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Samenvatting 
Uit onlangs uitgevoerd onderzoek binnen de consultancybranche (De Lange, 2003, Vosbergen, 
2006) bleek dat er weinig innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden. In onderstaand onderzoek 
werd vanuit de intraorganisationele kennisdeling gezocht naar verklaringen voor dit gebrek. Op 
basis van interviews met drie innovatiespecialisten en 20 consultants van verschillende 
bedrijven kwam naar voren dat informele kennisdeling een belangrijke bron vormt voor het 
ontstaan van nieuwe innovatieve ideeën, maar dat vanuit het management weinig support 
wordt geboden om nieuwe ideeën daadwerkelijk om te zetten in nieuwe innovatieve 
ontwikkelingen. 
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1. Inleiding 
 
Aanleiding tot onderzoek 

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  nieuwe afzetmarkten 

geboden.  

Consultancybedrijven profileren zich naar de klant toe als een betrouwbare en innovatieve serviceverlener.  

Dit onderzoek beschrijft een verkenning van innovatie binnen de consultancybranche op basis van 

interviews met consultants van 20 verschillende consultancybedrijven. Daarnaast is de relatie met 

intraorganisationele kennisdeling, gedefinieerd als kennisdeling tussen consultants onderling, onderzocht. 

 

De onderzoeksvraag 

De vraag in dit onderzoek luidt als volgt:  

 

Op welke wijze leidt kennisdeling tussen consultants tot innovatieve ontwikkelingen? 

 

De bijbehorende deelvragen luiden als volgt: 

 

1. Hoe wordt innovatie door de consultants gedefinieerd? 

2. Welke kennisroute levert de grootste bijdrage aan innovatieve ontwikkelingen? 

3. Welke barrière(s) zorgen ervoor dat er weinig innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden? 

4. Hoe kan/ kunnen deze barrière(s) verlaagd worden zodat er meer innovatieve ontwikkelingen 

plaatsvinden? 

  

Verschillende visies op innovatie  

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 binnen halen van nieuwe kennis en het uitdragen en 

implementeren van deze kennis bij de klant geeft aan dat kennis een zeer belangrijke hulpbron en zelfs 
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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 moeten bestaan voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen (Fincham, 1999). 

 

Hebben consultancybedrijven dan ook veel aandacht voor innovatie? Volgens twee onlangs uitgevoerde 

afstudeeronderzoeken waarbij innovatie binnen deze branche werd onderzocht is het antwoord helaas 

ontkennend. Uit onderzoek van de Lange (2003) en van Vosbergen (2006) bleek dat bedrijven binnen de 

consultancybranche de laatste jaren amper innovatieve diensten hebben voortgebracht. De meeste diensten 

die door consultants als  innovatief werden bestempeld, bleken bij nader inzien spreekwoordelijke oude 

wijn in nieuwe zakken. Deze 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. 

Deze conclusie komt niet overeen met de conclusies die voorkwamen uit het onderzoek van The Bridge 

(2006) waarin de zakelijke dienstverleners tot de top drie van meest innovatieve bedrijven werden 

geschaard. 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 hanteert The Bridge (2006) 

een veel bredere definitie. Bij laatstgenoemde staat ‘vernieuwing’ centraal. Hierbij wordt naast radicale 

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.  

De door verschillende auteurs verschillende opgestelde definiëringen van innovatie binnen de 

consultancybranche zorgt voor onduidelijkheid. Dit komt ook overeen met het onderzoek van Garcia en 

Callantone (2001) laat 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. In dit onderzoek staat daarom de perceptie van innovatie volgens de 

consultants zelf centraal. 

 

Strategische overwegingen en kritische succesfactoren 

Zeker bij een aantal grotere bedrijven, waaronder een aantal multinationals bleek innovatie ‘weggestopt’ te 

zijn in één afdeling, denktank of taakgroep. 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 moet er een situatie 

ontstaan waarin alle medewerkers van het bedrijf de ruimte krijgen en de motivatie beleven om mee te 

denken over nieuwe verbeterpunten. Dat een innovatieve cultuur, waarbij kennisdeling en ruimte voor 
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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 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 kan 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.  

 

Waar moet innovatie vandaan komen? 

Interessant om na te gaan is waar het gebrek aan innovatie binnen deze branche debet aan is. Is er geen 

sprake van innovatieve ontwikkelingen of is er sprake 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 staat het kwaliteits- en het continuïteitsbehoud van de opdracht 

waar aan gewerkt wordt centraal. Deze conclusie wordt nader beschreven in paragraaf 2.  

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

moeten ontstaan buiten de declarabele uren oftewel de uren waarvoor de consultant voor de klant werkt. 

De niet declarabele uren zijn veelal ingericht om de voortgang van de projecten met collegae te bespreken, 

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. 

Volgens Kim & Lee (2006) kan de uitwisseling van kennis en de ontwikkeling van collectieve kennis 

fungeren als inspirator bij het bedenken van nieuwe ideeën. Deze stelling komt overeen met het onderzoek 

van Riege (2005) waarin gesuggereerd wordt dat een proces van kennisdeling zal leiden tot een proces van 

individueel leren, organisationeel leren en uiteindelijk innovatie en/of creatieve imitatie. 

Uit het onderzoek van de Lange (2003) kwam, naast het gebrek aan innovatie tijdens de klantrelatie, naar 

voren dat consultancybedrijven weinig aandacht besteden aan het managen van de intraorganisationele 

kennisdeling. Er wordt weinig aandacht geschonken aan het organiseren van kennisdelen 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 daadwerkelijk 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 ingeruimd 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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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 voor innovatieve 

ontwikkelingen in de aangeboden diensten somber uit. 

 

In dit onderzoek wordt de invloed van de facilitatie en institutionalisatie van kennisdeling om te komen tot 

creatieve en innovatieve ideeën nader onderzocht. 

Hierbij staat een onderscheid tussen formele en informele kennisdeling centraal. Dit onderscheid is nog niet 

als zodanig in de wetenschappelijke literatuur gemaakt. Hierbij ligt meer nadruk op het informele netwerk 

en de informele omgang (Awazu, 2004, Bresnen et al, 2003). Informele kennisdeling behelst niet 

geïnstitutionaliseerde vormen van kennisdeling. Een verdere conceptualisatie zal volgen in paragraaf 2. 

 

Dit onderzoek levert twee belangrijke bijdrages aan de literatuur. Ten eerste wordt een bijdrage geleverd 

aan het in kaart brengen van de verschillende kennisroutes waarbinnen kennis in de organisatie 

rondgepompt wordt. Ten tweede wordt een inzicht geboden in de invloed van kennisdeling op de 

innovatieve ontwikkelingen binnen een consultancybedrijf en in hoeverre hier sprake is van een 

stagnerende dan wel een katalyserende werking bij 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. 

Opbouw 

In het theoretisch kader (paragraaf 2) volgt een verdieping van de concepten kennisdeling en innovatie op 

basis van de literatuur. Het gekozen onderzoeksdesign zal nader beschreven worden in paragraaf 3, waarna 

in paragraaf 4 de belangrijkste resultaten worden besproken. In paragraaf 5 staat de conclusie centraal 

waarna de belangrijkste beperkingen in paragraaf 6 worden geëtaleerd. Tenslotte worden in paragraaf 7 de 

belangrijkste praktijkimplicaties besproken.  

 
 
2. Theoretisch kader 
 
 
Innovatiebarrières  

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).  
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Een belangrijke vraag die gesteld kan worden is waarom, ondanks dat consultants het belang van innovatie 

inzien (Leiponen, 2006), er zo weinig innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden. Drie barrières kunnen 

worden onderscheiden die het innovatieproces hinderen (De Lange, 2003).  

 

Hier figuur 1  

 

De eerste barrière betreft de intensieve relatie met de klanten (intensive client relationships). 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 vernieuwing en innovatie.  

 

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. De belangrijkste 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 aan de klant, 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. 

 

Formele en informele kennisdeling  

Uit de vorige paragraaf bleek 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, het delen van kennis tussen consultants.   

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 
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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). 

Zoals omschreven in paragraaf 1 bleek uit onderzoek binnen de zakelijke dienstverlening van Leiponen dat 

er maar weinig kennisdeling geïnstitutionaliseerd wordt. Dat de kennisdeling weinig geïnstitutionaliseerd is 

betekent niet dat er überhaupt geen kennisdeling plaatsvindt. Uit dit onderzoek blijkt dat er ook niet 

geïnstitutionaliseerde kennisdeling kan plaatsvinden. Dit wordt geconceptualiseerd als informele 

kennisdeling.  

 

Informele kennisdeling wordt in dit onderzoek 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. 

 

Eerder onderzoek naar formele en informele kennisdeling 

Eerder wetenschappelijk onderzoek waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen formele en informele 

kennisdeling is schaars. Tussen bestaande onderzoeken lijkt er een overlap te bestaan tussen informeel 

kennisdelen, informeel met elkaar omgaan en de conceptualisatie van het informele netwerk. 

Argote et al. (2003) pleit dat, naast de zakelijke (collegiale) relatie, een vriendschappelijke relatie (close 

contacts) tussen leden, hen in staat stelt een groot kennisvoordeel te behalen. Von Krogh (1998, in Kim & 

Lee, 2006) stelt dat vertrouwen en openheid in de bedrijfscultuur hier als voorwaarden toe dienen. 

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

door medewerkers wordt opgenomen, maar door informele interactie onbewust wordt opgepikt, 

bijvoorbeeld tijdens de lunch in de kantine of door 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’) bijvoorbeeld door te bellen of mailen. De door Truran (1998) geïnterviewde respondenten gaven 

unaniem aan dat de informele kennisdeling het belangrijkst is. Kim & Lee geven aan dat informele 

kennisdeling het meest voorkomt, ook al is de kennisdeling voor een grote mate geïnstitutionaliseerd (von 

Krogh, 1998 in Kim & Lee, 2006). 
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De routes van kennisdeling naar innovatieve ontwikkelingen 

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

conceptueel model opgesteld, zie figuur 2 

 
Hier figuur 2 
 
 
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 in het kader van opleiding en eerdere werkervaring, onderverdeeld 

worden in een onbewust (tacit) en een bewust (explicit) deel.  

De wijze waarop de kennis van een consultant tot een innovatief idee kan leiden wordt besproken op basis 

van enkele mogelijke routes zie figuur 3 

 
 
Hier figuur 3 

 

De eerste route is de route gepostuleerd door Johnson (2002, figuur 3.1). 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 consultants weinig 

kennis opschrijven (Sivula, 2001) en informatie binnen deze branche snel verouderd, en zeer context/ 

bedrijfsspecifiek is. 

 

De consultant kan natuurlijk ook beslissen om kennis niet te delen, of niet de ruimte te hebben om kennis te 

delen vanwege het hoge declarabiliteitpercentage of het ontbreken van een goed kennismanagement (figuur 

3.2).  

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 consultant 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 3.3 en 3.4 staat een derde mogelijkheid om kennis te delen centraal, namelijk 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. 

In figuur 3.3 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.   



 9 

In figuur 3.4 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 de consultant het idee 

daadwerkelijk introduceert tijdens een formele kennisdelingactiviteit, 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. 

 

3. Onderzoeksmethode 
 

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 en de 

definiëring van innovatie binnen de consultancybranche. Onbekend is in hoeverre kennisdeling ingericht is 

op 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 consultants van 20 

verschillende bedrijven (zie bijlage 2). De gesprekstijd besloeg gemiddeld 90 minuten. Het onderzoek is 

uitgewerkt bij één van de deelgenomen consultancybedrijven. Enkele observaties in deze context zijn in het 

onderzoek meegenomen. 

 

Het consultancybedrijf wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een bedrijf dat zichzelf ‘consultancy’ noemt 

en zich als consultant 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 

organsiatieadvies. Het protocol vragenlijst is opgenomen in bijlage 1.  

 

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

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

de belangrijkste quotes inzake de kennisdeling en innovatie verzameld.  

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, zie bijlage 2.  

 

4. Analyse en 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 deze paragraaf de beantwoording van de deelvragen centraal. De conclusies op basis van de 

antwoorden worden bekrachtigd middels enkele quotes van respondenten, welke cursief gedrukt staan.  
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1.  Hoe wordt innovatie door de consultants gedefinieerd? 

Er wordt op drie verschillende manieren naar innovatie gekeken. De meeste consultants bekeken innovatie 

vanuit een klantperspectief: Is het voor de klant een innovatieve service of resultaat, dan is er conform deze 

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: 

- 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 definiëren 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 

 

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. Nadat ik het concept had 

uitgelegd was het management enthousiast. 

 

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.  
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In figuur 4 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 kennisdelingsroute 3.4, welke beschreven staat paragraaf 2. 

 

Om de kennisroute nader toe te lichten is aan de rechterzijde van figuur 4 een voorbeeld uitgewerkt, dat tot 

stand is gekomen op basis van observatie bij één van de deelgenomen bedrijven: 

Tijdens de lunchpauze van bedrijf X 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 geven 

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

 

Hier figuur 4 

 

 

 

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. 88% 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. 76% 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 doordat het management 

respectievelijk geen financiële middelen, geen (declarabele) werkuren en geen mogelijk support van 

collegae of relevant netwerk beschikbaar stelt. 

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 
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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 (uit dit onderzoek bleek maximaal 5% van hun 

werktijd) raakt met het vertrek van de medewerker veel kennis verloren.  

 

4. Hoe kan/ kunnen deze barrière(s) verlaagd worden zodat er meer innovatieve 

ontwikkelingen plaatsvinden? 

Zoals uit het voorgaande antwoord bleek is er sprake van een uitwerkingsbarrière. Wanneer het 

management meer budget en support zou verlenen voor het uitwerken van ideeën kan volgens consultants  

dit, met name op de lange termijn, voordeel genereren.  

- Ook al ga je op je bek, dan heb je als organisatie ook weer geleerd. 

- Het blijft altijd een tradeoff tussen geld en kennis.  

- Wil je ahead of the game kennis implementeren? Ga die eerst maar eens creëren dan. 

 

 

 
5. Discussie en conclusie 
 

Volgens dit onderzoek kijken consultants naar innovatie vanuit het klantperspectief. De nieuwe dienst of 

vernieuwing van bestaande dienst dient in de eerste plaats bij de klant voor innovatie te zorgen. Ondanks 

dat innovatie niet ontstaat in de klantrelatie (de Lange, 2003) wordt het perspectief van deze klant toch als 

uitgangspunt genomen.  

De innovatieve ideeën zijn veelal ontstaan op basis van informele kennisdeling, naar alle waarschijnlijkheid 

vanwege het laagdrempelige, vrijblijvende karakter en een gebrek aan formele kennisdeling. De assumptie 

dat kennisdeling leidt tot organisational learning en innovatie (Kim & Lee, 2006 en Riege, 2005) 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 kennisdelen en anderzijds de mogelijkheid om ideeën 

voortkomend uit kennisdeling daadwerkelijk uit te werken. 
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6. Beperkingen en toekomstig onderzoek 
 
De twee in dit onderzoek uitgesplitste vormen van kennisdeling zijn moeilijk van elkaar te scheiden. 

Derhalve is het moeilijk een dichotoom onderscheid tussen formele en informele kennisdeling theoretisch 

af te bakenen. Een goed voorbeeld van de overlap van formele en informele kennisdeling is de activiteit 

bellen, welke over het algemeen zeer frequent voorkomen. Het is moeilijk vast te leggen in hoeverre deze 

activiteit plaatsvindt 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.  

De verwachting bestaat dat er sprake is van een continuüm waarbij de uitersten gevormd worden door 

formele en informele kennisdeling, zie figuur 5. Deze aanname werd door het merendeel respondenten 

bevestigd.  

 

Hier figuur 5 

 

In het kader van vervolgonderzoek zou het met name interessant zijn om een netwerkonderzoek uit te 

voeren zodat kan worden bekeken welke collega’s tijdens welke activiteiten hun kennis uitwisselen.  

Daarnaast worden enkele suggesties gedaan waarmee het theoretisch deel kan worden uitgebreid: 

 

Naast een innovatieve cultuur bleek sterk leiderschap een kritische succesfactor voor het innovatieve 

vermogen (Allied Consultants Europe, 2006) Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de 

verschillende vormen van leiderschap en de bijbehorende effectiviteit aangaande het innovatief vermogen 

van de organisatie. 

De verwachting bestaat dat het functioneren van het management invloed heeft op de mate van 

kennisdeling en het innovatieve vermogen van de bedrijfscultuur. De gehanteerde leiderschapsstijl zou 

onder de loep kunnen worden genomen. 

In het verlengde van leiderschap zou de invloed van het leren van gemaakte fouten op het innovatieve 

vermogen van het bedrijf kunnen worden onderzocht.  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, waardoor het opperen van ideeën 

wordt gestremd? 

 
 
7. Praktijkimplicaties 
 
Zoals eerder beschreven in paragraaf 1 stelt Professor M. P. Weggeman dat innovatie niet uit één afdeling 

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

medewerkers naast het inhoudelijke werk tevens energie steken in het bedenken van nieuwe ideeën. 
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Het management moet zorg dragen dat dit innovatieklimaat gestimuleerd dan wel gewaarborgd blijft. Ten 

eerste is stimulatie goed mogelijk wanneer er rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van 

informele kennisdeling. Informele kennisdeling is faciliteerbaar enerzijds door het ontwerp en inrichting 

van het bedrijf, bijvoorbeeld door het inrichten van open ruimtes en het ontwerp van een loungeruimte 

waardoor mensen makkelijker met elkaar in gesprek raken. Anderzijds kan dit door het stimuleren van 

activiteiten zoals carpoolen en samen lunchen. 

Daarnaast moet het management aandacht hebben voor de uitwerkingsbarrière die bij veel organisaties 

bestaat en de implicaties die dit behelst. Wanneer door de consultants geopperde ideeën 

niet binnen de organisatiecontext kunnen worden uitgewerkt, geeft dit op korte termijn financiëel voordeel  

doordat het declarabiliteitsratio van de consultant gewaarborgd blijft. Echter, wanneer wél ruimte wordt 

gegeven voor uitwerking, zorgt dit niet alleen voor veel nieuwe kennis die met de uitwerking gepaard gaan, 

ongeacht het resultaat. Dit zorgt ook voor motivatie om het idee uit te werken en met innovatie bezig te 

zijn, waardoor het innovatiedenken binnen de cultuur gestimuleerd wordt en op de lange termijn kan 

zorgen voor nieuw concurrentievoordeel.  
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Figuren en tabellen 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Drie barrières die het innovatieproces hinderen. Met toestemming vertaald uit de Lange et al., 2003. 

 
 
 

-opleiding
-ervaring

tacit

Individuele kennis 
consultant

explicit

Directe 
kennisdeling

(sharing)

Codificatie: 
knowledge 

centrum/intranet

Voor zichzelf 
houden

FormeelInformeel

Collective 
learning

Kenniscreatie

Ideeën ter 
innovatie

 
Figuur 2: Het conceptueel model 
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figuur 3.1 figuur 3.2 figuur 3.3 figuur 3.4 
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Figuur 3: De verschillende kennisroutes 
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Figuur 4 

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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Figuur 5: Continuümmodel formele en informele kennisdeling. 
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Bijlage 1: 

Aan het onderzoek geparticipeerde consultancybedrijven en specialisten. 

 

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 Salesfocus 

o Twynstra the Bridge 

 

 

 

o Suzanne de Jong, manager ABN Amro, afdeling Innovatiemanagement 

o Matthieu Weggeman, Technische Universiteit Eindhoven, afdeling organisation science 

o Maurits van Oranje, directeur The Source, bedrijf voor innovatiecreatie 
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Bijlage 2 
Vragenlijst 
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