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Abstract 

This project conducted research into knowledge management and knowledge sharing in 
particular at NIC Inkoop Facility. Interviews were held to gain insight into what kinds of 
knowledge needs to be shared. Barriers were found that hinder knowledge sharing. 
Recommendations are given on how to overcome those barriers and what NIC can do to 
create a knowledge sharing culture. 
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Sam en vatting 

Probleemstelling en onderzoeksvragen 
Dit project is uitgevoerd bij NIC BV te Zwolle, bij de business unit NIC Inkoop Facility. NIC 
is een organisatie die actief is op het gebied van inkoopdienstverlening. NIC helpt klanten hun 
inkooporganisatie in te richten, neemt inkooptaken uit handen en geeft onafhankelijk advies 
over wat en bij wie het beste ingekocht kan worden. NIC heeft kennis over producten en 
leveranciers op een groot aantal gebieden, varierend van ICT tot meubilair en van 
groenvoorziening tot schoonmaak. Klanten bevinden zich met name in de collectieve sector: 
rijksoverheid en lagere overheden. 

Kennis is voor NIC van groot belang. NIC biedt diensten aan, diensten die voor een groot deel 
bestaan uit kennis van medewerkers. Sterker gezegd: zonder de kennis van medewerkers zou 
er geen dienst geleverd kunnen worden. Doordat NIC experts heeft op veel verschillende 
deelgebieden, heeft de organisatie problemen als een expert vertrekt of ziek is. Intern 
onderzoek heeft aangetoond <lat 40% van de kennis maar bij een of twee kennishouders 
aanwezig is. Wanneer verder niemand over soortgelijke kennis beschikt, kan het werk niet 
overgenomen worden. Als de kennis niet is vastgelegd of niet is gedeeld met anderen, raakt 
NIC de betreffende kennis dus kwijt. In het ergste geval kan een productgroep zelfs 
wegvallen, terwijl NIC juist totaalaanbieder wil zijn. Het is dus een groot risico <lat kennis 
onvoldoende gedeeld wordt. 

Kennisdeling vindt onvoldoende plaats binnen NIC. Afdelingen werken los van elkaar. Zo 
kunnen verschillende medewerkers bij dezelfde klant aan het werk zijn, zonder <lat zij <lit van 
elkaar weten. Ook doordat afdelingen niet op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden, 
worden kansen gemist. Medewerkers werken alleen voor zichzelf bij een klant, terwijl er 
mogelijkheden kunnen zijn voor andere medewerkers van NIC bij deze klant. Mogelijkheden 
die onvoldoende benut worden. Voor NIC betekent <lit gemiste kansen, omdat bijvoorbeeld 
mogelijke opdrachten niet binnengehaald worden. 

Dit onderzoek richt zich op onvoldoende kennisdeling binnen NIC. De probleemstelling luidt: 

De probleemstelling heeft uiteindelijk geresulteerd in de volgende onderzoeksvragen: 
1. Wat is kennismanagement? 
2. Welke typen kennis zijn specifiek voor inkoop- en inkoopadviesorganisaties? 
3. Welke factoren belemmeren kennisdeling in inkooporganisaties? 
4. Welke kennis kan onderscheiden worden binnen NIC? 
5. Waarom wordt kennis binnen NIC niet gedeeld? 
6. Wat kan NIC doen om kennisdeling te bevorderen? 

Het onderzoek heeft de volgende deliverables: 
• inzicht in wat kennismanagement en (inkoop )kennis inhoudt 
• inzicht in waarom kennis niet gedeeld wordt binnen NIC 
• aanbevelingen voor NIC hoe kennisdeling bevorderd kan worden 
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Methode van onderzoek 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. 
Aan de hand van het eerder uitgevoerd onderzoek, een beschouwing van literatuur en 
orienterende interviews is geprobeerd het probleem en de opdracht scherper te krijgen (zie 
hoofdstuk 2). Een oorzaakgevolg analyse is gedaan om de probleemsituatie inzichtelijk te 
maken. Een terugkoppelingspresentatie is gehouden om de resultaten van de orienterende fase 
terug te koppelen en te bespreken. Uitk.omst van deze fase is een probleemdefinitie en een 
definitieve opdrachtformulering. Een theoretische verkenning is gedaan naar inkoopkennis, 
kennismanagement en het delen van kennis (zie hoofdstuk 3). Er is geprobeerd wordt een 
antwoord te vinden op de vraag wat kennisdeling in de weg staat. Na de theoretische 
verkenning is het onderzoek opgezet om de huidige situatie in kaart te brengen (zie hoofdstuk 
4). Middels literatuur en gesprekken met medewerkers is geprobeerd vast te stellen wat de 
belangrijkste typen kennis zijn die NIC nodig heeft voor het kunnen beantwoorden van de 
klantvraag (zie hoofdstuk 5). Er is vervolgens een onderscheid gemaakt tussen 
inkoopadviseurs en consultants. Er wordt bekeken of er knelpunten zijn voor zowel 
inkoopadviseurs en consultants, en of er problemen zijn tussen deze twee groepen (zie 
hoofdstuk 6 voor inkoopadviseurs en hoofdstuk 7 voor consultants). Vanuit de drempels tot 
kennisdeling die gevonden zijn in de literatuur, is bekeken welke drempels kennisdeling bij 
NIC het meest in de weg staan (zie hoofdstuk 8). Aan de hand van de belangrijkste drempels 
zijn aanbevelingen gedaan (zie hoofdstuk 9). Gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek 
is het mogelijk een antwoord te geven op de onderzoeksvragen. Hieronder worden de 
antwoorden op de onderzoeksvragen samengevat. 

Antwoord op de onderzoeksvragen 
1. Wat is kennismanagement? 
Een beschouwing van de literatuur levert de volgende definitie van kennismanagement op: het 
managen van de operationele processen in de kenniswaardeketen om het plezier te verhogen 
in en een optimaal rendement op de productiefactor kennis te realiseren (Weggeman, 2000). 
De kenniswaardeketen bestaat daarbij uit een set operationele activiteiten: vaststellen van de 
benodigde kennis, gegeven de strategie van de organisatie; inventariseren van de beschikbare 
kennis (knowledge-in-use), kennis ontwikkelen, kennis delen, kennis toepassen en kennis 
evalueren. De kenniswaardeketen dient gezien te worden als een fragment van een 
kenniscreatie en -exploitatie spiraal die in de tijd doorlopen wordt en bestaat uit een 
aaneenschakeling van in opbouw identieke kenniswaardeketens (Weggeman, 1997). Dit houdt 
in dat ontwikkelde kennis eerst moet worden gedeeld, vervolgens worden toegepast en 
tenslotte geevalueerd en dan begint het proces weer opnieuw: nieuwe kennis wordt 
ontwikkeld, gedeeld, toegepast en geevalueerd, etc. 

FIGUUR 0.1 KENNISW AARDEKETEN {BRON: WEGGEMAN, 2000) 

Kennismanagement kan gezien worden als het aansturen van de processen kennis 
ontwikkelen, kennis delen, kennis toepassen en kennis evalueren. 
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2. Welke typen kennis zijn specifiek voor inkoop- en inkoopadviesorganisaties? 
In de theoretische verkenning wordt duidelijk dat voor inkooporganisaties er zes typen kennis 
zijn te onderscheiden (zie tabel 0.1). Deze typen kennis worden kennisdomeinen genoemd. 
Hieronder worden de kennisdomeinen kort beschreven. 

T ABEL 0.1 KENNIS DOMEINEN (BRON: BOUWMANS, 2002) 

Organisatie 
Inkoopvak 
Leveranciersmarkten 
Leverancier 
Klant 
Product 

Bouwmans (2002) definieert zes kennisdomeinen: 
Organisatie: Voor elke professional is bet van belang om kennis te hebben over de 
organisatie waar zij in werken (Bertrams, 1999). Inkopers moeten bijvoorbeeld weten welke 
doelstellingen de organisatie nastreeft en hoe deze doelstellingen bun werk bei"nvloeden. 
lnkoopvak: Inkopers hebben kennis nodig van belangrijke concepten en theorieen die nodig 
zijn om doelstellingen te realiseren. 
Leveranciersmarkten: kennis van de werking en de dynamiek in de betreffende 
leveranciersmarkt en de spelers hierin. 
Leverancier: Van inkopers wordt verwacht dat ze bet meeste weten over leveranciers 
(Cavinato et al, 2002). 
Product: kennis van de aangeboden producten door leveranciers en de gevraagde producten 
door de klant. 
Klant: Inkopers moeten in staat zijn de klant te identificeren en weten wat de klant nodig 
heeft en verwacht. 

3. Welkefactoren belemmeren kennisdeling in inkooporganisaties? 
Er blijken 5 organisatie-ontwerpvariabelen (zie figuur 0.2) te zijn die van invloed zijn op de 
eerder genoemde kennisprocessen. Dit onderzoek is met name gericht op bet kennisproces 
"kennis delen". Het succes van kennismanagement wordt bepaald door in hoeverre managers 
in staat zijn vijf organisatie ontwerp variabelen (strategie, structuur, cultuur, systemen en 
personeel) te managen om drempels te verwijderen die medewerkers ervaren bij bet 
ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. Het effectief en efficient gebruiken van de 
kennisprocessen zou moeten bijdragen aan de prestatie van de organisatie. 

VI 



Tu/ e technisc;h e u nlYll"'Ntei t a:in dhown 

p,~"'·· ·;·. ·,?'".•1 
" i 
~:~,~~ . ~ -~, ----~~-,d 

FIGUUR 0.2 CONCEPTIJEEL MODEL 

De factoren die van invloed zijn op de kennisprocessen: strategie, structuur, cultuur, 
systemen en personeel worden uitvoerig beschreven in de kennismanagement literatuur. De 
aangegeven barrieres kunnen echter ook voortkomen uit de genoemde factoren. 

4. Welke kennis kan onderscheiden worden binnen NIC? 
Interviews binnen NIC hebben geleid tot een andere indeling als hierboven is genoemd. Zo is 
het domein "inkoopvak" vervangen door het domein "inkoopadviesproces". Inkoopadviseurs 
en consultants hebben naast kennis over het inkoopvak, namelijk ook een aantal 
adviesvaardigheden nodig, die in dit domein aan de orde zullen komen. De kennisitems van 
het domein "inkoopvak" zijn onderdeel geworden van het domein "inkoopadviesproces". 
"Leveranciersmarkten" is opgenomen in het domein "leverancier", er is geen noodzaak deze 
twee gebieden gescheiden te houden. De vier kennisdomeinen zijn dan: inkoopadviesproces, 
klanten, leveranciers en producten. Per kennisdomein zijn een aantal kennisitems benoemd. 
Zie hiervoor hoofdstuk 5. 
De indeling in kennisdomeinen ziet er als volgt uit: 

~ ' •~'"'"'lt~ 

~.,,, ,,,,,_ i.~ll 

FIGUUR 0.3 INDELING KENNISDOMEINEN 

5. Waarom wordt kennis binnen NIC niet gedeeld? 
Onderzoek naar de werkzaamheden van inkoopadviseurs en consultants heeft geresulteerd in 
een aantal drempels tot kennisdeling die als belangrijk binnen NIC worden ervaren. 
De drempel "er is geen incentive om kennis te delen" wordt als belangrijkste drempel 
benoemd in een groepsdiscussie. Het werken op basis van een zo hoog mogelijk percentage 
declarabele uren heeft tot gevolg dat werkzaamheden waarvoor niet gedeclareerd kan worden, 
niet worden uitgevoerd. Er wordt niet gestuurd op kennisdeling, men wordt er niet voor 
beloond, er is dus geen incentive en daarom gebeurt het nauwelijks. 
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wordt beschouwd. Deze kennis kan nauwelijks vastgelegd worden, maar vooral gedeeld 
worden door interactie met andere personen. En <lat is nu iets wat bijna niet nodig is in de 
werkzaamheden, er wordt veelal autonoom gewerkt. 
De drempel "Systemen zijn niet aanwezig of niet gebruiksvriendelijk". Er is wel een systeem 
voor klantinformatie, maar deze wordt onvoldoende gebruikt. Dit kan komen doordat het nut 
niet geheel duidelijk is, omdat men geen tijd heeft om gegevens in te voeren, of omdat men 
het niet belangrijk vindt om te doen. Deze drempel hangt samen met drempel drie. Als het 
systeem erg nuttig zou zijn, zouden medewerkers wel een incentive zien en het systeem beter 
gebruiken. Als ze hun eigen werk beter of sneller zouden kunnen doen, dan zou het systeem 
wel gebruikt worden. 
Drempel "Kennis is macht". Voor de eigen positie in de organisatie wordt gevreesd, men is 
huiverig en onrustig voor de herstructurering, en bang om de positie te verliezen. Dit staat 
kennisdeling in de weg. Want als iemand zich onmisbaar maakt door kennis niet te delen, is 
de kans groter dat iemand zijn positie houdt. 

6. Wat kan NIC doen om kennisdeling te bevorderen? 
Op basis van het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan. 
Voor inkoopadviseurs moet het lonend gemaakt worden om kennis te delen met de 
consultants. Bijv. het kunnen schrijven van uren op het project van de consultant is een 
mogelijk incentive om dit te bewerkstelligen. Het samenstellen van groepen voor het 
benaderen van klanten en de groep verantwoordelijk maken voor het resultaat, zal ook zorgen 
voor betere samenwerking en dus kennisdeling. Gezegd moet worden <lat een geldelijke 
beloning in de literatuur genoemd wordt als een noodzakelijke, maar nog niet direct een 
voldoende incentive. Een beloning in de vorm van geld moet wel in plaats zijn, maar is niet 
het enige incentive. Dit moet zorgen voor extrinsieke motivatie, maar aangetoond is (Osterloh 
en Frey, 2000) dat intrinsieke motivatie van groter belang is bij kennisdeling. 
Het ontvangen van waardering voor de gedeelde kennis is belangrijk. Een BU-manager zou 
hier een rol in moeten nemen en meer moeten sturen op kennis. Er moeten afspraken gemaakt 
worden dat het delen van kennis hoort bij de taken van medewerkers. Als er bijvoorbeeld een 
conflict is tussen een inkoopadviseur en een consultant, moet de manager ingrijpen. Als een 
inkoopadviseur niet direct de tijd heeft om een consultant aan de gewenste kennis te helpen, 
maar als het belang daarvan groot is, moet de manager ingrijpen en de inkoopadviseur 
vertellen dat het voorrang verdient. Er kunnen afspraken gemaakt worden over de termijn 
waarbinnen het voor een consultant redelijk is om bepaalde kennis te vragen. 

Het sturen van de manager op het gebruik van het klantsysteem moet ervoor zorgen dat het 
systeem beter gebruikt gaat worden. Onderzoek of het systeem voldoende gebruiksvriendelijk 
is en of het de gewenste input levert voor acquisitie inspanningen. Zoniet, moet het systeem 
dusdanig aangepast worden dat medewerkers er het nut van inzien. Het is in het algemeen 
belang dat het systeem wordt voorzien van de juiste informatie en dat moet ook duidelijk 
worden. Het niet invoeren van informatie terwijl dit wel had gemoeten, zou onderdeel kunnen 
worden van de beoordelingsgesprekken. Medewerkers moeten er in ieder geval op 
aangesproken worden. Het zou ook onderdeel gemaakt kunnen worden van de taken van 
medewerkers. 

Het personeelsbeleid speelt een belangrijke rol. Door het meer gestructureerd aanpakken van 
bijv. beoordelingsgesprekken kan er meer gestuurd worden op kennisdeling en zo ook de 
doelen van de organisatie beter afstemmen op de individuele doelen. Het belang van 
kennisdeling kan op deze manier duidelijk gemaakt worden aan de medewerkers. 
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Door aandacht te schenken aan profielen van medewerkers en aandacht te geven aan scholing 
en loopbaanontwikkeling kunnen medewerkers ook gestimuleerd worden de organisatie niet 
te verlaten. Het vergroten van de binding van een medewerkers met de organisatie heeft tot 
gevolg dat een persoon minder makkelijk weggaat en de kennis voor NIC behouden blijft. 
Medewerkers breder opleiden vermindert ook capaciteitsproblemen en schommelingen in de 
vraag naar bepaalde specifieke productkennis. Een medewerker bezit ook de proceskennis, die 
min of meer losstaat van het product. 
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Voorwoord 

Dit rapport is de schriftelijke verslaglegging van mijn afstudeerproject hij NIC lnkoop 
Facility te Zwolle. Het afstudeerproject hetekent de afsluiting van de studie technische 
hedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Dit project heeft mij de mogelijkheid gegeven mij verder te verdiepen in het onderwerp 
kennismanagement in theorie, maar hovendien ook in de praktijk. Van januari tot oktoher 
2003 heh ik onderzoek gedaan naar kennisdeling tussen professionals hij NIC. De kemvraag 
daarhij was: wat staat kennisdeling in weg en hoe kan kennisdeling hevorderd worden? 

Hoewel het niet altijd eenvoudig is geweest, heh ik steun gehad van een aantal personen en 
hen hen daar zeer dankhaar voor. Ik wil graag Geert Duijsters en Nicolette Lakemond 
hedanken voor hun rol als TU-hegeleiders. Zij hehhen mij op de juiste weg gehouden en input 
gegeven op die momenten dat het nodig was. Jan Hollander, in de rol als hedrijfshegeleider, 
voor zijn enthousiasme voor het onderzoek en de mogelijkheden die hij gehoden heeft om het 
onderzoek te laten plaatsvinden. Verder wil ik Hans Berends, Hans van der Bij, Mathieu 
Weggeman en Stephan van Dijk hedanken voor hun input over inhoudelijke aspecten van het 
onderzoek. Aan familie en vrienden hen ik ook dank verschuldigd voor de ondersteuning die 
ze me gehoden hehhen tijdens de afstudeerperiode. 

Laureijs Gouverneur 
Zwolle, oktoher 2003 
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Aanleiding 

NIC is een organisatie die actief is op het gebied van inkoopdienstverlening. NIC helpt 
klanten hun inkooporganisatie in te richten, neemt inkooptaken uit handen en geeft 
onafhankelijk advies over wat en bij wie het beste ingekocht kan worden. NIC heeft kennis 
over producten en leveranciers op eert groot aantal gebieden, varierend van ICT tot meubilair 
en van groenvoorziening tot schoonmaak. Klanten bevinden zich met name in de collectieve 
sector: rijksoverheid en lagere overheden. 

Kennis is voor NIC van groot belang. NIC biedt diensten aan, diensten die voor een groot deel 
bestaan uit kennis van medewerkers. Sterker gezegd: zonder de kennis van medewerkers zou 
er geen dienst geleverd kunnen worden. Doordat NIC experts heeft op veel verschillende 
deelgebieden, heeft de organisatie problemen als een expert vertrekt of ziek is. Intern 
onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de kennis maar bij een of twee kennishouders 
aanwezig is. Wanneer verder niemand over soortgelijke kennis beschikt, kan het werk niet 
overgenomen worden. Als de kennis niet is vastgelegd of niet is gedeeld met anderen, raakt 
NIC de betreffende kennis dus kwijt. In het ergste geval kan een productgroep zelfs 
wegvallen, terwijl NIC juist totaalaanbieder wil zijn. Het is dus een groot risico dat kennis 
onvoldoende gedeeld wordt. 

Kennisdeling vindt onvoldoende plaats binnen NIC. Afdelingen werken los van elkaar. Zo 
kunnen verschillende medewerkers bij dezelfde klant aan het werk zijn, zonder dat zij dit van 
elkaar weten. Ook doordat afdelingen niet op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden, 
worden kansen gemist. Medewerkers werken alleen voor zichzelf bij een klant, terwijl er 
mogelijkheden kunnen zijn voor andere medewerkers van NIC bij deze klant. Mogelijkheden 
die onvoldoende benut worden. Voor NIC betekent dit gemiste kansen, omdat bijvoorbeeld 
mogelijke opdrachten niet binnengehaald worden. 

Betere kennisdeling kan ervoor zorgen dat een dienst wordt aangeboden aan de klant die van 
een betere kwaliteit is, sneller te realiseren is, of tegen lagere kosten uitgevoerd kan worden. 
Het rendement van de professionals kan toenemen (meer opdrachten in minder tijd) en de 
klantbinding wordt vergroot. 
De volgende probleemstelling volgt hieruit: 

De oorspronkelijke opdrachtformulering luidt als volgt: 

Deze probleemstelling en opdrachtformulering wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2. 
Dit rapport beschrijft het onderzoek dat is gedaan naar de huidige situatie, wat kennisdeling in 
de weg staat en hoe die kennisdeling verbeterd kan worden. 

Opbouw verslag 
Het vervolg van dit rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 geeft een bedrijfbeschrijving 
van NIC. De structuur en het business model van NIC worden besproken en ontwikkelingen 
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aangeduid. In hoofdstuk 2 wordt de orientatiefase van het afstudeerproject beschreven. Hierin 
wordt beschreven hoe vanuit de oorspronkelijke probleemstelling en opdrachtformulering tot 
de definitieve probleemstelling en opdrachtformulering is gekomen. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
theoretische verkenning. Hier wordt de literatuur verkend over kennis, kennismanagement, 
inkoopkennis en drempels tot kennisdeling. In hoofdstuk 4 komt de onderzoeksopzet aan de 
orde. Hoofdstuk 5 gaat in op de soorten kennis die onderscheiden kunnen worden die binnen 
NIC aanwezig moeten zijn om aan de klantvraag te kunnen voldoen. Hoofdstukken 6 en 7 
gaan in op het diepteonderzoek en de analyse van de huidige situatie. Hoofdstuk 8 beschrijft 
welke drempels tot kennisdeling bij NIC het meest aan de orde zijn. De belangrijkste 
drempels bepalen de basis waarop aanbevelingen worden gedaan in hoofdstuk 9. In figuur 0.4 
is de opbouw schematisch weergegeven. 

1. Bedrijfsbeschrijving 

2. Orientatie 

3. Theoretische verkenning 

4. Onderzoeksopzet 

5. Kennisdomeinen 

6. Situatie inkoopadviseurs 7. Situatie consultants 

8. Drempels tot kennisdelen 

9. Aanbevelingen 

FIGUUR 0.4 SCHEMA TISCHE WEERGA VE RAPPORT 
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1 Bedrijfsbeschrijving NIC 

In dit hoofdstuk wordt de NIC organisatie beschreven. Het afstudeerproject heeft 
plaatsgevonden bij het NIC in Zwolle, bij de business unit NIC Inkoop Facility. Om kennis te 
maken met deze organisatie is gestart met het achterhalen van meer specifieke informatie 
hierover. Hiervoor is gebruik gemaakt van het jaarverslag 2001, gesprekken met 
medewerkers, interne documenten en de website. De organisatiestructuur, de activiteiten, een 
business model en de ontwikkelingen van NJC komen hier aan bod. Dit hoofdstuk vormt een 
inleiding op de probleemstelling in hoofdstuk 2. 

1.1 NIC B.V. 
NIC, een afkorting voor Nederlands Inkoop Centrwn, is ontstaan uit het voormalig 
Rijksinkoopbureau (RIB). In 1990 is het RIB verzelfstandigd en verder gegaan onder de naam 
NIC. In 2002 is het NIC volledig overgenomen door Proclare, er werken in totaal 223 
mensen. Proclare is in 2001 opgericht en is eenjoint venture van KPN en Atcostplus en levert 
inkoopdiensten aan bedrijven en overheidsinstellingen. 

De missie van NIC luidt als volgt: 
• NIC wil het beste onafhankelijke adres zijn voor advisering en uitvoering van niet

strategische inkoopactiviteiten, inclusiefhet beheer van grote contracten. 
• NIC helpt klanten hun integrale inkoopkosten en inkooprisico's te beheersen en de 

facilitaire inkoopfunctie te verbeteren. 
• NIC wil een aantrekkelijke partner zijn voor klanten, leveranciers en eigen medewerkers. 
Met andere woorden: NIC is de regisseur die de vraag naar en het aanbod van producten en 
diensten bij elkaar brengt. 

Klanten bevinden zich met name in de Nederlandse collectieve sector. NIC concentreert zich 
op de overheid (rijksoverheid, provincies, gemeentes en waterschappen), zorginstellingen en 
onderwijsinstellingen. Sommige organisaties die in het verleden als overheidsbedrijf 
opereerden maar geprivatiseerd zijn, worden ook tot de markt gerekend. Voorbeelden hiervan 
zijn de grote vervoersondernemingen (NS, Connexxion, Arriva) en energieleveranciers 
(Essent, Eneco ). Al met al een grote markt met een facilitaire inkoopsom van ongeveer € 28,5 
miljard. 
Een substantieel deel van de inkomsten wordt gegenereerd door het begeleiden van Europese 
aanbestedingen. Door Europese richtlijnen zijn overheden gedwongen boven een bepaald 
bedrag een Europese aanbesteding te doen. Dit houdt in dat een openbare aankondiging 
gedaan moet worden en dat bedrijven uit heel Europa de kans krijgen daarop in te schrijven. 
Doel hiervan is de inkoop door overheden, betaald door belastinggeld, op een zo eerlijk 
mogelijke manier te laten verlopen. NIC, als onafhankelijk inkoopadviseur, begeleidt veel van 
deze Europese aanbestedingen. NIC begeleidt het hele traject van aankondiging tot selecteren 
en contracteren van de beste leverancier. NIC wil in de markt bekend staan als de autoriteit op 
het gebied van Europese aanbestedingen en is in Nederland marktleider op dit gebied. 

1.2 Organisatiestructuur 
NIC is opgebouwd uit verschillende business units (zie figuur 1.1 ). 
• NIC Inkoop Facility. Verzorgt gebouwbeheer, werkplekinrichting, herhuisvesting, 

facilitaire diensten, kwaliteitsbeheer en algemene inkoopdiensten. 
• BestDeal. On-line intermediair tussen klant en leverancier. Er kan continu gebruik 

gemaakt worden van de raamovereenkomsten met geselecteerde leveranciers, wat tijd en 
kostenvoordelen kan opleveren. 
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• Consultancy. Adviseert op het gebied van de inrichting en controle van de 
inkooporganisatie en de organisatie van facility management. Concentreert zich op 
organisatieadvies, projectmanagement en juridisch advies. 

• Rental Services. Advies en begeleiding bij huur/ verhuur van (re)productie-apparatuur en 
document management. 

De stafafdelingen P&O en Financien zijn sinds de ovemame door Proclare gecentraliseerd. 
Voorheen werd dit decentraal gecoordineerd. 

FIGUUR 1.1 ORGAN0GRAM NIC 

,: ,- ' ;'! i~ 
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NIC lnkoop Facility (NIC IF) is de grootste business unit van NIC en telt ongeveer 175 
medewerkers. Deze business unit bestaat uit een drietal clusters, waarbij elk cluster bestaat uit 
verschillende productgroepen (zie figuur 1.2 voor een gedeeltelijk organogram). 

FIGUUR 1.2 ORGAN0GRAM NIC INK00P FACILI1Y 

De belangrijkste activiteiten zijn: onafhankelijk inkoopadvies, begeleiding en uitvoering van 
inkooptaken, en dan met name gericht op producten van facilitaire aard. G&TM staat voor 
gebouw- en terreinmanagement, ICT voor informatie- en communicatietechnologie en T &T 
voor techniek en transport. De productgroepen die vallen onder het cluster G&TM/ICT/T &T, 
met enkele medewerkers per productgroep, adviseren op de volgende gebieden: 
• Technisch beheer en onderhoud 
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• Techniek en transport 
De groepen Schoonmaak&Catering en Energie&Detachering bestaan eveneens uit een aantal 
productgroepen, maar worden aangestuurd door andere managers. De groep 
G&TM/ICT/TenT is eruit gelicht, omdat dit onderzoek is uitgevoerd bij deze groep. De 
groepen vertonen een grote overeenkomst. De activiteiten zijn van gelijke aard, er werken 
ongeveer een zelfde aantal medewerkers en de manier waarop gewerkt wordt is min of meer 
gelijk. Alleen houden de productgroepen zich bezig met andere producten. 
Door de veelheid aan diensten die NIC wil leveren, bestaat het personeel met name uit 
professionals met veel specifieke kennis van een bepaald product (bijvoorbeeld meubilair of 
ICT) en de bijbehorende markt. Het niveau van de vooropleidingen van medewerkers is 
voornamelijk hoger beroepsonderwijs. 

1.3 Business model 
Er is door management een business model ontwikkeld dat inzicht geeft in de situatie bij NIC 
(zie figuur 1.3). Dit model heeft betrekking op alle business units. Bij de BU NIC consultancy 
ligt de nadruk meer op inkooporganisatie advies. Bij NIC lnkoop Facility vinden alle 
activiteiten plaats. 

Operationele beheerdien&ten •. 

Operation,ele_ irtkoopdiel}Sten .·· 
• • ·,,i:. I, • 

FIGUUR 1.3 BUSINESS MODEL NIC IF 

Dit businessmodel beschrijft de activiteiten en de globale opbouw van NIC IF en bestaat uit 
de volgende elementen: 
Inkooporganisatie advies: advies op strategisch niveau, vraagstukken omtrent de inrichting 
van de inkooporganisatie. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door consultants en 
proj ectmanagers. 
Productadvisering: het begeleiden van een inkooptraject, vanaf het opstellen van 
gunningcriteria tot het kiezen van de beste leverancier. Het begeleiden van EG
aanbestedingen valt hier ook onder. Productadvisering wordt gedaan door inkoopadviseurs. 
Operationele beheerdiensten: uitvoeren van inventarisaties, scans, logistieke en 
administratieve werkzaamheden, kwaliteitsinspecties, contractbeheer. 
Operationele inkoopdiensten: Het daadwerkelijk inkopen van producten. 

De pijlen in figuur 1.3 geven aan dat vanuit operationele activiteiten opdrachten worden 
verkregen op een hoger niveau en andersom werkt het ook zo. Een opdracht op strategisch 
niveau kan resulteren in opdrachten op een meer operationeel niveau. 
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Het inkopen van producten is een onderdeel van het inkooptraject. NIC wordt niet benaderd 
met de vraag of ze bijv. potloden in willen kopen. De producten die ingekocht worden zijn 
complexer, al vallen ze wel in de categorie routinematige producten (facilitair!) van de Kraljic 
portfolio (Van Weele, 1999). Kenmerken van producten die in de categorie van routinematige 
producten vallen, zijn: een groot aanbod en grote diversiteit aan producten. Een voorbeeld van 
een mogelijke klantvraag bij NIC is: een ministerie wil 200 werkplekken inrichten, wat kan 
het beste ingekocht worden, en bij wie? 
Producten waarover geadviseerd wordt ( en vervolgens door klanten ingekocht worden) zijn 
bijvoorbeeld: meubilair, groenvoorziening, beveiligingsinstallaties, keukens, etc. Het draait 
meer om advies, dan om het daadwerkelijke inkopen. Een MOP (meerjaren 
onderhoudsplanning) is een voorbeeld van een meer operationele dienst, evenals het 
controleren van de uitvoering door leveranciers en contractbeheer. 
Van onder naar boven in het business model verschuift de focus van operation eel naar tactisch 
naar strategisch. Productadvisering gebeurt op tactisch op niveau, inkooporganisatieadvies 
vindt plaats op strategisch niveau. 

1.4 Ontwikkelingen 
De verdeling tussen strategisch/tactisch inkopen en operationele diensten is ongeveer 50-50. 
NIC wil zich ontwikkelen naar een adviseur op meer strategisch / tactisch niveau, gestreefd 
wordt naar een 80-20 verhouding. Een belangrijke reden hiervoor is <lat daar hogere marges 
zijn te behalen. De meer operationele beheer- en inkoopdiensten zullen een rol blijven spelen, 
want juist hierdoor onderscheidt NIC zich van concurrenten. Concurrerende 
adviesorganisaties richten zich alleen op vraagstukken op strategisch niveau. Grote klanten 
van NIC stellen er juist prijs op <lat alles uit handen genomen wordt. 

Ondanks de bureaucratische inslag die het bedrijf nog steeds kent, gekenmerkt door vele 
regeltjes die de organisatie log maken, is de organisatie volop in ontwikkeling. Enkele 
belangrijke ontwikkelingen zijn de ovemame door Proclare en de overgang naar een meer 
klantgerichte aanpak. 
Een belangrijke ontwikkeling is de ovemame van NIC BV door Proclare NV. In de ogen van 
Proclare is NIC nog niet commercieel genoeg. Gezien het verleden is de overheid nog steeds 
de grootste vaste klant en NIC hoeft relatief weinig te doen om nieuwe opdrachten te werven: 
veel komt rechtstreeks van de overheid. Daar is de naamsbekendheid voldoende om steeds 
weer opdrachten binnen te halen. Een groot potentieel blijft echter onbenut. 
De organisatie is een tijd "stuurloos" geweest, en er is nu een interim-directeur. Er is een 
herstructurering op komst, die is ingezet door Proclare en het management. Er is echter nog de 
nodige onduidelijkheid over het precieze hoe en wat van de herstructurering. Verwacht kan 
worden dat de herstructurering impact heeft op dit afstudeerproject en er zal daardoor 
rekening mee gehouden moeten worden. 
Een andere belangrijke ontwikkeling is de focus op kemactiviteiten binnen NIC. Wat doet 
NIC nu precies? Het proces van benoemen van kemactiviteiten en het beter uitdragen van 
toegevoegde waarde naar de klant is een lopend proces. Ook in dit kader is NIC Inkoop 
Facility bezig met het opstarten van een meer klantgerichte salesstructuur. Zogenoemde 
sectorteams zijn in het leven geroepen om de diensten van NIC beter in de markt te zetten en 
deze diensten beter af te stemmen op de specifieke klantvraag. De drie teams hebben de 
volgende doelgroepen: rijksoverheid, zorg en lagere overheden. De teams zijn samengesteld 
uit leden uit verschillende onderdelen van de organisatie en opereren over de bestaande 
structuur heen. Doelen van de sectorteams zijn het behalen van een hogere omzet door het 
gerichter benaderen van klanten en het inzicht in de markt vergroten. Verwacht wordt dat de 
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inrichting meer gericht zal zijn op klanten i.p.v. de huidige focus op productgroepen. Er wordt 
verwacht dat de herstructurering hier verder op ingaat. 

Het volgende hoofdstuk beschrijft de orienterende fase die resulteert in een scherpere 
probleemdefinitie en opdrachtformulering. 
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2 Probleemstelling en opdrachtformulering 

In dit hoofdstuk wordt de oriiintatiefase van het afstudeerproject bij NIC IF beschreven. In 
deze Jase wordt de aanleiding van het project besproken en de oorspronkelijke 
opdrachtformulering verder onderzocht. Wat zijn de problemen en we/ke oorzaken ~iggen 
daaraan ten grondslag? Dit hoofdstuk wordt afges/oten met een probleemdefinitie en een 
verscherpte opdrachtformulering. 

2.1 Aanleiding afstudeerproject 
Een intern onderzoek vormde de aanleiding voor <lit afstudeerproject. Dit onderzoek is 
uitgevoerd door een team medewerkers van NIC in opdracht van het managementteam (MT} 
om te inventariseren welke producten en diensten NIC allemaal aanbiedt, welke medewerker 
<lat doet en hoe kennis gedeeld wordt. Er is middels vragenlijsten en diepte-interviews 
gekomen tot een uitgebreide productinventarisatie. 
Uit deze productinventarisatie kwam naar voren <lat er voor 40% van de producten en 
diensten maar 1 of 2 kennishouders zijn. Deze constatering heeft men aan het denken gezet. 
Het vormt een duidelijke risico voor NIC: als iemand weggaat, gaat er essentiele kennis 
verloren en valt misschien zelfs een deel van een productgroep weg. 
Andere uitkomsten van <lat onderzoek: 
• 12% van <le kennis is niet geborgd, en 
• 36% slechts matig geborgd. 
• Kennisdeling geschiedt voor 90% middels ''training on the job". 
Er is ook gebleken <lat er veel overlap is tussen de verschillende productgroepen. De 
mogelijkheid bestaat <lat op verschillende plaatsen men met hetzelfde bezig is, maar daarvan 
niet op de hoogte is. 
Daar komt nog bij <lat de kennis erg verspreid zit door de organisatie. Dit komt de 
zichtbaarheid van die kennis binnen de organisatie niet ten goede: hebben we bepaalde kennis 
wel en waar moeten we die dan vinden? Over welke kennis hebben we het eigenlijk? Het 
onderwerp "kennis" roept vele vragen op, waarop het NIC graag antwoorden wil. 
Kennis is voor NIC van groot belang. NIC biedt diensten aan, diensten die voor een groot deel 
bestaan uit kennis van medewerkers. Sterker gezegd: zonder de kennis van medewerkers zou 
er geen dienst geleverd kunnen worden. Het toenemend belang van kennis, met name voor 
een kennis intensieve organisatie als NIC, maakt dit afstudeerproject zeer relevant. Kennis is 
immers een uitermate belangrijke concurrentiefactor voor NIC. 

Kennismanagement kan dus van groot belang zijn voor het goed functioneren van NIC en met 
name dit inzicht heeft geresulteerd in dit afstudeerproject met als onderwerp 
"kennismanagement binnen NIC". 

2.2 Plan van aanpak 
Bij een wetenschappelijk onderzoek hoort een methode om het onderzoek te sturen. In de 
literatuur worden verschillende aanpakken beschreven (Kempen en Keizer (2000), 
Verschuren en Doorewaard (2003)). Elk onderzoek heeft echter zijn eigen karakteristieken en 
vereist een 'aanpak op maat'. De globale aanpak houdt in dat een probleem wordt 
geselecteerd dat vervolgens als basis dient voor analyse. De bevindingen bij elke analyse stap 
geven richting aan de vervolgacties, waarbij steeds dieper wordt ingegaan op het 
geselecteerde probleem. Het probleem en de gei"dentificeerde oorzaken daarvan sturen de 
analyse. Dit houdt in dat er vooraf geen specifieke manier van analyse vastgelegd kan 
worden. 
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Het Tien Stappen Plan (TSP) van Kempen en Keizer heeft als leidraad gediend bij de 
uitvoering van dit onderzoek. Het is een geschikte aanpak voor met name 
advieswerkzaamheden zoals bij dit afstudeerproject. 
De invulling van de methode van onderzoek is gegeven door het maken van een 
onderzoeksmodel en het opstellen van bijbehorende onderzoeksvragen. 

Eerder 
onderzoek 

bij NIC 

Interviews (1) NIC randvoorwaarden: praktisch, eenvoudig en 
blijvend bruikbaar, basis voor discussie en maken 
van keuzes m.b.t. managen van kennis. 

Teru~ k ppelin ____ ..., 1--=--~ ~----- Teruakoooelina 
Interviews 

mede
werkers 

Literatuur 
KM 

0rientatie 

Orientatiefase 
/staooen 1 t/m 5\ 

Probleem
definitie 

Theorie: 
-KM 
- Kennis 
delen 
- lnkoop

kennis 

FIGUUR 2.1 ONDERZ0EKSM0DEL 

0pzet 
onderzoek 

Huidige 
situatie bij 
NIC: 
- Kennis
domeinen 
- Knelpunten 
- Interviews 

Analysefase 
/staooen 6 en 7\ 

Resultaten onderzoek 

Gewenste situatie: 
- Mogelijke oplossingen 
- Randvoorwaarden (1) 

Ontwerpfase 
/staooen 8 en 9\ 

Aanbevelin 
gen 

Aan de hand van het eerder uitgevoerd onderzoek, een beschouwing van literatuur en 
orienterende interviews wordt geprobeerd het probleem en de opdracht scherper te krijgen. 
Een oorzaakgevolg analyse wordt gedaan om de probleemsituatie inzichtelijk te maken. Een 
terugkoppelingspresentatie wordt gehouden om de resultaten van de orienterende fase terug te 
koppelen en te bespreken. Uitkomst van deze fase is een probleemdefinitie en een definitieve 
opdrachtformulering. Een theoretische verkenning wordt gedaan naar inkoopkennis, 
kennismanagement en het delen van kennis. Geprobeerd wordt een antwoord te vinden op de 
vraag wat kennisdeling in de weg staat. Na de theoretische verkenning wordt het onderzoek 
opgezet om de huidige situatie in kaart te brengen. Op dit moment vindt weer een 
terugkoppelingspresentatie plaats. De resultaten van het onderzoek worden vergeleken met de 
gewenste situatie en van daaruit worden aanbevelingen gedaan om in de gewenste situatie te 
komen. 

2.3 Oorspronkelijke opdrachtformulering 
De oorspronkelijke opdrachtformulering, gesteld bij aanvang als vertrekpunt voor het 
afstudeerproject, luidde als volgt: 

Deze formulering is met opzet breed gedefinieerd en heeft als uitgangspunt gediend voor de 
orientatie. De orientatie gaat dieper in op de problematiek en dient om de kernproblemen vast 
te stellen en de opdrachtformulering aan te scherpen. Deze uitgebreide orientatie is 
noodzakelijk voor een zinvol onderzoek. Onderzocht moet worden in welke context het 
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probleem speelt en welke oorzaken voor het probleem zorgen. De belangrijkste oorzaak 
bepaalt vervolgens de richting van verder onderzoek. 

2.4 Methodologie 
Een oorzaakgevolg analyse is gedaan om inzicht te krijgen in de problematiek. Daarvoor zijn 
tien interviews gehouden met een aantal betrokkenen. Deze interviews waren semi
gestructureerd en hadden de volgende doelstellingen: beeldvorming, aanwezigheid van 
draagvlak en urgentie bepalen, inzicht in problematiek, achterhalen van mogelijke oorzaken 
en eventuele oplossingsrichtingen. Een vragenlijst is opgesteld (zie bijlage 1) en tijdens de 
interviews is bij interessante opmerkingen doorgevraagd naar de achtergronden. 
De betrokkenen die gei'nterviewd werden, zijn gekozen in overleg met de bedrijfsbegeleider 
en komen uit verschillende delen van de organisatie. Zo is er gesproken met de directeur, een 
account manager, twee lijnmanagers, een aantal consultants en een aantal inkoopadviseurs uit 
verschillende productgroepen. Er zijn medewerkers met verschillende functies gei'nterviewd 
om een zo helder en compleet mogelijk beeld van de situatie te verkrijgen. Verschillende 
standpunten en perspectieven komen op deze manier aan het licht. 
Informatie uit de interviews diende als input voor een oorzaak gevolg analyse. Door middel 
van oorzaakgevolg bomen is geprobeerd de problemen en de kemoorzaken inzichtelijk te 
maken. De bevindingen zijn teruggekoppeld naar de gei'nterviewden en waar nodig zijn de 
bevindingen verduidelijkt en aangescherpt. Er is alleen informatie gebruikt die door meerdere 
bronnen is genoemd ofbevestigd. 
In de literatuur worden er verschillende factoren aangegeven die van invloed zijn op de 
kennisprocessen: kennis ontwikkelen, delen en toepassen. Deze factoren zijn: strategie, 
structuur, cultuur, systemen en personeel (Bouwmans, 2003). Deze factoren worden met 
name onderzocht. Er zal gekeken worden of deze factoren ook opgaan bij NIC en wat per 
factor de achterliggende oorzaken zijn. 

2.5 Oorzaakgevolg analyse 
Uit de orienterende interviews volgt een overzicht van aandachtsgebieden. Dit overzicht is 
een oorzaakgevolg boom. Een verkorte boom is weergeven in figuur 2.2. De complete boom 
is weergegeven in bijlage 2. 

Aan de oorzakenkant staan de factoren zoals die in de literatuur zijn benoemd (zie hoofdstuk 
3). In de interviews worden een aantal oorzaken en problemen genoemd. De gegevens uit de 
interviews zijn uitgewerkt en aangevuld met een eigen interpretatie van de gegevens. Het 
blijkt dat de gevonden oorzaken uit de interviews onder te verdelen zijn in de genoemde 
factoren strategie, structuur, cultuur, systemen en personeel. Deze factoren zullen verder 
uitgewerkt worden. 

De oorzaakgevolg analyse leverde de volgende kemproblemen op: 
■ kennis wordt nauwelijks geborgd 
■ kennis wordt nauwelijks gedeeld 
■ kennis wordt onvoldoende ontwikkeld 

Onder het borgen van kennis wordt verstaan het in huis houden van kennis door kennisdeling 
of het vastleggen van kennis. Met het borgen van kennis wordt het risico als er medewerkers 
de organisatie verlaten zo klein mogelijk gehouden. Deze kemproblemen zijn aan elkaar 
gerelateerd. Zo is het ene probleem zowel een oorzaak als een gevolg van het andere 
probleem. Onvoldoende kennisdeling heeft tot gevolg dat kennis onvoldoende geborgd wordt 
en andersom. In de verkorte oorzaakgevolg boom zijn deze drie kemproblemen dan ook 



samengevoegd. Onvoldoende kennisdeling wordt beschouwd als voomaamste probleem en is 
het meest urgent. Betere kennisborging is te realiseren door betere kennisdeling. 
Kennisontwikkeling is meer een langtermijn probleem en daarvoor moet eerst bepaald worden 
wat de kemactiviteiten zijn van NIC en welke kennis ontwikkeld moet worden. Onvoldoende 
kennisontwikkeling is ook minder urgent, omdat NIC nu weinig problemen heeft met het 
voldoen aan de klantvraag omdat bepaalde kennis niet in huis is. 

Strategie Risico wegvallen kennis 

Structuur 

Cultuur 

G . 1/ Inefficiente manier ennge 
k . d 1. ~ van werken enrus e mg~ 

I Geringe 
-----•.. kennisontwikkeling -.... 

Systemen 

Geringe .-. ~ Overlap kennisgebieden 
kennisborging '\. 

Kennis niet up-to-date 
Personeel 

FIGUUR 2.2 VERKORTE OORZAAKGEVOLG BOOM 

Een gevolg van de kernproblemen is het risico van wegvallen van kennis. Als kennis niet 
gedeeld is ( en daardoor niet geborgd is), zal kennis verloren gaan als een medewerker de 
organisatie verlaat. Het is voorgekomen dat een persoon de organisatie heeft verlaten en dat er 
klanten opbelden met vragen waar niemand antwoord op kon geven. Collegea wisten niet 
waar het over ging of waar ze meer informatie konden vinden. Onvoldoende kennisdeling 
heeft bij NIC ook tot gevolg dater overlap bestaat tussen verschillende productgroepen. Men 
kan met hetzelfde bezig zijn, zonder dit van elkaar te weten. Voorbeelden van onderwerpen 
die in meerdere adviesgroepen voorkomen zijn archiefinrichting en schoonmaken. Zo kan het 
wiel meerdere keren worden uitgevonden en dit is inefficient. Er zou ook tot betere 
oplossingen voor een probleem gekomen k:unnen worden als er samengewerkt zou worden en 
kennis zo gedeeld zou worden. De inefficiente manier van werken komt bijv. ook tot 
uitdrukking in het feit dat elke inkoopadviseur een inkoopadviesproces op een eigen manier 
doet. Er kan een groot verschil zijn in het aantal uren en de efficientie waarmee de 
verschillende inkoopadviseurs zoiets aanpakken. Zo staat er voor een Europese aanbesteding 
geen standaard tijd, maar een inkoopadviseur rekent de uren die hij denkt nodig te hebben. 

Van het kemprobleem "geringe kennisdeling" is een visgraatdiagram gemaakt om de 
oorzaken die verband houden met de genoemde factoren duidelijk te maken. Van het 
kemprobleem kennis delen is hieronder het diagram opgenomen (zie figuur 2.3). 
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strategie 

Onduidelijke 
richting en doelen 

Alles willen doen 

Niemand 

Eilandvorming 

Ambtenaren 

Ieder voor 
zich 

Overlap productgroepen 

1-2 specialisten 

Gescheiden BU's 

Inadequate beloning 

Onvoldoende in 
gebruik 

Geen sturing 

Onvoldoende 
aanwezig 

Productgericht 

Zelfstandige 
maniervan 

Geen incentive 

Specialistische 
kennis 

Niet centraal 
Genoeg werk 
te doen 

cultuur systemen person eel 

FIGUUR 2.3 VISGRAAT DIAGRAM "GERINGE KENNISDELING" 

Onvoldoende 
kennisdeling 

Uit de interviews blijkt dat een aantal oorzaken door de gei'nterviewde personen als de 
belangrijkste oorzaken worden ervaren. Deze oorzaken zijn: cultuur, personeel, historie, 
beloningsstructuur, organisatiestructuur, onduidelijke richting en doelen, en gering inzicht in 
en overzicht van kennis. Dit zijn niet alleen de door Bouwmans (2003) onderscheiden 
factoren. De oorzaken die uit interviews naar voren komen, worden hieronder beschreven. 

Organisatiestructuur en personee/ 
NIC IF heeft een productgerichte structuur. De organisatie is opgedeeld in zogenaamde 
productgroepen, bestaande uit medewerkers met een hoge mate van specialistische kennis van 
bet desbetreffende product, de markt en de leveranciers. Een medewerker verzorgt de gehele 
afwikkeling rond een bepaalde opdracht alleen. Bij vragen omtrent de uitvoering kan voor een 
specifiek deelgebied een antler persoon of een andere productgroep ingeschakeld worden, 
maar de opdracht wordt in principe door een persoon afgehandeld. Dit heeft tot gevolg <lat een 
ieder voor zichzelf bezig is ("Het is ieder voor zich") en weinig te maken heeft met collegae. 
Dit heeft tevens tot gevolg dat een ieder op een eigen manier zijn werkzaamheden uitvoert 
("Ik doe een aanbesteding op een hele andere manier dan ... en hij is mijn directe collega.") 
en processen zijn dan ook niet eenduidig. Met deze manier van werken door het personeel 
vindt kennisdeling niet of nauwelijks plaats. Als er geen noodzaak is tot kennisdelen of 
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kennisborgen, zal dat ook niet gedaan worden. Kennis wordt ontwikkeld door het opdoen van 
ervaring in het uitvoeren van opdrachten. 

Cultuur en historie 
Het is nog merkbaar dat NIC een voormalige overheidsinstantie is. De organisatie is daardoor 
moeilijk te sturen, is log. Daar komt bij dat niet geheel duidelijk is waar de organisatie heen 
gestuurd zou moeten worden, er wordt voomamelijk naar de korte termijn gekeken. De 
productgerichte orientatie en de individuele declarabiliteit zorgen ervoor dat kennis delen, 
kennis borgen en kennis ontwikkelen niet boven aan de agenda staan. Dit wordt versterkt door 
de aard van het werk van een professional, kennis is macht lijkt hiervoor zeker op te gaan. De 
organisatie kan gekenmerkt worden als een "eilandjescultuur" ("er is duidelijk sprake van 
eilandvorming bij ons"). Dit is historisch zo gegroeid: het werk is altijd zo gedaan. 

Onduidelijke richting en doelen 
Zolang er opdrachten blijven binnenkomen, zullen die worden uitgevoerd. Doordat NIC een 
totaalaanbieder wil zijn, wordt er een grote varieteit aan opdrachten aangenomen en 
uitgevoerd. "Als we het kunnen, doen we het" lijkt het motto. Waar NIC heen wil, is niet 
geheel duidelijk. NIC beweegt afhankelijk van wat er op NIC afkomt. Er wordt ad hoc 
gestuurd. De doelen zijn op omzet gebaseerd, zowel per productgroep als per BU. Als die 
omzet gehaald wordt is dat prima, hoe die doelen verder bereikt worden lijkt minder van 
belang. Waar de ondememing op de lange termijn heen gaat is niet bekend. Bij een duidelijke 
richting en een duidelijk doel is het eenvoudiger vast te stellen welke kennis je nodig hebt om 
<lat doel te bereiken. Onduidelijkheid is mede de oorzaak van de kemproblemen. 

Beloningsstructuur 
Personeel moet een bepaald percentage declarabel zijn, waarbij het percentage bij voorkeur zo 
hoog mogelijk is. Deze individuele declarabiliteit houdt in <lat een bepaald deel van de tijd 
doorgerekend moet kunnen worden aan een opdrachtgever. Gevolg hiervan is <lat 
medewerkers de neiging vertonen activiteiten zelf te doen, er is geen incentive voor bijv. 
delen van kennis. Ieder werkt voor zich, op een manier die voor hem of haar het prettigste 
werkt. "Zolang je maar declarabel bent, is er niks aan de hand." Sinds kort zijn naast deze 
individuele declarabiliteit echter ook groepstargets ingesteld voor het cluster G&TM/ICT/T 
en T, omdat dit als belangrijk word beschouwd door de manager. 

Gering inzicht in kennis en overzicht van kennis 
Het management heeft weinig inzicht in de aanwezige kennis binnen de ondememing en kan 
daardoor moeilijk keuzes maken om de aanwezige kennis te beheren. Welke kennis moet 
gedeeld worden? Welke kennis moet geborgd worden? Welke kennis moet ontwikkeld 
worden? Je moet eerst weten waar je het over hebt, voordat er beslissingen over genomen 
kunnen worden. 

2.6 Probleemkeuze 
Het efficienter en effectiever laten verlopen van processen, zoals gesteld in de oorspronkelijke 
opdrachtformulering bleek niet direct haalbaar en te abstract. Processen bij NIC zijn namelijk 
niet eenduidig, een ieder werkt op een eigen manier. 

Uiteindelijk is het volgende beeld van het probleem ontstaan. Er zijn drie dominante 
problemen: kennis wordt onvoldoende gedeeld, kennis wordt onvoldoende geborgd en kennis 
wordt onvoldoende ontwikkeld. Deze problemen zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Zo is het 
ene probleem zowel een oorzaak als een gevolg van het andere probleem. Onvoldoende 
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kennisdeling heeft tot gevolg dat kennis onvoldoende geborgd wordt en andersom. Als iets 
gedeeld wordt en meer medewerkers er over beschikken is datgene beter geborgd. Als het 
beter geborgd is wil ook zeggen dat het beter gedeeld is. 
In figuur 2.1 zijn aan de oorzakenkant een aantal factoren te onderscheiden. Links in de boom 
zijn de oorzaken veelal specifiek voor de situatie bij deze organisatie. Een voorbeeld van een 
specifieke factor die van invloed is op de kennisdeling processen is de omschrijving sturing 
op omzet. Hoe verder rechts in de boom hoe algemener de probleemomschrijvingen worden. 
een voorbeeld hiervan is risico van wegva/len kennis. Deze omschrijving is veel minder 
specifiek en kan voor meerdere organisaties opgaan. Voor de problemen aan de rechterzijde 
van de boom geldt dat deze te algemeen zijn, terwijl de oorzaken aan de linkerzijde veelal te 
specifiek zijn in het kader van dit afstudeerproject. Te specifiek in de zin dater geen volledig 
afstudeerproject aan gewijd kan worden en niet direct een volledig antwoord zal geven op de 
problematiek. Om deze reden is ervoor gekozen om onvoldoende kennisdeling te nemen als 
uitgangspunt voor verder onderzoek. Dit wordt in de literatuur ook als probleem aangeduid, 
zie bijv. O'Dell (1998) en Cabrera et al. (2002). Zoals gezegd hangt kennisdeling sterk samen 
met kennisborging. Kennisontwikkeling, als strategisch vraagstuk, is op deze korte termijn 
nog niet zozeer aan de orde in de situatie bij NIC. Als is uitgekristalliseerd wat de 
kemactiviteiten zijn, kan verder onderzocht worden welke kennis nodig maar nog niet 
aanwezig is en dus ontwikkeld moet worden. Kennisdeling wordt door de gei"nterviewden 
aangegeven als belangrijk in hun werkzaamheden en tevens als zeer belangrijk ervaren voor 
NIC als organisatie. Hier is uit op te maken dat draagvlak voor het onderwerp aanwezig is. 

2.7 Probleemdef'mitie 
Het probleem is als volgt gedefinieerd: 

Er wordt gesproken over specifieke kennis i.t.t. generieke kennis. Specifieke kennis is die 
kennis die maar bij 1 of 2 medewerkers aanwezig is. De nadruk ligt op deze specifieke kennis, 
omdat verondersteld wordt dat de noodzaak tot het delen van generieke kennis minder is. 
Deze generieke kennis is reeds bij voldoende medewerkers aanwezig. 
Het onderzoek zal zich voomamelijk richten op het laatste deel van de probleemstelling: 
onvoldoende kennisdeling. Het is namelijk haast onmogelijk aan te geven welk risico precies 
gelopen wordt en welke kansen precies gemist worden. Verondersteld wordt dat het vaststaat 
dat er risico gelopen wordt en kansen gemist worden. Zo is het moeilijk vast te stellen wat het 
gevolg is van het wegvallen van iemand met kennis: wat raakt NIC precies kwijt en in welke 
kansen zou die kennis geresulteerd kunnen hebben? Het antwoord op die vraag hangt van 
zoveel meer factoren af dat er nauwelijks een passend antwoord op te geven is. Het feit dat er 
kansen gemist worden en risico's gelopen worden, wordt zo ervaren in de organisatie, met 
name door het management. Doel van het project is niet het in kaart brengen van deze risico's 
en kansen. Op basis van de orientatie kan vastgesteld worden dat deze veronderstelling terecht 
is. De probleemdefinitie dient als basis voor de aangescherpte opdrachtformulering. 

2.8 De def'mitieve opdrachtf ormulering 
De meeste van de hierboven genoemde oorzaken zijn niet direct aan te pakken en te breed om 
daadwerkelijk mee uit de voeten te kunnen in het kader van een afstudeerproject. Zo is de 
organisatiestructuur het onderwerp van de herstructurering en zal dit project te laat afgerond 
zijn om iets toe te kunnen voegen. De structuur zal echter wel implicaties hebben voor dit 
project en er zal rekening mee gehouden dienen te worden. De historie is niet te veranderen. 
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De cultuur veranderen door een cultuuringreep is ondoenlijk in de beperkte tijd die staat voor 
dit project (Weggeman, Wijnen en Kor, 1997). Cultuuringrepen zijn in het algemeen wel te 
realiseren, maar daar is meer tijd voor nodig dan dit afstudeerproject toelaat. De oorzaak 
"gering inzicht in kennis en overzicht van kennis" biedt echter wel voldoende houvast om er 
de rest van het onderzoek mee te starten en biedt ook de meeste kans van slagen om de 
kemproblemen het hoofd te bieden. Het benoembaar maken van kennis is een stap in de 
goede richting. 
Bij een presentatie en discussiebijeenkomst met management is duidelijk geworden dat het 
laatste overeenkomt met de behoefte aan overzicht om op basis daarvan kennis te kunnen 
beheren. Vragen als welke kennis je moet delen en welke kennis je moet borgen kunnen pas 
beantwoord worden als je weet over welke kennis je het hebt. Kennis moet tastbaarder 
gemaakt worden. De volgende opdrachtformulering is vastgesteld: 

Op basis van de opdrachtformulering zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd 
waarop het onderzoek een antwoord moet geven: 
1. Wat is kennismanagement? 
2. Welke typen kennis zijn specifiek voor inkoop- en inkoopadviesorganisaties? 
3. Welke factoren belemmeren kennisdeling in inkooporganisaties? 
4. Welke kennis kan onderscheiden worden binnen NIC? 
5. Waarom wordt kennis binnen NIC niet gedeeld? 
6. Wat kan NIC doen om kennisdeling te bevorderen? 

Randvoorwaarden 
Om in te spelen op de actuele situatie bij NIC, dient de te verwachten impact van de 
herstructurering besproken te worden. Verder dient het onderzoek praktisch, eenvoudig en 
blijvend bruikbaar te zijn, en als basis voor discussie dienen voor het maken van keuzes m.b.t. 
het managen van kennis. 

Het onderzoek heeft de volgende deliverables: 
• inzicht in wat kennismanagement en (inkoop )kennis inhoudt 
• inzicht in waarom kennis niet gedeeld wordt binnen NIC 
• aanbevelingen voor NIC hoe kennisdeling bevorderd kan worden 

Scope 
Kennis is vooral van belang op strategisch en tactisch niveau (zie business model). Bij 
operationele diensten draait het voomamelijk om efficientie en speelt het delen van kennis 
slechts een beperkte rol. Dit operationele niveau is daarom buiten de scope van dit project 
gelaten. Het onderzoek zal uigevoerd worden binnen het cluster G&TM/ICT/T&T. Er is 
gekozen voor dit cluster, omdat hier de faciliteiten geboden werden om het onderzoek uit te 
voeren. Aangenomen mag worden dat de medewerkers van de betreffende productgroepen 
een goede representatie zijn van de gehele organisatie. De werkzaamheden van de 
inkoopadviseurs en de consultants bij de cluster G&TM/ICT/T&T zijn namelijk vrijwel 
identiek bij de andere clusters. 
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Om de onderzoeksvraag te beantwoorden over welke kennis gedeeld zou moeten worden, is 
onderscheid gemaakt tussen inkoopadvies op strategisch en tactisch niveau. Zoals in de 
bedrijfsbeschrijving aan de orde is gekomen houdt dat een onderscheid in tussen 
inkoopadviseurs en consultants. Begonnen wordt met de situatie van inkoopadviseurs en wel 
om de volgende redenen: omdat juist hier sprake is van specifieke kennishouders en het delen 
( en borgen) van kennis van belang is om de kennis binnen de organisatie te houden. 
Inkoopadviseurs bezitten de kennis, zij gebruiken de kennis en maken tevens een substantieel 
deel uit van het totaal aantal medewerkers. Verwacht werd dat dit zou resulteren in inzicht in 
welke kennis weg zou kunnen vallen voor de organisatie en concrete knelpunten op zou 
leveren waarop het onderzoek zich verder zou richten. Daama wordt de situatie van de 
consultants onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar mogelijke kennisdelings
problemen tussen inkoopadviseurs en consultants. 

Om de eerste onderzoeksvragen te beantwoorden is een theoretische verkenning noodzakelijk. 
Hoofdstuk drie beschrijft deze theoretische verkenning. 
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3 Theoretische verkenning 

Dit hoofdstuk verkent de begrippen kennis en kennismanagement en neemt het proces van 
kennisdelen nader onder de loep. Dit is nodig om inzicht te krijgen in de mechanismen die 
spelen en de issues die nader aandacht verdienen in het vervolg van het onderzoek. Er wordt 
dieper ingegaan op inkoopkennis, omdat juist deze kennis aan de orde is voor NIC. Het 
onvoldoende de/en van die inkoopkennis is het probleem wat aangepakt moet warden en 
daarom wordt nagegaan welke drempels kennisdeling in de weg kunnen staan. 
In paragraaf 3.1 wordt het begrip kennis toegelicht. In 3.2 komt inkoopkennis aan bod en in 
3.3 wordt kennismanagement behandeld. Paragraaf 3.4 gaat dieper in op kennisdeling en 3.5 
gaat over de drempels die kennisdeling in de weg staan. Afgesloten wordt in 3.6 met 
conclusies die volgen uit de literatuurstudie. 

3.1 Kennis 
Als kennis niet verschilt van data of informatie, dan is er niks nieuws of interessants aan 
kennismanagement (Fahey en Prusak, 1998). Er is echter wel degelijk een verschil. Daarom 
legt deze paragraaf het verschil uit tussen data, informatie en kennis en worden verschillende 
aspecten van kennis behandeld. 

Data, informatie en kennis zijn kembegrippen die een verschillende betekenis hebben en niet 
in plaats van elkaar gebruikt kunnen worden. Data kan gedefinieerd worden als symbolen die 
nog niet gefaterpreteerd zijn (Van der Spek en Spijkervet, 1997). Data heeft dus geen 
betekenis zolang het nog niet gebruikt wordt. Iedereen in een organisatie heeft te maken met 
data. Het moet verzameld worden en bijgehouden worden. Als data binnenkomt, wordt alleen 
de relevant geachte data gei:nterpreteerd. De relevante data, data met een betekenis, wordt op 
dat moment informatie. Informatie kan dus omschreven worden als data die betekenis heeft 
voor diegene die de data heeft gei:nterpreteerd. Weggeman (1997) geeft een goed overzicht 
van de verschillen tussen data, informatie en kennis: 

• Data: 
• Informatie: 
• Kennis: 

symbolische representatie van getallen, hoeveelheden en feiten; 
ontstaat wanneer betekenis wordt gegeven aan de verzamelde data; 
het vermogen van een persoon om een taak uit te voeren door data 
( extern) te koppelen aan eigen informatie, vaardigheden en attitude. 

Kennis wordt door Sveiby (1997) gezien als het vermogen tot handelen in een context. Kennis 
is dus een (al dan niet bewust) persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt een taak uit te 
voeren. Weggeman (1997) heeft een formule ontwikkeld vanuit deze definitie van kennis. Hij 
stelt <lat kennis een functie is van informatie, ervaringen, vaardigheden en attitude. K=I*EV A. 
Kennis is dan een vermogen <lat een metaforisch product is van enerzijds informatie en 
anderzijds ervaringen, vaardigheden en attituden waarover iemand op een bepaald moment 
beschikt, waarbij: 
■ I: Informatie. Wordt ook wel gecodificeerde of expliciete kennis genoemd. Het betreft 

hier kennis die dadelijk, door de bezitter van die kennis, opgeschreven kan worden of 
kennis die al in symbolen (taal, tekeningen) is uitgedrukt en daarna eigengemaakt is. 

■ EVA: ervaringen, vaardigheden en attitude. Wordt ook wel impliciete kennis of tacit 
knowledge genoemd. E en V zijn vooral van invloed op bet kunnen en A vooral op het 
willen. 

Weggeman volgt hiermee Polanyi (1966) en Nonaka (1995) door onderscheid te maken 
tussen twee componenten van kennis: expliciete en impliciete kennis. Expliciete kennis is uit 
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te drukken (informatie) en overdraagbaar. Impliciete kennis is athankelijk van de context, 
moeilijk uit te drukken ( ervaringen, vaardigheden en attitude) en moeilijk te communiceren. 
Maar slechts een deel van onze kennis is expliciet: ''we can know more than we can tell" 
(Polanyi, 1966). Het onderscheid tussen deze twee typen kennis is belangrijk omdat het type 
kennis gevolgen heeft voor de deelbaarheid. Expliciete kennis is makkelijker te delen dan 
impliciete kennis (Grant, 1996). Impliciete kennis kan niet gedeeld worden als losstaande 
entiteit. Dit heeft twee belangrijke consequenties. Impliciete kennis is een bron van 
competitief voordeel, omdat het moeilijk te imiteren is door concurrenten (Teece, 1998). 
Bovendien is het niet mogelijk de bijdrage van een team lid te meten en op basis daarvan te 
belonen. Het is immers geen losstaande entiteit die door een teamlid ingebracht wordt en op 
deze manier kan er ook niet precies worden vastgesteld wat een teamlid heeft ingebracht 
(Osterloh en Frey, 2000). 

Er bestaan verschillende taxonomieen om kennis in te delen (zie tabel 3.1). Zo is onderscheid 
te maken tussen individuele en collectieve kennis en generieke en context-specifieke kennis 
(Zack, 1999). Individuele kennis is inherent aan een persoon, collectieve kennis aan meerdere 
personen of bijvoorbeeld een organisatie als geheel. Generieke kennis verschilt van 
contextspecifieke kennis doordat generieke kennis in verschillende contexten gebruikt kan 
worden. Kennis over inkopen (generiek) kan bijvoorbeeld gebruikt worden om verschillende 
producten in te kopen (in verschillende contexten). Kennis van de leveranciersmarkt van 
bureaustoelen kan gezien worden als meer contextspecifieke kennis. Generieke kennis is bij 
meerdere individuen te vinden, terwijl contextspecifieke kennis bij een beperkt aantal 
specialisten te vinden zal zijn. 
Choo (2000) onderscheidt drie kenniscomponenten: tacit knowledge (persoonlijke kennis die 
door leden gebruikt wordt om werkzaamheden uit te voeren en zin te geven aan hun wereld), 
explicit knowledge (kennis die formeel uitgedrukt kan worden door het gebruik van systemen 
of symbolen), en cultural knowledge (de overtuigingen die een organisatie voor waar houdt 
gebaseerd op ervaring, observatie en reflectie over zichzelf en de omgeving). 

T ABEL 3.1 ONDERSCHEID KENNIS 

Onderscheid kennis 

impliciet expliciet 
individueel collectief 
generiek soecifiek 

Dit onderzoek speelt zich af in een inkoopadviesorganisatie, waarbij inkoopkennis een grote 
rol speelt. Hier wordt in de volgende paragraaf op ingegaan. 

3.2 Inkoopkennis 
Kennis is een "containerbegrip", het kan namelijk vele betekenissen hebben en er kan veel 
onder verstaan worden. Bij NIC draait het om inkoopkennis en daar zal deze paragraaf verder 
op ingaan. Geprobeerd zal worden te achterhalen waaruit inkoopkennis bestaat, dus welke 
kennis nodig is om in te kunnen kopen. 
Ondanks de aandacht die kennismanagement krijgt in organisaties is er slechts weinig 
geschreven over het managen van inkoopkennis. De laatste jaren krijgt inkoopkennis echter 
meer aandacht van wetenschappers en het bedrijfsleven. Christensen en Birou (2002) 
discussieerden over inkoopkennis (impliciet en expliciet) tijdens de conferentie van het 
Institute for supply management (www.ism.ws, 2002). Zij stelden vast dat inkoopkennis een 
valide en belangrijk type bedrijfskennis is. Het belang van impliciete inkoopkennis wordt 
erkend (Guinipero, Dawley en Anthony, 1999; Koskinen, 2000) en er is onderzoek gedaan 
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naar World Class Purchasing Skills (Guinipero en Pearcy, 2000). Dit houdt in dat niet alle 
inkoopkennis expliciet is en daardoor niet even makkelijk te delen is. Vaardigheden maken 
dus een belangrijk onderdeel uit van inkoopkennis. 
Onderzoek is verricht naar World Class Purchasing Skills (Guinipero en Pearcy, 2001). Locke 
(2001) definieert verschillende issues m.b.t. kennis die belangrijk zijn voor succesvol 
International Purchasing, en Cavinato en Kauffman (2000) behandelen bet domein 
leveranciersmarkt kennis in bun boek. 
Rietveld et al. (2002) definieren vijf kennisdomeinen die belangrijk worden geacht voor 
inkopers om effectief te werken (zie tabel 3.2). Enkele kanttekeningen dienen hierbij geplaatst 
te worden (Bouwmans, 2002). 

T ABEL 3.2 KENNIS DOMEINEN (BRON: RIETVELD, ET AL., 2002) 

Inkoop theorie 
Leveranciersmarkten 
Praktische inkoopervaring 
Context van inkoop 
Purchasing monitor 

Ten eerste, Rietveld richt zich voornamelijk op expliciete kennis bij bet benoemen van de 
kennisdomeinen. Zoals eerder is gezien, spelen zowel expliciete maar ook impliciete kennis 
een rol als gesproken wordt over kennismanagement. Bijvoorbeeld bet managen van 
inkooptheorie (expliciet) zal uitdraaien op bet managen van documenten waarin deze theorie 
is vastgelegd (= informatie management). lnkopers beschikken echter pas over kennis als 
deze inkoop theorieen begrepen worden en ze in staat zijn deze toe te passen in de dagelijkse 
praktijk (impliciet). 
Ten tweede wordt purchasing monitor een invalide kennisdomein genoemd. Volgens 
inkoopprofessionals is dit alleen informatie. lnformatie wordt pas kennis als deze informatie 
wordt geanalyseerd (gebaseerd op bestaande kennis ), in lijn met de definitie van kennis. 
Professionals stelden voor "purchasing analysis" te gebruiken in plaats van purchasing 
monitor. 
Bovendien moeten er drie domeinen worden toegevoegd, volgens Bouwmans (2002). 
Inkopers werken in een organisatie en deze organisatie heeft verschillende karakteristieken en 
een doel dat nagestreefd wordt. Om effectief te kunnen werken, hebben inkopers kennis nodig 
van de organisatie. Ze moeten weten welke doelen de organisatie wil bereiken en een gevoel 
hebben van de heersende cultuur. Ten tweede, inkopers kopen producten in. Van die 
producten hebben zij kennis nodig om in staat te zijn de beste producten tegen de laagste prijs 
te kopen. Tenslotte hebben inkopers vaardigheden nodig om bun werk te kunnen doen. Deze 
vaardigheden kunnen gezien worden als impliciete kennis. Het managen van inkoopkennis 
heeft dus ook betrekking op bet managen van deze vaardigheden. Hiermee ontstaan acht 
kennisdomeinen. 
Op basis van zijn onderzoek komt Bouwmans (2003) tot de conclusie dat er van de acht 
ontstane domeinen er zes domeinen zijn die interessant zijn voor inkopers. Het onderzoek 
heeft plaats gevonden bijde inkoopafdelingen van vijf grote organisaties. Case studies zijn 
uitgevoerd, alsmede groepsbijeenkomsten en een enquete onder 252 inkoopprofessionals. 
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T ABEL 3.3 KENNIS DOMEINEN (BRON: BOUWMANS, 2002) 

Organisatie 
lnkoopvak 
Leveranciersmarkten 
Leverancier 
Klant 
Product 

Bouwmans definieert dus zes kennisdomeinen (tabel 3.2), die kort beschreven zullen worden: 
Organisatie: Voor elke professional is het van belang om kennis te hebben over de 
organisatie waar zij in werken (Bertrams, 1999). lnkopers moeten bijvoorbeeld weten welke 
doelstellingen de organisatie nastreeft en hoe deze doelstellingen hun werk beinvloeden. 
Inkoopvak: Inkopers hebben kennis nodig van belangrijke concepten en theorieen die nodig 
zijn om doelstellingen te realiseren. 
Leveranciersmarkten: kennis van de werking en de dynamiek in de betreffende 
leveranciersmarkt en de spelers hierin. 
Leverancier: Van inkopers wordt verwacht dat ze het meeste weten over leveranciers 
(Cavinato et al, 2002). 
Product: kennis van de aangeboden producten door leveranciers en de gevraagde producten 
door de klant. 
Klant: Inkopers moeten in staat zijn de klant te identificeren en weten wat de klant nodig 
heeft en verwacht. 

Deze kennisdomeinen komen uitgebreider aan de orde in hoofdstuk 5. In deze paragraaf is 
beschreven over welke kennis het inkopen gaat, welke kennis gemanaged kan worden. Maar 
hoe moet dat managen van kennis gezien worden? Hierover gaat de volgende paragraaf. 
Beschreven wordt wat onder kennismanagement verstaan wordt en wordt het concept van de 
kenniswaardeketen geintroduceerd. 

3.3 Kennis management 
Na het behandelen van kennis en inkoopkennis in de vorige paragrafen, komt nu het managen 
van deze kennis aan bod. Wat kennismanagement (KM) is en waar KM om het draait, wordt 
besproken in deze paragraaf. 
Management is het organiseren van het primaire proces zodanig dat een optimaal rendement 
bereikt kan worden. Daarom kan kennismanagement gedefinieerd worden als het managen 
van de kennisprocessen zodanig dat een optimaal rendement op de productiefactor kennis 
bereikt kan worden (Weggeman, 2000). 
Weggeman (2000) legt bovendien de nadruk op het plezier in de productiefactor kennis. Hij 
definieert kennismanagement als volgt: het managen van de operationele processen in de 
kenniswaardeketen om het plezier te verhogen in en een optimaal rendement op de 
productiefactor kennis te realiseren. 
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In de evolutie van de invoering van kennismanagement (KM) kunnen verschillende fasen 
worden onderscheiden (naar Weggeman (2000)). Het tekent hoe in het verleden is omgegaan 
met KM. 

1. KM= !CT-management 
De nadruk ligt op gecodificeerde, expliciete kennis: de stock benadering. Er wordt vanuit 
gegaan dat kennis objectief uitgewisseld kan worden. 

2. KM= Menselijk Talent Management 
Deze stroming legt de nadruk op impliciete kennis: ervaringen, vaardigheden en attitude. Dit 
is een flow benadering, die stelt dat impliciete kennis niet objectief overgedragen kan worden. 

3. KM = het ontwikkelen van een kennisvriendelijke organisatie 
Hierbij wordt gesteld dat de ontwikkeling en management van een kennisvriendelijke 
organisatie bepaalt in hoeverre de doelen van de organisatie gelijk gesteld kunnen worden aan 
de persoonlijke doelen van de kenniswerker. 

Op het gebied van kennismanagement, evenals in andere management gebieden, kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen strategisch en operationeel kennismanagement 
(Weggeman (1997)). Strategisch kennismanagement focust op de beschikbaarheid van de 
juiste kennis in een organisatie om de strategie uit te kunnen voeren. Hierbij wordt de 
beslissing genomen om kennis en competenties te ontwikkelen, of om informatie te 
verzamelen om de continuileit te waarborgen op de lange termijn. 
Operationeel kennismanagement legt de nadruk op het managen van kennisprocessen zoals 
kennis ontwikkelen, kennis delen en toepassen van kennis. Dit gebied focust op de organisatie 
van deze kennisprocessen met als doel deze processen zo efficient en effectief mogelijk te 
laten werken. Probst et al. (2000) maakt onderscheid in bouwstenen van kennismanagement. 
Weggeman (1997) gebruikt de kenniswaardeketen (zie figuur 3.1). Deze kenniswaardeketen 
is deels opgebouwd uit de bouwstenen van Probst en geeft inzicht in de kennisprocessen. 

De kenniswaardeketen bestaat uit een set operationele activiteiten: vaststellen van de 
benodigde kennis, gegeven de strategie van de organisatie; inventariseren van de beschikbare 
kennis (knowledge-in-use), kennis ontwikkelen, kennis delen, kennis toepassen en kennis 
evalueren. De kenniswaardeketen dient gezien te worden als een fragment van een 
kenniscreatie en -exploitatie spiraal die in de tijd doorlopen wordt en bestaat uit een 
aaneenschakeling van in opbouw identieke kenniswaardeketens (Weggeman, 1997). Dit houdt 
in dat ontwikkelde kennis eerst moet worden gedeeld, vervolgens worden toegepast en 
tenslotte geevalueerd en dan begint het proces weer opnieuw: nieuwe kennis wordt 
ontwikk:eld, gedeeld, toegepast en geevalueerd, etc. 

FIGUUR 3.1 KENNISWAARDEKETEN (BRON: WEGGEMAN, 2000) 

Het proces van kennismanagement begint volgens Weggeman (2000) bij de missie, visie, 
doelen en strategie (MVDS). De missie geeft een min of meer kwalitatief, filosofisch 
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antwoord op de vraag waarom de organisatie bestaat. De visie probeert aan te geven wat het 
lange termijn doel is waar de organisatie heen gaat. De doelen geven direct antwoord op de 
vraag wat de organisatie precies wil bereiken. Dit zijn dus de uit de missie afgeleide, duidelijk 
gespecificeerde, gewenste en meetbare resultaten die op een vooraf aangegeven tijdstip 
bereikt moeten zijn. De strategie geeft antwoord op de vraag hoe de geformuleerde doelen 
gerealiseerd gaan worden. Dit is dus een in de tijd gefaseerd actieplan (Weggeman et al., 
1997). Zie ook Drew (1999) en Hansen et al. (1999). 

Vanuit de MVDS moet management beslissen wat belangrijke kennis is voor de organisatie. 
Vervolgens moet vastgesteld worden welke kennis aanwezig is in de organisatie. Het verschil 
tussen de beschikbare en benodigde kennis, de zgn. knowledge gap, moet dan opgevuld 
worden door het ontwikkelen van kennis. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met twee belangrijke aspecten van 
kennismanagement. Ten eerste, Bertrams (1999) stelt <lat niet alle kennis die zeldzaam is 
ontwikkeld of gemanaged moet worden. Organisaties zouden moeten weten welke kennis 
nodig is om vandaag de <lag competitief te zijn, maar ook in de toekomst. Hij definieert 
crucia/e kennis als kennis die essentieel is voor het voortbestaan van de organisatie van nu, 
maar vooral in de toekomst. Ten tweede, kennis is dynamisch en wat vandaag innovatieve 
kennis is zal in de toekomst overgaan in kem kennis. Innovatieve kennis zal dan gevormd 
worden door andere kennis. Het beschermen en groeien van een marktpositie vereist dus 
continu leren en kennisontwikkeling (Zack, 1999). Hiermee wordt benadrukt <lat het 
belangrijk is aandacht te besteden aan kennisontwikkeling. 

Davenport en Prusak (1998) maken bij kenniscreatie een onderscheid tussen 
kennisontwikkeling in de organisatie en acquisitie van kennis buiten de organisatie. Nonaka 
en Takeuchi (1995) stellen vast <lat voor kenniscreatie in een organisatie vier vormen van 
kennis transformatie (leerprocessen) nodig zijn: 

• Socialiseren: van impliciete naar impliciete kennis, door het delen van ervaringen; 
• Extemaliseren: van impliciete naar expliciete kennis. Expliciet gemaakte kennis kan 

gedeeld worden met anderen en ook de basis vormen voor nieuwe kennis; 
• Combineren: van expliciete naar expliciete kennis, door expliciete kennis te combineren 

in complexere gedaantes ontstaat nieuwe kennis. 
• Intemaliseren: van expliciete naar impliciete kennis, "learning by doing". 

Er moet opgemerkt worden <lat kennisontwikkeling en kennis delen samenhang vertonen. 
Kennis ontwikkelen middels socialiseren, komt in feite neer op impliciete kennis delen. Er 
wordt dan niet direct nieuwe kennis ontwikkeld voor de organisatie, maar wel bij degene met 
wie de kennis gedeeld wordt. Extemaliseren, door het expliciet maken van de kennis en 
vervolgens delen, kan ook gezien worden als het ontwikkelen van nieuwe kennis bij anderen. 
Deze leerprocessen spelen zich allemaal binnen de organisatie af. Extemalisatie is 
waarschijnlijk het moeilijkste om te realiseren: hoe de impliciete kennis 'uit' de hoofden van 
mensen te krijgen en deze om te zetten in expliciete kennis. Het is ook vaak deze impliciete 
kennis die verloren gaat bij verloop. Geprobeerd moet worden om deze impliciete kennis 
expliciet te maken of om deze kennis te delen, zodat de kennis voor de organisatie behouden 
blijft. Over kennis delen gaat de volgende paragraaf. 

3.4 Kennis delen 
Deze paragraaf beschrijft enkele algemene opvattingen en besluit met een conceptueel model 
m.b.t. kennis delen. Wanneer kennis ontwikkeld is zou het gedeeld moeten worden met de 
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leden van de organisatie. Hiervoor zijn volgens Bertrams (1999) twee benaderingen te 
onderkennen: de flow- ( direct delen tussen personen) en de stockbenadering ( delen middels 
een medium). Zie figuur 3.2. 
Aanname bij stock-benadering is <lat kennis wel objectief overdraagbaar 1s. 
Kennismanagement is dan ook gericht op het opslaan van informatie in systemen en 
databases. IT speelt een dominante rol. Voortdurend wordt getracht impliciete kennis (tacit 
knowledge) te eliciteren en persoonsonafhankelijk voor anderen beschikbaar te maken. 
Bij de flow-benadering is het uitgangspunt <lat kennis niet objectief overdraagbaar is omdat 
geen enkele actor in het transferproces er aan ontkomt tijdens het disseminatieproces 
subjectieve waarde toe te voegen, bewust of onbewust. Bij kennismanagement vanuit de flow
benadering staat daarom het faciliteren van leerprocessen tussen professionals centraal. IT 
heeft daarbij slechts een ondersteunende rol. 

direct 

FIGUUR 3.2 KENNIS DELEN (BRON: BERTRAMS, 1999) 

Een verder onderscheid kan gemaakt worden tussen push of pull methode (zie tabel 3.4). 
Het delen van kennis kan werken op basis van een 'push' -principe. Beslissingen over welke 
kennis verspreid wordt en wie de kennis moet ontvangen, worden centraal genomen. De 
kennis wordt vervolgens op allerlei verschillende manieren ingebracht ('gepushed') in de 
organisatie. Het succes van een pushstrategie hangt af van de keuze van de informatie die 
moet worden verspreid, en van het vinden van de juiste media. 
Een 'pull' -principe gaat uit van de kennisgebruiker en zijn behoeften. De kennisgebruiker 
moet snel kennis kunnen opdoen wanneer dat nodig is; selectief kennis opdiepen moet als het 
ware een tweede natuur zijn van een medewerker in een organisatie. Informatie is iets dat de 
medewerker zelf moet lokaliseren. In deze omstandigheden is de systematische verspreiding 
van informatie niet zinvol. Het pullprincipe werkt alleen wanneer er een soepel contact is 
tussen degene die de kennis zoekt en de bron van die kennis. 

T ABEL 3.4 KENNIS DELEN: PUSH EN PULL (BRON: BERTRAMS, 1999) 

Flow benadering 

Stock benadering 

Actief stimuleren van 
professionals samen kennis te 
delen 

Stimuleren van professionals 
kennis te delen middels een 
medium, bijv. intranet 

Professionals stimuleren 
elkaar om hulp te vragen 

Professionals stimuleren 
nieuwe kennis te zoeken en 
niet alleen oude kennis te 
gebruiken 

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het proces van kennis delen. Om 
kennisdeling te bevorderen pleit Gupta (2000) voor het bouwen van een "social ecology": een 
sociale omgeving waarin mensen opereren en noemt het zelfs een cruciale voorwaarde voor 
effectief kennismanagement. De determinanten voor zo een sociale ecologie zijn cultuur, 
structuur, IT systemen, beloningssystemen, processen, mensen en leiderschap. De term 
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ecologie wordt gebruikt om aan te geven dat het niet om losstaande elementen gaat, maar om 
een complex geheel waarin de elementen met elkaar interacteren. 
Om een organisatie te creeren waarin mensen kennis delen volgens de vier manieren (in tabel 
3.3) moeten verschillende barrieres weggehaald worden. Weggeman (1997) beargumenteerd 
dat management de focus moet leggen op het verhogen van het rendement en het plezier in de 
productiefactor kennis. Nonaka (2000) claimt dat managers aandacht moeten schenken aan 
het creeren van "Ba", een gedeelde context waarin kennis gedeeld, ontwikkeld en gebruikt 
wordt. Het management dus moet de ruimte geven zodat medewerkers in staat zijn kennis te 
delen. Zie ook Davenport et al. (1998). 
Om deze context te creeren worden verschillende factoren genoemd. Bhatt (2002) gebruikt 
het EFQM-model en Weggeman (2000) een aangepast 7-S model om de factoren te benoemen 
die van invloed zijn op deze context: strategie, structuur, systemen, staff, shared values en 
management stijl. Bertrams (1999) claimt dat er vier organisatie ontwerp variabelen zijn: 
strategie, structuur, systemen en shared values. Voor het specifieke geval van inkoopkennis 
heeft Bouwmans (2002) deze factoren tot een conceptueel model gevormd (figuur 3.3). 

FIGUUR 3.3 CONCEPTUEEL MODEL 

De factoren die van invloed zijn op de kennisprocessen: strategie, structuur, cultuur, 
systemen en personeel worden uitvoerig beschreven in de kennismanagement literatuur. De 
aangegeven barrieres kunnen echter ook voortkomen uit de genoemde factoren. Dit wordt 
verder behandeld in de volgende paragraaf. 

3.5 Drempels tot kennisdelen 
In de kennismanagement literatuur worden door veel verschillende auteurs drempels tot 
kennisdeling behandeld, zoals Boone (1997), O'dell en Grayson (1998), De Long en Fahey 
(2000), Kakabadse et al. (2001) en Ardichvili et al. (2003). Drempels hebben betrekking op 
het vermogen om kennis te delen aan de ene kant en de wil om kennis te delen aan de andere 
kant. Om kennis te kunnen delen moet iemand dus in staat zijn om die kennis te delen, het 
moet mogelijk zijn voor een persoon om kennis te delen. Bovendien moet die persoon, als die 
in staat is kennis te delen, ook de wil hebben om kennis te delen. Een persoon die kennis wel 
kan delen, maar niet wil delen, zal zijn kennis als gevolg nog niet delen. Belemmeringen 
kunnen dan ook betrekking hebben op zowel het vermogen en de wil om kennis te delen. 
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Er is geen algemeen geaccepteerde lijst met drempels of een standaardindeling in factoren die 
kennisdeling in de weg staan. Verschillende auteurs behandelen slechts een of enkele 
drempels en de mate waarin drempels een rol spelen hangt bovendien sterk af van de situatie. 
Voor de rest van het onderzoek, zullen verschillende drempels een rol kunnen spelen, een lijst 
zal dus gemaakt moeten worden. 

Drempels tot kennisdelen zijn op verschillende niveaus te onderscheiden. Onderzoek tot 
dusver wijst op individuele factoren, organisatorische factoren en factoren m.b.t. de aard van 
de kennis die gedeeld wordt (Boer, 1997). 

Zo maakt Szulanski (1996) bij drempels tot kennisdeling onderscheid in vier categorieen, met 
verschillende factoren per categorie: 
1. Karakteristieken van gedeelde kennis 
2. Karakteristieken van de bron van kennis 
3. Karakteristieken van de ontvanger van kennis 
4. Karakteristieken van de context 
Szulanski (1996) heeft op basis van deze indeling onderzocht waarom kennis niet gedeeld 
wordt, en dan met name best practices. Hij komt tot de conclusie dat de drie belangrijkste 
oorzaken daarvan zijn: 'lack of absorptive capacity of the recipient' ( de ontvanger van kennis 
is niet in staat te kennis te gebruiken. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de reeds bij de 
ontvanger aanwezige kennis. Zie ook Lane, 1998), 'causal ambiguity' (voor de ontvanger is 
niet geheel duidelijk hoe iets werkt of in elkaar zit, de causale relaties zijn anders en moeilijk 
te achterhalen) en 'an arduous relationship between the source and the recipient' (het gemak 
van communicatie tussen de zender en de ontvanger en de aard van de relatie ). Hij beweert 
dat de motivatiegerelateerde barrieres (van de bron van de kennis) niet zo belangrijk zijn als 
de barrieres m.b.t. de gedeelde kennis. 

Osterloh en Frey (2000) stellen echter dat de motivatie van medewerkers ( de bron) een 
- belangrijke rol speelt bij het delen van kennis. Zij maken onderscheid tussen extrinsieke en 

intrinsieke motivatie. 
Medewerkers worden extrinsiek gemotiveerd als zij in staat zijn hun behoefte indirect te 
vervullen, met name door compensatie in de vorm van get. Geld is een "doel dat voldoeni~ 
geeft onafhankelijk van de activiteit zelf' (Calder en St w, 1975). Extrinsiek gemotiveerdy 
coordinatiemechanismen worden bereikt door de geldeh · e motieven van medewerkers te 
linken met de doelen van de organisatie. Het ideale beloningssysteem is voor extrinsiek 
gemotiveerde medewerkers een strikte betaling voor prestatie. 
Motivatie is intrinsiek als een activiteit wordt uitgevoerd voor iemands eigen directe behoefte 
vervulling. Het ideale beloningssysteem is het werk zelf, dat moet voldoening geven aan de 
medewerkers. Extrinsieke en intrinsieke motivatie zijn nauwelijks los van elkaar te zien, het 
belang ervan hangt echter wel af van de situatie. Intrinsieke motivatie is nodig voor taken die 
creativiteit vergen. In tegenstelling tot de meer extrinsieke motivatie die nodig is om sterk 
herhalende taken te doen met iets wat al werkt, zoals lopende band werk. 
Voor een organisatie is motivatie geen doel op zich, maar moet het de doelen van de 
organisatie dienen. Medewerkers moeten gemotiveerd worden om deze doelen op een 
gecoordineerde manier te bereiken. 

Bouwmans (2002) heeft onderzoek gedaan naar de drempels tot kennisdeling en -gebruik, 
specifiek bij inkooporganisaties. Op basis van case studies bij inkoopafdelingen bij vijf grote 
organisaties komt Bouwmans tot 14 drempels om kennis te delen (zie tabel 3.5). 
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Bouwrnans (2003) concludeert <lat inkopers kennis vaak zien als alleen informatie en 
daardoor bet belang van impliciete kennis onderscbatten. Inkopers zien bun organisatie vaak 
als kennis-onvriendelijk en zij worden niet beloond of geevalueerd voor bet delen van kennis. 
Als gevolg daarvan wordt kennis dan ook niet gedeeld. 
In <lit onderzoek zullen de drempels die Bouwrnans definieert als uitgangspunt dienen. De 
drempels kunnen worden onderverdeeld volgens de vier categorieen die Szulanski (1996) 
definieert. Voor NIC kunnen dan uitspraken gedaan worden over wat nu de belangrijkste 
drempels zijn. 

3.6 Conclusie 
Er is veel geschreven over kennis en kennismanagement. Belangrijk is bet onderscbeid tussen 
expliciete en impliciete kennis. Expliciete kennis kan makkelijker gedeeld worden dan 
impliciete kennis. Bij bet managen van kennis is de eerste vraag: over welke kennis wordt 
gesproken? Het maken van een indeling in kennisdomeinen kan zinvol zijn om deze kennis te 
benoemen. In bet geval van inkoopkennis zijn zes domeinen te onderscbeiden: organisatie, 
inkoopvak, leveranciersmarkt, leverancier, klant en product. 
Belangrijke kennis moet vervolgens gedeeld en toegepast worden. Kennismanagement kan 
gezien worden als bet aansturen van de processen kennis ontwikkelen, kennis delen, kennis 
toepassen en kennis evalueren. Dit onderzoek is met name gericbt op bet kennisproces 
"kennis delen". Het succes van kennismanagement wordt bepaald door in boeverre managers 
in staat zijn vijf organisatie ontwerp variabelen (strategie, structuur, cultuur, systemen en 
personeel) te managen om drempels te verwijderen die medewerkers ervaren bij bet 
ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. Het effectief en efficient gebruiken van de 
kennisprocessen zou moeten bijdragen aan de prestatie van de organisatie. Welke drempels er 
mogelijk kennisdeling in de weg staan zijn benoemd. 
In bet vervolg van bet onderzoek wordt o.a. op basis van deze literatuurstudie gekeken naar 
welke kennis belangrijk is en gedeeld zou moeten worden. Acbterbalen waarom deze kennis 
nu niet gedeeld wordt, dus welke drempels kennisdeling in de weg staan, is belangrijk om 
oplossingsricbtingen te kunnen genereren die kennisdeling bevorderen. Het volgende 
boofdstuk beschrijft de opzet van bet vervolg van bet onderzoek. 
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T ABEL 3.5 DREMPELS TOT KENNISDELING (BRON: BOUWMANS, 2003) 

1. Geen beldere defmitie van kennis 
lnkoopadviseurs en consultants zijn zich niet bewust van de betekenis van kennis en dus niet hoe en waarom kennis 
gedeeld zou moeten worden. 

2. Inkopers zijn niet op de boogte wie welke kennis beeft 
Kennis wordt niet gedeeld omdat men van elkaar niet weet welke kennis men heeft. 

3. Er is geen incentive om kennis te delen ("what's in it for me?") 
Waarom zou kennis gedeeld worden? Het delen van kennis wordt gezien als tijdrovend en er zijn geen incentives om de 
inkoopadviseur te stimuleren kennis te delen. 

4. Geografiscbe verspreiding 
Omdat groepen fysiek verspreid zitten, is bet moeilijk kennis te delen. 

5. Systemen zijn niet aanwezig of Diet gebruiksvriendelijk 
Systemen zijn niet aanwezig, niet adequaat of niet gebruiksvriendelijk. 

6. De content van systemen is niet up-to-date 
Informatie in systemen is niet aanwezig in systemen of is niet recent genoeg en daardoor wordt er geen gebruik van 
gemaakt. 

7. Inkopers hebben de vaardigbeden Diet om met deze systemen om te gaan 
Als een medewerker niet weet hoe een systeem werkt, kan hij er ook geen gebruik van maken. 

8. Er is geen tijd om kennis te delen 
Er is geen tijd of medewerkers nemen de tijd niet om kennis te delen. Het documenteren van kennis wordt vermeden omdat 
bet tijdrovend is. 

9. Transparantie is bedreigend 
Transparantie in manier van werken kan ertoe lijden dat onvolkomenheden aan bet licht komen. Dat is bedreigend omdat 
medewerkers bang zijn erop afgerekend te worden. 

10. Risico om overbodig te worden 
Als iemand unieke kennis heeft, is diegene belangrijk voor de organisatie. Door het delen van deze kennis zijn 
medewerkers bang bun positie te verliezen. 

11. Kennis wordt gezien als macbt 
Kennis geeft een individu een bepaalde positie in de organisatie en een individu wil deze positie niet kwijtraken. 

12. Gebrek aan respect voor collegae en bun kennis 
Een gebrek aan respect voor collegae kan ertoe lijden dat er minder gecommuniceerd wordt en minder open is tegenover 
elkaar en daardoor minder kennis gedeeld wordt. 

13. Kennis is uniek en daardoor is delen van kennis over projecten overbodig. 
Medewerkers werken alleen aan projecten en kennis die daaruit voortkomt is alleen interessant voor de betreffende 
medewerker zelf. Daardoor zal kennisdeling geen zin hebben. 

14. Kennis is gevoelig en geheim 
Medewerkers hebben de perceptie dat bun kennis gevoelig en geheim is. 
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4 Onderzoeksopzet 

Dit hoofdstuk beschrijft de opzet van het vervolg van het onderzoek. De gebruikte 
methodologie komt aan bod en eveneens de gebruikte onderzoeksinstrumenten. 

4.1 Methodologie 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen moet de huidige situatie in kaart gebracht 
worden. De eerste onderzoeksvraag luidde: 

1. Welke kennis kan onderscheiden worden binnen NIC? 

Om inzicht te krijgen wordt een indeling gemaakt in verschillende kennisdomeinen. 
Kennisdomeinen zijn de te onderscheiden kennisgebieden die men bij NIC gebruikt bij het 
uitvoeren van werkzaamheden. De indeling wordt gebaseerd op de kennisgebieden die 
onderscheiden kunnen worden voor het uitoefenen van werkzaamheden om aan de klantvraag 
te kunnen voldoen. De indeling zal tot stand komen na zes gesprekken met inkoopadviseurs, 
consultants, inkoopmanager en de directeur. Zie bijlage 3 voor de interviewlijst waarop 
vermeld is wie gei'nterviewd is. Wederom is gekozen voor medewerkers met verschillende 
functies om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Geprobeerd wordt de benodigde 
kennis vast te stellen. Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken worden per domein de 
belangrijkste kennisitems benoemd. Deze kennisitems worden getoetst bij de medewerkers, of 
het inderdaad de kennis beschrijft die noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden. 

Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt tussen inkoopadviseurs en consultants. Er wordt 
bekeken of er knelpunten zijn voor zowel inkoopadviseurs en consultants, en of er problemen 
zijn tussen deze twee groepen. 
Aan de hand van de indeling in kennisdomeinen worden semi-gestructureerde interviews (zie 
vragenlijst in bijlage 4) afgenomen met inkoopadviseurs uit verschillende productgroepen en 
consultants. Gevraagd wordt naar welke kennis nodig is, welke kennis belangrijk is, welke 
kennis vastgelegd is, welke kennis vastgelegd zou moeten worden, welke kennis ontbreekt en 
waar knelpunten zitten bij het uitvoeren van werkzaamheden. Deze interviews hebben als doel 
erachter te komen welke kennis gedeeld zou moeten worden en waar knelpunten zitten. 
Kortom, of de benodigde kennis ook aanwezig en beschikbaar is. 
De gei'nterviewde inkoopadviseurs zijn gekozen uit verschillende productgroepen (ICT, 
Meubilair, Groenvoorziening, Risicobeheer, TBO). De gei'nterviewde consultants zijn 
afkomstig van de afdeling Facility Management. Er worden zowel medewerkers die al lang 
bij NIC werkzaam zijn en medewerkers die nog niet zolang bij NIC werkzaam zijn 
gei'nterviewd. Deze keuze is gemaakt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen en evt. 
verschillen tussen productgroepen mee te nemen. 

2. Waarom wordt kennis niet gedeeld? 

Om deze vraag te beantwoorden wordt de lijst met drempels tot kennisdeling uit de 
theoretische verkenning gebruikt. Tijdens de interviews wordt gevraagd of de drempels 
aanwezig zijn bij NIC en of er nog andere drempels zijn. Ook wordt gevraagd welke drempels 
als belangrijkste ervaren worden. De verschillende drempels staan beschreven in tabel 3.3. 

Er wordt een groepsessie gehouden om de belangrijkste drempels te benoemen. Voor de 
sessie zijn medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie uitgenodigd en is een 
zogenaamde focusgroep opgezet. Deze groep bestaat uit een inkoopmanager, een 
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projectrnanager/consultant en een inkoopadviseur. Deze personen zijn betrokken bij het 
project en verwacht kan worden dat ze over voldoende kennis beschikken om deel te nemen 
aan de sessie. Het gebruik van de groep kan waardevol zijn om de kwaliteit van de 
bevindingen te waarborgen. 

In een sessie met de focusgroep wordt deze lijst met drempels besproken. Elk lid wordt 
gevraagd een top 5 samen te stellen met de drempels welke in zijn ogen de belangrijkste zijn. 
Deze worden met elkaar vergeleken en in een gezamenlijke discussie wordt geprobeerd de 
belangrijkste drempel te bepalen. De belangrijkste drempels zullen uitgangspunt zijn voor de 
aanbevelingen. 

3. Draag oplossingen aan om kennisdeling te bevorderen. 
Om deze vraag te beantwoorden zal bekeken worden waarin de huidige situatie verschilt van 
de gewenste situatie en wat NIC kan doen om het verschil te verkleinen of weg te nemen. Op 
basis van de belangrijkste drempels zullen aanbevelingen gedaan worden. 

4.2 Onderzoeksinstrumenten 
Volgens Verschuren en Doorewaard (2003) is het gebruik van meerdere 
onderzoeksinstrumenten een krachtige methode om de betrouwbaarheid en de validiteit van 
een onderzoek op een open systeem (zoals NIC) te testen. Dit project combineert 
literatuuronderzoek met semi-gestructureerde interviews en groepsbijeenkomsten. Deze 
paragraafbeschrijft het gebruik van de verschillende instrumenten. 

1. Het doen van een literatuuronderzoek geeft inzicht in de laatste stand van zaken m.b.t. 
kennis en kennismanagement. Verschillende concepten en benaderingen passeren 
daarbij de revue. De huidige opvattingen uit het vakgebied worden daarbij 
meegenomen. Waar mogelijk zijn relevante concepten en modellen gebruikt in dit 
onderzoek bij NIC. Specifieke aandachtspunten zijn factoren die van invloed zijn op 
kennisdelingsprocessen en drempels tot kennisdelen. Met behulp van literatuur is een 
lijst gemaakt met mogelijke drempels tot kennisdelen. 

2. Interviews zijn gehouden in verschillende stadia van het project. Tijdens de 
orientatiefase zijn interviews gehouden om de probleemstelling en 
opdrachtformulering aan te scherpen. Tijdens de analysefase zijn semi-gestructureerde 
interviews gehouden om inzicht te krijgen in welke kennis een belangrijke rol speelt 
bij de uitvoering van werkzaamheden. De gebruikte vragenlijsten zijn te vinden in 
bijlagen 1 en 4. Interviews hebben het voordeel dat kwalitatieve informatie verkregen 
kan worden (Emans, 1990) en tevens bijdraagt aan het creeren van draagvlak (Kempen 
en Keizer, 1996). 

3. Groepsbijeenkomsten zijn gehouden om terugkoppeling te geven van resultaten en 
deze te valideren. Tevens zorgen deze groepsbijeenkomsten ervoor dat de 
verwachtingen over het project op een lijn liggen en dienen om input te verzamelen 
voor verder onderzoek. Het bespreekbaar maken van het onderwerp 
kennismanagement binnen NIC is tevens een doel. 

De volgende hoofdstukken beschrijven de analyses en de resultaten. 
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5 Inkoopkennis binnen NIC 

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd een antwoord te geven op de vraag welke (inkoop)kennis 
onderscheiden kan worden. Daarvoor is bekeken welke kennis men zou moeten gebruiken en 
dus nodig heeft in de uitvoering van werkzaamheden. In de gewenste situatie beschikt men 
binnen NIC over deze kennis. Meer over inkoopadviseurs en hun werkzaamheden is te vinden 
in hoofdstuk 6. Meer over consultants en hun werkzaamheden in hoofdstuk 7. 

5.1 Resultaat kennisdomeinen 

Zoals beschreven in de theoretische verkenning in hoofdstuk 3 zijn er verschillende 
kennisdomeinen te onderscheiden in het geval van inkopers. Op basis van de kennisdomeinen 
is middels literatuur ( o.a Guinipero, 2000) een inventarisatie gemaakt van onderdelen van de 
verschillende domeinen, de zgn. kennisitems. Tijdens gesprekken met medewerkers is 
getoetst of de gevonden kennisitems inderdaad van belang zijn voor werkzaamheden bij NIC. 
Er is gevraagd of de genoemde kennisitems belangrijk zijn en of er nog kennisitems 
ontbreken. Hieronder zijn de kennisitems vermeld die zijn overgebleven na de gesprekken. 
Het vaststellen van de benodigde kennis, als onderdeel van de kenniswaardeketen 
(Weggeman, 2000), is nodig om te bepalen wat belangrijke kennis is voor NIC. Vervolgens 
kan worden gekeken of deze kennis aanwezig is en of medewerkers problemen hebben met 
het verkrijgen van deze kennis bij hun werkzaamheden. 

Tijdens de gesprekken is gebleken dat de indeling in de literatuur die is gemaakt voor 
inkopers, niet de juiste is voor NIC, waar inkoopadvies een grotere rol speelt dan alleen 
inkopen. lnkoopadviseurs bij NIC doen meer dan alleen maar inkopen en daarom zijn de 
domeinen anders dan bij inkopers. Er zijn een aantal wijzigingen t.o. v. de door Bouwmans 
onderscheiden kennisgebieden. Zo is het domein "inkoopvak" vervangen door het domein 
"inkoopadviesproces". lnkoopadviseurs en consuhants hebben naast kennis over het 
inkoopvak, namelijk ook een aantal adviesvaardigheden nodig, die in dit domein aan de orde 
zullen komen. De kennisitems van het domein "inkoopvak" zijn onderdeel geworden van het 
domein "inkoopadviesproces". "Leveranciersmarkten" is opgenomen in het domein 
"leverancier", er is geen noodzaak deze twee gebieden gescheiden te houden. De vier 
kennisdomeinen zijn dan: inkoopadviesproces, klanten, leveranciers en producten. 
De indeling in kennisdomeinen ziet er als volgt uit: 
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FIGUUR 5.1 INDELING KENNlSDOMEINEN 

Per kennisdomein zijn vervolgens een aantal kennisitems benoemd. Hierna worden de 
verschillende domeinen besproken. 
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5.2 Inkoopadviesproces 
Onder het inkoopadviesproces wordt verstaan het gehele traject van acquisitie tot het 
succesvol oplossen van het probleem van de klant. Tijdens dit proces is ook kennis nodig uit 
de andere kennisdomeinen. Een inkoopadviseur voert dit hele proces in hoofdzaak alleen uit. 
Een inkoopadviseur zorgt ook zelf voor acquisitie en is ook een taak van een consultant. 
De kennis van het inkoopadviesproces is vrij generiek, dus hetzelfde ongeacht welk product 
ingekocht wordt. De kennis in dit domein wordt echter altijd gebruikt in combinatie met 
kennis uit het kennisdomein producten. Items met betrekking tot inkoopvakkennis zijn 
ontleend aan van Weele (1999). 
Vaardigheden zijn een onderdeel van dit kennisdomein. Om de inhoud van dit domein te 
definieren is gebruik gemaakt van een onderzoek van Guinipero (2000) van Florida State 
University naar World Class Skills die in de toekomst vereist zijn voor inkoopmanagers. In dit 
onderzoek zijn de meest belangrijke vaardigheden opgenomen. Dit onderzoek bestond uit een 
breed opgezette enquete onder een steekproef van leden van de National Association of 
Purchasing Management. De meest belangrijke vaardigheden zijn opgenomen. 
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Interpersoonlijke communicatie 
Vermogen om beslissingen te 
nemen 
Vermogen tot werken in teams 
Analytische vaardigheden 
Onderhandelen 
Managen verandering 
Klantfocus 
Invloed uitoefenen 
Overtuigen 
Strategisch denken 
Begrijpen omstandigheden 
Problemen oplossen 
Conflicthantering 
Leiderschap 
Computervaardigheden 
Creativiteit 
Organisatie/time management 
Tact in omgang met anderen 
Adviesvaardigheden 
Acquisitie 
Projectmanagement 
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Inkoopproces 
Inkoopmarktonderzoek 
Leveranciersselectie 
Aanvragen van prijzen 
Kostprijs en prijsopbouw 
Inkoopspecificatie 
Contracteren 
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5.3 Klan ten 
Klanten zijn die organisaties (personen) waarvoor NIC inkoopproblemen kan oplossen. Een 
klant heeft eisen en wensen met betrekking tot datgene <lat ingekocht gaat worden en eisen en 
wensen met betrekking tot de diensten van NIC. Zowel inkoopadviseurs als consultants 
krijgen met klanten te maken. Deze lijst bestaat voor een deel uit input van de medewerkers 
van NIC. 

Wie is de klant? 
Wie beslist? 
Relatie met NIC 
Adres 
Structuur 
Processen 
Wat heeft de klant nodig? 
Watmoetingekochtworden? 
Verantwoordelijk persoon bij 
de klant 
Eisen en wensen NIC 
Eisen en wensen product 

5.4 Leverancier 
Met leveranciers wordt niet bedoeld, bedrijven die producten leveren aan NIC, maar bedrijven 
die aan klanten van NIC leveren. NIC levert het advies bij welke leveranciers het beste 
ingekocht kan worden, klanten nemen de producten af. 
In <lit kennisdomein is onderscheid gemaakt naar de leveranciersmarkt en de organisatie van 
de leverancier. Door verschillende items van leverancierskennis te combineren die genoemd 
worden door onderzoekers op <lit gebied (Van Weele (1999), Cavinato et. al (2000), True 
Source (2002)), is de volgende lijst samengesteld: 

.~;: .. ?/?:\:•~~~:~~::i~~~ .. 1'.f'~~:;. !\ -~:if;;:'/!'?~ 
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Adres, website 
Algemene voorwaarden 
Historie 
Reputatie 

Structuur 
Grootte 
Processen 
Innovatievermogen 
Financiele situatie 

Producten 
Kostprijs structuur 
Prijsniveau 

Kwaliteit 
Leverbetrouwbaarheid 
Levertijd 
Serviceniveau 

Voorraden 
Marktstructuur 
Concurrentie 
Beschikbare leveranciers 
Belangrijke trends 
Ervaringen met markt 
Reputatie van de markt 
Pri j sontwikkelingen 
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Relatie met organisatie 
Projecten in het verleden 

Waarover? 
Wie verantwoordelijk 
Ervaringen 
Best practices 
Wat opgeleverd? 

5.5 Producten 

Tu / e technl11<.rut Utlh,¥.•1,iteft uindhov,w 

Producten worden uiteindelijk door de klant ingekocht, op onafhankelijk advies van NIC. Dit 
domein gaat over de eigenschappen van het product. Producten kunnen ook gezien worden als 
datgene wat NIC levert, maar <lat valt buiten de scope van <lit onderzoek. O.a. op basis van 
productkennis worden mensen aangenomen. Het is echter niet mogelijk voor alle producten 
een opleiding te volgen. Voor groenvoorziening kan gedacht worden aan een opleiding voor 
tuinarchitect, voor schoonmaak is er geen opleiding en zal in de praktijk geleerd moeten 
worden. 
Er kunnen twee overeenkomsten tussen goederen en diensten herkend worden: ze vervullen 
allebei een behoefte bij klanten en ze moeten waarde hebben voor de klant. Productkennis kan 
zowel betrekking hebben op de in te kopen producten als op het eindproduct voor de klant. De 
volgende lijst heeft betrekking op beiden. In literatuur is weinig gevonden over 
productkennis. Op basis van beperkt literatuuronderzoek is deze lijst samengesteld en 
aangevuld n.a.v. gesprekken met medewerkers. 

Merk 
Klasse 
Verschillende types 
Core benefit 
Applicaties 
Altematieve producten 
Nieuwe features 
Prijzen 
Kwaliteit 
Klantenservice 
Verpakking 
Gebruiksaanwijzing 
Veiligheid 
Garanties 

5.6 Conclusie 
In <lit hoofdstuk is geprobeerd vast te stellen welke kennis NIC nodig heeft voor het uitvoeren 
van werkzaamheden voor klanten. Vier kennisdomeinen zijn onderscheiden, waarbij voor elk 
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domein de belangrijkste kennisitems zijn benoemd. Deze kennisitems zijn de benodigde 
kennisitems waarover NIC dient te beschikken. Als de kennisitems bekeken worden, blijkt <lat 
een groot deel vast te leggen zou zijn. Door het vast te leggen, blijft de informatie bewaard 
voor de organisatie en wordt het risico door het wegvallen van personen verkleind. 
Het is duidelijk geworden <lat vaardigheden een belangrijk onderdeel uitmaken van de 
gewenste kennis. Dit is in de theoretische verkenning ook vastgesteld (zie Guinipero, Dawley 
en Anthony, 1999). Met alleen vastgelegde informatie kan NIC geen klantproblemen 
oplossen. Er zijn personen voor nodig, met bepaalde vaardigheden, die deze informatie 
moeten bewerken en interpreteren voordat het geschikte is en waarde oplevert voor de klant. 

Het is moeilijk vast te stellen wat de meest belangrijke kennis is. Medewerkers leggen de 
nadruk op de vaardigheden die ze gebruiken bij het uitvoeren van werkzaamheden. Bedacht 
moet worden <lat <lit mogelijk gebeurt doordat ze bang zijn voor hun positie. Als ze zichzelf 
onmisbaar maken, zal NIC ze willen behouden. Wat ook een oorzaak kan zijn <lat nauwelijks 
vast te stellen is wat belangrijke kennis is, is <lat men zich niet bewust is van de kennis die 
nodig is en deze niet direct te benoemen is. Kennis is niet altijd tastbaar te maken. Expliciete 
kennis wel, anders zou het geen expliciete kennis zijn, maar impliciete kennis niet. 
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6 Situatie inkoopadviseurs 

Welke kennis een inkoopadviseur nodig heeft, is vastgesteld in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk 
wordt onderzocht of de benodigde kennis ook aanwezig is. Er zal aandacht besteed warden 
aan de werkzaamheden van een inkoopadviseur, aan taken en verantwoordelijkheden en aan 
systemen. Deze indeling is gekozen omdat de manier van werken bepaalt hoe er met kennis en 
kennisdeling wordt omgegaan. De factoren die behandeld zijn in hoofdstuk 3 vormen hiervoor 
de achtergrond. Resultaten van de interviews die niet onder een van deze paragrafen valt 
staan in paragraaf 6. 4 beschreven. Paragraaf 6. 5 behandelt de conclusies. 

6.1 Werkzaamheden inkoopadviseurs 
lnkoopadviseurs wenden bun kennis aan om problemen op inkoopgebied voor klanten op te 
lossen. Ze geven advies over de in te kopen producten en begeleiden bet hele proces tot de 
uiteindelijke levering van producten bij de klant. De inkoopadviseurs zitten verspreid over een 
groot aantal productgroepen, de kennis wordt ingezet voor de producten/markten waarin ze 
specialist zijn. Per productgroep zijn er tot ong. 3 inkoopadviseurs, elk met specifieke 
aandacbtsgebieden (zie tabel 6.1 ). Geen enkele inkoopadviseur doet exact dezelfde dingen. 
Een aanbesteding, een veel voorkomende activiteit, wordt door de inkoopadviseurs elk op een 
eigen manier gedaan. 

T ABEL 6.1 ~TAL INKOOPADVISEURS PER PRODUCTGROEP 

Productgroep Aantal inkoopadviseur 
ICT 3 
Meubilair 3 
G roenvoorziening 3 
Risicobeheer 3 
TBO 4 

Een algemeen plaatje van een aanbesteding ziet er als volgt uit. 
1. Voorbereiden leveranciersselectie. O.a. bet in overleg met de klant vaststellen van de 

selectiecriteria en wegingsfactoren. 
2. Aanmelding en selectie. Het verwerken van de aanmeldingen van leveranciers en bet 

opstellen van een selectierapport. 
3. Voorbereiding inschrijving. 
4. Offerteaanvraag bij leveranciers. 
5. Beoordeling, evaluatie en selectie. 
6. Keuze leverancier en bet opstarten van bet leveringstraject en bet tot stand brengen 

van de overeenkomst tussen klant en leverancier. 

De meeste tijd van een aanbesteding zit in bet, in overleg met de klant, opstellen van de 
gunningscriteria en bet beoordelen en selecteren van de leveranciers. Bij Europese 
aanbestedingen dient rekening gebouden te worden met verscbillende ricbtlijnen, en er zijn 
veel juridiscbe aspecten. Er zijn zgn. EG-coordinatoren die veel afweten van de Europese 
regelgeving en deze overbrengen op alle andere inkoopadviseurs. Deze coordinatoren zijn zelf 
ook vaak inkoopadviseur en vormen een aanspreekpunt voor vraagstukken van andere 
inkoopadviseurs op <lit gebied. 
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6.2 Taken en verantwoordelijkheden 
Een inkoopadviseur is verantwoordelijk voor het gehele traject, van acquisitie tot afronding. 
Zijn taak is het onafhankelijk adviseren van de klant. Een inkoopadviseur moet 80% 
declarabel zijn. Dit houdt in dat 80% van de gewerkte uren direct te verhalen moeten zijn op 
een klant. Er moet elke week een overzicht gemaakt worden van de gemaakte uren per klant. 
Zolang deze target gehaald wordt, is er niets aan de hand. Als een percentage laag uitvalt, zal 
de manager actie ondememen. Dit heeft tot gevolg dat inkoopadviseurs een hoge graad van 
autonomie hebben bij hun werkzaamheden. 

6.3 Systemen 
Een inkoopadviseur heeft de meeste gegevens opgeslagen op zijn eigen PC en in zijn eigen 
kasten, op een eigen manier. Er is nauwelijks sprake van standaardisatie. NIC heeft wel een 
centraal systeem voor klantgegevens. Medewerkers moeten daar bezoekverslagen in 
opnemen. De praktijk leert echter dat dit systeem niet door alle medewerkers wordt gebruikt. 
Men vindt het handig om te raadplegen, maar zelf informatie invoeren gebeurt lang niet altijd. 
Hier wordt men niet op aangesproken door de manager. 

6.4 Resultaten interviews 
De inkoopadviseurs ondervinden weinig problemen bij de uitvoering van werkzaamheden 
("alle kennis die ik zelf niet heb, maar wel nodig heb weet ik via-via bijna altijd wel te 
vinden"). In die gevallen dat een inkoopadviseur iemand nodig heeft, voor bijv. een vraagstuk 
op juridisch gebied, is deze kennis gemakkelijk te verkrijgen. De autonome manier van 
werken heeft tot gevolg dat inkoopadviseurs echter bijna alles zelf doen en daar ook de 
benodigde kennis voor in huis hebben. De kennis die wel ontbreekt, kan makkelijk gevonden 
worden. Het is wel belangrijk om met de juiste personen in contact te komen. Het informele 
netwerk dat een medewerker heeft is daarbij belangrijk. 
Volgens inkoopadviseurs is belangrijke kennis impliciet en niet vast te leggen. Op deze 
manier, door vastleggen, kan kennis dus niet gedeeld worden. Het is niet aan te geven welke 
kennis gedeeld zou moeten worden, inkoopadviseurs geven bovendien zelf aan dat er 
nauwelijks gedeeld hoeft te worden om hun taken te volbrengen. Het draait voor een 
inkoopadviseur veel meer om de vaardigheden die hij persoonlijk bezit, dan om de informatie 
die hij daarbij gebruikt. Klantkennis wordt als zeer belangrijk ervaren. Het werven van 
klanten is noodzakelijk voor een inkoopadviseur om aan het gewenste percentage declarabele 
uren te komen. 

6.5 Discussie 
Inkoopadviseurs geven aan dat hun kennis in hun hoofd zit en ze dit niet vast kunnen leggen. 
Dit is dus impliciete kennis. Als er echter gekeken wordt naar de kennisitems die benoemd 
zijn in hoofdstuk 5, blijkt dat de meeste items puur informatie (expliciete kennis) zijn, en dus 
wel vast te leggen zijn. Bijvoorbeeld middels een systeem, kan veel worden vastgelegd. Dit 
gebeurt nu echter onvoldoende. Als kennis niet vastgelegd kan worden, zal het op een ander 
manier gedeeld moeten worden. Het delen van informatie is dus minder een probleem dan het 
delen van impliciete kennis, met name de vaardigheden van inkoopadviseurs. Het vaststellen 
om welke impliciete kennis het gaat, is erg moeilijk. 

6.6 Conclusies 
Het blijkt dat de benodigde kennis die is vastgesteld in hoofdstuk 5 door inkoopadviseurs als 
aanwezig wordt bestempeld. Zij missen nauwelijks kennis bij het uitvoeren van 
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werkzaamheden. Er is geen element aan te wijzen uit de lijsten in hoofdstuk 5 die volledig 
ontbreekt bij de ink:oopadviseurs van NIC. 
Kennisdeling tussen ink:oopadviseurs wordt nauwelijks als een probleem ervaren door de 
ink:oopadviseurs zelf. Ink:oopadviseurs komen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden 
vrijwel geen kennis tekort. Kennis die van anderen nodig is, weten ze bijna altijd te krijgen. 
De gewenste kennis is dus aanwezig voor de huidige werkzaamheden. Op individueel niveau 
mag de geringe kennisdeling geen probleem zijn, op organisatieniveau is <lit echter wel een 
probleem. Als door wat voor reden ook een ink:oopadviseur er niet is, bijv. ziekte of ontslag, 
blijkt <lat lopende opdrachten moeizaam of niet afgehandeld kunnen worden. Een klant kan 
dan dus niet meer geholpen worden. Als een ink:oopadviseur voorgoed wegvalt, kan een groep 
klanten helemaal niet meer geholpen worden. Het voor de organisatie behouden van de kennis 
van die ink:oopadviseur is zeker van belang. 
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7 Situatie consultants 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke werkzaamheden door consultants verricht worden, 
welke kennis consultants daarbij nodig hebben en welke kennis niet aanwezig is. Deze 
indeling is gekozen omdat de manier van werken bepaalt hoe er met kennis en kennisdeling 
wordt omgegaan. De factoren die behandeld zijn in hoofdstuk 3 vormen hiervoor de 
achtergrond. Na. v. de beschreven resultaten worden conc/usies getrokken. 

7.1 Werkzaamheden consultants 
Consultancy van NIC is gericht op het adviseren bij ontwikkelings- en verbeteringstrajecten 

· binnen facilitaire en inkooporganisaties. De meeste vraagstukken vanuit de klantorganisaties 
zijn strategisch van aard en ontstaan vanuit management teams en directies. Om een vraagstuk 
bij een klantorganisatie te mogen helpen oplossen is een belangrijk onderdeel van het 
acquisitietraject een vooropdracht of probleemanalyse in de vorm van een inventarisatie of 
doorlichting. Tijdens deze vooropdracht is het de bedoeling om met behulp van een korte 
inzet van een consultant een kwalitatief hoogwaardig product in de vorm van een ad vies uit te 
kunnen brengen. Hiervoor zijn producten als een inkoopscan en een facility scan ontwikkeld. 
Uiteindelijk is het de bedoeling om na deze korte inzet voor de probleemanalyse bet 
veranderingstraject te mogen uitvoeren, waarbij de kans op spin-off naar andere 
adviesproducten van NIC wordt gecreeerd. 
Voor het maken van een goede analyse op de inventarisatiegegevens is er regelmatig behoefte 
terug te kunnen vallen op de kennis van andere consultants, projectmanagers en voomamelijk 
inkoopadviseurs; de specialisten. De specifieke kennis die de consultant hiervoor aan 
inkoopadviseurs regelmatig, in ongeveer acht van de tien gevallen, vraagt: 
• Waardering van de buidige inkoopcontracten van de klant op kwalitatief en kwantitatief 

ruveau 
• Kengetallen n.a.v. soortgelijke aanbestedingen 
• De wijze waarop invulling is gegeven aan contractafspraken op basis van bestek en 

specificaties 
• Ervaringen opgedaan binnen vergelijkbare ( of dezelfde) organisatie op basis van 

vergelijkbare casus/ problematiek 
• Specifieke en recente marktontwikkelingen 
• Specifieke en recente product/- dienstontwikkelingen 

Het belang in bet voorhanden zijn van bovenstaande informatie is aanzienlijk. Op een snelle 
wijze beschikbaar krijgen van bovenstaande uniforme informatie draagt bij aan: 

Een efficient consultancy voortraject 
Een goed onderbouwd kwalitatief advies aan de klant en daarmee een degelijke eerste 
indruk 
Een vergrote kans op het vervolgtraject. 

Deze informatiebehoefte van de consultant ontstaat binnen een korte doorlooptijd. De huidige 
knelpunten die bij uitwisseling van deze informatie ontstaat is: 

De specifieke informatie is niet binnen een inkoopgroep aanwezig 
De specifieke informatie is binnen de inkoopgroep aanwezig maar niet overdraagbaar 
De specifieke informatie wordt door de inkoopgroep als "eigen" ervaren en het delen 
wordt als bedreigend ervaren 
De specifieke informatie is binnen de inkoopgroep aanwezig vraagt herbewerking of 
interpretatie. 
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7.2 Taken en verantwoordelijkheden 
Een belangrijke taak van een consultant is bet veiwerven van opdrachten bij klanten. Net als 
de inkoopadviseur moet een consultant 80% declarabel zijn. Ook consultants werken voor een 
groot deel autonoom, maar zijn voor hun taken meer dan inkoopadviseurs athankelijk van 
anderen. Een consultant is verantwoordelijk voor het succesvol uitbrengen van een advies aan 
een klant. 

7 .3 Systemen 
De consultants hebben een gedeelde kast, en een eigen systematiek voor het opslaan van 
gegevens. Het klantsysteem wordt ook door de consultants gebruikt. Binnen de afdeling 
Facility Management wordt aandacht besteed aan kennisdelen. Zo worden er bijeenkomsten 
georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en is het voor consultants relatief eenvoudiger 
dan voor inkoopadviseurs om elkaars werkzaamheden over te nemen. Consultants hebben ook 
een eigen specialismen. Het blijft echter wel een risico als iemand wegvalt. Kennisdeling 
tussen consultants is geen groot probleem. 

7 .4 Conclusie 
Voor de consultants is beter aan te geven welke kennis gedeeld zou moeten worden, want het 
ontbreekt hen aan kennis. Kennis die inkoopadviseurs wel bezitten. Deze kennis is belangrijk 
om opdrachten binnen te halen en dus voor heel NIC als organisatie. Kennis die door 
inkoopadviseurs niet 1-2-3 verstrekt wordt, omdat <lat niet direct in hun eigen belang is. Ze 
worden er zelf niet direct beter van, maar het is wel in het belang van NIC als organisatie. 
Betere kennisdeling tussen consultant en inkoopadviseur kan leiden tot meer opdracbten. Als 
de consultant in staat is betere inkoopscans te doen en daardoor opdrachten binnen te halen, 
profiteert de inkoopadviseur daar ook van. Maar daarvoor moet wel het belang duidelijk 
worden voor die inkoopadviseur, anders blijkt hij zijn kennis niet zomaar weg te geven. In bet 
volgende hoofdstuk wordt beschreven waarom kennis niet gedeeld wordt, dus wat 
kennisdeling in de weg staat. 
Het blijkt dat de kennisitems die in hoofdstuk 5 zijn benoemd te globaal zijn om direct van 
waarde te zijn. De kennis die ontbreekt bij consultants valt wel onder een van de genoemde 
kennisitems, maar de items die een consultant nodig heeft worden niet direct benoemd. 
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8 Drempels kennisdeling 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke drempels kennisdeling in de weg kunnen staan bij 
NIC. Op basis van literatuur zijn verschillende drempels gedefinieerd, zie hoofdstuk 3. Aan de 
hand van interviews met medewerkers wordt gekeken of de drempels voor NIC opgaan. In een 
groepsessie worden de belangrijkste drempels bepaald en in hoofdstuk 9 wordt beschreven 
wat NIC zou kunnen doen om de drempels weg te nemen of te reduceren. 

8.1 Resultaat interviews 
De lijst met drempels (Bouwmans, 2003) uit hoofdstuk 3 is gebruikt als basis voor de 
interviews. Uit de interviews met inkoopadviseurs en consultants is gebleken dat de lijst 
compleet is en dat alle drempels in meer of mindere opgaan voor de situatie bij NIC. Tijdens 
de interviews zijn geen drempels genoemd die niet in de lijst staan. Alle gefaterviewde 
personen onderkennen het belang van kennisdeling bij NIC en kunnen zich vinden in de 
drempels die benoemd zijn. 

8.2 Resultaat groepssessie 
In een groepsessie is geprobeerd de belangrijkste drempel vast te stellen. In onderstaande 
tabel 7.1 zijn van elke deelnemer de 5 belangrijkste drempels gegeven. De deelnemers zijn 
een inkoopadviseur, een consultant en een inkoopmanager. Zij hebben alledrie een andere 
functie en een ander perspectief. Verwacht mag worden dat ze tezamen een compleet beeld 
hebben van de problematiek. Alleen de drempels die door minimaal een van de deelnemers 
als belangrijk wordt beschouwd, zijn opgenomen in de tabel. Het toekennen van een rangorde 
wordt als zeer moeilijk ervaren en is ook niet noodzakelijk voor het doel van deze exercitie: 
het bepalen van de belangrijkste drempel. Tijdens de groepsessie bleek dat de deelnemers 
hiertoe niet in staat waren. De scores staan in willekeurige volgorde. 

T ABEL 8.1 BELANGRIJKSTE DREMPELS TOT KENNISDELING 

Belangriikste drempels inkoopadviseur consultant inkoopmanager 

1. Geen heldere definitie van kennis X X 
2. Niet bekend wie welke kennis heeft X 
3. Er is geen incentive om kennis te delen X X X 
5. Systemen zijn niet aanwezig of gebruiksvriendelijk X X 
6. De content van de systemen is niet up-to-date X 
8. Er is geen tijd om kennis te delen X 
9. Transparantie is bedreigend X 
10. Risico om overbodig te worden X 
11. Kennis wordt gezien als macht X X 
13. Kennis is uniek en delen is daardoor overbodig X 

Drempel 3 "Er is geen incentive om kennis te delen" wordt als enige drempel door alledrie de 
deelnemers genoemd. In de discussie wordt het gebrek aan incentive duidelijk beschouwd als 
belangrijkste drempel die kennisdeling in de weg staat. Het werken op basis van een zo hoog 
mogelijk percentage declarabele uren heeft tot gevolg dat werkzaamheden waarvoor niet 
gedeclareerd kan worden, niet worden uitgevoerd. Er wordt niet gestuurd op kennisdeling, 
men wordt er niet voor beloond, er is dus geen incentive en daarom gebeurt het nauwelijks. 
Andere belangrijke drempels zijn 1, 5 en 11. 
Drempel 1 "Geen heldere definitie van kennis" wordt ook genoemd. Dit komt ook terug in 
hoofdstuk 6. Het is moeilijk vast te stellen om welke kennis het gaat, omdat de belangrijkste 
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kennis als impliciet wordt beschouwd. Deze kennis kan nauwelijks vastgelegd worden, maar 
vooral gedeeld worden door interactie met andere personen. En <lat is nu iets wat bijna niet 
nodig is in de werkzaamheden, er wordt veelal autonoom gewerkt. 
Drempel 5 "System en zijn niet aanwezig of niet gebruiksvriendelijk". Er is wel een systeem 
voor klantinformatie, maar deze wordt onvoldoende gebruikt. Dit kan komen doordat het nut 
niet geheel duidelijk is, omdat men geen tijd heeft om gegevens in te voeren, of omdat men 
het niet belangrijk vind om te doen. Deze drempel hangt samen met drempel drie. Als het 
systeem erg nuttig zou zijn, zouden medewerkers wel een incentive zien en het systeem beter 
gebruiken. Als ze hun eigen werk beter of sneller zouden kunnen doen, dan zou het systeem 
wel gebruikt worden. 
Drempel 11 "Kennis is macht". Voor de eigen positie in de organisatie wordt gevreesd, men is 
huiverig en onrustig voor de herstructurering, en bang om de positie te verliezen. Dit staat 
kennisdeling in de weg. Want als iemand zich onmisbaar maakt door kennis niet te delen, is 
de kans groter <lat iemand zijn positie houdt. 

8.3 Reflectie 
De score is slechts bepaald door een groep vertegenwoordigers van de organisatie. Voor een 
meer valide resultaat, zou aan meerdere medewerkers van de organisatie om hun oordeel 
gevraagd moeten worden. Er is echter verondersteld <lat de focusgroep een goed beeld heeft 
van de organisatie en hun oordeel praktisch gelijk is aan het oordeel van de groep die ze 
vertegenwoordigen. 
De verschillende barrieres lijken niet onafhankelijk van elkaar te zijn. Met name 9, 10 en 11 
hangen sterk samen, deze zijn geent op het individuele niveau en de positie die iemand heeft 
in de organisatie. 

De inkoopadviseur, de consultant en de inkoopmanager komen alledrie met een verschillende 
top 5. Dit kan verklaard worden doordat zij met een verschillende insteek en vanuit hun eigen 
situatie de lijst met drempels bekijken. 

8.4 Conclusie 
De belangrijkste drempel die kennisdeling in de weg staat, zoals in de discussie is vastgesteld, 
is dat er geen incentive is om kennis te delen. Op het eind van het jaar wordt een ieder 
afgerekend op basis van de omzet en het percentage declarabele uren. Kennisdelen wordt niet 
beloond en daardoor gebeurt het ook niet. Voor de organisatie betekent <lit een groot gemis. 

Want waarom is kennisdeling belangrijk? 
De individuele manier van werken zorgt ervoor <lat een ieder op zijn eigen manier zijn werk 
doet. Op het gebied van aanbesteden bijvoorbeeld, wat door vele inkoopadviseurs wordt 
gedaan, de een meer ervaren dan de ander, zijn er verschillende manieren waarop een 
aanbesteding plaatsvindt. Het leereffect wat door ervaring wordt veroorzaakt zou 
overgedragen moeten worden, zodat inkoopadviseurs sneller en beter een aanbesteding 
kunnen doen. Het delen van kennis inzake problemen of knelpunten die optreden en hoe 
daarmee omgegaan wordt kan resulteren in een beter resultaat voor de klant. 
Dus: 

Effectievere manier van werken. 
Efficienter werken, dus een hoger rendement, en daarmee een hoger percentage 
declarabel. 
Toegevoegde waarde voor de klant verhogen en daardoor de klantgerichte instelling van 
NIC vergroten. 
Voorkomt sub-optimalisatie. 
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9 Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk warden aanbevelingen gedaan om kennisdeling te bevorderen. Tevens wordt 
de impact van de herstructurering op kennisdeling beschreven. Paragraaf 9. I beschrijft de 
aanbevelingen, paragraa/9.2 wat betere kennisdeling oplevert. In 9.3 wordt de impact van de 
herstructurering op kennisdeling beschreven. 

9.1 Aanbevelingen 
Incentives 
Aangetoond is <lat de belangrijkste drempel die kennisdeling in de weg staat het gebrek aan 
incentive is. NIC kan verschillende ingrepen doen om deze drempel te verlagen of weg te 
nemen. Deze ingrepen zijn voor een deel ontleend aan Cabrera en Cabrera (2002) en O'Dell 
(1998). 
Voor inkoopadviseurs moet het lonend gemaakt worden om kennis te delen met de 
consultants. Bijv. het kunnen schrijven van uren op het project van de consultant is een 
mogelijk incentive om <lit te bewerkstelligen. Het samenstellen van groepen voor het 
benaderen van klanten en de groep verantwoordelijk maken voor het resultaat, zal ook zorgen 
voor betere samenwerking en dus kennisdeling. Gezegd moet worden <lat een geldelijke 
beloning in de literatuur genoemd wordt als een noodzakelijke, maar nog niet direct een 
voldoende incentive. Een beloning in de vorm van geld moet wel ingesteld zijn, maar is niet 
het enige incentive. Dit moet zorgen voor extrinsieke motivatie, maar aangetoond is (Osterloh 
en Frey, 2000) <lat intrinsieke motivatie van groter belang is bij kennisdeling. 
Het ontvangen van waardering voor de gedeelde kennis is belangrijk. Een BU-manager zou 
hier een rol in moeten nemen (O'Dell, 1998) en meer moeten sturen op kennis. Er moeten 
afspraken gemaakt worden <lat het delen van kennis hoort bij de taken van medewerkers. Als 
er bijvoorbeeld een conflict is tussen een inkoopadviseur en een consultant, moet de manager 
ingrijpen. Als een inkoopadviseur niet direct de tijd heeft om een consultant aan de gewenste 
kennis te helpen, maar als het belang daarvan groot is, moet de manager ingrijpen en de 
inkoopadviseur vertellen <lat het voorrang verdient. Er kunnen afspraken gemaakt worden 
over de termijn waarbinnen het voor een consultant redelijk is om bepaalde kennis te vragen. 

Systemen 
Het sturen van de manager op het gebruik van het klantsysteem moet ervoor zorgen dat het 
systeem beter gebruikt gaat worden. Onderzoek of het systeem voldoende gebruiksvriendelijk 
is en of het de gewenste input levert voor acquisitie inspanningen. Zoniet, moet het systeem 
dusdanig aangepast worden <lat medewerkers er het nut van inzien. Het is in het algemeen 
belang <lat het systeem wordt voorzien van de juiste informatie en dat moet ook duidelijk 
worden (O'Dell, 1998). Het niet invoeren van informatie terwijl <lit wel had gemoeten, zou 
onderdeel kunnen worden van de beoordelingsgesprekken. Medewerkers moeten er in ieder 
geval op aangesproken worden. Het zou ook onderdeel gemaakt kunnen worden van de taken 
van medewerkers. 

Geen heldere definitie van kennis 
Volgens de kenniswaardeketen van Weggeman begint kennismanagement (2000) bij de 
missie, visie, doelen en strategie van de organisatie. NIC zal helder moeten krijgen en dit 
helder moeten maken voor het personeel. Als bekend is welke kemactiviteiten belangrijk zijn, 
moet het MT beslissen waar de nadruk op moet komen te liggen. Bijvoorbeeld door het 
vaststellen van de omzet per product en de te verwachten omzet in de toekomst, kunnen 
bepaalde kennisgebieden aangemerkt worden als zeer belangrijk voor NIC. Voor die 
kennisgebieden zal bepaald moeten worden welke kennis gewenst is en of die kennis in huis 
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is (Teece, 1998). Is deze kennis niet in huis, zal deze ontwikkeld moeten worden (Weggeman, 
2000). 
Een andere mogelijkheid is het kijken welke kennis men nu in huis heeft en waarmee NIC 
zich onderscheidt van concurrenten en deze positie vasthouden en versterken (Krogh et al. 
(2001), Hansen et al. (1999)). 

Ro!HRM 
Het personeelsbeleid speelt een belangrijke rol. Door het meer gestructureerd aanpakken van 
bijv. functionerings- en beoordelingsgesprekken kan er meer gestuurd worden op 
kennisdeling en zo ook de doelen van de organisatie beter afstemmen op de individuele 
doelen. Het belang van kennisdeling kan op deze manier duidelijk gemaakt worden aan de 
medewerkers. 
Door aandacht te schenken aan profielen van medewerkers en aandacht te geven aan scholing 
en loopbaanontwikkeling kunnen medewerkers ook gestimuleerd worden de organisatie niet 
te verlaten (Armstrong, 2001). Het vergroten van de binding van een medewerkers met de 
organisatie heeft tot gevolg dat een persoon minder makkelijk weggaat en de kennis voor NIC 
behouden blijft. Medewerkers breder opleiden vermindert ook capaciteitsproblemen en 
schommelingen in de vraag naar bepaalde specifieke productkennis. Een medewerker bezit 
ook de proceskennis, die min of meer losstaat van het product. 

Kennis is macht 
Kennis is macht gaat in het algemeen op, maar de herstructurering maakt medewerkers extra 
huiverig om kennis te delen. Door belangrijke kennis voor jezelf te houden, zal iemand die 
van jouw kennis gebruik wil maken daar iets tegenover moeten zetten, bijv. declarabele uren 
of kennis van die persoon heeft. Een medewerker die onmisbare kennis heeft, zal zijn positie 
houden is de gedachte. Deze onrust zorgt ervoor dat kennis is macht zeker opgaat bij NIC. Als 
een medewerker de zekerheid heeft <lat kennisdelen eerder beloond dan gestraft wordt, wordt 
deze drempel verlaagd. Na de herstructurering zal <lit probleem naar verwachting een minder 
grote rol spelen. 

Wijze van aanbesteden 
Iedere inkoopadviseur doet een aanbesteding op een eigen manier. De ene inkoopadviseur kan 
het sneller, beter, en/of efficienter dan de andere inkoopadviseur. Gezocht zou moeten worden 
naar een ''beste manier van aanbesteden". Als alle inkoopadviseurs efficienter of effectiever 
zijn in het begeleiden van een aanbesteding, zal als gevolg het resultaat stijgen. Ondanks <lat 
een aanbesteding voor verschillende producten wordt gedaan, is het proces van aanbesteden 
voor de verschillende producten min of meer gelijk. Leren van elkaar zorgt tevens voor een 
hechter groepsgevoel en versterkt de focus op de doelen van de organisatie als geheel. 

9.2 Wat levert betere kennisdeling op? 
Op korte termijn zal investeren in kennisdeling waarschijnlijk meer kosten dan het zichtbaar 
oplevert. De effecten zijn moeilijk meetbaar en daardoor is het rendement op de investering 
lastig te bepalen. Het percentage declarabel zal naar verloop van tijd stijgen, maar in hoeverre 
is niet aan te geven. 

9.3 Impact van de herstructurering op kennisdeling 
In de loop van het project is meer duidelijkheid ontstaan over de herstructurering, die per 1 
september 2003 in werking zou treden. Een nieuwe organisatiestructuur is gei"ntroduceerd. In 
plaats van de productorientatie zoals de organisatie in oude vorm kende, is de nieuwe 
structuur meer klantgericht. Er zijn nieuwe BU's gevormd, rond klantgroepen, en een front-
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en back office. Zo zijn de volgende BU's ontstaan: Centrale overheid/Bedrijfsleven, 
Decentrale overheid Noord, Decentrale overheid Zuid, Defensie/B/CFD. De inkoopadviseurs 
uit de voonnalige productgroepen zijn verdeeld over de BU's en de consultants zijn ook 
toegewezen aan BU's. Iedereen in de organisatie heeft een andere plek gekregen, maar de 
werkzaamheden zullen, behoudens een grotere klantfocus, niet veel gaan veranderen. 

Deze herstructurering heeft verschillende gevolgen voor kennisdeling. 
In de nieuwe structuur wordt nog steeds met losse, omzetverantwoordelijke, BU's gewerkt. 
Aan de ene kant staat binnen een BU de klant centraal. De samenwerking en daarmee de 
kennisdeling tussen consultants en inkoopadviseurs van dezelfde groep zal versterkt worden. 
Er is in de nieuwe situatie wel degelijk een incentive, men is namelijk samen 
verantwoordelijk voor de omzet bij dezelfde klanten. 
Aan de andere kant zal er nog geen incentive zijn tot kennisdeling tussen de BU's. En dat 
BU's gebruik zullen maken van specialisten van andere BU's staat vast. lnkoopadvisering op 
het gebied van meubilair zal bijvoorbeeld bij meerdere klanten aan de orde zijn, en het aantal 
inkoopadviseurs op dit gebied is nu eenmaal beperkt. Er zal nog steeds kennis nodig zijn die 
niet in de eigen BU te vinden is. NIC zal aandacht moeten besteden aan de samenwerking 
tussen de BU's. 

Hoe nu verder? 
1. Maak kennisdelen lonend. 
2. Laat medewerkers zelf onderzoeken op welke manier een aanbesteding het beste gedaan 

kan worden. Stel een best practice op en ontwikkel richtlijnen m.b.t. de manier waarop 
een aanbesteding het meest efficient gedaan kan worden. Stel medewerkers in staat van 
elkaar te leren. 

3. Maak de MVDS helder, bepaal wat belangrijke activiteiten zijn en leg de nadruk op de 
bijbehorende kennisgebieden. 
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Bijlage 1 Vragenlijst orienterende interviews 

Doel van bet interview: Beeldvorming, aanwezigheid van draagvlak en urgentie 
bepalen, inzicht in problematiek, achterhalen van 
mogelijke oorzaken en eventuele oplossingsrichtingen. 

Benodigde tijd: 1 uur 
Opmerkingen: De resultaten zullen ter goedkeuring voorgelegd worden 

en vertrouwelijk behandeld worden. 

De interviewer geeft een introductie over wie hij is, wat de aanleiding van het project is, waar 
het project over gaat en wat het doel van het interview is. Er zal uitgelegd worden wat 
kennismanagement inhoudt en vragen worden beantwoord. 

Algemeen: 
Wat is uw functie? 
Wat zijn uw verantwoordelijkheden? 
Wat zijn uw werkzaamheden? 
Hoe ziet de organisatie eruit? 

Problematiek 
Herkent u de problematiek m.b.t. kennismanagement? 
Wat is precies het probleem m.b.t. kennis? 
Waar uiten die problemen zich in? 
Wat zijn de gevolgen van het probleem? 
Is dat belangrijk? 
Waar worden deze problemen door veroorzaakt? 
Hoe precies? (doorvragen) 
Wat is de belangrijkste oorzaak? 
Wie is erbij betrokken? 
Wat speelt er mee? 
Wat kan er aan gedaan worden? 
Wat zou er aan gedaan moeten worden om het probleem op te lossen? 
Wat is er al gedaan om het probleem op te lossen? 
Niks? Waarom wel/niet? Wat is de urgentie? 
Wat levert het oplossen van het probleem op? 
Wat zijn voorwaarden voor de oplossing? 
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Bijlage 2 

historie 

cultuur 

1 of 2 specialisten 
per kennisgebied 

Gebrek aan 
standaardisatie 

Niemand 
verantwoordelijk 

Klanten komen 
zelf 

"genoeg werk" 

Sturing op 
omzet 

Oorzaak gevolg diagram 

Oorzaak-gevolg diagram 

Complexe 
organisatiestructuur 

Inadequate 
beloningsstructuur 

Korte termijn 
denken 

Geen drive tot 
ontwikkeling 
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opdrachten 

Overlap kennisgebieden 

Weinig routine 

Risico van 
wegvallen kennis 

inefficient 

lnvesteren in 
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Bijlage 3 Interview lijst 

Bij de volgende personen zijn een of meerdere interviews afgenomen. 

NIC Inkoop Facility- algemeen 
Lute Martens Directeur 
Jan Hollander Inkoopmanager 
Klaas Dolsma Inkoopmanager 
Henri Netjes Accountmanager 

Inkoopadviseurs 
Rob Ruiter 
Fred de Jong 
Harry Post 
Evert van Beek 
Oscar Mulder 

Consultants 
Willem Hetebrij 
Martijn Heitbrink 
Juliette Vegter 
Jules Brands 

Inkoopadviseur Technisch Beheer & Onderhoud 
Inkoopadviseur Risicobeheer 
Inkoopadviseur ICT 
Inkoopadviseur Meubilair en stoffering 
Inkoopadviseur Groenvoorziening 

Facility Management 
Facility Management 
Facility Management 
Facility Management 
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Bijlage 4 Vragenlijsten 

1. Inkoopadviseurs 

Doel van het interview: 

Benodigde tijd: 
Opmerkingen: 

Inzicht verkrijgen in de manier waarop met kennis wordt 
omgegaan, welke kennis nodig is voor het uitvoeren van 
inkoopadviestrajecten, welke kennis is vastgelegd en 
hoe, welke kennis ontbreekt en wat knelpunten zijn. 
1 uur 
De resultaten zullen ter goedkeuring voorgelegd worden 
en vertrouwelijk behandeld worden. 

De interviewer geeft een introductie over wie hij is, waar het project over gaat en wat het doel 
van het interview is. Verder zal theorie over kennismanagement en de indeling in 
kennisdomeinen gei"ntroduceerd worden. 

Algemeen: 
Wat is uw functie? 
Wat zijn uw verantwoordelijkheden? 
Hoe lang werkt u binnen deze organisatie? 

Kennisdomeinen 
Per kennisdomein zijn de volgende vragen gesteld: 

Welke kennis over <lit domein heeft u nodig bij het uitvoeren of begeleiden van 
inkoopadviestrajecten? 
Welke kennis is belangrijk? 
Welke kennis over <lit domein is vastgelegd? 
Waar is die kennis vastgelegd? 
Welke kennis zou vastgelegd moeten worden? Waarom? Hoe? 
Welke kennis mis je bij de uitvoering? 
Hoe blijf je op de hoogte van ontwikkelingen binnen <lit domein? 

Knelpunten 
Welke knelpunten zijn er per domein? 
Hoe kunnen deze knelpunten weggenomen worden? 
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Bijlage 4 Vragenlijsten 

2. Consultants 

Doel van bet interview: Inzicht verkrijgen in de manier waarop met kennis wordt 
omgegaan, welke kennis nodig is voor het uitvoeren van 
werkzaamheden, welke kennis is vastgelegd en hoe, 
welke kennis ontbreekt en wat knelpunten zijn. 

Benodigde tijd: 
Opmerkingen: 

1 uur 
De resultaten zullen ter goedkeuring voorgelegd worden 
en vertrouwelijk behandeld worden. 

De interviewer geeft een introductie over wie hij is, waar het project over gaat en wat het doel 
van het interview is. Verder zal theorie over kennismanagement en de indeling in 
kennisdomeinen geintroduceerd worden. 

Algemeen: 
Wat is uw functie? 
Wat zijn uw verantwoordelijkheden? 
Hoe lang werkt u binnen deze organisatie? 

Kennisdomeinen 
Welke kennis over <lit domein heeft u nodig bij het uitvoeren of begeleiden van 
inkoopadviestrajecten? 
Welke kennis is belangrijk? 
Welke kennis over <lit domein is vastgelegd? 
Waar is die kennis vastgelegd? 
Welke kennis zou vastgelegd moeten worden? Waarom? Hoe? 
Welke kennis mis je bij de uitvoering? 
Hoe blijf je op de hoogte van ontwikkelingen binnen <lit domein? 

Kennismanagement 
Hoe wordt met kennis omgegaan binnen NIC? 
Wat is de invloed van cultuur op kennismanagement? 
Zijn consultants gemotiveerd om kennis te delen? 
Wordt kennisdeling beloond? 
Krijgen consultants tijd om kennis te delen? 
Weten consultants welke kennis collegae hebben? 
Welke systemen zijn er om kennis te delen? 
Zijn deze systemen succesvol? Waarom wel of niet? 
Wat zijn triggers of barrieres om kennis te delen? 

Noem een best practice. 
Noem een les die geleerd is. 

Knelpunten 
Welke knelpunten zijn er per domein? 
Hoe kunnen deze knelpunten weggenomen worden? 
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