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CONCLUSIES S 

Dee probleemstelling van deze studie, zoals geformuleerd in hoofdstuk 1, luidde: 

WatWat zijn de relaties tussen handelingen van actoren gedurende het ontwerp- en het 
invoeringsprocesinvoeringsproces van een kennissysteem én de sociaal-organisatorische effecten van het 
kennissysteem? kennissysteem? 

OpOp welke manier wordt de wederzijdse aanpassing tussen een kennissysteem en de 
organisatieorganisatie waarin het systeem wordt ingevoerd, bevorderd door samenwerking tussen 
verschillendeverschillende actoren, in het bijzonder tussen de producenten en de gebruikers van het 
systeem? systeem? 

Tenn behoeve van deze studie zijn theorieën en de onderzoeksresultaten van verschillende 
vakgebiedenn met elkaar verbonden tot het analysekader. Juist op basis van een geïntegreerd 
beeld,, waarin samenhang is aangebracht tussen keuzen, effecten en het handelen van 
actoren,, is beantwoording van de probleemstelling mogelijk. Het analysekader is toegepast 
opp drie cases: XCON, XSEL en OpEx. 
Onderzoekk op het gebied van 'technologie, arbeid en organisatie' richt zich veelal hetzij op 
hett in kaart brengen van de effecten van de technologie, hetzij op de constructie van de 
technologie.. Dit leidt er toe dat aan de ene kant uitspraken worden gedaan met een techno-
logischh deterministische tendens: technologie leidt tot positieve en/of negatieve effecten. Er 
wordtt veronachtzaamd dat de uitkomsten het gevolg zijn van een complex interactieproces 
tussenn technologische en organisatorische veranderingen. Aan de andere kant wordt de 
nadrukk gelegd op het proces en wordt technologie beschouwd als een 'sociaal construct': 
technologiee wordt bepaald door keuzen van mensen en is daardoor flexibel en te beïn-
vloeden.. Men verliest uit het oog dat eenmaal gemaakte technologische keuzen een structu-
rerendee werking hebben op volgende technologische en organisatorische keuzen en dat 
technologiee hierdoor een determinerende factor is. Alternatieve technologische of organisa-
torischee oplossingsrichtingen worden belemmerd of zelfs afgesneden. 
Inn dit onderzoek zijn de relaties onderzocht tussen enerzijds de effecten van kennissyste-
menn en anderzijds de technologische en organisatorische keuzen die ten grondslag liggen 
aann deze effecten. Het onderzoek laat gedetailleerd zien dat men niet zonder meer kan spre-
kenn over dé effecten van kennistechnologie. De gevolgen zijn afhankelijk van een groot 
aantall  contextgebonden technologische en organisatorische beslissingen. Deze beslissingen 
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hebbenn weer een structurerende werking op het verloop van het proces. Er is sprake van 
eenn voortdurende wisselwerking tussen handelen en structuur. 
Doorr een procesbenadering te hanteren, wordt inzicht verkregen in deze dynamiek. Twee 
variantenn van een procesbenadering van technologische ontwikkeling sloten nauw aan bij 
dee probleemstelling van dit onderzoek. Het betreft het theoretisch perspectief van 
Orlikowskii  en dat van Leonard-Barton. In het model van Leonard-Barton is er echter te 
weinigg oog voor het handelen van actoren, terwijl in het model van Orlikowski het cycli-
schee karakter van het ontwerp- en invoeringsproces onderbelicht blijft . De wisselwerking 
tussentussen technologische en organisatorische veranderingen als een voortdurend proces wordt 
doorr haar onvoldoende onderkend. Beide modellen zijn aangepast en geïntegreerd waarbij 
dee verbinding is gelegd tussen de wederzijdse beïnvloeding van technologie en organisatie 
enn het tot stand komen hiervan door het handelen van actoren. 
Figuurr 4.6 uit hoofdstuk 4 is hieronder nogmaals weergegeven, aangevuld met theoretische 
conceptenn uit deze studie. Spiegeling van de figuur om de horizontale as laat zien dat struc-
turelee eigenschappen van de technologie en organisatie van invloed zijn op het handelen en 
datt door het handelen deze structurele eigenschappen worden bestendigd of versterkt, ver-
zwaktt of getransformeerd. Beide theoretische uitersten staan weergeven bij de horizontale 
as:: technologie als een 'sociaal construct' en technologie als een 'determinerende factor'. 

'Technology'Technology ^ 
Push'Push' 1 

Demand Demand 
Pull' Pull' 

TechnologieTechnologie als 
sociaalsociaal construct 

InterpretatieveInterpretatieve schema s 
Hulpbronnen Hulpbronnen 

NormatieveNormatieve regels 

TechnologieTechnologie als 
determinerendedeterminerende factor 

ParticipatieParticipatie en\Leerprocessen 

Figuurr  9.1 Wederzijdse beïnvloeding van technologie en organisatie via een structu-
reringsproces s 

262 2 



Dee pijl Iov weerspiegelt de organisatorische veranderingen, de pijl Iltv geeft de technolo-
gischee veranderingen weer. Spiegeling om de verticale as laat zien dat de technologische en 
organisatorischee veranderingen elkaar beïnvloeden. De theoretische uitersten in deze 
dimensiee staan weergegeven bij de verticale as: 'technology push' en 'demand pull'. 

Dee verschillende elementen van Giddens' structureringstheorie, die ten grondslag liggen 
aann de theorie van Orlikowski, zijn opgenomen in dit model om technologische en organi-
satorischee veranderingen op organisatieniveau te begrijpen. De structurele eigenschappen 
vann technologie en organisatie staan bovenin in de figuur. Het niveau van interactie (com-
municatie,, machtsacties en morele sanctionering) vindt plaats in de arena van actoren. 
Interpretatievee schema's, hulpbronnen en normen worden gebruikt in het handelen en 
gevenn de veranderingscycli Iov en Iltv vorm. Deze staan in de figuur weergegeven bij de 
pijlenn Iov en Iltv. Interpretatieve schema's van technische deskundigen geven bijvoorbeeld 
richtingg aan de technologische veranderingen (Iltv) en interpretatieve schema's van het 
managementt van de (gebruikers)organisatie zijn van invloed op de organisatorische veran-
deringen.. Door het inzetten van technologische of organisatorische hulpbronnen wordt het 
process in een bepaalde richting gestuurd. Normen en waarden spelen een belangrijke rol in 
dee legitimering van de (te maken) keuzen. 
Tijdenss het handelen hebben actoren middelen ter beschikking om druk uit te oefenen. 
Structurenn van betekenisgeving, overheersing en legitimering krijgen vorm door partici-
patiee en leerprocessen in de arena van actoren (zie figuur 9.1). Convergentie tussen techno-
logiee en organisatie kan worden begrepen op basis van de overeenstemming tussen structu-
renn van betekenisgeving, overheersing en legitimering bij de betrokken actoren. 

Uitt de procesbeschrijvingen van de cases blijkt dat tal van actoren de voortgang en resulta-
tenn van het proces beïnvloeden door de technologische en organisatorische beslissingen die 
zijj  nemen. De arena van actoren is gedurende het proces aan verandering onderhevig. De 
samenstellingg van de arena van actoren en de wijze waarop de actoren interacteren, hebben 
gevolgenn voor de uitkomsten van het proces. 'Learning by interaction', zoals tussen leden 
vann de gebruikersorganisatie en van de externe producent, tussen kennistechnologen en 
organisatiedeskundigenn en tussen experts en gebruikers, is van invloed op de convergentie 
tussenn technologie en organisatie. 
Gebruikerss zoeken wegen om de technologie vanuit hun optiek in te zetten, en dat is moge-
lij kk op een andere manier dan ontwerpers hebben bedacht en managers hebben beoogd 
(XSEL).. Ook gedurende het gebruik van de technologie worden structuren van betekenis-
geving,, legitimering en overheersing bestendigd of versterkt, verzwakt of getransformeerd. 
Inn deze studie is het ontwerp en de invoering van kennistechnologie geanalyseerd op het 
niveauu van organisaties. De wisselwerking tussen technologie en context kan op verschil-
lendee niveaus worden geanalyseerd. De arena van actoren is dan een andere. Evenzeer is de 
wijzee waarop technologie en context op elkaar inwerken anders van aard. 

Doorr het hanteren van een procesbenadering wordt duidelijk dat ook effecten een dyna-
mischh karakter hebben. Gedurende het ontwikkelen, invoeren en gebruik van een kennis-
systeemm zijn de effecten aan verandering onderhevig. Wel is het mogelijk de effecten op 
eeneen bepaald moment in de tijd te beschrijven. De gevolgen van kennistechnologie zijn 
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geanalyseerdd door sociaal-organisatorische aspecten uit de literatuur op het gebied van 
'technologie,, arbeid en organisatie' te relateren aan verschillende dimensies van kennis. 
Voorr het beoordelen van de gevolgen van kennistechnologie voor de kwaliteit van de 
arbeidd in meer specifieke zin is aangesloten bij de WEBA-methode. De aspecten van de 
kwaliteitt van de arbeid zijn eveneens verbonden met het gebruik, de beschikbaarheid, de 
ontwikkelingg en het beheer van kennis. 
Inn hoofdstuk 4 is het analysekader uiteengezet. Door de case studies is dieper inzicht 
verkregenn in bepaalde aspecten van het model, zoals de wijze waarop structuren van bete-
kenisgevingg en legitimering gestalte krijgen in participatie- en leerprocessen. Ook de sterke 
samenhangg tussen de verschillende elementen van het analysekader komt duidelijk naar 
voren. . 

StructureringsprocessenStructureringsprocessen als verbinding tussen handelen en structuur 
Dee cases laten zien dat de ontwikkeling en invoering van een kennissysteem een complex 
interactieprocess van technologische en organisatorische veranderingscycli is, waarbij de 
samenstellingg van de arena van actoren van cruciaal belang is. Bij de ontwikkeling en 
invoeringg van een kennissysteem zijn vele actoren betrokken die verschillende rollen 
hebben.. De samenstelling van de arena van actoren en de wijze van interactie binnen deze 
arenaa zijn zelf ook gedurende het proces aan verandering onderhevig. Dominante actoren 
oefenenn invloed uit op het formeren van de arena van actoren. 
Dee verschillende actoren in de arena agenderen technologische en organisatorische proble-
menn en beïnvloeden de oplossingsrichting. De actoren hebben ongelijke toegang tot 
machtsbronnenn en hanteren verschillende normen en interpretatieve schema's. Dit is van 
invloedd op hun keuzen en hierdoor geven zij richting aan de veranderingscycli. Structuren 
vann betekenisgeving, legitimering en overheersing spelen zo een belangrijke rol in de con-
vergentiee tussen technologie en organisatie. 
Viaa participatie- en leerprocessen krijgen structuren van legitimering en betekenisgeving 
vorm.. De betrokken actoren beschikken over verschillende typen deskundigheid. De mate 
waaropp zij elkaar leren verstaan heeft invloed op de convergentie tussen technologie en 
organisatie.. Voor participatie van gebruikers betekent dit dat ook zij op hoofdlijnen inzicht 
moetenn hebben in het technologische en organisatorische veranderingsproces. 
Indienn kennistechnologie voor de gebruikersorganisatie een innovatie betreft en het ontwik-
keiprojectt wordt geïnitieerd en aangejaagd door een 'champion', dan oefent deze leiders-
figuurr grote invloed uit op de structuren van betekenisgeving, legitimering en overheersing, 
waarbijj  indien nodig dwars tegen de gevestigde structuren wordt ingegaan. 
Kennistechnologiee heeft een structurerende werking: via de technologie worden structuren 
vann betekenisgeving, overheersing en legitimering afgedwongen. Met name de kennisana-
lysee heeft een grote invloed op de structuur van betekenisgeving en is daarmee van invloed 
opp de sociale structuur van de organisatie. 

Onderzoekk naar 'succes en falen' van automatiseringsprojecten is meestal gebaseerd op een 
statischee analyse van succes- en faalfactoren. In dit onderzoek is gekozen voor een proces-
benadering.. Het onderzoek laat zien dat het niet zozeer gaat om de aanwezigheid van 
bepaaldee factoren, maar om de contingente rol die deze factoren in het proces spelen. De 
succesfactorr 'voldoende experts beschikbaar voor de kennisanalyse' dient hier ter illustra-
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tie.. Deze succesfactor blijkt al gauw een faalfactor te zijn, indien bijvoorbeeld de structuur 
vann betekenisgeving van deze experts niet strookt met die van de opdrachtgevers of ont-
werpers.. In een participatie- of leerproces kan deze 'mismatch' worden opgelost. De 
expertss kunnen zich laten overtuigen van de mogelijkheid, het nut of de noodzaak van het 
kennissysteemm (structuur van betekenisgeving en legitimering). Het management en de 
kennistechnologenn kunnen zich laten overtuigen om andere keuzen te maken ten aanzien 
vann de functionaliteit van het kennissysteem en de keuze van het toepassingsdomein. Ook 
kann het management op zoek gaan naar experts met een meer positieve instelling om deel 
tee nemen in het ontwerpproces (de samenstelling van de arena van actoren verandert). Het 
managementt kan ook besluiten van het project af te zien. Of de uitkomst wordt geïnter-
preteerdd als 'succes of falen' van het project, is afhankelijk van structuren van betekenis-
gevingg en legitimering. 
Uitt de cases blijkt dat acceptatie van kennistechnologie een uitkomst is van een verande-
ringsproces.. Een statisch gebruik van kritieke succesfactoren is niet adequaat, omdat de 
dynamiekk van het proces het succes en falen in sterke mate bepaalt. 

ConvergentieConvergentie tussen technologie en organisatie 
Dee mate van succes van een innovatie hangt af van de 'match' tussen technologie en orga-
nisatie.. Voor het oplpssen van een 'mismatch' is het vaak mogelijk een technologische dan 
well  een organisatorische oplossingsrichting in te slaan. De technologie wordt aangepast aan 
dee organisatie, de organisatie voegt zich naar de technologie of er is sprake van een weder-
zijdsee aanpassing tussen technologie en organisatie. 
Ookk binnen een technologische oplossingsrichting kan sprake zijn van een 'mismatch', 
zoalss tussen de innovatie en de technologische ondersteuningsstructuur. Binnen organisa-
torischee oplossingsrichtingen komen ook 'mismatches' voor, vooral wanneer de 'perfor-
mancee criteria' van verschillende actoren niet overeenkomen. 
Hett analysekader laat zien dat technologische keuzen sterk samenhangen met organisato-
rischee keuzen. Kennistechnologie is nauw verweven geraakt met primaire processen en het 
toepassenn van kennistechnologie is van strategisch belang geworden. Het invoeren van 
kennistechnologiee is hiermee een vraagstuk voor het management geworden. 
Hett verloop van het proces is afhankelijk van 'commitment' van het management en het 
middenmanagement.. Het middenmanagement kan veranderingsprocessen belemmeren of 
zelfss tegenhouden, bijvoorbeeld door onvoldoende medewerking te verlenen aan technolo-
gischee en organisatorische ondersteuningsstructuren bij een beoogde innovatie. Het succes 
vann een innovatie is mede afhankelijk van de technologische en organisatorische ondersteu-
ningsstructuur.. Voor gebruikers is dit onderscheid in de praktijk niet altijd zichtbaar. 
Managerss die verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur waarop een kennissysteem 
draait,, beïnvloeden de invoering van een kennissysteem. Ook in het onderhoud van deze 
'deliveryy structures' dient te worden voorzien. 

Zoalss ervaring in de software engineering en kennistechnologie heeft geleerd, is de ontwik-
kelingg van een kennissysteem een iteratief proces, dat vaak risicogedreven wordt benaderd. 
Iteratieff  omdat het mogelijk moet zijn eerdere ontwerpkeuzen aan te passen. Risico-
gedrevenn omdat het veranderingsproces veelal omvangrijk en complex is. Uit de cases 
komtt naar voren dat het ontwerpproces van kennissystemen een cyclisch karakter heeft. 
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Mett name de domeinafbakening bij kennistechnologie is minder vastomlijnd dan bij con-
ventionelee informatietechnologie, waardoor kennisanalyse-activiteiten herhaaldelijk 
wordenn uitgevoerd. Ook participatie van gebruikers leidt ertoe dat eerdere ontwerpkeuzen 
wordenn bijgesteld. Het blijkt dat risico's geen statisch gegeven zijn. Risico's geven 
'mismatches'' in het ontwikkel- en invoeringsproces aan en zijn niet alleen technologisch, 
maarr ook organisatorisch van aard. 

Bijj  het ontwikkelen en invoeren van een kennissysteem is zowel technologische als organi-
satorischee deskundigheid vereist. Bij verschillende keuzen is een verschillend type deskun-
digheidd vereist. Zo blijkt er grote behoefte te bestaan aan organisatorische deskundigheid 
bijj  de probleemanalyse, bij de invoering van het kennissysteem en bij het inschatten van 
mogelijkee sociaal-organisatorische implicaties van ontwerpkeuzen. 
Binnenn een technologische oplossingsrichting (het ontwerpen van een kennissysteem) kan 
wordenn gekozen tussen een beheersende of ondersteunende oplossing. Kennistechnologie 
kann worden ingezet als 'automating technology', ter beheersing van kennisintensieve 
arbeid.. Kennisintensieve processen worden gestandaardiseerd, de kennis wordt aan de 
medewerkerss onttrokken en vervolgens afgeschermd. Of kennistechnologie wordt onder-
steunendd ingezet als 'informating technology' ter verrijking van werkprocessen door het 
vergrotenn van inzicht in de kennisintensieve processen en het ondersteunen van leermoge-
lijkheden.. In de cases blijkt te zijn gekozen voor de beheersvariant. Uitlegschermen zijn 
bijvoorbeeldd nauwelijks ontwikkeld en werden als sluitpost van het ontwikkelwerk gezien. 

Kennistechnologiee kan enerzijds een kennismanagementprobleem oplossen, bijvoorbeeld 
hethet gebrek aan kwantitatieve beschikbaarheid van kennis (XCON) of het gebrek aan uni-
formee toepassing van kennis (OpEx) oplossen, maar introduceert anderzijds nieuwe kennis-
managementproblemen,, zoals het ontstaan van een kloof tussen kennisbeheer en kennis-
gebruikk in de praktijk. Hierdoor kan opnieuw een 'mismatch' ontstaan tussen het kennis-
systeemm en de organisatie. 
Bijj  kennistechnologie is onderhoud cruciaal. Een kennissysteem verliest zijn waarde als de 
daarinn belichaamde kennis niet meer actueel is. Als de onderhoudstructuur niet stevig in de 
organisatiee is ingebed, bestaat de kans dat het kennissysteem geen lang leven beschoren is. 

Ookk binnen een technologische oplossingsrichting kan sprake zijn van een 'match' of 'mis-
match'.. Om de slaagkans voor een succesvolle invoering van een kennissysteem te vergro-
ten,, kan men ervoor kiezen de afhankelijkheid van andere toepassingen zo klein mogelijk 
tee houden. Maar juist een gebrek aan integratie van kennistechnologie en informatietechno-
logiee heeft de diffusie van kennistechnologie vertraagd. Uit de cases blijkt duidelijk de 
meerwaardee van de integratie van kennistechnologie en informatietechnologie. De integra-
tiee leidt tot een verhoging van de efficiëntie (OpEx). Door integratie wordt de output van 
hethet kennissysteem verwerkt in documenten die breed in de organisatie worden verspreid en 
gebruiktt (XCON). In de cases werd het ontwikkelen van een kennissysteem nog gezien als 
eenn apart traject. De kennisoutput van het systeem wordt verwerkt in de conventionele 
automatisering. . 
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EffectenEffecten van kennissystemen 
Kennissystemenn brengen lacunes in kennis en redeneerprocessen bij functiebekleders aan 
hett licht en corrigeren hiervoor. Functiebekleders blijken niet altijd over het benodigde 
kennisniveauu te beschikken. Kennissystemen kunnen deze kennis ter ondersteuning aan-
bieden,, waardoor de aansluiting tussen de functiebekleder en de functie wellicht juist beter 
inn evenwicht wordt gebracht (OpEx). Terwijl de centrale beheersing over de kennis toe-
neemt,, betekent dit niet dat kennisintensieve taken geheel uit het werk worden geëlimi-
neerd.. De autonomie in het werk neemt af, terwijl gebruikers nog wel zelf kennisintensieve 
takenn uitvoeren. 
Indienn de voor het ontwikkelen van een kennissysteem benodigde experts niet zelf de toe-
komstigee gebruikers zijn van het systeem, werken deze experts mee aan het gedeeltelijk 
overbodigg maken van hun eigen functie. Na invoering van het kennissysteem nemen de 
ondersteunendee en controlerende taken van de experts af. Deze taken worden door het 
kennissysteemm overgenomen. 

Mett kennistechnologie kan kennis decentraal beschikbaar worden gesteld, terwijl het 
centraall  wordt beheerd. De grotere beschikbaarheid van kennis door de invoering van een 
kennissysteemm leidt tot een afname van communicatie. Communicatie in het werk is van 
belangg voor het distribueren van kennis en voor het ontwikkelen van kennis. Invoering van 
eenn kennissysteem heeft gevolgen voor de verspreiding van kennis in de organisatie en voor 
hett op peil houden van kennis op individueel en organisatieniveau. Door een kennissysteem 
nemenn niet alleen communicatiemogelijkheden af, maar nemen ook leermogelijkheden in 
hett werk af. Zowel communicatie- als leermogelijkheden zijn van invloed op de kwaliteit 
vann arbeid. 
Doorr een kennissysteem neemt het toepassen van kennis door de gebruiker af, terwijl de 
kenniss die nodig is om hetzelfde kennissysteem te onderhouden toeneemt (XCON). Dit resul-
teertt in een spanning tussen kennisgebruik en kennisontwikkeling. 
Terwijll  het gebruik van kennis afneemt, moeten gebruikers wel in staat zijn de beslissing van 
hett kennissysteem te begrijpen en deze kunnen toelichten aan een klant (OpEx). Dit resulteert 
inn een spanning tussen het gebruik van kennis en communicatie over de kennis. 
Eenn kennissysteem beïnvloedt de structuur van betekenisgeving. Dit uit zich in de onder-
lingee communicatie. Leden van de organisatie hanteren het vocabulaire zoals verankerd in 
hett kennissysteem. 
Vanuitt het perspectief van kwaliteit van de arbeid is het van belang sociaal-organisato-
rischee aspecten, met name ten aanzien van de kwaliteit van de arbeid, als ontwerpparameter 
meee te nemen in het ontwikkel- en invoeringsproces van een kennissysteem. Verande-
ringenn in taakinhoud, kwalificaties, communicatie, autonomie en leermogelijkheden dienen 
hierbijj  in het bijzonder aandacht te krijgen. 

InnovatieInnovatie en diffusie van kennistechnologie 
Hett ontwikkelen van een kennissysteem vereist nauwe samenwerking tussen de externe 
producentt en de gebruikersorganisatie, met mogelijkheden tot wederzijds leren. Er is 
sprakee van een 'leading edge consumer'-relatie tussen de externe producent en de gebrui-
kersorganisatie,, omdat voor het ontwikkelen van een kennissysteem kennis van experts 
onontbeerlijkk is. Door deze interactie tussen de externe producent van kennistechnologie en 
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dee gebruikersorganisatie neemt de 'need determinateness' toe. Door het ontwikkelproces 
vann een kennissysteem neemt het inzicht in de (problemen van de) organisatie toe. 
Wanneerr kennistechnologie voor het eerst wordt toegepast, is de aanwezigheid van een 
'champion'' cruciaal. Dit geldt niet voor organisaties waar kennistechnologie een stevige 
basiss heeft verworven. 
Dee integratie tussen kennistechnologie en informatietechnologie is een belangrijke voor-
waardee voor de diffusie van kennistechnologie. Waar in de beginperiode van kennistechno-
logiee kennissystemen in isolement werden ontwikkeld, is de integrale benadering van 
kennis-- en informatietechnologie steeds sterker geworden. 

Dee diffusie van kennistechnologie heeft een langzame start gekend. Op basis van innovatie-
enn diffusietheorieën zijn verklaringen aangedragen voor deze trage, doch gestaag voort-
gaandee verspreiding van kennistechnologie. Het 'product' kennistechnologie heeft een 
aantall  eigenschappen die het onderscheidt van conventionele informatietechnologie. Een 
conceptt voor een bepaald type kennissysteem is kopieerbaar, de systemen zelf doorgaans 
niet.. De kennis in een kennissysteem moet voortdurend 'up to date' zijn, terwijl kennis 
vaakk snel veroudert. Bij het ontwikkelen van een kennissysteem dient te worden geïnves-
teerdd in een hechte producenten-gebruikersrelatie. Dit alles maakt het ontwikkelen van een 
kennissysteemm een dure aangelegenheid, in het bijzonder geldt dit voor de kennisanalyse. 
Inn het kennistechnologisch onderzoek wordt daarom veel aandacht besteed aan mogelijk-
hedenn tot hergebruik van kennis. Ten slotte is de omschakeling naar een 'kennisgerichte' 
organisatiee voor veel organisaties een langdurig proces. 
Ditt onderzoek heeft laten zien dat invoering van kennistechnologie ingrijpt op tal van 
organisatorischee processen. Een kennissysteem heeft grote invloed op de dagelijkse taak-
uitvoeringg van de medewerkers die het kennissysteem gebruiken. Hier heeft het kennis-
systeemm gevolgen voor kwalificaties en autonomie en voor de communicatie- en leermoge-
lijkhedenn in het werk. Voor de organisatie als geheel heeft het gevolgen voor de kennis-
huishouding,, voor communicatieprocessen en voor leerprocessen. Kennistechnologie kan 
ookk worden ingezet bij het her inrichten van de organisatie. Het managen van kennis in een 
organisatiee vereist een integrale aanpak, waarbij zowel technologische als organisatorische 
oplossingsrichtingenn in ogenschouw dienen te worden genomen. 
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