de kennisdeling binnen dit netwerk in de organisatie geïmplementeerd wordt door deze 

kennisdeling te institutionaliseren, zodat er een proces van organisational learning kan plaatsvinden. 

In het artikel van Swap et al. (2001) wordt gesuggereerd dat veel intraorganisationele kennis niet bewust door 

medewerkers geleerd wordt maar door informele interactie onbewust wordt opgepikt, bijvoorbeeld tijdens de 

lunch in de kantine of praten in de wandelgang. Dit impliceert dat kennistransfer ook ontstaat zonder dat hier 

een specifieke intentie bij aanwezig is. In het artikel van Truran (1998) wordt gesuggereerd dat de 

intraorganisationele communicatie de laatste decennia in grote mate veranderd is. Inmiddels vindt meer dan de 

helft van de kennistransfer plaats via informele kanalen (‘ad-hoc channels’). Uit het onderzoek van Truran 

bleek dat informele kennisdeling het belangrijkst is. Tevens wordt geconcludeerd dat een hoge mate van tacit 

kennis in de uitgevoerde bedrijfsprojecten van groot belang is. 

Wanneer er een onderscheid werd gemaakt tussen het raadplegen van geschreven kennis ten opzichte van 

verbale kennis en e-mail en faxen beschouwd werden als verbale kennis, bleek 70% van de kennistransfer via 

verbale kanalen plaats te vinden, zie figuur 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5: Onderscheid in kennisdeling (in percentages) . Vrij vertaald uit Truran (1998). 

 
Uit het onderzoek van Kim & Lee (2006) blijkt dat, ondanks dat er kennisdeling geïnstitutionaliseerd wordt, 

medewerkers meer berusten op informele communicatie. Het belang van een gezond informeel netwerk wordt 

in dit onderzoek bevestigd. 

De vraag die op basis van beide artikelen kan worden gesteld is of een hogere mate institutionalisering wel 

leidt tot een hogere mate van kennisdeling? Voordat deze vraag beantwoord kan worden, moeten eerst de 

voorwaarden voor een hoge mate van formele (geïnstitutionaliseerde) en informele kennisdeling worden 

opgesteld. 
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2.8 Voorwaarden voor formele en informele kennisdeling 

Voordat er sprake kan zijn van een gezond proces van kennisdeling, moet er aan een aantal voorwaarden 

voldaan worden. In het volgende overzicht worden de belangrijkste in de literatuur genoemde voorwaarden 

beschreven. De voorwaarden zijn ondergebracht in twee belangrijke categorieën, te weten de cultuur en de 

structuur van het bedrijf.  

 

2.8.1 Culturele voorwaarden 

- Verschillende perspectieven 

Ten behoeve van het implementeren van individuele kennis is het zaak dat er een omgeving wordt gecreëerd 

waarin verschillende persoonlijke perspectieven (kunnen) worden verwoord (Nonaka, 1994).  

Dit lijkt vooral op formele kennisdeling van toepassing omdat het creëren van deze omgeving 

geïnstitutionaliseerd kan worden en deze voorwaarde voor informele kennisdeling moeilijk stuurbaar is. Het 

bedrijf kan ervoor kiezen een officiële brainstorm of kennisevenement te organiseren waarbij ieder gevraagd 

wordt de eigen ideeën en standpunten nader toe te lichten.  

 

- Juiste mate van flexibiliteit 

Voordat er een proces van socialisatie binnen een team en/ of binnen het bedrijf kan plaatsvinden, moet er een 

juiste mate van flexibiliteit zijn waarbij er plaats is voor verschillende en uiteenlopende manieren van denken 

aangaande het aantonen van nieuwe problemen en het vinden van nieuwe oplossingen (Nonaka, 1994). Dit 

impliceert dat er respect moet zijn voor elkaars inbreng.  

 

- Common language/ shared meaning 

Een belangrijke voorwaarde voor het delen en de transfer van kennis is dat er sprake is van één ‘common 

language’ (Lawson & Lorenz, 1998). Common language wordt gedefinieerd als een gedeeld ‘mental model’ of 

systeem van betekenis, dat er voor zorgt dat de ander de kennis begrijpt en accepteert. Dit begrip komt overeen 

met wat door Bresnen et al. (2003) ‘shared meaning’ wordt genoemd, waarbij het inzicht van de ander in de 

eigen context begrepen moet kunnen worden. Zeker bij de transfer van tacit kennis is beredeneerbaar dat het 

van essentieel belang is dat beide over eenzelfde referentiekader dienen te beschikken, wil de kennis effectief 

overgedragen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overdragen van procedures, voorkeuren en attitudes. 

De constellatie van een gemeenschappelijk referentiekader blijkt in de praktijk moeilijk bereikbaar (Johnson, 

2002). 

 

- Voorkom wantrouwen 

Culturele voorwaarden voor een gedegen kennisdeling en nieuwe innovatieve ontwikkelingen zijn volgens het 

onderzoek van the Bridge (2006) heldere en open communicatie, gedeelde ambitie en een win-win situatie. 

Binnen de muren van het bedrijf dient er een cultuur en sfeer heersen waarin informatie, inzichten en kennis 

worden gedeeld op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Dit wordt beaamd door von Korgh (1998 in 

Kim & Lee 2006) die concludeert dat vertrouwen niet alleen leidt tot een verhoging van de mate van 
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kennisdeling, maar ook een verhoging van de snelheid van deze communicatie, omdat medewerkers onder 

deze voorwaarde vrijuit kennis, meningen en belangen delen. In een omgeving van wantrouwen kunnen de 

kleinste veranderingen in routines en procedures bijdragen tot intraorganisationele conflicten (Lawson & 

Lorenz, 1998). Een te sterke cultuur leidt aan xenofobie (Ouchi, 1981 in Hippel & von Krogh, 2006) en verzet 

zich tegen alle vormen van verandering. Te sterke sociale identiteiten en ingroup-favoritism (voorkeur voor 

eigen groepsleden) kunnen de kennisdeling verkleinen tussen individuen en divisies in het bedrijf (Argote et 

al., 2000).  

 

- Gemeenschap van sociale interactie 

Een gemeenschap van sociale interactie zorgt voor een omgeving waarin kennis wordt gedeeld en nieuwe 

ideeën worden gegenereerd (Nonaka, 1994). Erbij willen horen, een gemeenschapsgevoel, gedeelde waarden, 

collectieve ambities en een esprit de corps, zijn in hoge mate van invloed op de kennisdeling en de creativiteit 

van de kenniswerker (Weggeman, 2004). Het bedrijf moet voorzien in een gezond werkklimaat.  

Over het algemeen geldt dat complexe kennis alleen vervoerd kan worden als er een sterke relatie tussen 

mensen bestaat (Lam, 1998). 

 

2.8.2 Structurele voorwaarden 

Gedecentraliseerde cultuur en minder regelgeving 

Een structurele inrichting waarbij intern goed kan worden samengewerkt is een belangrijke voorwaarde voor 

het succesvol samenwerken met andere partijen tijdens een innovatieproces (The Bridge, 2006). Ook volgens 

Lawson & Lorenz heeft de organisationele structuur veel implicaties voor het proces van kennisdeling. Een 

relatief gedecentraliseerde structuur die medewerkers een grote beslissingsbevoegdheid geeft, zal de capaciteit 

voor het zoeken naar nieuwe kennis en technieken vergroten (Lawson & Lorenz, 1998). Het risico hierbij is dat 

het bedrijf niet de capaciteit heeft om de nieuwe kennis te exploiteren omdat het integreren in operationele 

procedures op een coherente manier, een centrale coördinatie vereist (Lawson & Lorenz, 1998). 

Volgens Holsapple & Joshi, (2001 in Kim & Lee, 2006) vereist effectieve kennisdeling een grote mate van 

flexibiliteit en minder nadruk op regels.   

 

Innovatieve/ matrixstructuur 

In het onderzoek van de Boer et al. (1999) wordt gesuggereerd dat de innovatieve structuur en de 

matrixstructuur als voorwaarden fungeren voor een goed functionerende kennisdeling. Wat deze structuren 

gemeen hebben is dat het bereik van de kennis groot is (zie ook accumulated knowledge in tabel 2 ) en dat kan 

nieuwe kennis makkelijk integreerbaar is met bestaande kennis. 

 

Middle up down structuur 

Het onderzoek van de Boer et al., (1999) heeft als overeenkomst met onderzoek naar structurele 

organisatievormen van Nonaka (1994), dat bij het ontwerp van de structuur de nadruk dient te liggen op goede 

samenwerking tussen de leden onderling. 
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In het onderzoek van Nonaka (1994) worden drie organisatiestructuren  (top down, middle up en bottom up) 

genoemd, tezamen met de bijbehorende gevolgen voor de creatie van kennis. De beste structuur voor 

kennisdeling en kenniscreatie is de middle up structuur, waarin alle leden gezien worden als belangrijke 

actoren die zowel horizontaal als verticaal in de organisatie samenwerken. De middle up structuur van Nonaka 

lijkt op de matrixorganisatiestructuur (de Boer et al., 1999). Er bestaat geen functie en/of afdeling binnen de 

organisatie die als exclusieve taak het creëren van kennis heeft. De belangrijkste eigenschappen staan 

beschreven in tabel 2. 

 
 Middle up down 
Agent of knowledge 
creation 

Self organizing team (with middle 
managers as team leaders) 

Resource allocation From diverse viewpoints 
Persued synergy Synergy of knowledge 
Organization Team-oriented affiliated firms by 

intrapreneurs 
Management 
processes 

Leaders as catalysts create 
organizational knowledge. Create/ 
amplify/ chaos/ noise 

Accumulated 
knowledge 

Explicit and tacit shared in diverse 
forms 

Weakness Human exhaustion. Lack of 
overall control of the organization. 

 
Tabel 2: De middle up organisatiestructuur. 

 
In het boek van von Kroch et al. (2000) worden nog enkele implementaties genoemd binnen de 

organisatiestructuur die specifiek gelden voor de grote bedrijven binnen de consultancybranche, zodat de 

kennisdeling effectiever (door hen gedefinieerd als sneller en dieper) verloopt: 

 

Global responsibility en gebruik van IT 

Er moet sprake zijn van een centrale intelligentie (bijvoorbeeld een database) bestaan waarin opgezicht kan 

worden welke vaardigheden en know how de verschillende consultants bezitten. Dit impliceert dat deze 

informatie algemeen toegankelijk moet zijn en niet gevangen blijft in laptops. 

Daarnaast leidt meer gebruik van IT (internet,e-mail) tot meer kennisdeling. Hoe makkelijker in gebruik, hoe 

meer kennis er gedeeld zal worden.  

 

Similar local projects in dispersed units. 

Binnen elke vesting moeten de projecten op eenzelfde manier georganiseerd zijn, waardoor er makkelijk 

inzage is in de rapportage en de transfer van consultants naar andere vestingen makkelijk verloopt.   

 
2.9   De conceptualisering van het onderzoeksmodel 

Op basis van de informatie uit de theorie, aangaande kennisdeling en mogelijkheden tot innovatie, is een 

conceptueel model opgesteld. (zie figuur 6).  
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Figuur  6: Transfer van kennis binnen het bedrijf 
 
 

 
 
In het model staat beschreven op welke wijze de kennis van de consultant middels diverse processen van 

kennisdeling kan leiden tot nieuwe innovatieve ontwikkelingen. 

Als eerste stap kan de kennis waar de consultant over beschikt, opgedaan door zijn opleiding, bij de cliënt en 

bij inter- en intraoganisationele collegae, onderverdeeld worden in een groot tacit aandeel en een kleiner 

expliciet aandeel. De wijze waarop de kennis van een consultant tot een innovatief idee kan leiden wordt 

besproken op basis van enkele mogelijke routes. 
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De eerste route is de route gepostuleerd door Johnson (2002, figuur 7.1). In deze route leidt de accumulatie van 

kennis, bijvoorbeeld door het verzamelen binnen een intranetdatabase,  tot nieuwe innovatieve ideeën.  

Deze route werkt naar alle waarschijnlijkheid niet binnen de consultancybranche omdat het voor consultants 

weinig zin heeft om kennis op te schrijven (voor een verdere argumentatie zie paragraaf 2.4). 

figuur 7.1 figuur 7.2 figuur 7.3 figuur 7.4 
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De consultant kan natuurlijk ook beslissen om kennis niet te delen, of niet de ruimte hebben om kennis te delen 

vanwege een hoge declarabiliteit of het ontbreken van een goed kennismanagement (figuur 7.2).  

Riege (2005) concludeert een breed scala aan barrières waarom kennis niet gedeeld wordt. Naast een gebrek 

aan tijd zou de geringe inschatting van de waarde van deze kennis voor anderen, het misbruik van kennis, het 

verlies aan eigenaarschap van de kennis of een groot verschil in status tussen de medewerkers ervoor kunnen 

zorgen dat geen kennistransfer plaatsvindt. 

Een gebrek aan kennisdeling impliceert een groot bedrijfsrisico. Immers, wanneer een consultant de 

organisatie verlaat gaan zijn ideeën tezamen met zijn kennis verloren. De kennis van de consultant kan in bezit 

komen van een concurrent. Daarnaast kunnen nieuwe ideeën van de consultants  uitgewerkt worden bij een 

ander bedrijf dat hier meer ruimte voor biedt, of zorgen voor een nieuwe concurrent met een ‘first mover 

advantage’ wanneer de consultant voor zichzelf begint 

 

In figuur 7.3 en 7.4 staat een derde mogelijkheid om kennis te delen centraal, namelijk het direct delen van de 

opgedane tacit en explicit kennis met anderen. De derde mogelijkheid is het direct delen van de opgedane tacit 

en explicit kennis met anderen. Dit proces wordt ook wel sharing genoemd (Koskinen, 2002, Johnson et al., 

2002). Dit proces zorgt voor de kennisinteractie en dankzij de constante interactie tussen tacit en explicit 

kennis, tot de ontwikkeling van nieuwe innovatieve ideeën.  
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In figuur 7.3 staat de formele kennisdeling centraal. Kennis wordt gedeeld tijdens geïnstitutionaliseerde 

activiteiten zoals vergaderingen en workshops. Deze kennisuitwisseling zorgt voor een leerproces bij de 

aanwezigen (collective learning) en kan, met name in activiteiten waarin de dialoog centraal staat, leiden tot 

het opperen en uitwerken van nieuwe ideeën.  

In figuur 7.4 staat de informele kennis centraal. Vanwege het laagdrempelige en vrijblijvende karakter van 

deze vorm van kennisdeling is de verwachting dat deze vorm van kennisdeling veel nieuwe ideeën genereert.  

Informele kennisdeling leidt tot formele kennisdeling wanneer consultants het idee daadwerkelijk introduceert 

tijdens een formele kennisdelingsactiviteit, zoals bijvoorbeeld een partneroverleg. Wanneer deze support geven 

aan het idee kan het verder uitgewerkt worden en leiden tot vernieuwing van bestaande diensten en processen.  

 

In figuur 7.3 en 7.4 staat het direct kennisdelen met de collega of collegae centraal. Of de consultant 

daadwerkelijk overgaat tot deze vorm van kennisdeling hangt volgens Watson & Hewett, (2006) af van vier 

antecedenten: 

 

1. Frequencies of knowledge re-use 

Door gebruik te maken van andermans kennis kan er een voordeel gegenereerd worden in termen van 

tijdsbesparing en kwaliteitsverhoging. Volgens de sociale leertheorie (Blau, 1964) leidt de 

verwachting van de kennisgever ertoe dat de kennisnemer zijn dienst terugbetaald (het ‘voort wat 

hoort wat’ principe). Volgens McNeely (1994 in Watson) richten medewerkers hun wederkerigheid 

naar degene van wie zij de kennis/ het voordeel hebben gekregen. 

 

2. Project performance 

Hoe waardevoller de kennis is die iemand geeft ter completering van een project, hoe groter de 

wederkerigheid van de gebruiker die hij of zij kan verwachten. 

 

3.     Organizational tenure 

Door meer samenwerking en kennisuitwisseling ontstaat er de langzame opbouw van vertrouwen, dat 

weer leidt tot nieuwe uitwisseling. 

 

4.     Advancement within the organization 

Medewerkers die aangeven dat hun kennisbijdrage erkend en gewaardeerd wordt door anderen binnen 

het bedrijf, zullen wederkeren middels frequenter kennisdelen en het vertonen van organisational 

citizen ship behavior (meer werk verzetten dan in de functieomschrijving staat). Volgens Menon & 

Pfeffer moet het ‘not invented here syndrome’ waarbij medewerkers niet sociaal of financieel beloond 

worden voor het delen van functionele kennis, met klem vermeden worden. 
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Uit bovenstaande argumenten kan worden geconcludeerd dat kennisdeling in essentie een sociaal proces is en 

dat het managen van deze kennisdeling enkel zin heeft als er in de basis sprake is van vertrouwen en 

waardering. 

 
 
2.10 Samenvatting en beschouwing 
Ondanks het innovatieve imago dat vele consultancybedrijven hebben aangewend, blijkt dat er binnen deze 

branche weinig innovatie plaatsvindt (Vosbergen, 2006). Innovatie blijkt weinig prioriteit te genieten binnen 

het takenpakket van deze bedrijven. Uit onderzoek van de Lange (2003) blijkt verder dat de consultant in de 

klantrelatie niet komt tot nieuwe innovatieve ideeën. Derhalve wordt gesuggereerd dat mogelijke innovatieve 

ontwikkelingen voort moeten komen uit de intraorganisationele kennisdeling. Leiponen (2006) concludeerde 

dat er binnen het consultancybedrijf een gebrek bestaat aan kennisdeling, kenniscreatie en kennisintegratie. In 

dit onderzoek worden deze geïnstitutionaliseerde vormen van kennisdeling onder de noemer van formele 

kennisdeling geschaard. Daarnaast wordt bekeken in welke niet daarvoor geïnstitutionaliseerde activiteiten 

kennis wordt gedeeld (informele kennisdeling), zie figuur 8. 

In de resultaten worden gezocht naar welke vormen van formele en informele kennisdeling plaatsvinden, 

welke voorwaarden hier aan ten grondslag liggen en welke barrières er voor zorgen dat kennisdeling geen 

katalyserende werking heeft voor het opperen en uitwerken van nieuwe innovatieve ideeën binnen het bedrijf. 

 

waarom

bestaat uit

Er ontstaan geen nieuwe diensten
(Vosbergen, 2006)

Geen ruimte voor 
innovatiedenken in 

intensieve 
klantenrelaties

(De Lange, 2001)

80-95% van FTE

Geen ruimte 
innovatiedenken bij 

kennisdeling

20-5% van FTE

Informele
kennideling

Formele 
kennisdeling

Komt weinig voor, 
Leiponen (2006)

 
 

Figuur 8: Samenvatting van probleemstelling 
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3. Methode 
 
 
3.1 Designkeuze 
Er is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet waarbij 20 respondenten werden betrokken.   

De resultaten zijn uitgewerkt op basis van een semi-gestructureerd interview. 

Het onderzoek is exploratief van aard omdat er in de literatuur weinig geschreven is over de 

kennisprocessen en de definiëring van innovatie binnen de consultancybranche. Deze opzet heeft er toe 

bijgedragen dat de verschillende activiteiten waarin kennisdeling plaatsvindt, de factoren die op innovatie 

en/of kennisdeling van invloed zijn en de uitwerking van creatieve ideeën belemmerd en/of bevorderd, in 

kaart konden worden gebracht. 

 

3.2 Vragenlijst 

De vragenlijst bestaat uit 17 vragen, opgedeeld in een innovatie en een kennisdelingsdeel. De vragenlijst 

is opgesteld op basis van de empirische onderzoeksdeelvragen zoals beschreven in hoofdstuk 1.3. Het 

protocol vragenlijst is opgenomen in bijlage 3. 

 

3.3 Operationalisatie van innovatie 

Het basisprincipe van innovatie wordt in dit onderzoek geconceptualiseerd als een radicale vernieuwing 

van een aangeboden dienst ten opzichte van soortgelijke diensten die door de concurrentie worden 

aangeboden (zie hoofdstuk 2.2). Conform het onderzoek van the Bridge (2006) is bij de afname van de 

vragenlijst ervoor gekozen om de omschrijving van innovatie aan de respondent te laten. Op deze manier 

kon in kaart worden gebracht op welke wijze door de consultants naar innovatie wordt gekeken  

 

3.4 Respondenten 

Werving: 

De respondenten zijn op twee manieren geselecteerd. Allereerst is er op basis van netwerken van 

medewerkers die in de zakelijke dienstverlening actief zijn een eigen netwerk van consultants ontwikkeld. 

Daarnaast is met enkele bedrijven contact gelegd, telefonisch dan wel middels ontmoetingen bij 

verschillende bedrijfsdagen. Het aantal consultants en specialisten dat benaderd werd voor participatie en 

daadwerkelijk geïnterviewd is bedraagt 96%.  

De gemiddelde leeftijd betrof ongeveer 35 jaar met een range van 25 tot 64 jaar. 24% van de 

respondenten en specialisten is vrouw.  

Het aantal dienstjaren, dat als mogelijk storende variabele zou kunnen fungeren, is ondervangen door 

consultants met een range van 1 jaar t/m 26 aantal dienstjaren als respondent te gebruiken. Hetzelfde is gedaan 

voor de positie (junior, senior, partner) binnen het bedrijf.  
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3.4.1 Specialisten 

Naast de 20 interviews hebben er ook afspraken plaatsgevonden met vijf specialisten in het werkveld van 

kennis en innovatie (zie hoofdstuk 1.4). Drie specialisten bekleden een functie in de commerciële sector 

als innovatiemanager Eén specialist werkt zowel de functie van hoogleraar als consultant. Twee 

specialisten schrijven wetenschappelijke artikelen inzake kennisdeling en/ of innovatie. Voor het advies 

van specialisten is gekozen om het onderzoeksmodel dat vanuit de wetenschappelijke literatuur is 

opgesteld, te voorzien van enkele aanvullende praktische argumenten en overwegingen. 

 

3.5 Bedrijven 

De 20 consultants zijn werkzaam bij 20 verschillende consultancybedrijven. Een korte omschrijving van 

de bedrijven is opgenomen in bijlage 1. Het aantal medewerkers van het bedrijf varieert van 4295 (in 

Nederland) tot één medewerker. Deze laatste groep, de zogenaamde éénpitters, zijn geïnterviewd op basis 

van het organisatieadviesnetwerk waar zij deel van uitmaken, bijvoorbeeld het netwerk  Orde van 

Organisatiekundigen en Adviseurs (OOA) en Raad van Organisatieadviseurs (RVA). Kennisdeling 

binnen dit netwerk werd hierbij beschouwd als intraorganisationele kennisdeling. 

Van de 7 grootste organisaties zijn er  5 van Amerikaanse en 2 van Europese origine. De belangrijkste 

services die door het merendeel van de organisaties wordt aangeboden zijn verandermanagement, 

procesoptimalisatie, strategische advisering en IT-oplossingen. De zakelijke markt waarbinnen de meeste 

opdrachten worden uitgevoerd, behelst financial/ private (banken, accountancy), public 

(transportbedrijven, gemeentes) en retail. 

 

3.6 Proces 

De 17 vragen uit de vragenlijst werden op chronologische volgorde gesteld, waarbij net zo lang werd 

doorgevraagd totdat de initiële vraag van een antwoord werd voorzien. 

De interviews zijn met een audio recorder opgenomen. De voor het onderzoek belangrijke informatie is 

(met behulp van de audio recorder) schriftelijk uitgewerkt. Deze informatie is geanalyseerd en per 

respondent zijn de belangrijkste quotes inzake de kennisdeling en innovatie verzameld.  

Als eerste stap werden per vraag alle 20 antwoorden van de consultants verzameld en kernachtig 

samengevat. Tevens zijn per vraag alle antwoorden ingedeeld volgens een drie categorieën model, zodat 

de resultaten ook op een kwantitatieve wijze konden worden geanalyseerd (zie bijlage 2). 

 

16 interviews zijn afgenomen in een kantoor of een algemene (vergader)ruimte van de betreffende 

organisatie. 2 interviews vonden plaats in een café en 1 bij de consultant thuis. 
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Vanwege de bedrijfsgevoelige informatie is besloten de respondenten op anonieme wijze te aan het 

onderzoek te laten anticiperen. Allen hebben de fiattering gegeven de naam van het bedrijf waar zij 

werkzaam zijn in het onderzoek op te laten nemen. 

De gemiddelde gespreksduur betrof gemiddeld 90 minuten met een range van 45 tot 190 minuten. 
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4. Resultaten 

 
De basisassumptie waar vanuit het onderzoek is opgesteld, namelijk dat kennisdeling leidt tot innovatie (Riege, 

2005, Kim & Lee, 2006) werd door nagenoeg alle respondenten gedeeld. Naast deze assumptie staat in dit 

hoofdstuk de beantwoording van de empirische deelvragen centraal. De conclusies op basis van de antwoorden 

worden bekrachtigd middels enkele quotes van respondenten, welke cursief gedrukt staan.  

 

1. In hoeverre vinden er innovatieve ontwikkelingen binnen de branche en het eigen bedrijf 

plaats? 

 

Op deze vraag werd door de helft van de respondenten ontkennend geantwoord.  

Over het algemeen werd aangegeven dat ondanks het innovatieve beeld dat veelal bestaat over 

consultancyorganisaties, dit beeld niet helemaal synchroon loopt met de daadwerkelijke stand van zaken 

binnen de branche 

- Weinig innovatief. De grote bedrijven lopen achter elkaar aan met modellen. 

- De meeste bedrijven zijn oud en vastgebakken. 

- Aan de buitenkant lijkt het allemaal heel innovatief maar aan de binnenkant is het een grote 

conservatieve bende. 

Een volmondig bevestigend antwoord werd door geen enkele respondent gegeven; 1/3 van de respondenten gaf 

aan niet zeker te weten of er innovatieve ontwikkelingen plaatsvonden of te weinig  kennis te hebben om deze 

vraag te beantwoorden. 

Ondanks dat geen enkele consultant stelde veel innovatieve ontwikkelingen binnen de branche te zien, gaf 1 op 

de 5 respondenten aan dat het eigen bedrijf meer met innovatie bezig was dan de concurrentie. 

- Wij proberen een stapje voor te blijven in IT-land. 

- Aangezien wij thoughtleader willen worden van de markt zijn we er steeds meer mee bezig en  

zouden we er idealiter fulltime mee bezig moeten zijn. 

 

Opvallend is dat er in drie verschillende kaders naar innovatie werd gekeken. Meer dan de helft van de 

consultants zag innovatie vanuit het kader van de klant: is het voor de klant een innovatieve service of 

resultaat, dan is er in hun definitie sprake van innovatieve ontwikkelingen. 

- Je bent adviseur. Behoefte aan innovatie koppel je aan de vraag bij de klant 

- Het moet nieuw zijn voor de klant. Die moet er wat aan hebben, daar gaat het om. 

 

Daarnaast werd innovatie door anderen beschouwd als zijnde een daadwerkelijke (radicale) vernieuwing in de 

aangeboden dienst: 
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- Iedereen claimt dat hij of zij sterk genoeg is om nieuwe dingen te creëren, maar in de 

werkelijkheid loopt men elkaar achterna. 

- Er wordt heel weinig zelf verzonnen. 

 

Tenslotte verkozen enkele respondenten om innovatie te beschouwen als het opnieuw uitvoeren van dezelfde 

dienst, in een andere context (bijvoorbeeld bij een nieuwe klant).  

- Kijken of er betere manieren zijn om een tactiek bij een klant te gebruiken. Je hebt nieuwe kennis 

opgedaan bij één klant en die kan je weer implementeren bij de ander 

Vooral bij de éénmansbedrijven was dit het geval. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat zij electischer 

te werk gaan dan grotere organisaties, wiens diensten relatief meer geformaliseerd en gestructureerd zijn. 

 

Verder wordt gesuggereerd dat de innovatie die plaatsvindt enkel incrementeel van aard is. Men werkt met 

bestaan de ideeën, neemt weinig risico, en ontwikkelt enkel bestaande diensten door. 

- Ik zie geen radicale interventie, enkel incrementeel. 

- Alleen de diensten die bewezen geld opleveren worden doorontwikkeld. 

- Bedrijven durven niet op hun bek te gaan 

 

Ondanks het weinig innovatieve beeld dat wordt geschetst blijkt dat de behoefte aan innovatie wel groot is, 

zowel binnen de branche als binnen het eigen bedrijf. 

- Jij wordt gedwongen om daar innovatief aan de slag te gaan. Je moet jezelf continu vernieuwen. 

- Ontzettend veel behoefte. De markten veranderen ontzettend snel en daar moet je op vooruit 

lopen, anders lig je eruit. 

- Je moet vernieuwen omdat de levenscyclus van een dienst steeds korter wordt. 

 

2. Welke kennisroute is het meest waarschijnlijk voor innovatie? 

 

De totstandkoming van ideeën vindt het meest plaats binnen de informele kennisdeling. 

- Ja, als je een goed idee uitgedacht hebt kan je het even aan een collega voorleggen. Als deze het 

goedkeurt kan je naar je verantwoordelijke stappen. 

- Veel innovatieve ideeën zijn toevalstreffers, bijvoorbeeld toen we in een café het woord 

‘Gasuniversiteit’ bedachten. 

- Ik ontmoet dan veel mensen met verschillende achtergronden, daarmee raak je in gesprek en ontstaat 

soms chemie. 

 

Het uitwisselen van kennis en opperen van ideeën leidt tot kenniscreatie.  

- Ik stelde een publicatiedatabase voor die toegankelijk is voor klanten en het management was 

enthousiast. 

 



���������		���
���������

Wouter Smit, 1548107 38 

De presentatie van het idee aan de organisatie leidt tot een proces van collective learning binnen de organisatie, 

waarna het creatieve idee daadwerkelijk uitgewerkt kan worden.  

In figuur 9 is aan de linkerzijde de route opgesteld die op basis van de informatie van de respondenten die naar 

alle waarschijnlijkheid de beste mogelijkheid weergeeft voor het genereren van innovatieve ontwikkelingen. 

Deze route komt overeen met de kennisdelingsroute 7.4, welke geconceptualiseerd werd in paragraaf 2.9. 

Om de kennisroute nader toe te lichten is aan de rechterzijde van figuur 9 een voorbeeld uitgewerkt: 

 

Tijdens de lunchpauze van het consultancybedrijf geven twee consultants te kennen binnenkort een symposium 

over de zorg bij te wonen, om zich als nieuwe speler in deze markt te introduceren. De drie overige 

tafelgenoten vinden dat zij zich zeer origineel moeten profileren, zodat zij zich snel in de kijker zullen spelen. 

Er worden marketingstrategieën genoemd en wat ludieke marketing ideeën geopperd die al snel serieuzere 

vormen aannemen. De beste ideeën worden door de twee consultants verder uitgedacht en enkele dagen later 

in het partneroverleg ingebracht. De partners zijn enthousiast over de nieuwe marketingstrategie en geeft 

fiattering deze verder te ontwikkelen en tijdens het symposium tot uitvoer te brengen. 
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Figuur 9 

A: De gevonden kennisroute die de beste mogelijkheid geeft tot nieuwe innovatieve ontwikkelingen. 

B: Voorbeeld ter illustratie van de gevonden kennisroute 
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3. Welke barrière(s) zorgen ervoor dat er weinig innovatie plaatsvindt? 

 

Over het algemeen staan de partners of de managers met beslissingsbevoegdheid open voor creatieve input van 

de consultants. 80% van de respondenten geeft aan dat het mogelijk is om creatieve ideeën te opperen. Er blijkt 

een grote barrière aanwezig bij het daadwerkelijk uitwerken van de creatieve ideeën. 70% procent geeft aan dat 

er geen mogelijkheden zijn om binnen de organisationele context de ideeën uit te werken.   

- Soms, als de ideeën werkbaar zijn, zo worden er bijvoorbeeld 10  ideeën geopperd waarvan er dan 1             

door wordt ontwikkeld. 

- Nee, je wordt verwacht expert in de bestaande diensten te worden, niet nieuwe dingen te verzinnen. 

- De klant houdt de prioriteit. 

 

Over het algemeen worden alleen de ideeën die de bestaande business en direct financieel voordeel genereren 

uitgewerkt. 

- Alleen als het binnen het straatje past en eurootjes opbrengt. 

- Alleen als het bewezen heeft gewerkt voor een klant 

 

De belangrijkste redenen waarom ideeën niet uitgewerkt worden zijn respectievelijk geen financiële middelen 

beschikbaar, geen (declarabele) tijd beschikbaar en geen mogelijk support van collegae of relevant netwerk. 

Te beredeneren valt dat deze barrière zijn weerslag zal hebben op de cultuur van de organisatie. Wanneer 

consultants geen ruimte krijgen om ideeën uit te werken zal het innovatief (mee)denkvermogen van de 

medewerkers dalen. Het risico bestaat dat consultants de organisatie verlaten en het idee op eigen kracht gaan 

uitwerken of implementeren bij een concurrerende organisatie. 

- Ik zeg tegen de medewerkers altijd dat ze het idee, desnoods zonder toestemming van het management, 

moeten uitwerken. Vaak is het gewoon beter achteraf om vergiffenis vragen dan vooraf om 

toestemming 

Dit betekent naast een daling van het gebrek aan innovatief vermogen een tweede probleem voor de 

organisatie; aangezien consultants amper kennis opschrijven (maximaal 5% van hun werktijd) raakt met het 

vertrek van de medewerker veel kennis verloren.  

 

4. Wat zijn de belangrijkste manieren om formeel kennis te delen en in hoeverre hebben 

consultancybedrijven hier aandacht voor? 

 

De respondenten werd gevraagd welke vormen van formele kennisdeling zij konden noemen die plaatsvinden 

binnen hun bedrijf en waar aan zij participeerden. De antwoorden zijn geïnventariseerd in tabel 3. In de kolom 

frequentie is het aantal van de totaal 20 consultants vermeld die dit antwoord gaven. 
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Tabel 3, informele activiteit en aantal keer genoemd 

 

Consultants gaven het meest aan formeel kennis te delen middels allerhande vergaderingen en overleggen. 

Daarnaast werd er veel tijd vrijgemaakt voor het volgen van workshops, tijdens de declarabele uren of in de 

avond. De frequentie van de specifieke formele kennisactiviteit verschilden veel van elkaar. Zo gaven enkele 

consultants aan wekelijks te vergaderen, anderen dat dit slechts maximaal 1 keer per kwartaal of zelfs 1 keer 

per jaar het geval was.  

 

5. Wat zijn de belangrijkste manieren om informeel kennis te delen en in hoeverre hebben 

consultancybedrijven hier aandacht voor? 

 

Eenzelfde tabel als voor formele kennisdeling is opgesteld voor de informele kennisdeling, zie tabel 4. 

 
 
Activiteit 
 

 
Frequentie 

 
Activiteit 

 
Frequentie 

Carpoolen/ treinreizen 9 In één ruimte zitten 1 
Contacten buiten declarabele uren 5 Gesprek rookruimte 1 
Lunch 4 Gesprek bij de printer 1 
Gesprek koffie/ waterautomaat 3 Gesprek tijdens door de gang lopen 1 
Mailen 3 Gesprek in het toilet 1 
Middagborrel/ borrel na werktijd 3 Activiteit jongerenvereniging in het bedrijf 1 
Gesprek loungeruimte 3 Gesprek tijdens middagwandeling 1 
Uitjes/ groepsdagen 2 Afspraken ex-collega’s 1 
Bellen 2 Introductiedagen 1 
Gesprek in lift/ ‘elevatorpitch’ 1  1 

Tabel 4,  informele activiteit en het aantal  keer genoemd 
 
Te zien is dat het samen reizen van en naar de klant een goede uitkomst biedt voor het delen van kennis. Ook 

contacten buiten declarabele uren en samen lunchen zijn goede mogelijkheden tot (informele) kennisdeling. 

Dit is verklaarbaar op basis van het hoge aantal uren dat de consultant spendeert bij de klant. In deze werkuren 

wordt enkel tijd besteed aan de opdracht en weinig aan het bedenken en opperen van nieuwe ideeën (de Lange, 

2003)  maar het samen van en naar de klant reizen en samen lunchen blijken daadwerkelijk activiteiten te zijn 

waarbinnen over innovatie wordt nagedacht.  

 

 
Activiteit 
 

 
Frequentie 

 
Activiteit 

 
Frequen
tie 

Vergaderingen/ overleg 18 Nieuwsblad 3 
Workshops/ training/ cursus 16 Inhouse trainingsdagen 2 
Bellen/ mailen  10 Summerschool 2 
Coaching/intervisie 8 Managementliteratuur 1 
Intranet 8 Web events 1 
Seminar 4 Inlooplunch 1 
MBA 3   
Brainstorm 3   
Nieuwsbrief 3   
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Verder dient geconcludeerd te worden dat de facilitatie van informele kennisdeling voor een aanzienlijk deel 

afhangt van het ontwerp van de bedrijfsomgeving. Wanneer er bij het koffieautomaat een tafel en/of stoelen 

staan is te veronderstellen dat er meer mogelijkheden zijn tot informele kennisdeling. Hetzelfde geldt voor 

grote complexen met lange gangen en liften, loungeruimtes en open ruimtes waarbinnen meerdere mensen 

werkzaam zijn en de inrichting van een rookruimte. 

 

Een nadeel van een ontworpen omgeving die informele kennisdeling en het op een ongedwongen opperen/ 

creëren van nieuwe ideeën bevordert is dat het voor het management moeilijk na te gaan is wat de inhoud van 

deze kennisdeling omvat. Daarnaast hoeft het opperen van nieuwe ideeën niet tot de inhoud van de gevoerde 

gesprekken te behoren in deze omgeving (bijvoorbeeld de loungeruimte), waardoor het ontwerp van de 

omgeving haar functie verliest. 

 

Ondanks dat de respondenten het over het algemeen moeilijk vonden om concrete voorbeelden van informele 

kennisdeling te geven, bleek uit de uitspraken dat deze vorm van kennisdeling in hoge frequentie plaatsvindt.  

- Heel veel, je bent vaak onderweg en je komt niet iedereen tegen. Er wordt verschrikkelijk veel gebeld. 

- Wordt zeer veel gedaan, het is een ouwehoerbranche. 

- Je bent constant in interactie, ook in de pauzes 

Consultants vonden het makkelijker om formele kennisdelingsactiviteiten te noemen, wat er in geresulteerd 

heeft dat deze activiteiten vaker geopperd werden. Toch werd door de meeste consultants gesuggereerd dat er 

meer sprake was van informele dan van formele kennisdeling binnen hun bedrijf.  

- Meer dan 80% is hier informele kennisdeling. 

- 90% van de kennisdeling is informeel. 

 

Zoals vermeld is er meer behoefte aan kennisdeling maar verschillen de meningen in hoeverre deze 

kennisdeling in hogere mate geformaliseerd/ geïnstitutionaliseerd dient te worden.  

- Kennisdeling moet niet rigide worden. Je wordt er niet gelukkiger van als je alles vastlegt. De klant 

ook niet. 

- Veel meer informeel, de toegang van kennis zou niet moeten afhangen van het aantal mensen dat je 

kent, waar je goed mee kan opschieten. 

- Moeilijk, ik hou er niet van als er dingen opgedwongen worden door institutionalisering. 

 

Er lijkt een afweging te moeten gemaakt tussen het gestructureerde karakter van formele kennisdeling waarbij 

kennisdeling wordt opgelegd ten opzichte van informele kennisdeling waarbij kennisdeling door enkele 

respondenten als te vrijblijvend en niet doelgericht wordt beschouwd. 
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6. Wat zijn volgens de consultants de culturele voorwaarden voor een gedegen kennisdeling en in 

hoeverre komen deze overeen met in de literatuur genoemde voorwaarden? 

 

De respondenten werd gevraagd de cultuur binnen hun bedrijf te omschrijven en de voorwaarden van ideale 

cultuur voor het delen van kennis en ideeën te benoemen. De cultuur werd door veel respondenten als ‘open’ 

beschreven. Open werd het meest omschreven als een omgeving waarbinnen het opperen van ideeën mogelijk 

is. Daarnaast werd met een open cultuur bedoeld dat er vertrouwen is tussen de collega’s onderling waardoor 

de consultants graag met elkaar kennis delen. Tenslotte wordt open beschreven als de mogelijkheid om bij de 

leidinggevende binnen te lopen en het hebben van ‘korte lijntjes’ met alle medewerkers van de organisatie. 

 

De antwoorden die volgden op hoe de ideale cultuur voor kennisdeling en het opperen van ideeën er uit zou 

moeten zien staat beschreven in tabel 5. De gegeven antwoorden zijn samengevat in vijf concepten. De ideale 

cultuur werd door consultants omschreven als een cultuur waarbinnen een grote mate van vertrouwen 

aanwezig is. Dit komt overeen met de conclusie van von Krogh (1998) gesteld in hoofdstuk 2.8.1, dat 

vertrouwen in collega’s samenhangt met een verhoging van de kennisdeling. Opvallend is dat het elkaar ideeën 

gunnen door een aantal consultants genoemd werd. Ideeën gunnen wordt beschreven als het accepteren dat 

iemand anders een door jou bedachte idee inbrengt of dat je de uitwerking van een eigen idee uitbesteed aan 

een collega die het beter zou kunnen uitwerken/ implementeren. Ideeën gunnen lijkt samen te hangen met 

denken ‘in dienst van de organisatie’; in welke wijze van kennisdelen en innoveren is de organisatie het meest 

gediend ten opzichte van de consultant zelf? Tenslotte worden enkele overige antwoorden van respondenten 

samengevat onder de noemer reciprociteit en authenticiteit. Reciprociteit wordt in dit geval omschreven een 

situatie waarin alle consultants een even grote input aan ideeën genereren en niet enkel ideeën van anderen 

aanhoren.  Authenticiteit wordt in dit geval omschreven als een unieke cultuur die ontstaan is op basis van de 

eigenschappen en persoonlijkheden van de leden. 
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vertrouwen geen bange cultuur
veiligheid
alles moet gezegd kunnen worden
geen betweterige collega's
alles moet bespreekbaar zijn
kennis mag niet tot nieuwe macht leiden
vertrouwen in omgeving
respect
geen roddelcircuit
integer met de resultaten omgaan
openheid

reciprociteit proces van ideeen geven en nemen
niet de enige zijn die kennis deelt
niet de noodzaak voelen ideeen achter te houden

elkaar ideeen/ uitwerkingen gunnen geen ellenbogenwerk
elkaar informatie of een opdracht gunnen
geen haantjesgedrag

authenticiteit geen cultuur van ons kent ons
een eigen authentieke cultuur
een mengeling aan persoonlijkheden
niet het standaard old boys network

overig kennis goed op waarde kunnen schatten
ruimte voor reflectie
informele omgang

Concept Gegeven antwoorden

 
Tabel 5, de antwoorden van respondenten samengevat in 5 concepten 

 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat er overeenkomsten bestaan tussen de theorie (zoals beschreven door 

Truran (1998) en Kim & Lee (2006), in hoofdstuk 2.7) en de opgestelde concepten. De door Nonaka (1994) 

geopperde voorwaarde dat er een omgeving moet worden gecreëerd waarin alle perspectieven moeten kunnen 

worden geopperd en de door von Krogh (1998 in Kim & Lee, 2006) geopperde voorwaarde dat er sprake moet 

zijn van een hoge mate van respect en vertrouwen, worden door de respondenten bevestigd. De door Nonaka 

geopperde voorwaarde van gemeenschapsgevoel en collectieve ambities lijkt samen te hangen met het elkaar 

ideeën gunnen waarbij de focus op het collectief presteren op organisatieniveau centraal staat. 

4.1 Samenvatting en beantwoording centrale vraagstelling. 

Consultants ervaren weinig innovatieve ontwikkelingen binnen de branche. De behoefte aan innovatie is groot. 

Het kader waarbinnen het meest naar innovatie wordt gekeken is het verbeteren en vernieuwen van bestaande 

diensten, waarbij vernieuwing voor de klant en ideeën die al eerder bewezen effectief waren centraal staat. 

De basisassumptie dat kennisdeling als belangrijke predispositie voor innovatie geldt, werd door nagenoeg alle 

consultants bevestigd. Binnen het consultancybedrijf wordt weinig (formeel) kennis gedeeld.  Het bijwonen 

van vergaderingen en het volgen van workshops worden hierbij het vaakst genoemd. Informele kennisdeling 

lijkt meer plaats te vinden dan formele kennisdeling. Het opperen van ideeën gebeurt het meest binnen de 

informele kennisdeling. Het vermoeden bestaat dat de laagdrempeligheid van deze vorm van kennisdelen en 

het vrijblijvende karakter als belangrijkste verklaringen hiervoor gelden. De drie meest genoemde vormen zijn 
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carpoolen/ treinreizen van en naar de klant, contacten tussen collegae buiten declarabele uren en het samen 

nuttigen van de lunch. 

De mate van kennisdeling is afhankelijk van een aantal cultuurvariabelen, geconceptualiseerd als vertrouwen, 

reciprociteit en elkaar ideeën/ uitwerkingen gunnen. Geopperde en ontwikkelde ideeën leiden veelal niet tot 

innovatie omdat het management respectievelijk geen tijd, ruimte en support biedt om deze ideeën uit te 

werken. 

4.2 Conclusie en beschouwing 

Professor M. P. Weggeman en innovatiemanager S. de Jong suggereren dat innovatie niet uit een afdeling moet 

komen maar dat het voort moet komen uit de cultuur van de organisatie. Een positief innovatieklimaat zorgt 

ervoor dat medewerkers naast het inhoudelijke werk tevens energie steken in het ontwikkelen van nieuwe 

ideeën. Het stimuleren van het innovatieklimaat is mogelijk wanneer er rekening worden gehouden met de 

mogelijkheden tot informele kennisdeling en er geen sprake is van een uitwerkingsbarrière.  

Binnen deze beroepsgroep waarin veel gepraat moet worden en er weinig tijd is voor formele kennisdeling lijkt 

de informele kennisdeling van groot belang. Informele kennisdeling is faciliteerbaar enerzijds door het 

ontwerp en inrichting van het bedrijf, anderzijds door het stimuleren van activiteiten zoals carpoolen en samen 

lunchen. Daarnaast dient het management medewerkers meer ruimte te geven om ideeën uit te werken. Niet 

alleen omdat er veel kennis ontstaat bij het uitwerken van ideeën ongeacht het resultaat hiervan, maar ook 

omdat mensen gemotiveerd raken het idee uit te werken en met innovatie bezig te zijn, wat op zijn beurt het 

innovatiedenken binnen de cultuur verder stimuleert. 
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5. Discussie 

 
Uit dit onderzoek bleek dat informele kennisdeling een belangrijke kiem is voor innovatie omdat deze vorm 

van kennisdeling het meest leidt tot nieuwe innovatieve ideeën. De belangrijkste barrière waarom deze ideeën 

niet leiden tot innovatieve ontwikkelingen is het gebrek aan fiattering van het management om het idee om te 

zetten in actie.  

De belangrijkste kanttekeningen die bij het onderzoek en de resultaten gemaakt dienen te worden, staan 

beschreven in paragraaf 5.1 tot en met 5.4. De nuanceringen die op basis van dit onderzoek kunnen 

worden aangebracht in de bestaande literatuur worden geopperd in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 worden 

tenslotte enkele suggesties gegeven voor vervolgonderzoek. 

 
5.1 Validiteit/ betrouwbaarheid 

De belangrijkste beperkingen binnen dit onderzoek, naast de bestaande beperkingen die het uitvoeren van een 

kwalitatief onderzoek ten opzichte van een kwantitatief en/of een longitudinaal onderzoek behelst, liggen 

besloten in de operationalisatie en de subjectiviteit van het onderzoek. 

 

5.2 Operationalisatie 

Er is gekozen voor een eigen opgestelde operationalisatie van formele en informele kennisdeling. Hiervoor is 

gekozen omdat onderzoek naar informele kennisdeling schaars is en binnen de bestaande onderzoeken 

verschillend wordt opgevat. Er bestaat veel overlap tussen (in)formeel kennisdelen, (in)formeel met elkaar 

omgaan en het (in)formele bedrijfsnetwerk (zie voor een beschrijving hoofdstuk 2.7.2). Dit onderscheid is 

moeilijk theoretisch af te bakenen. Deze definiëring is gehanteerd zonder dat er een factoranalyse aan vooraf 

ging waarin bekeken zou kunnen worden in hoeverre hier sprake is van twee onafhankelijke concepten. Een 

goed voorbeeld van de overlap van formele en informele kennisdeling is de activiteit ‘bellen’ die over het 

algemeen zeer frequent voorkomt. Het is moeilijk vast te leggen in hoeverre deze activiteit gebruikt met als 

belangrijkste reden het delen van kennis of dat dit slechts een klein onderdeel van het totaal aan gevoerde 

gesprekken vormt. Tevens is een (in)formele omgaan met elkaar en (in)formele kennisdeling moeilijk van 

elkaar onderscheidbaar. Zoals ook uit tabel 4 blijkt zijn gebeurt informele kennisdeling vaak binnen informele 

sfeer.   

In hoofdstuk 2.7.1 werden op basis van het artikel van Truran (1998) enkele argumenten genoemd waarom er 

geen sprake is van een dichotomie tussen formele en informele kennisdeling. Concluderend kan worden 

gesteld dat er waarschijnlijk sprake is van een continuüm waarbij de uitersten gevormd worden door formele 

en informele kennisdeling, zie figuur 9. Deze aanname werd door de meeste respondenten bevestigd.  
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Figuur 9, het continuüm van formele en informele kennisdeling 

 

5.3 Subjectiviteit 

Enkele subjectieve invloeden kunnen voor vertekening van de onderzoeksresultaten hebben gezorgd, welke 

samenhangen met de keuze voor een kwalitatief design. 

Een belangrijk punt van subjectiviteit binnen dit onderzoek is de neiging tot sociaal wenselijk antwoorden. 

Consultants moeten gezien worden als verbaal sterke mensen met een grote drive tot het ‘verkopen’ van 

diensten aan de klant. Dit heeft naar alle waarschijnlijk zijn weerslag op de gegeven antwoorden. Voorbeeld 

hiervan is de conclusie dat ongeveer 1/5 van de  respondenten hun eigen bedrijf innovatiever inschatte dan 

concurrerende bedrijven. In het onderzoek is bewust gekozen voor een ‘trechter’model van vragenstellen. 

Wanneer consultants aangaven dat er ruimte was voor creatieve ideeën binnen hun bedrijf werd er 

doorgevraagd net zolang totdat er daadwerkelijke geopperde ideeën konden worden genoemd. Geconcludeerd 

kan worden dat het initiële antwoord vaak een positiever beeld gaf dan het antwoord gebaseerd op 

daadwerkelijke voorbeelden. Naast deze manier van vragen stellen heeft de anonimiteit die de respondenten 

gegarandeerd werd en de gesprektechnische achtergrond van de onderzoeker naar alle waarschijnlijkheid de 

subjectiviteit beperkt, maar er mag absoluut niet worden aangenomen dat van een subjectiviteitsbias geen 

sprake is.  

Alle interviews zijn afgenomen door één onderzoeker. Een interpretatiebias van deze zou van invloed kunnen 

zijn op de gegeven antwoorden en resultaten. 

Omdat van elk bedrijf slechts één consultant is gesproken mag de mening/ perceptie van de respondent niet 

volledig symbool staan voor het hele bedrijf.  

 

5.4 Overige factoren van invloed 

Factoren van invloed op de perceptie van innovatie en mogelijkheden tot uitwerking 

Er is geen onderscheid gemaakt in grootte van het bedrijf. Zowel zelfstandigen binnen een netwerk als 

organisaties met omstreeks de 4.000 consultants in dienst werden onder dezelfde doelgroep geschaard. 

Beredeneerd kan worden dat het proces van kennisdelen en het bereiken en uitvoeren van een creatief idee 

binnen een klein bedrijf anders verloopt dan een groot bedrijf. Bij een klein bedrijf is er meer gelegenheid tot 

communicatie naar de leidinggevende wat de hoeveelheid kennisdeling zou kunnen beïnvloeden. Daarnaast is 

het in een kleiner bedrijf makkelijker om sneller draagvlak te creëren voor een nieuw idee dan binnen een 

grote multinational. Daar staat tegenover dat het grote bedrijf financieel meer ruimte kan geven voor het 

uitwerken of vernieuwen van diensten dan een klein bedrijf, gezien het investeringsbudget. 

 

Tevens is er geen onderscheid gemaakt in positie binnen het consultancybedrijf. Gesuggereerd kan worden dat 

een junior consultant het innovatieve vermogen van het bedrijf minder groot inschat dan de partner, aangezien 

formele 
kennisdeling

informele 
kennisdeling

vergadering bellen/ mailengebruik intranet naborrelcarpoolen
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het takenpakket van eerstgenoemde meer in het teken zal staan van het vaardig uitvoeren van bestaande 

diensten en het opdoen van ervaring dan het bedenken en uitvoeren van nieuwe diensten. Hetzelfde geldt voor 

aantal dienstjaren binnen het bedrijf of aantal jaar werkzaam als consultant.  

Daar staat tegenover dat juist consultants met meer ervaringsjaren minder geneigd zijn nieuwe diensten als 

innovatief te beschouwen omdat zij soortgelijke diensten eerder zijn tegengekomen.  

Het verschil in geboden diensten zou van invloed kunnen zijn op enkele antwoorden die door de respondenten 

gegeven zijn. De geparticipeerde bedrijven zijn allen actief binnen de zakelijke en financiële dienstverlening, 

waarbinnen een breed palet van organisatieadvies geboden wordt. De meeste bedrijven bieden vele vormen 

van advies binnen veel doelgroepen aan. Enkele, vaak kleinere bedrijven zijn toegespitst op één markt of zijn 

gespecialiseerd in één dienst (zie bijlage 1). Het verschil in doelgroep en dienst zou van invloed kunnen zijn op 

de perceptie van het innovatieve vermogen van de branche en het bedrijf zelf. Zeker binnen wat meer 

uitgekristalliseerde diensten bestaat de suggestie dat innovatie moeilijker bereikt wordt dan diensten die van 

relatief recenter aard zijn. Innovatieve mogelijkheden binnen bijvoorbeeld leiderschapstijlen/ ontwikkeling 

zouden binnen deze gedachtegang minder beperkt zijn in relatie tot nieuwe IT/ softwaregerichte diensten. Ook 

zou de doelgroep van invloed kunnen zijn. Bedrijven die diensten verlenen aan bijvoorbeeld internetbrokers 

beschouwen zichzelf wellicht innovatiever dan bedrijven die actief zijn bij de gemeente. 

 

Factoren van invloed op de perceptie van informele kennisdeling 

Een ander punt waar de grootte van het bedrijf invloed op zou kunnen hebben is de informele kennisdeling. 

Enkele door de respondenten genoemde activiteiten zoals de elevatorpitch en het samen door gangen van plek 

A naar B lopen zijn enkel van toepassing op bedrijven met een groter pand of met wellicht meerdere panden. 
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6. Bijdrage aan literatuur 

 
In dit onderzoek werd de conclusie bekrachtigd dat er binnen de consultancybranche weinig innovatieve 

ontwikkelingen plaatsvinden  (De Lange, 2001, Vosbergen, 2006). Omdat de definiëring van innovatie binnen 

dit onderzoek bij de consultants zelf is gelegd, kan een nuancering in de focus van innovatie worden 

aangebracht. Innovatie wordt door consultancy voornamelijk als het ontwikkelen van nieuwe of 

doorontwikkelen van bestaande diensten beschouwd, waarbij de vernieuwing voor de klant centraal staat, en 

niet zoals beschreven in het onderzoek van Vosbergen (2006) vernieuwing ten opzichte van de concurrentie.  

De assumptie dat kennisdeling leidt tot organisational learning en innovatie (Kim & Lee, 2006, Riege, 2005,  

zoals beschreven in paragraaf 2.6.1) dient in de praktijk binnen de consultancybranche genuanceerd te worden. 

Het argument hiervoor is dat er een belangrijke stap wordt overgeslagen, namelijk de mogelijkheid die het 

management biedt om ideeën daadwerkelijk uit te werken. Deze stap blijkt een belangrijke oorzaak voor het 

eerder gevonden gebrek aan innovatie. Derhalve wordt gesuggereerd dat niet kennisdeling bepalend is voor de 

mate van innovatie, maar het spanningsveld tussen enerzijds de mate van kennisdeling anderzijds de 

mogelijkheid om ideeën voortkomend uit kennisdeling daadwerkelijk uit te werken. 

 

Ondanks dat bleek dat er weinig kennis formeel wordt gedeeld (conform de conclusie van Leiponen, 2006) 

bleek er wel sprake te zijn van informele kennisdeling. Dit nog weinig ontgonnen gebied blijkt een belangrijke 

kiem voor innovatie te zijn. Niet alleen wordt er naar alle waarschijnlijkheid meer informeel dan formeel 

kennis gedeeld, ook worden veel ideeën als eerste binnen deze vorm van kennisdeling geopperd. 

Hierbij moet worden aangemerkt dat een dichotoom onderscheid tussen formele en informele kennisdeling, 

zoals eerder aangestipt in het onderzoek van de Lange (2001) en daaraan verwant het onderscheid tussen 

formele en informele communicatiekanalen (Truran, 1998), moeilijk operationaliseerbaar is. Zoals in 

hoofdstuk 5.2 staat beschreven lijkt er eerder sprake te zijn van een continuüm. 

 

De voorwaarden die door Nonaka (1994) en von Krogh (1998) aan de bedrijfscultuur werden gesteld ter 

optimalisatie van de kennisdeling, worden grotendeels in dit onderzoek teruggevonden. Een belangrijke 

aanvulling aan de voorwaarden gesteld door Nonaka, is de voorwaarde dat er sprake moet zijn van 

authenticiteit. Dit impliceert dat er niet alleen ruimte moet zijn om verschillende perspectieven te verwoorden, 

(Nonaka, 1994) maar dat er ook daadwerkelijk sprake moet zijn van verschillende perspectieven, op basis van 

verschillende persoonlijkheden en achtergronden. 
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7. Vervolgonderzoek 
 

De gevonden onderzoeksresultaten kunnen als handvat dienen bij het uitvoeren van vervolgonderzoek.  

Omdat er binnen de consultancybranche relatief weinig onderzoek is gedaan naar kennisdeling en innovatie 

zou vervolgonderzoek als eerste gericht kunnen zijn op soortgelijke hypotheses, bekeken vanuit een ander 

design. Zo zou kennisdeling ook gecodificeerd kunnen worden in een veldonderzoek middels observatie of 

door het aangaan van een langere samenwerking met één of meerdere consultancybedrijven zodat er 

longitudinaal onderzoek kan worden verricht. Hierbij zou het interessant kunnen zijn de stand van zaken 

betreffende één creatief idee te laten rapporteren (mate van draagvlak, mogelijkheden tot uitwerking) zodat 

vastgesteld kan worden wat er uiteindelijk met het idee gebeurt. Tenslotte zou kwantitatief onderzoek kunnen 

aantonen welke consultants in welke activiteit en omgeving kennisdelen en of innovatievere 

consultancybedrijven daadwerkelijk ook meer ruimte geven om ideeën uit te werken. 

 

Tevens worden er enkele suggesties gedaan waarmee het theoretisch kader zou kunnen worden uitgebreid. In 

het vervolg zou de rol die het management vervult bij het komen tot innovatie nader onderzocht kunnen 

worden. Hierbij zou ten eerste de gehanteerde leiderschapsstijl onder de loep kunnen worden genomen en 

worden bekeken of er inderdaad sprake is van transactioneel leiderschap, zoals geopperd door M. van Oranje 

in hoofdstuk 1.1.2. Ten tweede zou het leren van fouten nader kunnen worden bekeken; Worden fouten 

daadwerkelijk erkend door het management, geëvalueerd en gebruikt om van te leren (De Long & Fahey, 

2000) of is er teveel sprake van een cultuur van fouten straffen en schuld afschuiven en/of wegmoffelen.  

Verder interessant om nader te onderzoeken is de functie die ‘storytelling’ en ‘warstories’ hebben op de 

informele kennisdeling. Het uitwisselen van war stories behelst de uitwisseling van in het verleden gebruikte 

tactieken en verwante succesverhalen en leidt tot gemeenschappelijk welbevinden, dat een positieve weerslag 

heeft op de sociale interactie binnen het bedrijf (Nonaka, 1994). Storytelling wordt gezien als een vorm van 

informeel leren, waarbij middels het vertellen en aanhoren verhalen, enkele basisassumpties binnen het bedrijf 

worden gedeeld. Positieve verhalen over innovatie die binnen het bedrijf rondverteld worden zouden 

consultants kunnen stimuleren om zelf nieuwe ideeën binnen het bedrijf te opperen. 

 

Als laatste punt voor vervolgonderzoek wordt vermeld dat de structurele voorwaarden als goede aanvulling 

kunnen fungeren op de in dit onderzoek behandelde culturele voorwaarden voor kennisdeling en innovatie. 

Voorbeeld is de structuur van de organisatie. Zeer gecentraliseerde structuren hinderen het kennisdelen tussen 

afdelingen en zorgen voor vervorming van de geopperde ideeën  (Stonehouse & Pemberton, 1999). Een 

decentraliseerde structuur zorgt voor een omgeving waarin medewerkers participeren aan een collectieve 

opbouw van kennis, veelal op eigen initiatief (Chan Lee & Kyu Lee, 2007). De meeste consultancybedrijven 

zijn ingericht volgens de matrixstructuur. Nader onderzoek zou kunnen aantonen in hoeverre deze structuur 

invloed heeft op de innovatieve mogelijkheden van het bedrijf.  
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7.1 Visie op de toekomst van kennisdeling en innovatie 

Met het oog op de toekomst van kennisdeling en innovatie binnen de consultancy is het interessant om na te 

gaan is of er, zoals omschreven in paragraaf 2.5, een meerwaarde zou ontstaan op het moment dat er naast 

meer intraorganisationele tevens meer interorganisationele kennis plaats zou vinden. Er zou in dit geval meer 

gewerkt worden met een ‘open source’ systeem waarbij de bedrijven de informatie en resultaten behorende bij 

de door hun geleverde diensten met concurrenten delen. In een persbericht uitgebracht door Berenschot op 29 

november 2006 wordt geopperd dat ook de toenemende complexiteit van processen en services druk legt op 

samenwerking tussen concurrenten in de consultancybranche, met als voornaamste voordeel het delen van 

kennis, kosten en een groter draagvlak creëren bij de klant.  Wellicht dat deze zogenaamde ‘open source’ vorm 

van kennisdelen kan zorgen voor een versnelling van de innovatieve ontwikkelingen binnen deze branche, die 

haar klandizie ten goede zullen komen. 
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Bijlage 1:  
Korte omschrijving van de aan het onderzoek geparticipeerde bedrijven 

 
Ernst & Young 
Missie:  
Quality in everything we do 
 
Omschrijving: 
Met Ernst & Young worden de gezamenlijke activiteiten bedoeld van Ernst & Young Accountants, 
Ernst & Young Belastingadviseurs en andere Ernst & Young werkmaatschappijen. Ernst & Young 
profileert zich als financieel controleur/ adviseur, risicomanager en outsourcer en is actief in 140 
landen. Het aantal medewerkers wordt geschat op 144.000 waarvan er in Nederland 4.295 werken. 
 
 
Deloitte 
Missie: 
Becoming the standard of excellence 
 
Omschrijving: 
Deloitt telt in 2006 international 135.000 medewerkers en is actief in ongeveer 150 landen. De 
Nederlandse divisie telt ongeveer 6.000 medewerkers. Deloitt biedt naast consultancy een breed scala 
financiële diensten in het veld van accountancy en belastingen. Naast de financiële markt ligt de 
focus tevens op de consumentenmarkt, transport-, vastgoedsector en publieke sector. 
 
 
Price Waterhouse Coopers 
Missie: 
Connectedthinking 
 
Omschrijving: 
Price Waterhouse Coopers Nederland is een zelfstandig onderdeel van een wereldwijd netwerk van 
120.000 medewerkers in 144 landen. De Nederlandse divisie bestaat uit 4.000 medewerkers die 
opereren vanuit 19 kantoren. Middels het systeem van ‘connected thinking’ wordt kennis en 
expertise gebundeld tot oplossingen in het veld van voornamelijk accounting, belastingen, HR en IT 
processen. 80% van de clienten staat vermeld in de Fortune 500. 
 
 
KPMG 
Missie: 
Performance with integrity 
 
Omschrijving: 
KPMG is van oorsprong een accountancy bureau die wereldwijd 100.000 werknemers kent. Hiervan 
telt Nederland 4000 werknemers. Naast de standaard belastingadviesdiensten levert KPMG onder de 
business unit KPMG Advisory ook nog een scala aan andere adviesdiensten die zich onder andere 
richten op risicomanagement, organisatie rendement, IT processen en performanceverbetering. 
Interessant detail is dat KPMG spreekt van adviesdiensten en zich daarmee positioneert naast 
consultancydiensten van concurrenten. 

 
 

Cap Gemini 
Missie: 
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- Thought leadership 
- Collaborative Business Experience 
 
Omschrijving: 
Cap Gemini is van oorsprong een IT bedrijf en telt wereldwijd 59.000 werknemers in 30 landen, 
waarvan 5000 in Nederland Cap Gemini heeft zich gespecialiseerd in  IT consultancy outsourcing en 
professionele advisering. De belangrijkste diensten die geleverd worden zijn consulting, technology, 
outsourcing en local professional services. Het hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk.  
 
�

Accenture 
Missie: 
- High performance. Delivered 
 
Omschrijving: 
Accenture is een van origine Amerikaans bedrijf en staat bekend vanwege haar global 
management consulting, outsourcing en  technologische services in ongeveer 60 landen. Het 
bedrijf is actief in verschillende industriële divisies onder de noemer van Operating Groups, met 
name binnen de financiële markt, de energiemarkt en de overheid. 
 
�

Atos Origin  
Missie: 
- A Key Enabler for Business Transformation 
- Delivering Clarity from Complexity 
 
Omschrijving: 
Atos Origin is een internationale ICT-dienstverlener actief met werkmaatschappijen bestaande uit 
45.000 man personeel ongeveer 50 landen. De core business bestaat uit IT, medische services en 
business consultancy. Het heeft een Europese achtergrond en is voornamelijk gefocussed op de 
Europese en sinds kort tevens Aziatische markt. 
 
 
Ordina 
Missie: 
Nationaal kampioen in consulting, outsourcing en IT 
 
Omschrijving: 
Ordina is een van origine Nederlands bedrijf en kent weinig internationale activiteiten. Met 4000 
werknemers is de organisatie een grote speler op de nationale markt. Ordina kent dezelfde drie pijlers 
als Cap Gemini, te weten Outsourcing, Consulting en ICT. Ordina kenmerkt zichzelf als 
specialistische dienstverlener die effectieve oplossingen biedt voor complexe vraagstukken waarmee 
zij waarde toevoegen aan het bedrijfsproces en het succes van de klant. 
 

 
Boer & Croon 
Missie: 
The future is back 
 
Omschrijving: 
Boer & Croon Strategy and Management Group is een management consultancy organisatie met  300 
adviseurs en richt zich op executive, interim- en procesmanagement. Tevens bieden zij een service 
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aan als toezichthouder op organisaties. Onderscheidend is de combinatie management en 
consultancy, die de basis vormt voor het en oplossen van complexe managementvraagstukken. 
�

Pentascope 
Missie:  
Implementeren is een vak. Ons vak 
 
Omschrijving: 
Pentascope profileert zich als implementatiespecialist. Ruim 250 medewerkers groot ondersteunt zij 
bij verander- en implementatievraagstukken, zoals projectmnagement en interim-management. De 
divisies zijn gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen. 
 
Magnus 
Missie: 
Onbekend 
 
Omschrijving: 
Magnus verzorgt business-, IT en SAP-advies en de realisatie daarvan. Business en technology 
consulting worden hierbij als de kernactiviteit beschouwd. De afzetmarkt is onderverdeeld in retail, 
industrie en media. Het bedrijf bestaat uit een kleine 60 medewerkers en is gevestigd in Naarden.   
 
Nextrategy 
Missie: 
Onbekend 
 
Omschrijving: 
Nextrategy is een dochterbedrijf van Boer & Croon dat technologische oplossingen biedt voor 
verschillende organisatievormen en vraagstukken. Het team bestaat uit veertig medewerkers, 
waarvan de strategieconsultants en de ICT/ applicatie-architecten het grootste aandeel behelst. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen. 
 
�

The Bridge�
Missie:  
Innoveren door samenwerken 
�

Omschrijving: 
The bridge is een dochteronderneming van Twynstra Gudde die zich richt op innovatieve processen. 
door de combinatie van mensen, markten en technologie verbetert The Bridge de prestaties van 
ondernemingen en van de mensen die er werken. The Bridge is gesitueerd in Amersfoort.�
�

�

House of Performance 
Missie:  
Mensen laten excelleren op professioneel en persoonlijk vlak. 
 
Omschrijving 
House of Performance is een Utrechtse organisatie bestaande uit 25 medewerkers, met als focus het 
verbeteren van prestaties van organisaties. De belangrijkste services zijn ondergebracht in sales 
performance, Lean filosofie implementatie, outsourcing, leiderschap en change.�
�

�

The Change Company 
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Missie:  
De MC Kinsey zijn voor de middenbedrijven 
 
Omschrijving: 
The Change Company, gevestigd in Amsterdam, biedt gespecialiseerd in directie- en 
managementteams binnen het MKB. Hierbij ligt de focus op gedrag, skills en systemen. De 
belangrijkste onderdelen van advies liggen bij organisatieverandering, koerswijziging, 
draagvlakcreatie en samenwerking.�
�

�

Klokslag 7 
Missie: 
Onbekend 
 
Omschrijving: 
Klokslag 7 een bedrijf gevestigd in Amersfoort, bestaande uit adviseurs en specialisten dat opereert 
bij ingrijpende veranderingen in organisaties. Het bedrijf bekleed werkzaamheden onderverdeeld in 
Intervisie, Organisatie & advies, teambuilding, leiderschapsontwikkeling, training & coaching.  
�
 
Gramser Consult 
Missie: 
De organisatieverandering moet belééfd worden 
 
Omschrijving: 
Gramser Consult profileert zich als adviseur van organisaties op strategisch niveau. Met behulp van 
businessplanning wordt de organisatie gestructureerd. Het bedrijf richt zich voornamelijk op de non-
profit sector.  
�

�

Salesfocus�
Missie:  
Uw sales op een hoger niveau 
 
Omschrijving: 
Salesconsult levert maatwerk bij het optimaliseren van het commercieel succes, door het bieden van 
een combinatie van trainingen en strategisch advies. Het bedrijf bestaat uit twee medewerkers en is 
gevestigd in Amsterdam. 
 
C&S communicatie coaching 
Missie: 
Onbekend 
 
Omschrijving: 
C&S bidet diverse trainingen, waaronder teamvorming en mediatrianing. Tevens worden individuele 
en groepscoachingtrajecten begeleud. Het bedrijf bestaat uit twee medewerkers en is gevestigd in 
Schijndel. 
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Bijlage 2 
Kort kwantitatief overzicht van de resultaten op basis van de vragenlijst. 
 

Resultaten       

       
       

De consultants delen de assumptie dat kennisdeling leidt tot innovatie.   
       
Kennisdeling leidt tot innovatie?       
ja 19 
nee 0 
neutraal 1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

       

Zij geven aan dat er in de branche weinig innovatie alhoewel de rol van de eigen 
organisatie iets positiever is.  
       
Hoe zou U innovatie binnen de consultancybranche omschrijven? 
weinig innovatief 10 
vindt veel plaats 0 
neutraal 10 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Binnen uw bedrijf?  

 

weinig innovatief 10 
wij zijn wel innovatief 3 
neutraal 5 
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De behoefte aan innovatieve ontwikkelingen binnen zowel binnen de branche als het bedrijf is 
groot.  
       
Behoefte innovatie?       

groot 
 

13  

 
    

klein 6      
neutraal 1      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Binnen uw bedrijf?       

groot 
 

10  

 
    

klein 6      
neutraal 2      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Er is wel ruimte voor het opperen van creatieve ideeen, maar voor het daadwerkelijk uitwerken 
een stuk minder  
       
Ruimte voor creatieve ideeen?       
ja 16 
nee 3 
neutraal 1 
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Omgezet in ontwikkelingen?       
ja 3 
nee 14 
neutraal 3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
De behoefte aan meer kennisdeling is groot.      
       
Aandacht kennisdeling?       
meer 14 
minder 2 
neutraal 4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

       

Consultants besteden weinig tijd aan het opschrijven van kennis maar hebben wel de behoefte dit meer 
te doen. 
       
Kennis opschrijven?       
te weining 15 
te veel 0 
voldoende 5 
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Percentage werktijd?       
0-5% 12 
6-10% 4 
meer dan 10% 1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

       
       

Consultants noemen het bijwonen van vergaderingen en het volgen/ bijwonen van trainingen en 
workshops het meest als formele kennisvormen. Bij doorvraag blijkt echter deze formele activiteiten 
weinig plaatsvinden.  
       
Formele kennisdeling Frequentie     
vergadering/overleg 18      
workshop/ training/ cursus 16      
bellen/ mailen 10      
coaching/ intervisie 8      
intranet 8      
seminar 4      
MBA 3      
brainstorm 3      
nieuwsbrief/ nieuwsblad 3      
inhouse trainingsdagen 2      
summerschool 2      
overig 1      
       
       
       

Wanneer gevraagd wordt naar informele kennisdeling worden carpoolen en contacten buiten werktijd 
(naborrel, etentjes, gezamelijks ontspanningsactiviteiten) het meest genoemd. 
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Informele kennisdeling Frequentie     
Carpoolen/ treinreizen 9      
Contact buiten declarabele uren 5      
Lunch 4      
Gesprek koffie/ waterautomaat 3      
Mailen 3      
Middagborrel/ borrel na werktijd 3      
Gesprek loungeruimte 3      
Uitjes/ groepsdagen 2      
Bellen 2      
Lift/ elevatorpitch 1      
In één ruimte zitten 1      
Gesprek rookruimte 1      
Gesprek bij de printer 1      
Gesprek tijdens door de gang lopen 1      
Gesprek in het toilet 1      
Gesprek in het toilet 1      
       
       
Kennisdeling met andere consultancybureaus gebeurt voornamelijk enkel op informele wijze. 
       
Interorganisationele kennisdeling?       
ja, informeel 12 
ja, formeel en informeel 5 
nee 1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

       
       
       

De behoefte aan meer kennisdeling is groot, maar in hoeverre dit meer geinstitutionaliseerd dient te 
worden door het management, zijn de meningen verdeeld. 
       
Behoefte aan kennisdeling?       
meer 11 
minder 4 
precies goed 2 
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Institutionalisering kennisdeling?       
meer 6 
minder 2 
weet niet/ precies goed 6 
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Bijlage 3 
Vragenlijst 
 
  vragenlijst 
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