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Wat gaaf dat je deze whitepaper gedownload hebt! Het 
betekent dat je het delen van kennis serieus op wil gaan 
pakken, wat jou uiteindelijk vele voordelen op gaat leveren.

In dit whitepaper laten we je stapsgewijs bewust worden van hoe je informatie 

ontvangt tot hoe je effectief kennis doorgeeft. Het zal af en toe een beetje 

dromerig zijn, maar daardoor niet minder waar. Op basis van een ruim 

onderzoek naar wat er over kennisdeling te vinden is presenteren we graag onze 

bevindingen zodat jij daar de vruchten van kan plukken. Mocht de informatie 

vragen oproepen of wil je meer leren over bepaalde onderwerpen die aangehaald 

worden, dan kun je een kijkje nemen in de bronnenlijst die zich op de laatste 

pagina bevindt.

HÉ KENNISDELER!

Dit is een cruciale stap in het proces van 
krachtige kennisdeling. Je bewust zijn van 
de transitie van informatie naar kennis 
is belangrijk, om informatie op een juiste 
manier door te kunnen geven.

Relevant worden voor jouw netwerk 
en doelgroep. Het is een kunst. Aan de 
hand van een aantal tips die we in deze 
whitepaper delen kun jij bewuster en 
daarmee effectiever communiceren. 

Binnen jouw bedrijf of vertrouwde kringen 
hangt enorm veel kennis. Het is zonde als 
dat niet optimaal benut wordt en iedereen 
telkens zelf zijn of haar informatie moet 
verzamelen. Wanneer je kennisdeling binnen 
de organisatie op orde hebt, word je ook 
relevanter voor de buitenwereld.

1. Van informatie  
naar kennis 
Hoe absorbeer je  
informatie en zet je  
dat om naar concrete  
kennis?

Laten we eerlijk zijn: Als je veel tijd en 
moeite in het delen van kennis steekt, 
dan wil je er ook iets voor terug krijgen. 
Door je bewust te zijn van wat effectief 
communiceren jou oplevert kun je op de 
korte en lange termijn de vruchten plukken.

2. Kennis delen  
binnen het bedrijf 
Hoe bevorder je het delen 
van kennis binnen de  
organisatie?

3. Kennis delen  
buiten het bedrijf 
Hoe deel je kennis op een 
relevante en inspirerende 
wijze?

4. De meerwaarde 
voor jou 
Hoe deel je kennis op een 
relevante en inspirerende 
wijze?

DE KRACHT VAN KENNIS DELEN BESTAAT UIT:



Informatie is iets anders dan kennis. Om je heen vang je bewust en onbewust 

een hoop informatie op. Slechts een deel daarvan wordt omgezet naar kennis. 

Gelukkig maar, want je kunt simpelweg niet alles opslaan. Welke informatie 

je omzet, is afhankelijk van jouw interessegebied(en). Zo zul je sneller kennis 

opdoen over de nieuwe Tesla dan over de nieuwe Batavus, wanneer je een 

sterke interesse in auto’s hebt. Toch is het verbreden van je horizon enorm 

waardevol voor jouw algemene kennisontwikkeling. Zo kun jij bewuster met 

informatie omgaan: 

 

Ontvangen 

Als kind vroeg je je waarschijnlijk continu dingen hardop af. Je was 

nieuwsgierig en schroomde niet om vragen te stellen. Veel volwassenen 

hebben deze eigenschap grotendeels achter zich gelaten. Zonde! Door continu 

onderzoekend te zijn, open vragen te stellen en informatie te verwerken 

kom je uit jouw informatiebubbel. Haal het kind in je naar boven en sta open 

om informatie te ontvangen. Luister en kijk goed om je heen wat jij van je 

omgeving op kunt steken. Het is meer dan je denkt! 

Naast dat je er zelf iets van opsteekt, is het stellen van een (open)vraag 

een blijk van oprechte interesse in de ander. Dit versterkt de band en 

samenwerking met collega’s, klanten en anderen in jouw omgeving. 

 

Relativeren 

Het weerleggen of interpreteren van informatie die je ontvangt is belangrijk 

om jouw geheugen schoon te houden. In tijden waarin ‘fake news’ een 

veelgehoord begrip is mag er geen twijfel over zijn dat de waarheid van 

informatie van groot belang is. Toets altijd of de informatie die je ontvangt op 

waarheid berust is en doe bij twijfel een kort onderzoek. 

 

1. VAN INFORMATIE 
NAAR KENNIS 
Hoe absorbeer je informatie en zet je  
dat om naar concrete kennis?



Zo test je of informatie betrouwbaar is:  

Ga terug naar de bron. Probeer te achterhalen waar de zender de infor-

matie vandaan heeft en beoordeel of dit een betrouwbare bron van informatie 

is. Hiermee toets je de echtheid en ben je bewust bezig met de informatie die 

je ontvangt, wat ertoe leidt dat het beter blijft hangen. 

Hoor en wederhoor. Wanneer je informatie ontvangt is dit altijd al eerder 

door een ander geïnterpreteerd. De interpretatie kan verkeerd zijn geïnter-

preteerd en daarmee op een later moment verkeerd doorgegeven worden. 

Zo kan Theo jou vertellen dat Thea graag een nieuwe website wil, terwijl ze 

eigenlijk gezegd had dat ze haar website wil vernieuwen. Taal-technisch een 

klein verschil, maar een groot verschil in interpretatie. Ondervraag in belangrij-

ke situaties dus ook altijd de persoon in kwestie, zodat je kunt verifiëren of de 

informatie juist is. Probeer hierbij niet openlijk de eerder verkregen informatie 

in twijfel te stellen, maar op subtiele wijze je interesse te tonen en daarmee de 

door jou gewilde bevestiging te krijgen. 

Het belang in beeld. In veel gevallen heeft de verschaffer van informa-

tie een bepaald belang. Dat kan zo onschuldig zijn als het oprecht iets willen 

aanleren aan anderen, tot het willen overbrengen van de voordelen van een 

product. Hoe sterk het belang ook is, relativeren is bij ieder moment belangrijk. 

Een beslissing op basis van misleidende informatie is meestal niet de juiste.

Tip afbeeldingscheck in Google: Het totale aanbod van afbeeldingen op websites 
en social media groeit met de dag. Daarmee groeit ook het aantal afbeeldingen die, 
hetzij moedwillig, niet op waarheid berust zijn. Wanneer je twijfelt over de echtheid 
van een afbeelding, kun je deze uploaden binnen Google. Dit doe je in Google 
afbeeldingen door binnen het zoekveld op het fototoestel te klikken. Nadat je het  
hier geüpload hebt zie je alle plaatsen waar de afbeelding voorkomt en een overzicht 
van vergelijkbare afbeeldingen. Zo wordt direct duidelijk of een afbeelding te 
vertrouwen is. 
 
 



Wat is kennis eigenlijk?
De ervaren procesbegeleider Rien van Leeuwen stelt dat kennis eigenlijk niets 

anders is dan een vereenvoudigde interne representatie van de werkelijkheid. 

Je doet iets of maakt iets mee. Vervolgens onthoud je het en daarna pas je die 

kennis weer toe in een volgende beleving of interactie. Soms gaat dat bewust, 

veel vaker is dit een onbewust proces.  

 

Een directe kennisoverdracht is het meest bekend en gebeurt met name  

face-to-face door middel van gesprekken tussen werknemers onderling.  

Bij een indirecte kennisoverdracht wordt er een bepaald medium als  

tussenschakel gebruikt, waarop de kennis gedeeld of opgeslagen wordt.  

(Bron: Managementcareer.nl)

Generaal Stanley McChrystal is een ervaringsdeskundige als het 

gaat om het belang van kennisdeling. In meerdere van zijn TED-talks 

(aanrader!) deelt hij waarom informatie en geheimen de levensaders 

van zijn operaties waren.  Spoiler: Hij besefte dat de cultuur waarbij 

belangrijke informatie geheim werd gehouden, fout en contrapro-

ductief was. Hij besloot de communicatiecultuur te veranderen van 

‘wie moet iets weten’ naar ‘wie weet het niet’. Dit leverde een struc-

tureel betere teamprestatie op.

2. KENNIS DELEN  
BINNEN HET BEDRIJF 

Hoe bevorder je kennisdeling binnen  
de organisatie? 

 

Het is duidelijk: Kennis delen is belangrijk. Zo blijkt uit onderzoek van McKinsey 

dat werknemers ongeveer twee uur per dag op zoek zijn naar informatie die 

uiteindelijk vertaald kan worden naar kennis. Dat is ongeveer 10 uur per week, 

wat gelijk staat aan het fulltime inzetten van één op de 5 fulltime medewerkers.  

 

Om die reden is het faciliteren van kennisdeling bij steeds meer organisaties 

een belangrijk onderwerp. Er wordt onderzoek gedaan naar het implementeren 

van platforms en tools om het proces voor het delen van informatie te 

bevorderen en daarmee de efficiëntie te verhogen. Het is tenslotte zonde om 

het wiel (iedere keer weer) opnieuw uit te vinden.



Wil je het delen van kennis in jouw organisatie  
succesvol oppakken? Wij hanteren zelf deze drie tips 
van managementcareer.nl: 

Beloon individuele prestaties als teamprestatie. Bij veel organisaties 

worden werknemers vooral individueel beloond voor hun individuele 

prestaties. Om kennisdeling binnen de organisatie te stimuleren zouden 

managers, in plaats van het individu, complete teams en afdelingen moeten 

belonen. Daarmee worden alle betrokken medewerkers uitgedaagd om kennis 

met elkaar te delen voor het bereiken van een gezamenlijk doel. 

Beloon ook het resultaat van kennisdeling. Organisaties zouden 

werknemers niet moeten belonen voor de kennisoverdracht zelf, maar 

voor het resultaat ervan. Als organisatie moet het delen van kennis ook wat 

opleveren. Zijn er extra kosten bespaard voor het niet hoeven inhuren van 

externe partijen? Dan is dat een beloning waard!  

Investeer in een kennisplatform. Een goede organisatie investeert tijd 

en geld in indirecte kennisdeling door middel van kennismanagement. Er 

zijn verschillende mogelijkheden voor het bijhouden van een intern platform 

waarbij de kennisoverdracht tussen werknemers wordt opgeslagen. Het 

kost even tijd, maar werknemers raken gewend aan dergelijke procedures. 

Wanneer het een gewoonte is, wordt alle kennis gedeeld in een platform wat 

ook als jouw volledig opgebouwde organisatiegeheugen dient. Mensen komen 

en gaan dus is het van belang om alle opgedane kennis goed te bewaren. 

Naast deze drie tips is het ook bevorderlijk als er een aantal fanatiekelingen 

zijn die hun omgeving enthousiasmeren. Als je zelfbewust bent van wat 

de meerwaarde van het delen is, kun je dat goed overbrengen en jouw 

omgeving activeren om hetzelfde te doen. Moedig het gebruik van een 

centraal, laagdrempelig kennisdelingsplatform aan, wordt hier bekend mee 

en bied hulp aan degenen die welwillend zijn, maar niet weten hoe en wat. 

Manifesteer jezelf als hét voorbeeld van de enthousiaste kennisdeler en 

daarmee teamgenoot, zodat anderen daardoor geïnspireerd raken en jouw 

gedrag gaan kopiëren. 

 

Zo werken wij tegenwoordig met 

een nieuwe interne en externe 

communicatietool (Teams). Niet 

iedereen kon meteen met de 

tool overweg, maar door elkaar 

wegwijs te maken kregen we dit 

toch snel in de vingers! 



Overzichtelijke kennisdelingsplatformen:

Flipboard 

Wil je een mooi en overzichtelijk kennisdelingsplatform? 

Dan is Flipboard een aanrader. Flipboard is een mobiele 

applicatie die nieuwsartikelen en sociale media met elkaar 

integreert in een magazine-achtige omgeving. Met dit 

platform bundel je gemakkelijk en overzichtelijk artikelen 

en blogs die je op internet tegenkomt. Je kunt een eigen 

omgeving aanmaken waarin je jouw nieuwsvoorkeuren aan 

kunt geven, die dan automatisch het board vullen. Het is 

echter ook mogelijk om een teamomgeving aan te maken, 

zodat iedereen in dat team bij kan dragen en het een 

verzamelplaats wordt met voor jullie interessante artikelen. 



Microsoft Teams 
Teams staat vooral bekend om het bellen aan de hand van IP-

adressen. Dit platform biedt daarnaast echter nog een hoop 

meer. Zo kun je teams vormen met mensen binnen en buiten 

de organisatie, om een bepaald onderwerp te bespreken. 

De lay-out is gericht op de chatfuncties, maar ook het delen 

van bestanden en artikelen is hier goed te doen. Wil je een 

sterk gestructureerd kennisdelingsplatform dat interactie en 

samenwerking stimuleert? Dan is Teams aan te raden. 



Speakap 

Voor grote organisaties is het gezien de huisstijl en gegevens-

bescherming aanlokkelijk om een eigen intern communicatie-

platform te laten bouwen. Het Nederlandse bedrijf Speakap is 

een partij die op maat gemaakte applicaties levert. Op basis 

van de (communicatie)behoeften van de organisatie wordt 

alles ingesteld en bijgehouden, om het voor de medewerkers 

zo verleidelijk mogelijk te maken om informatie te delen. Heb 

je een groot budget voor interne communicatie en wil je een 

app die afgestemd is op jouw wensen en behoeften? Dan is 

Speakap een goede partij om mee samen te werken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Topje van de ijsberg 

Deze drie platformen zijn het topje van de ijsberg als het om communicatie-

tools gaat. Het is afhankelijk van jouw budget welk systeem je kiest. Van het 

kosteloze Flipboard tot het prijzige Speakap. Doe onderzoek naar alle mogelij-

ke tools om een passende keuze te maken. 

 

Ongeacht welk systeem je in de armen sluit: Na verloop van tijd zul je merken 

dat het actief delen van kennis haar vruchten afwerpt binnen de organisatie. 

Denk aan een hechter team, breder georiënteerde collega’s en hogere effici-

entie. Op zo’n moment is de organisatie klaar voor de volgende stap: Bewus-

ter omgaan met het delen van kennis buiten het bedrijf.



3. KENNIS DELEN  
BUITEN HET BEDRIJF 

Hoe deel je kennis op een relevante en 
inspirerende wijze? 

 

Uiteraard blijft alle kennis niet binnenboord en worden er vanuit bedrijven 

regelmatig inzichten, voorbeelden en succesverhalen gedeeld. Om de 

doelgroep aan te spreken worden hiervoor zichtbare vormen als blogs, 

whitepapers, casestudies en testimonials ingezet. Deze worden verspreid 

via online (website, mail, social media) en offline (events, printed media) 

middelen. Dit is een prima startpunt van kennisdeling en levert doorgaans  

een mooie toestroom aan potentiële klanten op. Om nét die stap extra 

te zetten en meer uit jouw netwerk te halen, is het bewustzijn over 

onderstaande zaken van belang.

Reclameprikkels 

Volgens Salesgids.com wordt de Nederlandse consument dagelijks aan 3 tot 

5 duizend reclameprikkels blootgesteld. Het lijkt onrealistisch veel, maar komt 

goed in de buurt van de waarheid als je bedenkt hoeveel logo’s, bedrukte 

voertuigen en reclamebanners er dagelijks in jouw gezichtsveld verschijnen. 

 

De alsmaar stijgende online aanwezigheid van personen en bedrijven doet 

een flinke duit in het zakje. Dat heeft uiteraard effect op de aandachtsspanne, 

die alsmaar korter wordt. Aandacht krijgen vraagt dus om een duidelijke, 

relevante en onderscheidende vertoning. Zorg dat je door de buitenwereld 

niet gezien wordt als reclame, maar als interessante gesprekspartner en partij 

om een samenwerking mee aan te gaan. 

 

Persoonlijke twist 

Informatie geef je waarde door er een persoonlijke twist aan te geven. Als je 

een blog deelt met iemand, vertel dan wat je er zo goed aan vond. Als je een 

whitepaper (zoals deze!) deelt, geef dan ook door wat jij ervan geleerd hebt. 

Deel je iets kleins zoals een weetje, vermeld er dan bij waarom je dat weetje 

waardevol vindt. Enzovoorts. 

 

Hoe ben je relevant? 

Een vraag die (communicatie)professionals geregeld bezighoudt. En dat 

is goed, want bewustzijn over relevantie laat je kritisch kijken naar de 

meerwaarde die jij door informatie te delen de ander biedt. Toch blijft het 

een moeilijk vraagstuk, omdat relevantie erg persoonsgebonden is. Het is 

afhankelijk van je doelgroep. 



Communicatiewetenschapper en Online Marketeer Passoen 
Peigham beschrijft in zijn online blog vier succesfactoren 
van relevantie. 

1. Helpen een probleem op te lossen. Je bent al snel relevant als je ie-

mand helpt om diens probleem op te lossen. Informatie bieden die helpt bij het 

maken van een moeilijke beslissing maakt je niet alleen behulpzaam, maar ook 

enorm relevant. Deel bijvoorbeeld jouw onderbouwde bevindingen wanneer 

iemand twijfelt over de keuze tussen twee boekhoudsystemen.

2. Iets nieuws bieden. Het internet staat vol met informatie en daarmee is 

het lastig om iets nieuws toe te voegen. Wees je ervan bewust dat jouw kennis 

wel degelijk tot nieuwe inzichten kan leiden, mits je het concreet en persoon-

lijk communiceert.  Vertel bijvoorbeeld over hoe jij door jouw websitebouwer 

geholpen werd toen je tegen problemen aanliep.

3. Onderscheidend zijn. Laat zien dat jij altijd als ervaringsdeskundige 

klaarstaat voor vragen over jouw vakgebied. Zo wordt John van den Heuvel 

altijd geïnterviewd bij misdaad gerelateerde zaken. Zorg ervoor dat jij de  

‘John van den Heuvel’ van jouw vakgebied wordt.

4. Actueel zijn. Verplaats je in de ontvanger en let goed op wat voor 

diegene op dat specifieke moment belangrijke informatie is. Zo kan al bestaan-

de, maar niet relevante informatie, opeens wel relevant worden als de situatie 

verandert.

Investeren in kennis 

Uiteraard komt het wel eens voor dat je informatie niet gereed hebt wanneer 

iemand daarom vraagt. Op zo’n moment zijn er doorgaans twee opties: 

Uiteraard is de laatste optie de beste. Zo tackle je het negatieve gevoel dat 

door het ontbreken van de informatie heerst en toon je een proactieve hou-

ding door het opzoeken zelf op te pakken. Zoek het op, maak het concreet 

en deel het met de ander(en). Als je dat kunstje regelmatig uitvoert, zetten 

anderen ook een stapje extra voor jou. 

2. Zeggen dat je de informatie op gaat zoeken en zo snel 
mogelijk terugkoppelt.

1. Zeggen dat je het niet weet en het daarbij laten.



4. DE MEERWAARDE  
VOOR JOU 

Welke winst kun jij uit kennisdeling 
halen? 

 

Leren 

Analyseer jouw kennisoverdracht. Hoe heb je het verteld, geschreven of 

uitgebeeld? Heb je de ontvanger verrijkt met informatie en heb je dat op een 

inspirerende manier gedaan? Wees positief kritisch op jezelf en bedenk hoe 

je het de volgende keer net iets beter aan zou kunnen pakken. Het ervaren 

en analyseren van kennisdeling laat jou verder ontwikkelen. Pure winst! 

 

Profileren 

Op een slimme en bewuste manier informatie overbrengen leidt tot 

een krachtigere positie binnen jouw bedrijf, netwerk of andere kringen. 

Naarmate je meer bewustzijn over jouw communicatie creëert zul je merken 

dat je meer gehoord en gezien wordt. De informatie die je deelt wordt 

serieuzer genomen en wordt eerder opgepakt. Dat alles geeft je binnen én 

buiten het bedrijf een beter imago.  

 

Profiteren 

Door bewuster te communiceren gaat jouw doelgroep je eerder serieus 

nemen. Daardoor word je een interessante gesprekspartner en een rots in 

de branding als iemand met een probleem zit. Dit leidt tot een gunfactor, 

die het verschil kan zijn tussen wel of niet een opdracht binnenhalen. Ook op 

de lange termijn pluk je hier de vruchten van, omdat jouw netwerk steeds 

groter zal worden en de ‘afstand’ naar jouw connecties steeds kleiner wordt.

 



Dus…

Informatie verwerken is een bewust proces. Tenminste, dat zou het moeten 

zijn. Want wanneer je aan de hand van deze whitepaper bewuster met 

informatie omgaat kun je daar een hoop kennis aan overhouden. Informatie 

en kennis zijn dus geen synoniemen: De één is het gevolg van de ander. 

Houd bij het delen van kennis rekening met het volgende: 

•   Wees jezelf bewust van de informatie die je in jouw kringen kunt  

verkrijgen en zet deze om naar kennis. 

•   Houd rekening met de korte aandachtsspanne van jezelf en je  

toehoorders veroorzaakt door de vele prikkels die we op een dag  

tot ons krijgen.

•   Als je kennis deelt is de persoonlijke twist die jij eraan meegeeft  

van groot belang. Op die manier geef je het een extra dimensie en  

onthoudt de ontvanger beter dat jij de informatie verschaft hebt.

 
Bedenk voor jezelf welke meerwaarde de informatie voor de ontvanger 
biedt. Zo zorg je ervoor dat je relevant bent:

•   Lost deze kennis een probleem op? 

•   Bied deze kennis nieuwe inzichten?

•   Is deze kennis onderscheidend? 

•   Is de kennis actueel? 

Het delen van kennis heeft ook invloed op jouw imago. Naarmate je vaker 

waardevolle informatie deelt zal wat jij deelt eerder gelooft en opgepakt 

worden. Op de korte en lange termijn kun je hiervan profiteren door 

het sterke netwerk dat om jou heen zal ontstaan. Je contacten worden 

waardevoller. De kans op een samenwerking groter. Kortom van het delen 

van kennis groeit je bedrijf zowel intern als extern. 
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Last but not least: Check the facts!
Bij het delen van kennis, zoals in deze whitepaper, is het be-

langrijk om je bronnen te kunnen verantwoorden. Dit maakt het 

geloofwaardiger en biedt jou, de ontvanger, de kans om verder 

onderzoek te doen. Voor het opstellen van deze whitepaper zijn 

onder meer deze bronnen gebruikt. Bekijk vooral de Ted Talk van 

Stanley McChrystal!

Check this:

https://www.rienvanleeuwen.com/interactie/energie-door-wisselwerking/kennis-is-macht- 
maar-kennisdeling-is-kracht
 
https://www.ted.com/talks/stanley_mcchrystal_the_military_case_for_sharing_knowledge
 
https://www.getopensocial.com/nl/oplossingen/kennisdeling-in-organisatie#geschikte- 
platformen-voor-kennisdeling
 
https://www.managementcareer.nl/kennisdeling-binnen-organisaties-waar-liggen-de-kansen/
 

https://www.passoenpeigham.nl/marketing-blog/4-succesfactoren-van-relevantie/


