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Is kennismanagement voorbij?

John Mackenzie Owen

Inleiding

Een hype is een idee die zowel eenvoudig - en dus praktisch toepasbaar - is als complex - en dus telkens
nieuwe vragen oproept. Het is een concept dat ongemerkt ontstaat, omdat het ’in de lucht hangt’,
maar ook geconstrueerd en gecultiveerd wordt. Aan zulke kenmerken voldoet kennismanagement, en
kennismanagement is dus een hype. Dat blijkt ook wel uit een ander kenmerk: hypes waaien over, en
dat lijkt met kennismanagement ook het geval te zijn.

Nu zijn we aan management-hypes wel gewend. Maar is de waarde van kennis ook aan mode
onderhevig? De waarde van kennis ligt niet vast, maar wordt bepaald door de manier waarop mensen
kennis gebruiken in relatie tot hun doelstellingen. Laten we, om het eenvoudig te houden, ons
beperken tot die kennis die in de vorm van informatie tot ons komt c.q. beschikbaar is. Volgens de
gangbare opvattingen is ’informatiegedrag’ een rationeel proces, dat wil zeggen gericht op rationele
besluitvorming en het behalen van rationele doelstellingen. In dat kader moeten we ook de toepassing
van ICT met betrekking tot kennisbronnen zien. Deze toepassingen zijn in het algemeen gebaseerd op
de gedachte dat mensen voor hun werk kennis nodig hebben, die kennis ook willen bezitten, en dat ze
beschikbare kennis optimaal zullen inzetten.

Is dat ook waar? Daar is al heel lang het nodige over bekend, zeker als het om managers gaat,
en die vraag kunnen we beslist niet volmondig met ’ja’ beantwoorden. Besluitvorming blijkt hele-
maal niet zo’n rationeel proces te zijn, en de manier waarop mensen met kennis omgaan blijkt zich
vaak aan de wetten van de logica te onttrekken. Daarom is de waarde die aan informatie en kennis
ontleend wordt, in veel gevallen twijfelachtig. Dat geldt ook voor investeringen in informatie- en
kennissystemen die op de veronderstelling van rationeel informatiegedrag gebaseerd zijn.

Waarom gebruiken organisaties informatie? Daft en Lengel (1986) gaven hier het volgende antwo-
ord op. Organisaties moet kunnen omgaan met onzekerheid, en onzekerheid kan gedefinieerd worden
als een ’gebrek aan informatie’, of ’niet weten wat er zal gebeuren en wat je moet doen’. Het is
niet per definitie zo dat je met kennis meer kunt, maar dat je er meer zekerheid aan kunt ontlenen.
Helaas zorgt kennis ook voor een nieuw probleem. Omdat kennis in onze complexe wereld meestal
niet eenduidig is, moet men kiezen welke kennis correct en relevant is. Maar dat is weer een nieuwe
vorm van onzekerheid. Men kan daartoe wel meer kennis vergaren, maar daarmee wordt het probleem
niet opgelost, en meestal zelfs vergroot. Om aan dit probleem te ontsnappen, moet men informatie
ofwel negeren, ofwel filteren volgens vooraf bestaande (en dus niet op de nieuwe kennis gebaseerde)
inzichten. Om aan de norm van rationeel gedrag te voldoen, moet men ondertussen wel de schijn
ophouden van volledig en objectief geïnformeerd zijn.

De rol van informatie is dubbelzinnig en paradoxicaal. Aan de ene kant helpt informatie om
onzekerheid te reduceren en tussen alternatieve opties te kiezen. Aan de andere kant raken we
overgeïnformeerd, en worden we geconfronteerd met teveel mogelijke interpretaties van de werke-
lijkheid. Informatie leidt zo alleen maar tot meer onzekerheid en frustreert daardoor rationeel gedrag.
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Een formalistisch/technocratische aanpak van kennismanagement lost dan weinig op, anders dan dat
het de schijn ophoudt van een rationeel model waar mensen graag in blijven geloven.

Hoe gedragen mensen zich eigenlijk in deze paradoxale situatie? William Cats-Baril (1990) heeft,
in de tijd dat hij bij INSEAD werkte, hierover interessante opmerkingen gemaakt. Hij onderscheidt
twee manieren waarop organisaties met informatie omgaan: rationeel en politiek.

Het rationele model

Volgens dit model werken organisaties op basis van de overtuiging dat zij redelijk stabiele waarden en
doelstellingen hebben die openbaar (d.w.z. bij alle betrokkenen bekend) zijn, en die de basis vormen
van de eigen cultuur van de organisatie. Organisatiegedrag is gebaseerd op een rationeel besluitvorm-
ingsproces. Kenniswerkers worden geacht te werken op basis van voldoende en relevante kennis.
Besluiten en keuzes zijn steeds gericht op het bereiken van de organisatiedoelen en zijn gebaseerd op
een rationele analyse van de bestaande situatie, waarbij alternatieven tegen elkaar worden afgewogen.

Dergelijke rationele processen vereisen kennis van de interne organisatieprocessen en - zeker
op strategisch niveau - van de externe omgeving. De hoeveelheid interne en externe informatie
neemt voortdurend toe - daar zijn ondersteunende functies en de informatie-infrastructuur namelijk op
gericht. Aangezien het informatieverwerkend vermogen van de kenniswerker relatief constant is, moet
voortdurend worden geïnvesteerd in systemen die mensen moeten beschermen tegen de informatie-
overvloed die op zich weer mede het gevolg is van investeringen in informatie- en kennissystemen.

Binnen dit model gaat men ervan uit dat kennisbronnen in principe de werkelijkheid objectief
weergeven. Betrouwbaarheid, volledigheid en tijdigheid worden gezien als wenselijk en ook in vol-
doende mate haalbaar. Dat moet ook wel, want goed werk hang af van de juiste kennis, daarin ligt
juist de waarde van kennis en kennismanagement voor de organisatie besloten.

Het politieke model

Men kan er ook anders tegenaan kijken. Volgens het politieke model wordt organisatiegedrag bepaald
door voortdurend wisselende coalities die het functioneren van de organisatie beïnvloeden. Dat houdt
in dat ook waarden en doelen onderhevig zijn aan verandering en interpretatieverschillen. Met an-
dere woorden: binnen de organisatie zijn er verschillende, vaak conflicterende opvattingen over doel-
stellingen, waarden en gedrag. Deze opvattingen worden doorgaans niet geëxpliciteerd: ze blijven
ondergronds, maar beïnvloeden natuurlijk wel het gedrag van individuele medewerkers en groepen.

Binnen dit model fungeren leidinggevenden als zingevers. Ze proberen hun eigen werkelijkheid
vorm te geven en aan de organisatie op te dringen. Ze vormen het venster waardoor de organisatie
naar zichzelf en naar buiten kijkt. Mensen die in de organisatie werken, worden verondersteld de
opvattingen van hun leidinggevenden te delen, maar doen dat natuurlijk niet altijd vanzelf.

Het spanningsveld tussen iemands eigen opvattingen en die van de organisatie (zoals voorge-
spiegeld in woord en daad door de leiding) creëert een organisatorische dynamiek die politiek en
niet-rationeel van aard is. Besluitvorming is op zich een politiek proces. Beslissers handelen niet
rationeel, zij rationaliseren.

Informatie vormt daarbij geen objectieve weergave van de werkelijkheid. Integendeel: informatie
schept en definieert wat als ’werkelijkheid’ door de organisatie wordt aangenomen. De waarde van
informatie wordt in dit model bepaald door de mate waarin die een gewenste werkelijkheid aan de
organisatie voorspiegelt.
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Irrationeel informatiegedrag

Dat mensen lang niet altijd op een rationele manier met informatie omgaan, is bekend uit klassieke
studies van onder meer Feldman en March (1981). Daaruit blijkt dat mensen die informatie nodig
hebben voor activiteiten als besluitvorming, zich vaak niet gedragen volgens het gangbare verwacht-
ingspatroon.

Veel mensen nemen nauwelijks de moeite om voldoende van een onderwerp te weten te komen. Ze
verzamelen de verkeerde informatie of ontkennen zelfs het probleem. Ze nemen de eerste oplossing
die ze tegenkomen zonder alternatieven te onderzoeken (Cats-Baril & Thompson, 1997). Managers
vragen om veel informatie en krijgen nog veel meer. Maar een duidelijke relatie tussen die informatie
en hun besluiten is er vaak niet. Ze besteden vaak veel tijd aan informatie die aantoonbaar niet relevant
is. Ze verzamelen informatie zonder die te gebruiken. Ze handelen eerst, en verzamelen vervolgens
informatie om dat handelen te ’onderbouwen’. Zulk gedrag is zo in strijd met de theorie van rationeel
gedrag dat het woord ’irrationeel’ op zijn plaats is.

Feldman en March geven voor zulk irrationeel gedrag een aantal verklaringen. Hiertoe behoren:

• Het delegeren van informatieverzameling en kennisverwerving aan ’professionals’ die - be-
grijpelijkerwijze - dan ook aan de slag gaan. Hoe meer informatie en kennis ze weten te verza-
melen. des te belangrijker zijn ze. Gebruikers nemen aan dat hoe meer informatie er wordt
geleverd, hoe belangrijker die zal zijn. Informatievoorziening wordt zo een autonoom proces
dat vaak geen enkel verband meer heeft met de daadwerkelijke behoefte.

• Mensen neigen ertoe hun persoonlijk risico te minimaliseren. De straf die staat op het niet-
geïnformeerd zijn is in onze samenleving aanzienlijk hoger dan de straf die staat op het over-
geïnformeerd zijn.

• Informatie wordt vaak verzameld ’voor het geval dat’, om kennis beschikbaar te hebben op het
moment dat die wellicht bruikbaar zou kunnen zijn. Irrelevante kennis is de prijs die daarvoor
betaald moet worden.

• Kennis vervult een symbolische functie die gerelateerd is aan de klassieke, rationele waarden
van onze organisatiecultuur. We geloven dat meer kennis tot betere prestaties leidt, en dat
mensen die over de juiste kennis beschikken het beste werk leveren. Zulke waarden kan men
’symboliseren’, dat wil zeggen dat iemand andere mensen van zijn kwaliteiten kan overtuigen
door voor zichzelf een ’kennisintensieve’ omgeving te creëren die voor anderen zo zichtbaar
mogelijk is. Dat kan door veel paperassen om zich heen te verzamelen, veelvuldig informatie
op te zoeken met de pc, of veel naar cursussen, workshops en seminars te gaan. Managers doen
dat door te investeren in ICT.

Veel managers en kenniswerkers benadrukken het belang van informatie en kennis. Ze investeren tijd
en geld in hun informatie-infrastructuur. Als dit tot gewenste resultaten leidt, is dit rationeel gedrag.
Maar vaak is dit maar de vraag. Het kan ook een manier zijn om de eigen positie te legitimeren.
Als het moeilijk is om de effectiviteit van je werk te meten en daarmee het belang van je positie
en functioneren aan te tonen, neemt het belang van waarneembare kenmerken van informatiegedrag
toe. Feldman en March beredeneren dat irrationeel informatiegedrag daarom vooral voorkomt in
organisaties waarin mensen meer in de waarde van kennis geloven dan dat ze die kunnen aantonen,
waar de beslissingscriteria vaag zijn, prestatiebeoordeling moeilijk of zwak ontwikkeld is, en waar de
organisatiecultuur meer politiek en ideologisch is dan rationeel en zakelijk.
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Cats-Baril verklaart dit soort irrationeel gedrag in feite simpeler en indringender. Hij impliceert
dat het voortvloeit uit een basismodel op grond waarvan veel organisaties functioneren. In feit is
irrationeel informatiegedrag veelal de beste manier om individuele doelstellingen te bereiken en per-
soonlijke visies aan je omgeving op te leggen.

Voorbij kennismanagement

Het is voor dit betoog niet relevant of het rationele dan wel het politieke model de voorkeur verdient
c.q. de beste beschrijving vormt van de werkelijkheid. Feit is wel dat veel organisaties waarvan
men denkt en wil dat die op rationele wijze hun doelen nastreven, verrassend veel kenmerken van
het politieke model vertonen. Kennismanagement lijkt daarom veelal de onderliggende doelstelling
te hebben om de organisatie rationeler te laten functioneren, en irrationeel en ’politiek’ gedrag te
verminderen. Kan dat ook? Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat een technocratische aanpak van
kennismanagement, met inzet van formele procedures en systemen, weinig zal kunnen bijdragen. De
vaak als teleurstellend ervaren resultaten van de eerste fase van kennismanagement illustreren dat. De
reden daarvoor is wellicht dat er bij zulke oplossingen onvoldoende rekening wordt gehouden met
sociale en psychologische factoren, en met name met de niet-rationele en politieke aspecten die men
juist wenst te bestrijden. Hier wreekt zich al snel een te technische oriëntatie en een gebrek aan ’social
informatics’ (Kling, 1999). Dat is bij veel ICT-toepassingen al een probleem, maar het is te meer het
geval als het gaat om kenniswerk. In tegenstelling tot bijvoorbeeld administratief werk speelt bij
kenniswerk immers een veelheid aan cognitieve, sociale en psychologische factoren een rol.

Een manier om uit deze impasse te komen, en ook om kennismanagement te verrijken en nieuw
leven in te blazen, lijkt vooral gelegen te zijn in een verschuiving van het individuele naar het collec-
tieve. Op een eenvoudig niveau wordt dit bereikt door te kijken naar die plekken binnen organisaties
c.q. werkprocessen waar kennis individueel wordt verwerkt (bijvoorbeeld door individuele beleids-
ambtenaren, onderzoekers, consultants of managers), en om te schakelen naar een situatie waarin
veel meer op collectief niveau, d.w.z. in (bij voorkeur wisselende) groepen wordt gewerkt. Niet
alleen helpen de ’checks and balances’ van intervisie om niet-rationele factoren te identificeren, maar
groepssituaties hebben door hun grotere dynamiek ook een grotere kennisrijkdom en probleemoplos-
send vermogen. De gewenste dynamiek kan worden vergroot door groepen niet op homogene functies
of processen te baseren, maar als het ware ’multidisciplinair’ en probleemgericht samen te stellen.

Vanuit het perspectief ’individueel/collectief’ moet vervolgens kritisch gekeken worden naar de
ondersteunende systemen. Veel systemen die bedoeld zijn als ’collectief’ - bijvoorbeeld intranetten
die kennisdeling moeten bevorderen - blijken de gebruiker ervan sterk te isoleren en te bevestigen
in zijn of haar informatiegedrag. Dit kan allerlei ongewenste gevolgen hebben, zoals onvoldoende
uitwisseling van interpretatiekaders, sterk selectieve filtering van informatie, en verstarring van de
kennisbasis als gevolg van een ideologie van hergebruik. Hoe meer je kennis hergebruikt, des te
minder nieuwe kennis zul je ontwikkelen. Op den duur leren mensen dan alleen bestaande kennis te
benutten, en verliezen ze hun vermogen tot kenniscreatie.

Een grondig uitgewerkt visie op kennismanagement waarin veel van deze ideeën zijn verwerkt,
is onlangs gepubliceerd door Huysman en De Wit (2002). Kort samengevat stellen zij tegenover de
aanpak van kennismanagement van de afgelopen jaren een nieuwe visie waarin kennisdelen niet inci-
denteel, ad-hoc en individueel is, maar ingebed en gecollectiveerd binnen de organisatie. Kennisman-
agement vloeit daarbij niet voort uit een (toevallige) belangstelling of behoefte van het management,
maar wordt gezien als conditio sine qua non. Kennis wordt niet gedeeld als de gelegenheid zich voor-
doet, maar vloeit als routinematige activiteit voort uit de manier waarop de organisatie is ingericht.
Kennisdeling is niet meer specifiek aanwijsbaar op een bepaald (meestal operationeel) niveau binnen
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de organisatie, maar betreft de organisatie als geheel. Uiteindelijk gaat het dan niet om de vraag of
individuen over de juiste kennis beschikken, maar om de mate waarin het sociale netwerk van de or-
ganisatie (inclusief externe relaties) in staat is om kennis optimaal te benutten, en om een overgang
van ’collective intelligence’ naar ’intelligent community’ (Lévy, 1995).

Kennismanagement is een interessant terrein dat uit lijkt te monden op nieuwe visies op manage-
ment en organisatiekunde. Dat de term ’kennismanagement’ daarbij uit het zicht en spraakgebruik
lijkt te verdwijnen, is misschien een goed teken. De kennismanagement voorbij zijn we weer een paar
stappen verder gekomen.
(November 2002)

John Mackenzie Owen is hoogleraar informatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam
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