
	  

Kennisstewards	  
	  
	  
Wat	  is	  het?	  
Als	  we	  ervan	  uitgaan	  dat	  kennis	  iets	  persoonlijks	  is	  en	  niet	  is	  los	  te	  maken	  van	  de	  persoon,	  dan	  
kan	  kennis	  niet	  zomaar	  vastgelegd	  worden	  in	  systemen.	  Toch	  is	  het	  heel	  belangrijk	  om	  
waardevolle	  kennis	  in	  een	  organisatie	  toegankelijk	  te	  maken	  voor	  medewerkers.	  Vooral	  
ervaringskennis	  speelt	  hierbij	  een	  zeer	  belangrijke	  rol.	  Deze	  kennis	  wordt	  vaak	  met	  veel	  moeite	  
en	  inspanning	  verworven	  en	  heeft	  daardoor	  een	  essentiële,	  specifieke	  waarde.	  
Kennisstewards,	  kennisactivisten	  of	  kennismanagers	  kunnen	  ingezet	  worden	  om	  deze	  
toegankelijkheid	  van	  (ervarings)kennis	  te	  vergemakkelijken.	  
	  
Kennisstewards	  zijn	  personen	  in	  de	  organisatie	  die:	  

• weten	  wie	  welke	  (ervarings)kennis	  heeft;	  
• in	  staat	  zijn	  medewerkers	  te	  stimuleren	  en	  begeleiden	  in	  het	  proces	  van	  delen	  van	  en	  

zoeken	  naar	  relevante	  kennis;	  
• methoden	  en	  technieken	  kunnen	  hanteren	  om	  de	  toegang	  tot	  specifieke	  

(ervarings)kennis	  zo	  eenvoudig	  en	  aantrekkelijk	  mogelijk	  te	  maken.	  
	  
	  
Wanneer	  kun	  je	  het	  gebruiken?	  
	  
In	  welke	  situaties?	  
Kennisstewards	  kunnen	  een	  belangrijke	  rol	  vervullen	  in	  het	  toegang	  krijgen	  tot	  andermans	  
kennishuishouding.	  Als	  bijvoorbeeld	  blijkt	  dat	  veel	  belangrijke	  ervaringskennis	  die	  aanwezig	  is	  
in	  de	  organisatie,	  nauwelijks	  wordt	  gebruikt	  in	  de	  dagelijkse	  werkprocessen,	  kan	  de	  
kennissteward	  hier	  een	  rol	  in	  spelen.	  
	  
Hij	  of	  zij	  kan	  aan	  het	  begin	  van	  een	  project,	  of	  bij	  het	  aandienen	  van	  een	  nieuw	  probleem	  die	  
mensen	  verzamelen	  die	  de	  expertise	  en	  ervaring	  hebben	  om	  hier	  effectief	  aan	  bij	  te	  dragen.	  
Zie	  ook	  de	  methode	  ‘kenniskaarten’.	  
Een	  meer	  enge	  benadering	  van	  de	  rol	  van	  kennissteward	  krijgt	  invulling	  als	  beheerder	  van	  een	  
informatiesysteem	  binnen	  de	  organisatie.	  Deze	  rol	  is	  er	  dan	  op	  gericht	  om	  het	  dagelijkse	  
proces	  van	  het	  opslaan,	  actualiseren	  en	  verspreiden	  van	  informatie	  te	  beheren.	  
	  
Bij	  welke	  vragen?	  

• Wie	  beschikt	  over	  de	  kennis	  die	  ik	  nodig	  heb?	  
• Is	  dit	  al	  eens	  eerder	  gedaan	  en	  met	  welk	  resultaat?	  
• Wie	  zouden	  we	  kunnen	  raadplegen?	  



	  

• Wie	  houdt	  zicht	  op	  en	  borgt	  alle	  initiatieven	  die	  binnen	  ons	  bedrijf	  gaande	  zijn?	  
• Wie	  verbindt	  kenniscreatieprocessen	  met	  elkaar	  en	  stimuleert	  samenwerking?	  
• Wie	  creëert	  een	  toekomstvisie	  of	  gemeenschappelijk	  doel	  voor	  

kenniscreatieprocessen?	  
	  
Bij	  welke	  kennisprocessen?	  
Kennisstewards	  spelen	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  het	  starten	  van	  kenniscreatieprocessen.	  Zij	  
kunnen	  aangeven	  welke	  ervaringen	  er	  reeds	  zijn	  opgedaan	  en	  zo	  een	  groep	  sneller	  tot	  een	  
eigen	  focus	  brengen.	  Doordat	  een	  kennissteward	  ook	  methoden	  en	  technieken	  voor	  
kenniscreatie	  kan	  aanreiken	  verloopt	  het	  proces	  van	  kenniscreatie	  effectiever	  en	  sneller.	  
Voorts	  stimuleert	  een	  kennissteward	  het	  delen	  van	  kennis	  en	  ervaring.	  Dit	  resulteert	  in	  
samenwerking	  tussen	  individuen	  en	  groepen	  die	  voorheen	  niet	  met	  elkaar	  in	  contact	  zouden	  
komen,	  omdat	  ze	  bijvoorbeeld	  inhoudelijk	  weinig	  met	  elkaar	  te	  maken	  hebben.	  
	  
	  
Hoe	  werkt	  het?	  
	  
Benodigdheden	  
Gemotiveerde	  medewerkers	  die	  het	  leuk	  vinden	  om	  de	  rol	  van	  kennissteward	  op	  zich	  te	  
nemen.	  Kennisstewards	  kunnen	  werken	  op	  organisatieniveau,	  afdelings-‐,	  team-‐	  of	  
projectniveau.	  Voor	  een	  goede	  kennissteward	  zijn	  communicatieve	  en	  sociale	  vaardigheden	  
onontbeerlijk.	  Hij	  of	  zij	  heeft	  een	  groot	  netwerk	  binnen	  (met	  name	  ook	  topmanagement)	  en	  
buiten	  de	  organisatie.	  Ze	  moeten	  het	  vermogen	  hebben	  om	  toegang	  te	  krijgen	  tot	  de	  
kennishuishouding	  van	  collega’s.	  Tevens	  is	  het	  van	  belang	  enig	  inzicht	  te	  hebben	  in	  concrete	  
toepassingsmogelijkheden	  om	  van	  elkaars	  expertise	  en	  ervaring	  te	  leren.	  
	  
Werkwijze	  
Hieronder	  volgen	  een	  aantal	  suggesties	  voor	  activiteiten	  die	  een	  kennissteward	  kan	  
ondernemen:	  

• Formuleer	  een	  visie	  op	  kennisontwikkeling;	  
• Introduceer	  het	  concept	  kennissteward	  in	  uw	  organisatie	  en	  zet	  een	  brede	  discussie	  in	  

gang	  over	  de	  wijze	  waarop	  het	  concept	  ingevuld	  kan	  worden;	  
• Stel	  een	  kennissteward	  aan	  en	  spreek	  af	  wat	  zijn/haar	  rol	  en	  taken	  zijn;	  
• Stel	  vast	  welke	  projectgroepen	  zich	  bezig	  houden	  met	  het	  genereren,	  delen	  of	  

toepassen	  van	  kennis;	  
• Bespreek	  met	  deze	  groepen	  in	  hoeverre	  hun	  initiatieven	  op	  één	  lijn	  staan	  met	  de	  

kennisvisie;	  
• Verbind	  deze	  kennisgroepen	  binnen	  de	  organisatie	  door	  verhalen	  te	  delen	  en	  

nieuwtjes	  te	  verspreiden;	  



	  

• Ontwikkel	  gemeenschappelijke	  en	  dynamische	  samenwerkingsplattegronden;	  
verspreid	  die	  over	  de	  kennisgroepen	  en	  actualiseer	  ze	  regelmatig;	  

• Lanceer	  kennistentoonstellingen.	  
	  
	  
Wat	  levert	  het	  op?	  
Het	  inzetten	  van	  kennisstewards	  levert	  een	  duidelijk	  overzicht	  van	  aanwezige	  expertise	  en	  
ervaring	  op.	  Indirect	  leren	  medewerkers	  ook	  hoe	  ze	  zich	  aantrekkelijk	  kunnen	  maken	  voor	  
anderen.	  Aantrekkelijkheid	  is	  een	  belangrijke	  voorwaarde	  voor	  het	  krijgen	  van	  toegang	  tot	  de	  
kennishuishouding	  van	  collega’s.	  Voorts	  is	  het	  ontstaan	  van	  samenwerkingsrelaties	  een	  
belangrijke	  uitkomst,	  die	  het	  proces	  van	  kenniscreatie	  weer	  verder	  ondersteunt.	  
	  
	  
Waar	  vind	  ik	  meer	  informatie?	  
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