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Inleiding

5

Doel van de gids ‘SENIORS-JUNIORS’
De diensten van de federale overheid worden geconfronteerd met snelle veranderingen in hun
omgeving en steeds hogere eisen van de burger. Ze moeten dus meer dan ooit flexibel en
efficiënt zijn. 

Om deze nieuwe uitdagingen aan te kunnen moet een organisatie heel wat expertise in huis
hebben. Maar deze expertise, die bestaat uit ervaring, kennis en vaardigheden, dreigt morgen
verloren te gaan. 

Mobiliteit en herstructureringen binnen de federale overheid veroorzaken steeds grotere
bewegingen in het personeelsbestand. En als een medewerker van functie verandert, dan
verdwijnt samen met hem vaak ook zijn expertise. Bovendien dreigt de massale pensionering
van de ‘papy boomers’ een belangrijk verlies aan kennis te veroorzaken in de komende jaren. 

Indien de opvolging nu niet wordt voorbereid, dan zullen organisaties genoodzaakt zijn op het
laatste moment te reageren met weinig doeltreffende maatregelen. Een beleid om kennis te
behouden en te delen, kan echter enkel slagen wanneer de cultuur en de werkmethodes van de
organisatie veranderen, wat tijd kost.  

Daarom is het belangrijk dat de federale diensten het risico op kennisverlies inschatten en
nieuwe methodes aan hun ontwikkelingsplan toevoegen om de kennis van medewerkers die op
pensioen gaan of de organisatie verlaten, te bewaren.

De gids ‘SENIORS-JUNIORS’ wil hen hierbij helpen. De stap-voor-stap methode en de
werkmiddelen die worden voorgesteld, laten toe de kennisoverdracht tussen ervaren en minder
ervaren medewerkers te organiseren.

De gids steunt op succesvolle praktijken uit zowel privé- als overheidsondernemingen. De
werkmiddelen werden tijdens hun ontwikkeling uitgeprobeerd in de directie-generaal Sociale
Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. De feedback van de medewerkers
van deze dienst werd gebruikt om de gids bij te sturen. 

METHODOLOGISCHE GIDS 
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6

Op die manier kwam een efficiënt hulpmiddel tot stand dat optimaal geschikt is voor het
gebruik in de dagelijkse realiteit van de federale overheid.

Kennisoverdracht tussen seniors en juniors is één van de bouwstenen van een lerende federale
overheid. Andere initiatieven zoals de ontwikkelcirkels, het teamontwikkelingsplan en het
onthaalprogramma voor nieuwkomers, krijgen geleidelijk vorm. Opdat deze initiatieven elkaar
zouden aanvullen en versterken, is het belangrijk dat de ontwikkeling en implementatie van
‘seniors-juniors’-projecten samengaan met hun integratie in het algemene ontwikkelingsplan van
de organisatie. 

Doelgroep
De gids ‘SENIORS-JUNIORS’ is bestemd voor de actoren in kennismanagement en
competentieontwikkeling die werken als verantwoordelijken bij de stafdiensten Personeel en
Organisatie of als contactpersonen in de operationele afdelingen. 

Hij levert ook nuttige informatie voor managers die kennisoverdracht in hun afdeling willen
organiseren en voor projectleiders aan wie het management de opdracht geeft nieuwe praktijken
te implementeren. 

Aanpak
De gids ‘SENIORS-JUNIORS’ beschrijft een proces dat uit 5 opeenvolgende fasen bestaat.
Sommige fasen bestaan uit verschillende etappes. 

Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 2

Fase 1

Kennisoverdracht organiseren

Etappe 1

Voorbereiden 
en 
sensibiliseren

Het proces 
en de resultaten
evalueren

De
kennisoverdracht
opstarten

De kennis-
portfolio
samenstellen

De risicovolle
kennis-

domeinen
identificeren

De projectfiche
opstellen

Het communicatie-
plan opstellen

Een informatie-
sessie organiseren

Specifieke
technieken leren

Structurele
hulpmiddelen
opzetten
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Tijdens de eerste fase identificeren de directieleden van de organisatie de risicovolle
kennisdomeinen en selecteren ze de entiteiten waar prioritair kennis moet worden overgedragen.
Het zijn de directieleden die deze strategische overwegingen maken. 

De vier fasen die daarop volgen, spelen zich af op het niveau van de geselecteerde entiteiten.
De gids ‘SENIORS-JUNIORS’ beschrijft de voorbereiding van het project en de sensibilisatie van
seniors en juniors. De gids vervolgt met een methode voor het samenstellen van een portfolio
van over te dragen kennis. Daarna komt een waaier van structurele hulpmiddelen aan bod
waarmee de verandering kan worden bestendigd alsook verschillende technieken om kennis te
delen. De laatste fase is de evaluatie. 

Elk hoofdstuk is op dezelfde manier ingedeeld:

• een samenvatting van de fase of de etappe

• het nut ervan (‘Waarom?’)

• een korte beschrijving van de voorgestelde aanpak (‘Hoe aanpakken?’)

• praktische werkmiddelen en concrete voorbeelden

Gebruiksaanwijzing 
De gids ‘SENIORS-JUNIORS’ is modulair opgebouwd. Het is een gereedschapskist waaruit de
verantwoordelijken voor de projecten ‘seniors-juniors’ kunnen putten om hun eigen traject uit te
stippelen. Ze kunnen het implementatietraject aanpassen aan hun eigen situatie, aan de
doelstellingen van hun organisatie en aan de middelen die ze hebben gekregen.

Een organisatie die een ‘seniors-juniors’ project op kleine schaal begint (met enkele seniors) kan
het traject inkorten, de projectstructuren vereenvoudigen en zich concentreren op de fasen 3 en
4, namelijk de selectie van de over te dragen kennis en de kennisoverdrachtsactiviteiten zelf. 

Wanneer u deze gids voor een eerste keer leest, raden wij u aan u niet onmiddellijk in de
werkmiddelen te verdiepen, maar eerst het proces door te nemen (de inleidende pagina’s van
elk hoofdstuk). Daarna zal het makkelijker zijn de werkmiddelen in hun ruimer kader te
plaatsen en de nuttigste ervan te kiezen.

Uw feedback op de gids ‘SENIORS-JUNIORS’, uw vragen om informatie en uw bestellingen zijn
welkom op KM@p-o.be. 
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De directieleden van de organisatie zijn de belangrijkste
spelers in deze eerste fase. De fase wordt echter
geïnitieerd en geleid door de verantwoordelijke voor
kennismanagement.

Tijdens werksessies evalueert de directie de risico’s op
kennisverlies. De impact van factoren zoals vergrijzing
van het personeelsbestand en turnover worden
geanalyseerd. Indien de directie tot de conclusie komt
dat er reële risico’s bestaan dat de realisatie van de
strategische doelstellingen door kennisverlies in het
gedrang komt, identificeren ze de bedreigde
kennisdomeinen en leggen ze prioriteiten vast. 

Het resultaat is een inventaris van kennisdomeinen en
diensten waar men prioritair een proces van
kennisoverdracht moet opstarten.  

Deze eerste fase is noodzakelijk als het project
kennisoverdracht voor de hele organisatie gestart wordt.
Deze fase is overbodig als de diensten die betrokken
zijn bij het verlies van kennis reeds gekend zijn of als
het project op kleinere schaal wordt uitgevoerd
(bijvoorbeeld binnen één enkele dienst). 

DE RISICOVOLLE KENNISDOMEINEN IN DE ORGANISATIE IDENTIFICEREN
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Fase 1
De risicovolle
kennisdomeinen
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en de resultaten
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De kennisportfolio
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en 
sensibiliseren
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Fase 1
DE RISICOVOLLE KENNISDOMEINEN IN 
DE ORGANISATIE IDENTIFICEREN 

Waarom?

Het strategisch management moet overtuigd zijn van de noodzaak van kennisbehoud
zodat ze de nodige middelen voor kennisoverdracht vrijmaakt. Bewustwording dat
kennisverlies een bedreiging vormt voor de realisatie van de doelstellingen van een
organisatie, is het absolute beginpunt.

De eerste fase heeft verschillende doelstellingen:

• het management actief betrekken bij het bewustwordingsproces dat kennis op korte,
middellange en lange termijn dreigt te verdwijnen

• een risicoanalyse maken

• het kader voor een project voor de hele organisatie opstellen 

• bepalen in welke diensten een proces van kennisoverdracht van start zal gaan en
projectleiders aanstellen

Indien deze fase wordt overgeslagen…

• krijgt het project misschien niet de nodige steun en middelen 

• vindt kennisoverdracht misschien plaats in kennisdomeinen die niet strategisch zijn voor
de organisatie

Het management is natuurlijk het best geplaatst om informatie te geven over de huidige en
toekomstige strategische ontwikkelingen van de organisatie.

• kan het gebrek aan betrokkenheid vanwege de directie door de medewerkers worden
aangevoeld als een gebrek aan belangstelling voor het project, wat hun motivatie kan
aantasten

De directie toont haar betrokkenheid het best tijdens het hele project:

• bij de identificatie van de risicovolle kennisdomeinen 

• tijdens het verloop van het project door regelmatig te communiceren met de
projectmedewerkers

• op het einde van het project door de resultaten van de kennisoverdracht te valoriseren
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DE RISICOVOLLE KENNISDOMEINEN IN DE ORGANISATIE IDENTIFICEREN

Hoe aanpakken?

De directieleden identificeren tijdens een strategische workshop de risicovolle
kennisdomeinen. 

De verantwoordelijke voor het kennismanagement leidt deze workshop. Hij bereidt deze
vergadering voor in nauwe samenwerking met zijn collega’s van de stafdienst Personeel en
Organisatie. Verschillende gegevens over het personeel zullen immers de reflectie voeden:
pensioneringen, personeelsverloop, interne mobiliteit, leeftijdspiramide, globaal
ontwikkelingsplan van de organisatie, opleidingsplan, competenties op niveau van de
teams, competentieprofielen van medewerkers, enz. 

Tijdens de workshop zullen de directieleden

1. een eerste analyse maken van het risico op kennisverlies

2. een lijst opstellen van de kennisdomeinen die nodig zijn voor de prioritaire strategische
doelstellingen 

3. risicovolle kennisdomeinen selecteren en de betrokken diensten identificeren

4. het project voor de hele organisatie bepalen

Werkmiddel 1 beschrijft het verloop van de strategische workshop. 
Werkmiddel 2 stelt het resultaat van deze workshop voor: een inventaris van risicovolle
kennisdomeinen en de diensten waar deze kennis aanwezig is. 
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Werkmiddel 1

DE RISICOVOLLE KENNISDOMEINEN IN DE ORGANISATIE IDENTIFICEREN
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EEN WORKSHOP VOOR DE IDENTIFICATIE VAN
RISICOVOLLE KENNISDOMEINEN ANIMEREN 

Stap 1. Een eerste analyse van de risico’s op kennisverlies maken

Diagnose

De verantwoordelijke voor het kennismanagement sensibiliseert de directieleden voor de
problematiek van kennisverlies en deelt hen een eerste diagnose mee van de situatie
binnen de organisatie.

Zijn diagnose is gebaseerd op objectieve gegevens die hij heeft kunnen verzamelen: 

•de leeftijdspiramide van de verschillende entiteiten binnen de organisatie 

De leeftijdspiramide heeft in België, net als in de meeste geïndustrialiseerde landen, de
neiging zich om te keren. Dit wijst op een verouderende bevolking.

Over enkele jaren zal een grote meerderheid van de werknemers zich in de leeftijdscategorie
45-64 bevinden. Het is dus belangrijk dat de directie deze informatie bestudeert en er
rekening mee houdt bij de evaluatie van het risico van kennisverlies. 

•een inventaris van diensten waar zeer gespecialiseerde of gevarieerde kennis nodig is

•een overzicht van probleemsituaties en kritieke incidenten in de organisatie doordat
bepaalde kennis verdwijnt of schaars wordt 

Het verdwijnen van bepaalde kennis kan een ernstige handicap zijn voor de werking van een
dienst doordat het zijn capaciteit vermindert en de medewerkers direct beïnvloedt (te hoge
werklast, demotivatie, enz.).

De individuele evaluaties van medewerkers en de evaluaties van teams die worden
uitgevoerd in het kader van de ontwikkelcirkels, leveren kostbare informatie op om diensten
op te sporen die minder goed functioneren door een gebrek aan of een verlies van kennis. 

Guide Seniors-Juniors N - Phase 1  9/27/06  12:39 PM  Page 13



14

DE RISICOVOLLE KENNISDOMEINEN IN DE ORGANISATIE IDENTIFICEREN

Impact 

De verantwoordelijke voor het kennismanagement brengt de impact van kennisverlies op
de organisatie ter sprake. 

•De impact is afhankelijk van het soort van kennis en van het niveau in de organisatie
waarop het kennisverlies zich voordoet. 

Als heel wat personeelsleden van eenzelfde dienst of met eenzelfde functie vertrekken, dan
kunnen één of meerdere strategische doelstellingen in gevaar komen.

•De gevolgen van kennisverlies zijn ernstiger wanneer het verlies onverwacht en dus
onvoorbereid plaatsvindt.

Bij onverwacht kennisverlies moet de verloren kennis ofwel zorgvuldig opnieuw worden
opgebouwd, ofwel moeten er strategische aanpassingen gebeuren. 

•In bepaalde gevallen is het effect van kennisverlies direct tastbaar en kwantificeerbaar.
In andere gevallen is de impact moeilijk meetbaar, maar net zo groot.

Door het vertrek van een ervaren medewerker kan een dienst bijvoorbeeld zijn netwerk van
relaties met collega’s van andere federale organisaties verliezen dat hem in staat stelde om
vlug nuttige informatie te verkrijgen, voor het behandelen van de dossiers van zijn dienst.

Stap 2. Kennisdomeinen voor de prioritaire strategische
doelstellingen oplijsten

Vanuit de strategische doelstellingen van de organisatie voeren de directieleden een eerste
selectie door van kennisdomeinen die in aanmerking komen voor kennisoverdracht. Als er
veel strategische doelstellingen zijn, is het noodzakelijk te focussen op de prioritaire
doelstellingen. 

Met de hulp van de verantwoordelijke voor kennismanagement stellen de directieleden
voor elke prioritaire strategische doelstelling een inventaris van de nodige kennis op.

Het is de bedoeling de grote kennisdomeinen te identificeren en niet de specifieke kennis
van elke dienst.
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DE RISICOVOLLE KENNISDOMEINEN IN DE ORGANISATIE IDENTIFICEREN

Stap 3. De risicovolle kennisdomeinen selecteren en 
de betrokken diensten identificeren

De kennisdomeinen die werden geïdentificeerd, moeten nu worden geëvalueerd op het
risico dat ze lopen. 

De discussie kan worden vergemakkelijkt door aan de leidinggevenden te vragen dit risico
in te schatten op een schaal van 0 tot 4:

•de laagste score (0) wordt toegekend aan kennis die bij een groot aantal medewerkers
aanwezig is

•de hoogste score (4) wordt toegekend aan kennis die als zeldzaam wordt beschouwd, en
die het risico loopt in de toekomst verloren te gaan

Voor de domeinen met de hoogste scores identificeert het management daarna de
diensten waarin deze kennis aanwezig is. 

Op die manier krijgt men een inventaris van risicovolle kennisdomeinen en entiteiten
(directies, diensten) waarin deze kennis aanwezig is. De projecten voor kennisoverdracht
richten zich op die entiteiten.

Als een kennisdomein zich slechts in één dienst bevindt, zal de kennisoverdracht binnen
deze dienst plaatsvinden. In dat geval worden de diensthoofden meer bij het project
betrokken, wat de kansen op succes verhoogt.

Als een kennisdomein zich in verschillende diensten bevindt, dan kan de kennisoverdracht
transversaal plaatsvinden. Deze manier van werken bevordert de kennisdeling tussen de
verschillende entiteiten van de organisatie en de samenwerking tussen de diensten.

Indien bepaalde essentiële kennisdomeinen niet aanwezig zijn in de organisatie, dan zal 
men een beroep moeten doen op externe experten, bijvoorbeeld seniors van andere federale
organisaties. 

De eerste manier van werken komt in deze methodologische gids aan bod. Dit wil zeggen
dat de fasen 2, 3, 4 en 5 zich afspelen in elke dienst die in de eerste fase werd gekozen. 

De voorgestelde methode kan men echter ook makkelijk toepassen in de 2 situaties.

15
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DE RISICOVOLLE KENNISDOMEINEN IN DE ORGANISATIE IDENTIFICEREN

Stap 4. Het project afbakenen voor de hele organisatie

Na afloop van de werkvergadering, bakenen de directie en de verantwoordelijke voor het
kennismanagement het project af:

•zij vatten de doelstellingen voor de hele organisatie samen

•zij leggen de procedure voor opvolging en evaluatie vast

•zij bepalen de rollen en verantwoordelijkheden

•zij schatten de tijd in die de verschillende medewerkers in het project zullen moeten
investeren en engageren zich om de nodige middelen ter beschikking te stellen

Ze stellen een projectleider aan voor elke geselecteerde entiteit. De projectleiders worden
gekozen vanwege hun communicatieve vaardigheden, hun kwaliteiten als projectbeheerder
en hun motivatie.

De verantwoordelijke voor het kennismanagement steunt de projectleiders en staat hen bij
als expert. Hij waakt erover dat de aanpak coherent is met andere initiatieven om kennis en
competenties te ontwikkelen in de organisatie. Hij staat in voor de algemene opvolging en
brengt verslag uit bij de strategische directie van de organisatie. Hij is de link tussen het
strategisch (management) en het operationele niveau (de entiteiten).
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Werkmiddel 2

DE RISICOVOLLE KENNISDOMEINEN IN DE ORGANISATIE IDENTIFICEREN

VOORBEELD VAN EEN TABEL MET RISICOVOLLE
KENNISDOMEINEN 

Deze tabel geeft een voorbeeld van het uiteindelijke resultaat van fase 1.

De tabel legt een verband tussen:

• de kennisdomeinen die een risico lopen

• de entiteiten waar deze kennis aanwezig is, met de inschatting op een schaal van 0 tot 4 van
het risico als deze kennis verdwijnt

• een kolom met de opmerkingen die tijdens de selectie van de kennisdomeinen werden
gemaakt

17

Risicovol
kennisdomein

Veiligheid van
informaticanetwerken

HR-processen 

Overheidsopdrachten

Projectbeheer

ISO Norm XXXX

Dienst X

4

3

2

4

0

Dienst Y

0

3

4

3

0

Opmerkingen

Slechts één medewerker
bezit deze kennis (vertrekt
op brugpensioen binnen 6
maanden).

Beheer van de HR-
processen  wordt in de
komende 3 jaren meer
gedecentraliseerd.
HR-expertise zal nodig zijn
in elke dienst.
2 seniors in de stafdienst
P&O

Essentiële expertise is
aanwezig in dienst Y ter
ondersteuning van andere
diensten.
Momenteel 4 experten
tussen 45 en 55 jaar

Transversale expertise 
Alle diensten zouden op
korte termijn een expert in
huis moeten hebben. 
5 senioren

5 medewerkers worden dit
jaar aangeworven die in 6
maanden specialisten
moeten worden.  
Geen senior (beroep doen
op een senior van een
andere organisatie)

Dienst Z

0

3

2

3

4
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In deze etappe gaat het project ‘seniors-juniors’ van
start in een dienst met bedreigde kennis.

De projectleider leidt deze etappe. Hij werkt hiervoor
nauw samen met het diensthoofd. 

Tijdens deze etappe worden de rollen en verantwoor-
delijkheden van de toekomstige medewerkers
vastgelegd, de doelstellingen afgebakend, de planning
opgesteld en de procedure voor opvolging en evaluatie
van het project bepaald.

Het diensthoofd selecteert seniors en juniors die aan
het project zullen deelnemen en maakt duidelijke
afspraken met hen. 

Het resultaat van deze etappe is een document dat de
beslissingen kort samenvat: de projectfiche.

De projectfiche laat medewerkers toe de voorziene
activiteiten op een gecoördineerde wijze uit te voeren
volgens duidelijke afspraken.

Etappe 1

Fase 2
Voorbereiden 
en 
sensibiliseren

Het proces en 
de resultaten
evalueren

De
kennisoverdracht
opstarten

De kennisportfolio
samenstellen

De risicovolle
kennisdomeinen
identificeren

De projectfiche
opstellen

Het
communicatie-
plan opstellen

Een informatie-
sessie
organiseren

Etappe 2 Etappe 3
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Fase 2 VOORBEREIDEN EN SENSIBILISEREN

DE PROJECTFICHE OPSTELLEN

Etappe 1

Waarom?
Een proces voor kennisoverdracht invoeren brengt voor de organisatie kosten met zich
omdat een aantal medewerkers er werktijd in zal moeten investeren. Het project moet dus
aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie en zorgvuldig voorbereid worden.

Vooraleer met het project van start te gaan, moeten de rollen en verantwoordelijkheden en
de procedure voor opvolging vastgelegd worden om de coördinatie tussen medewerkers en
taken te garanderen. Deze coördinatie is mogelijk door een geschikte methodologie te
volgen: het projectbeheer.

De projectleider stelt de projectfiche op. Die bevat de afspraken met de verschillende
actoren die betrokken zullen worden bij de kennisoverdracht binnen de dienst.

Dankzij de projectfiche heeft men snel een zicht op de inhoud van het project: het 
beschrijft de bestaansreden van het project, de doelstellingen, de medewerkers en hun rol
alsook het actieplan (fasen en planning).

Indien deze etappe wordt overgeslagen...

•dreigt het project opgestart te worden zonder duidelijk akkoord van de directie van de
dienst over de vastgelegde modaliteiten, onder andere over de te gebruiken middelen.
Dat kan het project doen vastlopen (doordat de seniors of de projectleider niet
beschikbaar zijn, bijvoorbeeld)

•dreigt het project geïmproviseerd te worden: de doelstellingen blijven vaag; de
medewerkers weten niet wat juist van hen wordt verwacht; de taken worden slecht
verdeeld en zijn slecht op elkaar afgestemd

•stemmen de resultaten van het project misschien niet overeen met de oorspronkelijke
verwachtingen

Hoe aanpakken? 
De projectleider, in nauwe samenwerking met het diensthoofd, bepaalt de rollen 
en verantwoordelijkheden van de medewerkers die aan het project deelnemen
(werkmiddel 1). Het diensthoofd selecteert seniors en juniors (werkmiddel 2). De
modaliteiten voor opvolging en evaluatie van het project zijn eveneens verduidelijkt
(werkmiddel 3). 

Alle beslissingen worden vastgelegd in de projectfiche (werkmiddel 4).
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DE ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
BEPALEN
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De structuren van het project

Indien er meer dan 10 seniors en juniors betrokken zijn bij het project, is het nuttig om
een stuurgroep en een projectgroep op te zetten. 

Indien slechts een beperkt aantal seniors en juniors betrokken zijn bij het project zijn 
lichtere structuren voldoende: bijvoorbeeld een sponsor (het diensthoofd) en een
projectleider (de verantwoordelijke voor kennismanagement).

De stuurgroep en de projectgroep zijn tijdelijke structuren die worden ontbonden zodra het
proces van kennisoverdracht is opgestart en continu verloopt. De opvolging van de
activiteiten van kennisoverdracht zal dan door een permanente structuur uitgeoefend
worden, volgens de modaliteiten die door de organisatie worden bepaald.

In elke dienst kan de projectleider bijvoorbeeld de begeleiding van kennisoverdracht van
seniors naar juniors als een permanente taak toegewezen krijgen, terwijl de verantwoor-
delijke voor kennismanagement voor de coördinatie, opvolging en ondersteuning zal blijven
zorgen.

De stuurgroep 

De stuurgroep van het project ‘seniors-juniors’

•valideert de projectfiche
•valideert de resultaten van elke fase van het project
•neemt de vereiste beslissingen om het project tot een goed einde te brengen
•past de doelstellingen aan indien nodig

De stuurgroep bestaat idealiter uit de volgende personen:

•de verantwoordelijke voor het kennismanagement van de organisatie

Hij brengt zijn expertise in, ondersteunt de projectleiders en zorgt voor een coherente aanpak
binnen de organisatie. Hij brengt bij de strategische directie van de organisatie verslag uit
over de stand van zaken van de projecten van kennisoverdracht.

•het diensthoofd dat betrokken is bij het project van kennisoverdracht

Zijn rol is op verschillende punten van wezenlijk belang: hij kent zijn medewerkers en met
de ontwikkelcirkels volgt hij de ontwikkeling van hun competenties en hun loopbaan. Hij is
dus het best geplaatst om seniors en juniors te koppelen. Bovendien heeft hij het beste
overzicht over de taken en de kennis in zijn dienst. 

Zonder het engagement van het diensthoofd zijn de slaagkansen van het project zeer klein. 
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• de projectleider 

De projectleider is een medewerker van de dienst die de projectgroep leidt. Hij brengt bij 
de stuurgroep verslag uit over de problemen, discussiepunten en te nemen beslissingen. 
Hij legt projectresultaten ter validatie voor (resultaten aan het einde van elke etappe).

De projectgroep

De projectgroep:

•zet de processen op die het project ondersteunen (opvolging van de voortgang,
communicatie, evaluatie)

•organiseert de geplande activiteiten (de agenda opstellen van vergaderingen, van
werksessies in groep en van gesprekken, ze voorbereiden, deelnemers uitnodigen, de
logistiek organiseren, activiteiten leiden, verslagen opstellen)

De projectgroep bestaat uit de volgende personen:

•de projectleider

•indien nodig, een facilitator (een collega of een externe consultant) die de projectleider
zal helpen bij de interactieve workshops 

Het faciliteringsproces tijdens de workshops helpt de deelnemers om op een constructieve
en efficiënte manier samen te werken. 

De facilitator

• luistert aandachtig en actief naar elke tussenkomst
• stelt vragen en waakt erover dat iedereen deelneemt
• parafraseert om een boodschap te verduidelijken
• vat de belangrijkste concepten en ideeën kort samen
• stuurt de interactie bij volgens de doelstellingen van de workshop
• verzamelt ideeën
• geeft en ontvangt commentaar
• voorkomt en beheert eventuele conflicten.

Als hij een goede animator is, dan kan de projectleider deze rol zelf opnemen.

•indien nodig, één of meer medewerkers van de dienst waar de kennisoverdracht
plaatsvindt 

Het kan nuttig zijn om één of meer seniors, die expert zijn in de over te dragen
kennisdomeinen, voor specifieke bijdragen in de projectgroep op te nemen. 

Guide Seniors-Juniors N - Phase 2  9/27/06  12:44 PM  Page 23



24

VOORBEREIDEN EN SENSIBILISEREN • DE PROJECTFICHE OPSTELLEN

Seniors en juniors

Het is de rol van de senior om kritieke kennis op een transparante wijze over te brengen.
De junior neemt actief deel aan het verwerven van nieuwe kennis.

De gids ‘SENIORS-JUNIORS’ beschrijft de situatie waarin seniors en juniors de kans
hebben elkaar te ontmoeten. De kennisoverdracht gebeurt dan tijdens face-to-face
uitwisselingen. 

Het kan voorkomen dat een senior die als enige kritieke kennis heeft, de organisatie verlaat
voordat de junior, die hem zal vervangen, aankomt. In dit soort van situaties zijn
overdrachtsactiviteiten mogelijk als een medewerker van de projectgroep of een collega de
rol van tussenpersoon speelt. 

Deze tussenpersoon past dan de interviewtechnieken toe die worden beschreven in de gids
‘SENIORS-JUNIORS’ (zie fase 4, etappe 2) en documenteert de kennis van de senior. De
kennis die op deze manier werd geëxpliciteerd en gedocumenteerd, kan dan worden
overgedragen op de junior zodra die in dienst is. 

Deze methode, genaamd ‘knowledge capture’, is tamelijk zwaar. Ze wordt dus het best 
enkel toegepast in dringende gevallen en voor zeer kritieke kennis.
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DE SENIORS EN JUNIORS SELECTEREN 

Wie selecteert?

Het diensthoofd selecteert de potentiële seniors en juniors. Hij doet dit niet alleen op
basis van de ontwikkelingsbehoeften van de organisatie maar hij houdt ook rekening met
de wensen van de individuen voor de ontwikkeling van hun kennis en hun loopbaan.

Hij verplicht er zich toe seniors en juniors voldoende tijd te geven voor de kennis-
overdracht. 

Hij zal alle mogelijke middelen gebruiken om de bijdrage van seniors en juniors tot het
behoud en de ontwikkeling van kennis in de organisatie te valoriseren.

Criteria om seniors en juniors te selecteren

De selectie van seniors en juniors is essentieel voor het succes van het project. De
volgende criteria zijn belangrijk:

•het expertiseniveau van een senior in het betrokken kennisdomein

Leeftijd is geen bepalend criterium: een betrekkelijk jonge medewerker kan deskundige zijn 
in een bepaald kennisdomein, en dus senior.

•de erkenning die een senior krijgt als expert

•de vaardigheid van een senior om zijn kennis over te brengen

Iemand kan zeer deskundig zijn in zijn domein, maar onvoldoende bekwaam zijn om zijn
expertise uit te leggen. De technieken die in fase 4 van de methodologische gids worden
uitgelegd, kunnen hem hierbij helpen.

•de vaardigheid van een junior om te leren

Het is mogelijk dat een junior niet in staat is om bepaalde concepten te begrijpen. Het is
noodzakelijk om, eventueel met de hulp van een medewerker van de stafdienst Personeel 
en Organisatie, de risico’s op mislukking van de kennisoverdracht te evalueren.

•de motivatie van iedereen

Een senior kan kennis delen ervaren als verlies van macht of prestige en al dan niet openlijk
weerstand tonen. Indien een senior er zelf iets mee kan winnen, kan deze dynamiek positief
worden omgebogen: een lichtere werklast, een expliciete erkenning van zijn expertise,
nieuwe carrièremogelijkheden, meer gevarieerde sociale relaties, enz.

•de affiniteit tussen senior en junior 
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Projectmanagement
Het actieplan van het project wordt, net zoals de rollen en de verantwoordelijkheden, in
de projectfiche opgenomen:

•de etappes
•de planning
•de resultaten van elke etappe

Dit actieplan is de leidraad voor het project. Het dient ook als referentie bij de
opvolgingsvergaderingen van het project.

Communicatie
Communicatie is een belangrijke succesfactor bij een project ‘seniors-juniors’. De
communicatieacties moeten goed gestructureerd zijn en goed afgestemd zijn op de
planning van het project. In het communicatieplan, dat deel uitmaakt van de projectfiche,
worden de verschillende acties beschreven (zie fase 2, etappe 2).

Evaluatie van het proces en de resultaten 
Bij de evaluatie van het project worden zowel het proces als de behaalde resultaten
geëvalueerd volgens de doelstellingen. De evaluatie moet gedurende het hele project
plaatsvinden, en in het bijzonder aan het eind van elke etappe. Deze gids stelt een aantal
evaluatieoefeningen voor (zie fase 5).

Het is belangrijk dat stuurgroep en projectgroep van bij het begin overleggen over
evaluatiecriteria en indicatoren. Op die manier zijn alle betrokkenen op de hoogte van de
verwachtingen en kan de evaluatie verlopen op basis van algemeen aanvaarde criteria. 

Mogelijke evaluatiecriteria voor het proces zijn

• de tevredenheid van seniors en juniors (indicator = feedback van de deelnemers)
• de deelname van seniors en juniors aan de werksessies in groep (indicator =

aanwezigheidsgraad)
• de intensiteit van de activiteiten van overdracht (indicator = het aantal werksessies van

seniors en juniors)

Mogelijke evaluatiecriteria voor de resultaten zijn

• de snelheid waarmee een junior leert (indicator = de termijn waarin de junior één of meer
taken van de senior kan overnemen)

• de verdeling van de kennis binnen de dienst (indicator = volume van kritieke kennis dat
nog bij één medewerker aanwezig is)

Evaluatiecriteria, indicatoren en evaluatieactiviteiten die reeds voorzien zijn, kunnen het
best in de projectfiche worden verduidelijkt. 
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VOORBEELD VAN EEN PROJECTFICHE

PROJECTFICHE
Vermeld de titel van het project, het kennisdomein en de betrokken dienst.

0.01 dd.mm.jjjj Auteur van het document Voorstel : versie 1

Stuurgroep 

• verantwoordelijke voor kennis-
management in de organisatie

• diensthoofd

• projectleider

Projectgroep

• projectleider
• facilitator
• experten in de 

kennisdomeinen

Bestaansreden van het project 
Doelstellingen
Criteria, indicatoren en evaluatiemethodes 

Verduidelijk in verband met het vorige punt
• de succesfactoren van het project
• de indicatoren (objectieve indicatoren op het terrein)
• de evaluatiemethodes die het mogelijk maken om deze objectieve informatie te verzamelen

(zie fase 5)

2. Te bereiken resultaten

Kandidaat-seniors

Kandidaat-juniors

3. Doelgroepen

Geef het aantal mandagen nodig voor het project.
4. Human resources (projectgroep)

Versie Datum Auteur Reden van wijziging
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Voornaamste risico's 

Vermeld de belangrijkste risico's voor het project.

Succesfactoren

Geef de belangrijkste externe en interne factoren voor het succes van het project. 

5. Voornaamste risico- en succesfactoren 

Begindatum –Einddatum Beschrijving van de voornaamste etappes en resultaten
dd.mm.jjjj – dd.mm.jjjj

Opvolging van het projectverloop (projectgroep)
Geef de frequentie van de opvolgingsvergaderingen van de projectgroep en de methode die zal
toegepast worden om het verloop van het project te evalueren.

Rapportering (stuurgroep) 
Geef de frequentie van de vergaderingen van de stuurgroep en de methode die zal worden gebruikt
om de resultaten van elke fase te valideren.

7. Opvolging en rapportering 

Schrijf hieronder eventueel bijzondere opmerkingen over het project.

8. Bijzondere opmerkingen

6. Actieplan
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De volledige projectgroep leidt deze etappe en wordt
hierbij indien nodig ondersteund door de communicatie-
dienst.

Een communicatieplan laat toe de communicatieacties
zo te plannen dat tijdens het verloop van het project
coherente en actuele informatie wordt verschaft.

Het resultaat van deze etappe is een tabel met de
doelgroepen, de boodschappen, de communicatie-
kanalen, de frequentie van de boodschappen en de
verantwoordelijken voor de verschillende
communicatieacties. 

Aangepaste communicatie versterkt het vertrouwen in
het project en vermindert de mogelijke angst van
sommige betrokkenen. Zij maakt het mogelijk om
eventuele weerstanden te ontdekken en daar iets aan te
doen.

Etappe 2

Fase 2
Voorbereiden 
en 
sensibiliseren

Het proces en 
de resultaten
evalueren

De
kennisoverdracht
opstarten

De kennisportfolio
samenstellen

De risicovolle
kennisdomeinen
identificeren

Het
communicatie-
plan opstellen

De projectfiche
opstellen

Een informatie-
sessie
organiseren

Etappe 1 Etappe 3
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Fase 2 VOORBEREIDEN EN SENSIBILISEREN

HET COMMUNICATIEPLAN OPSTELLEN

Etappe 2

Waarom?
Een communicatieplan geeft aan hoe en op welke manier er moet worden
gecommuniceerd. Het laat ook toe om feedback te verzamelen die nodig is voor het goede
verloop van het project. Een communicatieplan is een belangrijk onderdeel van elk project
en is één van de kritieke succesfactoren.

Een communicatieplan wordt opgesteld om

•aan projectgroep en stuurgroep nauwkeurige en actuele informatie te geven zodat ze bij
elke etappe efficiënte beslissingen kunnen nemen

•aan seniors en juniors samenhangende informatie te verstrekken om zo een
vertrouwensklimaat te creëren, weerstanden aan te pakken en de onduidelijkheden die
tot angst kunnen leiden te beperken

•elke medewerker te motiveren om zich actief voor het project in te zetten

•een constructieve dialoog te creëren

•feedback te krijgen en acties bij te sturen

Indien deze etappe wordt overgeslagen…

•voelen de medewerkers aan het project zich misschien minder gestimuleerd waardoor ze
het gevoel krijgen dat hun inspanningen niet worden gevaloriseerd

•dreigt de communicatie verward of overtollig te zijn wanneer berichten niet goed op
elkaar worden afgestemd; bovendien bestaat het gevaar dat niet iedereen die bereikt
moet worden ook daadwerkelijk bereikt wordt

•bestaat het risico dat de projectgroep ongepaste acties onderneemt omdat die niet weet
hoe de deelnemers het project aanvoelen
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Hoe aanpakken?
Voor een communicatieplan moeten de volgende elementen bepaald worden:

Elementen van het communicatieplan

Werkmiddel 1 stelt een methode voor om het communicatieplan op te stellen. Het
uiteindelijke resultaat is een tabel die als referentie zal dienen tijdens het hele project
(werkmiddel 2).

Voor meer gedetailleerde uitleg kan u ook de gids ‘Het communicatieplan van een project
opstellen’ uit de COMM Collection raadplegen (www.p-o.be > Publicaties).

Welke boodschap?

Welke doelgroep?

Welk
communicatiekanaal?

Wie communiceert
wanneer?
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HET COMMUNICATIEPLAN VOORBEREIDEN 

Methode
Stap 1. Een inventaris maken van de doelgroepen 

Voor het ‘seniors – juniors’ project zijn de belangrijkste doelgroepen

•seniors en juniors

•de projectgroep

•de stuurgroep

•de strategische directie van de organisatie

Men moet er natuurlijk op letten dat men niemand vergeet.

Het kan nuttig zijn de medewerkers die deel uitmaken van de dienst, maar niet deelnemen
aan het project, te informeren. Het kan ook nuttig zijn om de verantwoordelijken van andere
diensten, die niet betrokken zijn bij het project maar er wel in geïnteresseerd kunnen zijn, 
te informeren over de resultaten van het project. De vakbonden kunnen ook een potentiële
doelgroep zijn. 

Stap 2. Een inventaris maken van de communicatiekanalen 

De belangrijkste communicatiekanalen zijn

•elektronische berichten

•presentaties tijdens vergaderingen of evenementen

•nieuws op het intranet

•artikels en nieuws in de interne krant van de organisatie

•folders, affiches, enz.

Stap 3. Boodschappen opstellen

Het gaat erom het doel, het kanaal en de vorm van elke boodschap te bepalen in functie
van de doelgroep.

Het doel van een boodschap kan bijvoorbeeld zijn om:

•seniors en juniors uit te nodigen op een werksessie in groep 

•de betrokkenheid van de seniors en juniors te verhogen

•de projectgroep te informeren over eventuele problemen

•de stuurgroep op de hoogte te brengen van de voortgang van het project

•resultaten van het project mee te delen aan de directie van de organisatie
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Communicatiekanaal en vorm van de boodschap worden gekozen om het effect op de
doelgroep te optimaliseren.

Stap 4. Plannen

Datum of frequentie van elke communicatieactie moet worden bepaald.

Een communicatieactie kan op een precies moment worden verzonden, bijvoorbeeld telkens
het resultaat van een stap van het project beschikbaar is. 

Een bepaalde actie kan ook volgens een bepaalde frequentie verzonden worden,
bijvoorbeeld om de 15 dagen. 

Stap 5. Taken verdelen

Elke actie van het communicatieplan valt onder de verantwoordelijkheid van een van de
projectmedewerkers.

Het diensthoofd, de projectleider, de verantwoordelijke voor het kennismanagement, enz.
kunnen elk verantwoordelijk zijn voor een specifieke communicatieactie.  

Stap 6. Het communicatieplan doen goedkeuren

Het communicatieplan moet worden goedgekeurd door de stuurgroep en door elke
medewerker die betrokken is bij de uitvoering ervan.

Verantwoordelijkheden

De projectleider werkt het communicatieplan uit en houdt daarbij rekening met de
doelstellingen en de planning van het project. Hij zorgt ervoor dat de boodschappen op
het juiste moment naar de juiste doelgroepen worden verspreid. Hij houdt rekening met
de reacties die de boodschappen oproepen.

Naargelang de grootte van het project, kan de communicatiedienst gevraagd worden zijn
expertise en de nodige communicatiekanalen ter beschikking te stellen van de
projectgroep. Hij kan ook gevraagd worden de coördinatie van de communicatieacties op
zich te nemen.
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VOORBEELD VAN EEN COMMUNICATIEPLAN 

Dit is een voorbeeld van het resultaat van deze etappe.

Doelgroep

Strategische directie
van de organisatie

Stuurgroep van het
project

Projectgroep

Seniors en juniors

Hele organisatie

Boodschap

Doelstellingen van het
project

Balans van het project en
efficiëntie van de nieuwe
methodes voor
kennisdeling

Projectfiche
Communicatieplan
Resultaten van elke
etappe

Balans van het project

Beslissingen van de
stuurgroep 

Problemen en/of risico’s
en stand van zaken

Uitnodiging om mee te
werken aan het project

Uitnodiging om deel te
nemen aan infosessie en
workshops 

Inventaris van kennis die
dankzij het project werd
overgedragen 

Dankbetuigingen

Getuigenissen van seniors
en juniors

Kanaal

Vergadering van
het
directiecomité
Vergadering van
het
directiecomité

Startvergadering
van het project
Tussentijdse
vergaderingen

Slotvergadering

Projectgroep-
vergadering

Projectgroep-
vergadering

Persoonlijk
gesprek 

e-mail

Feestelijke
gebeurtenis

Bedrijfsblad of
intranet

Datum

Begin van het
project

Einde van het
project

Begin van het
project
Einde van elke
projectfase

Einde van het
project

Na elke
vergadering van
de stuurgroep

Elke vrijdag

Tijdens de
selectie van de
seniors en de
juniors

Volgens
projectplan

Einde van het
project

Tijdens het
project 

Na afloop van
het project

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke
kennis-
management 
Verantwoordelijke
kennis-
management

Projectleider

Projectleider

Projectleider

Projectleider

Projectleider

Diensthoofd

Projectleider

Diensthoofd

Communicatie-
dienst
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Fase 2
Voorbereiden 
en 
sensibiliseren

Het proces en 
de resultaten
evalueren

De
kennisoverdracht
opstarten

De kennisportfolio
samenstellen

De risicovolle
kennisdomeinen
identificeren
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Deze etappe wordt door de projectleider geleid. Hij
wordt eventueel bijgestaan door een collega die de rol
van facilitator op zich neemt.

De informatiesessie verloopt op een interactieve manier
en brengt seniors en juniors samen. 

Aan het einde van de informatiesessie begrijpen seniors
en juniors de bedoeling van het project en wat van hen
wordt verwacht. Bovendien beschikken ze nu over een
gemeenschappelijke woordenschat en een gezamenlijk
referentiekader om over kennismanagement te praten.

De informatiesessie is essentieel om seniors en juniors
te motiveren en om een cultuur van samenwerking te
creëren voor de toekomstige kennisoverdracht.

Etappe 3

Een informatie-
sessie
organiseren

De projectfiche
opstellen

Het
communicatie-
plan opstellen

Etappe 1 Etappe 2
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Fase 2 VOORBEREIDEN EN SENSIBILISEREN 

EEN INFORMATIESESSIE ORGANISEREN

Etappe 3

Waarom?
Een informatiesessie aan het begin van het project brengt kandidaat-seniors en -juniors
samen. De informatiesessie is bedoeld om:

•deelnemers te informeren over het project en duidelijk te maken wat van hen wordt
verwacht

•bepaalde concepten in te voeren die belangrijk zijn voor het vervolg van het project,
zoals het verschil tussen expliciete en impliciete kennis

•informatie te verzamelen over de deelnemers 

Zijn zij gemotiveerd om mee te werken aan het project? 
Welke problemen tekenen zich nu reeds af?
Hebben ze de vereiste vaardigheden?
Bestaan er spanningen tussen de deelnemers?

Indien deze etappe wordt overgeslagen...

•zullen de deelnemers misschien minder geneigd zijn om samen te werken: ze hebben
immers niet de gelegenheid gehad om hun mening te geven en ze voelen zich er niet
persoonlijk bij betrokken

Een nauwkeurige en constructieve communicatie en een valorisatie van de rol van zowel
seniors als juniors zijn essentieel om hun enthousiasme te wekken. 

•zullen de deelnemers niet over een gemeenschappelijk woordgebruik en referentiekader
beschikken om over kennisoverdracht te praten 

•weet de projectgroep niet hoe het project wordt onthaald: de projectaanpak en de
communicatieacties dreigen onaangepast te zijn
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Hoe aanpakken?
Het diensthoofd leidt de informatiesessie in en de projectleider animeert de sessie
(eventueel bijgestaan door een facilitator). 

Hoogstens een tiental kandidaat-seniors en -juniors die voor de overdrachtsactiviteiten in
aanmerking komen, neemt aan de infosessie deel. Hun diensthoofd kiest hen uit en heeft
vooraf een individueel gesprek met hen (zie fase 2, etappe 1, werkmiddel 2). De groep
moet niet noodzakelijk homogeen zijn, noch op het vlak van de uitgeoefende functies,
noch op hiërarchisch vlak. 

De informatiesessie duurt 1u30 tot 2 uur. Zij bestaat uit 3 delen:

1. het project voorstellen

2. seniors en juniors vertrouwd maken met kennismanagement

3. de volgende etappes van het project meedelen en feedback krijgen

Indien het project slechts enkele seniors en juniors betreft, dan kan de informatiesessie in 
de vorm van een informeel gesprek worden gehouden. Dit gesprek kan op dezelfde manier,
in 3 delen, worden georganiseerd. 

Werkmiddel 1 beschrijft het verloop van de informatiesessie. Werkmiddel 2 geeft er een
samenvattend overzicht van. 
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EEN INFORMATIESESSIE ANIMEREN 

Stap 1. Het project voorstellen

Tijdens het eerste deel van de informatiesessie wordt het project voorgesteld. 

•Waarom wordt dit project in de dienst opgestart?

Het diensthoofd schetst de oorsprong en de context van het project. Hij legt uit dat de
kennis van de seniors in deze groep onontbeerlijk is voor de organisatie. Vandaar dat het
belangrijk is dat deze kennis wordt gedeeld met de juniors (zie fase 1).

Hij legt de nadruk op de voordelen die seniors en juniors uit het project kunnen halen voor
hun persoonlijke ontwikkeling, loopbaanevolutie, afwisseling van taken en erkenning binnen
de organisatie.

Vervolgens geeft hij het woord aan de projectleider.

•Wie maakt deel uit van de projectgroep en wat is hun rol?

•Wat zijn de voornaamste etappes van het project?

Stap 2. Seniors en juniors vertrouwd maken met
kennismanagement

Tijdens het tweede deel van de informatiesessie komen basisconcepten van
kennismanagement aan bod.

Seniors en juniors moeten natuurlijk geen experten in kennismanagement worden, maar
het is nuttig voor het vervolg van het project dat ze over een gemeenschappelijke
woordenschat en een gemeenschappelijk referentiekader beschikken. 

Informatie - Kennis 

Kennis overbrengen is niet zomaar informatie doorgeven of, minder nog, documenten
doorschuiven. 

De animator (projectleider of facilitator) kan dit verschil duidelijk maken met een
praktisch voorbeeld. 

Ik geef een collega een document met de reglementering over overheidsopdrachten. Heb ik
kennis overgebracht? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Wat is informatie? Wat is
kennis? Wat is het verschil tussen beide?
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Interactie met de groep leidt tot een definitie van het concept ‘kennis’. Deze definitie kan
als referentie worden gebruikt bij het verdere verloop van het project.

‘Kennis’ is informatie die betekenis heeft gekregen in de context van een situatie (werk of
andere). Deze kennis zal het individu toelaten te beslissen en te handelen, zoals in de
uitdrukking ‘met kennis van zaken handelen’. Kennis geeft een antwoord op vragen zoals:
wat moet ik in deze situatie doen? waarom moet ik dat doen? hoe moet ik dat doen?

Een ander voorbeeld uit het dagelijkse leven helpt om het concept kennis beter te
begrijpen.

Het verkeersreglement bepaalt dat een chauffeur moet stoppen wanneer het verkeerslicht
oranje is. Voetgangers en chauffeurs kennen deze regel. 

Een ervaren chauffeur weet hoe hij deze informatie in een verkeerssituatie moet gebruiken:
hij weet dat als het verkeerslicht op oranje springt op het ogenblik dat hij komt aangereden,
hij beter doorrijdt om een ongeval te vermijden, maar dat hij snel moet zijn. 

Kennis - Competenties

Het voorgaande voorbeeld laat toe het onderscheid tussen kennis en competentie aan te
geven.

Wat is er nodig om een competent chauffeur te zijn? 

• kennis: weten hoe de verkeersregels in het verkeer toe te passen 

• vaardigheden: snel kunnen reageren en geconcentreerd kunnen blijven

• attitudes of gedragingen: hoffelijk en geduldig zijn

Kennis is dus één van de bronnen die door een werknemer kan worden aangeboord om
competent te handelen. 

Het is nuttig om de deelnemers te vragen deze concepten toe te passen op hun eigen
werksituatie. Ze kunnen bijvoorbeeld op 3 kaarten van een verschillende kleur telkens één
voorbeeld van kennis, vaardigheid en attitude noteren die ze nodig hebben om competent
te handelen in hun professionele omgeving.

Ze kunnen de kaarten daarna op een bord kleven en de animator kan een rondvraag
houden om voorstellen te verzamelen, reacties uit te lokken en zo het inzicht in deze
concepten te versterken. 

Zoeken naar tegenvoorbeelden kan ook productief zijn: bestaan er beroepsactiviteiten die
geen kennis vereisen? of omgekeerd, bestaan er beroepsactiviteiten die enkel kennis
vereisen (en geen vaardigheden, of specifieke attitudes)? 
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De conclusie zal waarschijnlijk zijn dat voor elke beroepsactiviteit de 3 onderdelen van
competentie vereist zijn, maar niet altijd in dezelfde verhouding. Een andere conclusie kan
zijn dat kennis van heel verschillende aard kan zijn.

Expliciete kennis - Impliciete kennis

Het is zeer nuttig voor het vervolg van het project dat seniors en juniors het onderscheid
leren maken tussen expliciete en impliciete kennis.

‘Expliciete kennis’ kan onmiddellijk en relatief gemakkelijk meegedeeld worden. Het is
kennis die te vinden is in handboeken, artikels in tijdschriften, reglementen,
gebruiksaanwijzingen, organogrammen, beschrijvingen van processen, databases, enz.

‘Impliciete kennis’ is minder gemakkelijk uit te leggen. Het is kennis ‘die in de hoofden van
personen’ aanwezig is. Zij wordt opgebouwd vanuit de praktijk en vanuit de uitwisseling met
ervaren personen. 

Onderzoekers in het domein van het kennismanagement zijn het erover eens dat 70% van
de nuttige kennis in een organisatie impliciete kennis is. 

Het voorbeeld van de kok hieronder geeft het verschil tussen expliciete en impliciete
kennis goed weer. Het helpt ook om de rol van senior en junior in het proces van de
kennisoverdracht beter te begrijpen.

Een kok kan spontaan en zonder moeite de ingrediënten en de grote stappen van een recept
(expliciete kennis) beschrijven. De ingrediënten en de grote stappen van het recept staan
trouwens in zijn kookboek.

De kok heeft er echter meer moeite mee om zijn handigheid (impliciete kennis) uit te
leggen. Hij heeft deze handigheid verkregen door ervaren koks te observeren, door hen te
horen vertellen, door zelf te experimenteren, door te proberen en door fouten te maken. Hij
is zich niet noodzakelijkerwijs bewust van alles wat hij weet. 

Om zijn handigheid op zijn leerling over te brengen, zal de kok de nuttige kennis uit zijn
ervaring moeten distilleren. De leerling van zijn kant zal vragen moeten stellen en kennis
eigen moeten maken door ze te combineren met wat hij reeds weet en door ze in de praktijk
om te zetten.

Impliciete kennis heeft als bijzonderheid dat een individu er zich vanaf een bepaald
moment niet meer bewust van is dat hij die heeft en dat hij er regelmatig gebruik van
maakt om te beslissen en te handelen. 

Tijdens de activiteiten van kennisoverdracht bestaat het risico dat een senior zich op de
expliciete kennis concentreert en vergeet zijn impliciete kennis te delen. Om dat te
vermijden is het belangrijk om het proces van kennisoverdracht te organiseren en te
begeleiden. 
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De animator geeft enkele voorbeelden van structurele hulpmiddelen en specifieke
technieken die later in het project aan bod zullen komen (zie fase 4, etappes 1 en 2). 

Stap 3. De volgende etappes in het project meedelen en
feedback krijgen

Na deze initiatie in de basisconcepten van kennismanagement, wijzen de animatoren op
de volgende etappe van het project (doel, inhoud, agenda).

De informatiesessie wordt beëindigd door het woord te geven aan de deelnemers: wat
hebben ze geleerd? hoe zien ze het vervolg van het project? wat zijn hun verwachtingen?
waar zijn ze bang voor? hebben ze vragen? hebben ze suggesties?
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SCENARIO VOOR EEN INFORMATIESESSIE

Hierna een mogelijk scenario voor een informatiesessie. Deze sessie duurt ongeveer 2 uur.
Opdat de sessie efficiënt zou zijn, is het aangeraden niet meer dan 10 deelnemers (seniors en
juniors) per groep uit te nodigen. 

Methode

Presentatie
Vraag - Antwoord

Afwisselend
• oefeningen
• korte

presentaties
• vragen-

antwoorden

Presentatie

Rondvraag

Inhoud

Bestaansreden en
doelstelling van
het project
Rollen
Agenda

Informatie -
Kennis
Kennis -
Competentie
Expliciete kennis -
Impliciete kennis 

De volgende
etappe

Wat wordt van de
deelnemers
verwacht

Evaluatie van de
informatiesessie
Verwachtingen en
problemen rond
het project

Duur

15’

50’

10’

20’

Doelstellingen

Voorstelling
van het
project

Vertrouwd
maken met
kennis-
management

Informatie
over het
vervolg van
het project

Verzamelen
van feedback

Wie

Diensthoofd
Projectleider

Projectleider 
(+ facilitator)

Projectleider

Projectleider
Diensthoofd

Materiaal

Slides
PC + projector

Slides
PC + projector
Gekleurde kaarten
Bord

Slides
PC + projector

-
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Fase 3
De kennisportfolio
samenstellen

Het proces en 
de resultaten
evalueren

De
kennisoverdracht
opstarten

De risicovolle
kennisdomeinen
identificeren

Voorbereiden 
en 
sensibiliseren

De projectleider leidt deze fase, eventueel bijgestaan
door een collega die de rol van facilitator op zich
neemt. 

Seniors en juniors identificeren tijdens een interactieve
workshop de kennis die ze nodig hebben om hun taken
uit te voeren. Daarna rangschikken ze de kennis
volgens het belang voor de continuïteit van de dienst
en het aantal medewerkers dat die kennis heeft. Het
diensthoofd selecteert uiteindelijk de kennis die moet
worden overgedragen, rekening houdend met de
resultaten van de workshop. 

Aan het einde van deze fase heeft de projectleider een
portfolio van kennis die prioritair op juniors moet
worden overgedragen.

Deze selectie voorkomt dat energie besteed wordt aan
niet-essentiële kennis of aan kennis die reeds
voldoende verspreid is, ten koste van essentiële en
schaarse kennis. 
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Fase 3

Waarom?
Tijdens de infosessie werden de basisconcepten van kennismanagement aan seniors en
juniors uitgelegd en werden ze gesensibiliseerd voor de noodzaak om kennis over te
dragen (zie fase 2, etappe 3). In deze fase selecteren ze de kennis die ze zullen delen.

Terwijl in de eerste fase de bedreigde kennisdomeinen van de organisatie opgespoord
worden, wordt in fase 3 een gedetailleerde analyse gemaakt van de specifieke kennis van
één dienst.

Een kennisportfolio met over te dragen kennis samenstellen, houdt in dat men:

•de kennis identificeert die medewerkers gebruiken om hun taken uit te voeren 

•evalueert of deze kennis kritiek en/of schaars is

•kritieke en schaarse kennis selecteert en de overige kennis opzijschuift voor latere
kennisoverdracht

Indien deze fase wordt overgeslagen…

dreigen seniors en juniors veel energie te stoppen in het delen van kennis die niet
essentieel is voor de dienst.

DE PORTFOLIO VAN OVER TE DRAGEN KENNIS
SAMENSTELLEN
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DE PORTFOLIO VAN OVER TE DRAGEN KENNIS SAMENSTELLEN

Hoe aanpakken?
Een portfolio van over te dragen kennis kan worden samengesteld tijdens een workshop
met seniors en juniors van één dienst die actief zijn in eenzelfde kennisdomein. 

De projectleider (eventueel met de hulp van een facilitator) animeert de workshop. Een
domeinexpert, die de doelstellingen en het functioneren van de dienst zeer goed kent,
staat hem daarin bij.

Als het aantal betrokken seniors en juniors beperkt is, dan kan de projectleider kiezen voor
een eenvoudige werkvergadering met de seniors en juniors van de dienst.

Een kennisportfolio wordt samengesteld in 3 stappen:

1. een inventaris van de hoofdtaken van de dienst maken

2. de kennis oplijsten die nodig is voor deze taken

3. aan elk kenniselement een score toekennen naargelang ze minder of meer kritiek en
schaars zijn

Na de workshop berekent de projectleider de totale scores en maakt een diepgaande
analyse. 

De kennis van een of ander informaticaprogramma behaalt een hoge score voor de 
2 criteria. Maar dat wil nog niet zeggen dat kennisoverdracht door een senior op de
werkplek de beste oplossing is. De oorzaak van het probleem kan een gebrek aan opleiding
zijn en de oplossing is dan een aanvullende opleiding voor alle medewerkers die dit
programma nodig hebben.

De projectleider bezorgt de rangschikking en de resultaten van zijn analyse aan het
diensthoofd die uiteindelijk zal kiezen welke kennis in het kader van het project moet
worden overgedragen. 

Het is belangrijk dat het diensthoofd zijn keuze motiveert, vooral wanneer die verschilt
van de resultaten van de workshop. 

Werkmiddel 1 stelt het verloop van de workshop voor. Werkmiddel 2 geeft een voorbeeld
van een kennisportfolio. 
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EEN WORKSHOP VOOR HET SAMENSTELLEN 
VAN EEN KENNISPORTFOLIO ANIMEREN

Stap 1. Een inventaris maken van de hoofdtaken van een dienst

Het begrip ‘taken’ introduceren

Om een kennisportfolio samen te stellen gaat men uit van de taken die de dienst moet
vervullen. Bij het formuleren van een taak legt men de nadruk op het gewenste resultaat.

Voorstel om een taak te formuleren: 
‘<resultaat> <activiteit>’
Bijvoorbeeld, ‘een contract maken’

Een taak wordt volbracht door het uitvoeren van activiteiten. Deze activiteiten kunnen
manueel zijn, met behulp van elektronische middelen gebeuren (bijvoorbeeld de
computer), of ze kunnen puur intellectueel zijn.

Een dienst kan veel specifieke taken hebben die kunnen worden gegroepeerd in een
beperkt aantal hoofdtaken. 

De animator (projectleider of facilitator) verklaart het begrip ‘hoofdtaak’ en legt het
verschil uit tussen ‘taak’ en ‘activiteit’. De goede formulering van een taak (‘<resultaat>
<activiteit>’) wordt geïllustreerd met een specifiek voorbeeld uit de dienst, dat door de
domeinexpert is voorbereid.

Voorbeeld:

Hoofdtaak =  ‘een overheidsopdracht voorbereiden’
Specifieke taken =
• ‘een aankondiging publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen’
• ‘een bestek opstellen’
• ‘toestemming vragen aan de Inspectie van Financiën’
• ‘het proces-verbaal opstellen van de opening van de offertes’
• ‘de vergelijkingstabel voor de offertes maken’

• ‘de opdracht toewijzen’, enz.

Guide Seniors-Juniors N - Phase 3  9/27/06  12:46 PM  Page 51



52

DE PORTFOLIO VAN OVER TE DRAGEN KENNIS SAMENSTELLEN

Taken noteren

De animator vraagt aan de deelnemers om individueel op kaartjes te noteren wat de taken
van hun dienst zijn. De kaartjes moeten goed leesbaar geschreven zijn zodat de andere
deelnemers ze goed kunnen lezen. Elke taak wordt op een apart kaartje geschreven.

Waarom geen kant-en-klare lijst van taken? 

Als de domeinexpert op voorhand een lijst van taken opstelt, dan vermindert dat de
betrokkenheid van de deelnemers. De groep zou dan de indruk hebben dat alles al werd
beslist zonder hun inbreng.

Het is mogelijk dat de kwaliteit van de antwoorden van de deelnemers niet goed genoeg
is of dat ze taken vergeten. Het is daarom aangeraden dat de domeinexpert voor het begin
van de workshop een aantal taken voorbereidt. Indien nodig kan hij die op kaartjes
noteren tijdens de workshop. 

Taken samenvoegen tot hoofdtaken

De animator verdeelt de deelnemers in kleine groepjes en verdeelt de kaartjes willekeurig
over deze groepjes.

Hij zorgt ervoor dat de subgroepen niet meer dan 5 personen tellen en dat er een goede mix
is tussen seniors en juniors. Voor elke subgroep duidt hij een verantwoordelijke aan. Deze
verantwoordelijke van de subgroep stuurt de discussie en stelt daarna de resultaten aan de
volledige groep voor. 

In elke subgroep leest de leider de kaartjes hardop. Daarna groeperen de leden van de
groep de kaartjes met min of meer gelijke taken en geven een naam aan elke hoofdtaak
die overeenstemt met een cluster van taken. De leider van de subgroep noteert
gaandeweg de hoofdtaken. 

Daarna stellen de leiders van de subgroepen de hoofdtaken aan de volledige groep voor.
Hoofdtaken die dubbel voorkomen worden verwijderd en de eindformuleringen van de
hoofdtaken worden op een bord geschreven. Deze formuleringen blijven zichtbaar voor de
volgende stap.

Guide Seniors-Juniors N - Phase 3  9/27/06  12:46 PM  Page 52



DE PORTFOLIO VAN OVER TE DRAGEN KENNIS SAMENSTELLEN

Stap 2. De kennis oplijsten die nodig is voor de taken

De animator vraagt aan de deelnemers om individueel een lijst op te stellen van kennis
die volgens hen essentieel is om de hoofdtaken die op het bord staan, te kunnen
uitvoeren.

Daarna vraagt hij aan de deelnemers om elk om beurt een kenniselement van hun lijst
voor te stellen. 

Deze één-per-beurt regel vermijdt dat één persoon de volledige psychologische ruimte en
tijd in beslag neemt door zijn lijstje volledig te doorlopen. 

De animator, geholpen door de domeinexpert, herformuleert eventueel wat wordt gezegd
om de beschrijvingen specifiek(er) te maken, stelt eventueel bijkomende vragen of vult
aan. De eindformulering wordt dan op een tweede bord genoteerd. 

Op het einde van de workshop heeft de projectleider een lijst van kennis die noodzakelijk
geacht wordt voor de hoofdtaken van de dienst. 

Stap 3. Kritieke en schaarse kennis opsporen

De deelnemers evalueren elk kenniselement. Ze dienen zich uit te spreken over 2 criteria:

•kritiek 

Kritieke kennis is kennis die de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang brengt, 
als ze verdwijnt.

•schaars 

Schaarse kennis is kennis die onvoldoende gedocumenteerd is en die slechts weinig
medewerkers hebben. 

De projectleider vraagt voor elk kenniselement een score van 0 tot 4 te geven naargelang
ze minder of meer kritiek en schaars zijn. 

Aan het einde van de workshop heeft de projectleider een lijst met kenniselementen en
hun door de deelnemers toegekende scores. Het is de kritieke en schaarse kennis die in
aanmerking komt voor kennisoverdracht. 
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DE PORTFOLIO VAN OVER TE DRAGEN KENNIS SAMENSTELLEN

VOORBEELD VAN EEN PORTFOLIO 
VAN OVER TE DRAGEN KENNIS
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Werkmiddel 2

Dit is een voorbeeld van het resultaat van fase 3.

Deze tabel geeft een overzicht van:

• de essentiële kennis die werd geïdentificeerd tijdens de workshop voor het samenstellen van
de portfolio

• de totale scores van de deelnemers voor de twee criteria (schaars en kritiek)
• de uiteindelijke beslissing van het diensthoofd over de kennis die moet worden overgedragen
• de namen van seniors en juniors voor elk over te dragen kenniselement

KENNISDOMEIN: HUMAN RESOURCES PROCESSEN
STAFDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE

Specifieke kennis
Wedde
• begrippen (brutowedde, netto-

wedde, index, sociale bijdrage,
inhoudingen, barema’s, enz.)

• koninklijke besluiten over de loopbaan
• wedde en premies
• veelgestelde vragen

Verloven
• mogelijke verloven (type, wettelijke

basis, voordelen, duur, enz.)
• processen (stappen, documenten, enz.)
• veelgestelde vragen

Rekrutering
• begrippen (interne markt, externe

markt, mobiliteit, selectieproef, enz.)
• processen (stappen, documenten,

enz.)
• frequente problemen

Opleiding en ontwikkeling
• opleidingsplan
• gecertificeerde opleidingen
• competentiemetingen
• ontwikkelcirkels

Informaticasysteem voor e-HR
• functionaliteiten
• handelingen om personeelsdossiers

te actualiseren

Personeelsplan
• begrippen (enveloppe,

personeelsinventaris, voorziene
evolutie, VTE, juridische band,
pertinente operationele entiteit,
enz)

• methode voor het opstellen van een
personeelsplan

• frequente problemen

Kritiek

32

24

24

11

20

32

Schaars

30

16

27

8

24

32

Beslissing

Over te dragen

Over te dragen

Over te dragen

-

Opleiding
met externe
consultants 

Over te dragen

Seniors

R. DE COSTER

L. LEMAIRE

P. SMEETS
A. COLLARD

-

-

C. CUNY

Juniors

L. DE LEEUW
J. DEVOS

G. DUFONT

J. DE WEGHE
Y. MOREAU

-

-

P. DUFOUR
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Bij deze etappe in het bijzonder is de steun van het
diensthoofd vereist. 

Structurele hulpmiddelen om kennis te delen worden in
de dienst opgezet: peterschap, communities of
practice, evaluatie na actie en jobrotatie. Deze
middelen creëren een omgeving die gunstig is voor
kennisdeling. Seniors en juniors ontmoeten elkaar
namelijk op regelmatige basis voor uitwisselings-
activiteiten. 

Zonder structurele hulpmiddelen dreigt kennis-
overdracht beperkt te blijven tot specifieke, geïsoleerde
activiteiten.

Deze etappe is dus essentieel om, op duurzame wijze,
een proces van kennisoverdracht te implementeren.

Etappe 1

Fase 4
De
kennisoverdracht
opstarten

Het proces en 
de resultaten
evalueren

De risicovolle
kennisdomeinen
identificeren

Voorbereiden 
en 
sensibiliseren

De kennisportfolio
samenstellen

Structurele 
hulpmiddelen
opzetten

Specifieke
technieken 
leren

Etappe 2
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Fase 4 DE KENNISOVERDRACHT OPSTARTEN

STRUCTURELE HULPMIDDELEN OPZETTEN

Etappe 1

Wat verstaat men onder 'structurele
hulpmiddelen'?

De structurele hulpmiddelen die in deze gids beschreven worden, zijn praktijken die de
projectgroep in de organisatie invoert om een gunstige werkomgeving voor kennisdeling te
creëren. Om dergelijke structurele hulpmiddelen in de organisatie in te voeren, heeft de
projectgroep de actieve steun van de directie nodig.

Concreet gaat het over peterschap, communities of practice, evaluatie na actie en
jobrotatie.

Communities of practice zijn bijvoorbeeld een ideaal terrein voor kennisuitwisseling tussen
seniors en juniors; ook de evaluatievergaderingen na een actie geven juniors de
gelegenheid om een beroep te doen op de ervaring van een senior. 

De keuze van een van deze hulpmiddelen hangt af van de organisatorische context, van
de verscheidenheid van de over te brengen kennis en het aantal personen dat bij de
overdracht betrokken is. 

Indien deze etappe wordt overgeslagen…

bestaat het gevaar dat kennisoverdracht enkel sporadisch en voor specifieke punten
plaatsvindt zonder dat het integraal deel uitmaakt van de processen van de organisatie.

Vier structurele hulpmiddelen 
De eerste 4 werkmiddelen stellen elk een structureel hulpmiddel voor kennisdeling voor:

•peterschap (werkmiddel 1)

•communities of practice (werkmiddel 2)

•evaluatie na actie (werkmiddel 3)

•jobrotatie (werkmiddel 4).

Werkmiddel 5 helpt de stuurgroep en de projectgroep om een keuze te maken en de
hulpmiddelen te combineren die het best geschikt zijn in een bepaalde context.
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Werkmiddel 1

DE KENNISOVERDRACHT OPSTARTEN • STRUCTURELE HULPMIDDELEN OPZETTEN

HET PETERSCHAP 

Waarom?

Peterschap creëert, voor een bepaalde periode, een bevoorrechte relatie tussen een senior
(peter) en een junior (het petekind). Het petekind is meestal een nieuwkomer, de peter
helpt hem bij zijn integratie en bij het leren van zijn beroep. 

De peter brengt technische expertise over en maakt zijn petekind wegwijs in de
organisatiecultuur:
• hij stelt hem voor aan zijn nieuwe collega's

• hij legt hem de procedures uit en stelt hem vervolgens voor om ze toe te passen

• hij toont hem waar hij de nodige informatie kan vinden en wie hij moet contacteren in
geval van moeilijkheden.

Peterschap laat een soepele en geïndividualiseerde aanpak toe, volgens de specifieke
behoeften en de leermogelijkheden van het petekind.

De tabel hieronder vergelijkt de specifieke kenmerken van peterschap met de kenmerken
van de traditionele opleiding. 

Vergelijking peterschap en traditionele opleiding

Peterschap is een efficiënt hulpmiddel voor de overdracht van ingewikkelde kennis. Het is
in het bijzonder aangewezen in diensten waar risicokennis zit (zie fase 1).
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Peterschap

Met peterschap kunnen ook relationele
competenties en kennis van een interpersoonlijk
netwerk overgebracht worden (‘adresboekje’).

Activiteiten in het kader van peterschap hangen
af van de behoeften van het individu.

Peterschapsactiviteiten worden op het terrein
uitgevoerd. 

Peterschapsactiviteiten zijn flexibel en kunnen
rekening houden met het potentieel en de
ambities van het petekind.

Traditionele opleiding

Een opleiding richt zich in het algemeen op
technische competenties.

Een opleidingsprogramma is niet aangepast
aan de specifieke behoeften van het individu
(identieke inhoud en methode voor alle
deelnemers).

Een opleiding garandeert niet dat het petekind
de opgedane kennis zal kunnen toepassen in
de praktijk. 

Een opleiding richt zich op de ontwikkeling
van op voorhand duidelijk afgebakende
competenties. 
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Hoe aanpakken?

Stap 1. Doelstellingen afspreken en een actieplan opstellen

Het diensthoofd en de projectleider organiseren een vergadering met de peter en het
petekind. Tijdens dit onderhoud werken zij samen een peterschapscontract uit. 

In het peterschapscontract staan de te bereiken doelstellingen en het actieplan:

• de over te brengen expliciete en impliciete kennis

• de rol van de peter (veeleer een deskundige? een trainer?)

• de rol van het petekind

• de procedure voor opvolging en evaluatie van het peterschap

• de te gebruiken overdrachttechnieken (zie fase 4, etappe 2)

• een planning voor de activiteiten van kennisoverdracht

Stap 2. De activiteiten van het peterschap uitvoeren en opvolgen

De projectleider evalueert met de betrokkenen of zij tevreden zijn met het verloop en of zij
de nagestreefde doelstellingen realiseren.

Succesfactoren voor peterschap:

• peter en petekind gaan deze relatie vrijwillig aan

• de peter wordt zorgvuldig geselecteerd (op basis van zijn ervaring, de passie voor zijn
beroep, zijn communicatievaardigheden)

• het petekind is leergierig

• peter en petekind worden opgeleid in de technieken van kennisoverdracht (zie fase 4,
etappe 2)
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Waarom?

Een community of practice bestaat uit een groep personen - leden van de community -
die samenkomen om informatie te delen en van elkaar te leren. De communityleden
hebben een gemeenschappelijk belang: gemeenschappelijk werk, een gemeenschappelijk
professioneel belang of gemeenschappelijke methoden, technieken en werkmiddelen. De
leden komen ofwel uit dezelfde organisatie ofwel uit verschillende organisaties. 

In een ideale wereld ontmoeten de leden van een community elkaar regelmatig en hebben
ze ook een werkmiddel om vanop afstand samen te werken en interessante documenten te
delen. 

Een community heeft andere doelstellingen en een andere manier van werken dan andere
soorten werkgroepen. 

Groepstypologie

De community of practice is een leergemeenschap die de wisselwerking, de samen-
werking en de medewerking valoriseert. Het is een efficiënt hulpmiddel voor kennis-
overdracht tussen medewerkers die een gelijkaardige functie uitoefenen. Dankzij het
vastleggen van gedeelde documenten op een elektronische informatiedrager, speelt ze een
belangrijke rol in het bewaren van het geheugen van de organisatie op lange termijn. 

Werkmiddel 2

DE KENNISOVERDRACHT OPSTARTEN • STRUCTURELE HULPMIDDELEN OPZETTEN

DE COMMUNITY OF PRACTICE (CoP)
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Type van groep

Community of
practice

Team/dienst

Projectgroep

Informeel netwerk

Doelstelling

Expertise van de
community-leden
ontwikkelen  

De lopende taken van
het team verrichten 

Een specifieke taak of
project uitvoeren 

Voor de leden
interessante informatie
verzamelen en delen 

Hoe wordt 
men lid

Vrijwillig

Toewijzing aan het
team door de
organisatie

Toewijzing aan de
projectgroep door de
hiërarchische
meerderen 

Wederzijdse erkenning
van de leden (informele
interactie, vaak
toevallig)

Levensduur

Zolang de expertise
waarop de
gemeenschap gericht
is, zin heeft voor de
organisatie 

Zolang de organisatie
van het werk identiek
blijft 

Tot dat de taak of het
project klaar is

Zolang de leden
redenen hebben om
mekaar te zien en
informatie te delen 
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Hoe aanpakken?

Stap 1. Een gemeenschappelijke werkpraktijk identificeren 

Een werkpraktijk moet gemeenschappelijk zijn voor een aantal medewerkers en essentieel
zijn voor de organisatie.

Stap 2. Een werkmiddel voor samenwerking op afstand
installeren

Het werkmiddel moet de leden van de community toelaten om elkaar online te
ontmoeten, documenten op te slaan en te delen, en zich als expert te identificeren.

In de Belgische federale overheid is het mogelijk het platform eCommunities te gebruiken
om communities te ontwikkelen (www.belgium.be > Ambtenaren > Online diensten voor
ambtenaren).

Stap 3. De leden van een community identificeren en uitnodigen

Een community of practice bestaat in het algemeen uit 10 tot 200 leden.

Het expertiseniveau van de leden kan sterk verschillen: sommige leden worden als
deskundigen beschouwd, terwijl anderen juniors zijn en lid geworden zijn om zich verder
te ontwikkelen.

Stap 4. De community animeren en opvolgen

Een community wordt niet beheerd zoals een team, aangezien er geen hiërarchie is onder
de leden: de leden zijn mekaars gelijken. 

Het is aanbevolen een coördinator voor de community aan te stellen.

De coördinator ziet erop toe dat de contacten tussen de leden zo talrijk mogelijk zijn. De
coördinator zal er bijvoorbeeld op toezien dat elke vraag die door een van de leden op het
forum van de community wordt gesteld, snel een antwoord krijgt.

De coördinator stelt activiteiten voor zoals

•een enquête over de verwachtingen van de leden
•interessante bezoeken in andere organisaties
•uitnodiging van externe sprekers
•opleidingsprogramma’s over gemeenschappelijke praktijken
•informatie zoeken, verslagen maken van wat gelezen is
•goede praktijken uitwisselen, getuigenissen
•problemen oplossen in groep, enz.
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EVALUATIE NA ACTIE
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Werkmiddel 3

Waarom?

Evaluatie na een actie (van het Engels ‘review after action’) is een gesprek waaruit
medewerkers kunnen leren door vragen te stellen over de activiteiten waaraan zij zojuist
hebben deelgenomen. Het laat toe om de impliciete kennis die bij een activiteit werd
gebruikt te expliciteren en te delen. Zij maakt het mogelijk om over de prestaties van het
team te spreken en na te denken over de processen.

Het zijn leervergaderingen. Het slagen van een evaluatie na actie hangt af van de mate
waarin de deelnemers zich openlijk durven uit te spreken. Het is van wezenlijk belang dat
deze vergaderingen niet worden beschouwd als evaluaties van de persoonlijke prestaties. De
vrees voor kritiek en beoordeling zal in dat geval een open klimaat in de weg staan. 

Ondanks hun naam (‘na actie’) vinden de evaluatiegesprekken het best niet alleen aan het
einde van een activiteit of project plaats. Het is nuttig om ze te organiseren na elke
etappe of elke belangrijke actie. Op die manier kunnen medewerkers onmiddellijk lessen
trekken uit de ervaring en toepassen wat ze tijdens hun dagelijks werk geleerd hebben.

Hoe aanpakken?

In chronologische volgorde enkele aandachtspunten:

•nodig de betrokken medewerkers zo snel mogelijk na een etappe of belangrijke actie uit

De herinneringen aan de gebeurtenissen zijn dan nog vers en de lessen kunnen sneller
worden toegepast.

•creëer een gunstig klimaat 

Het is nuttig om een facilitator aan te stellen om de vergadering te leiden. De facilitator leidt
de discussies, maar bemoeit zich niet met de inhoud. 

De hiërarchische positie mag niet meetellen. De juniors moeten zich op hun gemak voelen,
de gelegenheid hebben om vragen te stellen aan seniors en opmerkingen te geven over hun
acties.

•overloop de doelstellingen en de resultaten van het project 

•haal de goede praktijken eruit (‘wat is er goed verlopen’ en ‘waarom’)

Om een gunstig klimaat te behouden, is het belangrijk om met de positieve elementen van
het project te beginnen.

Goede praktijken zullen in andere situaties door iedereen, en in het bijzonder door juniors,
kunnen worden toegepast.
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•bezin u over fouten (‘wat is minder goed verlopen’, ‘waarom’ en ‘hoe hadden de dingen
moeten gaan’)

•sluit de vergadering af, bedank de deelnemers en zie erop toe dat niemand zich
persoonlijk in vraag gesteld voelt

•noteer het geleerde zodat het later kan worden gebruikt

Als de organisatie een intranet of een documentenbeheersysteem heeft, dan kan 
het interessant zijn om er een plaatsje te voorzien voor de resultaten van de evaluatie
(‘geleerde lessen’). 

Medewerkers die bij een gelijkaardige problematiek betrokken zijn, kunnen daar 
dan achteraf gemakkelijk terecht.
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JOBROTATIE
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Waarom?

Jobrotatie bestaat erin dat medewerkers achtereenvolgens verschillende jobs uitoefenen in
verschillende diensten van de organisatie. 

Een medewerker kan bijvoorbeeld gedurende een deel van de week de functie van
receptionist uitvoeren, terwijl hij tijdens het andere deel informatie in een database
registreert. 

Er kan ook op een andere manier gewisseld worden: 6 maanden op één post en 
6 maanden op een andere.

Dankzij jobrotatie kan de medewerker een reeks taken leren en zijn ervaring en kennis
uitbreiden.

Jobrotatie is gunstig voor de organisatie. Immers, een medewerker die in staat is om
verschillende functies uit te oefenen, kan een afwezige collega gemakkelijk vervangen. Het is
ook gunstig voor de betrokken persoon, want die heeft een bredere kijk op het werk in de
organisatie, wat hem kan helpen problemen op te lossen die het enge kader van een functie
overstijgen. 

Natuurlijk moet men de medewerker begeleiden bij het leren van zijn nieuwe taken. Als dat niet
gebeurt, kan de efficiëntie van de dienst waar jobrotatie plaatsvindt eronder lijden. 

Hoe aanpakken?

Stap 1. Functies selecteren

Functies die prioritair voor jobrotatie in aanmerking komen zijn functies die kampen met
een een probleem van continuïteit wanneer de normale functiehouders afwezig zijn.

Een ander belangrijk criterium bij het selecteren van functies die in aanmerking komen
voor jobrotatie is dat van de vereiste kennis: als die groot is, moet men een lange
opleidingsperiode voorzien. In dit geval stelt zich dan de vraag of de rotatie realistisch is. 

Guide Seniors-Juniors N - Phase 4  9/27/06  2:06 PM  Page 64



DE KENNISOVERDRACHT OPSTARTEN • STRUCTURELE HULPMIDDELEN OPZETTEN

65

Stap 2. Medewerkers betrekken

Het is essentieel om een vergadering met de betrokken medewerkers te beleggen om hen
de eventuele voor- en nadelen van jobrotatie uit te leggen en om hun motivatie te
evalueren.

Jobrotatie kan stress veroorzaken bij medewerkers die geconfronteerd worden met een
ongewone situatie. Met dit psychologische element moet rekening gehouden worden.

Daartegenover staat dat jobrotatie valoriserend kan zijn omdat zij medewerkers toelaat
nieuwe competenties te verwerven. Het is ook aantrekkelijk omdat jobrotatie wat afwisse-
ling in het werk brengt.

Stap 3. Jobrotatie voorbereiden

Logistiek is belangrijk: rotatietabellen met de naam van de betrokken medewerkers, hun
werkuren, de informatie en het materiaal voor elke deelnemer, enz.

Zodra de rotatietabel klaar is, moeten de betrokken medewerkers de gelegenheid hebben 
om die te bekijken en om aanpassingen voor te stellen.

Medewerkers opleiden in de nieuwe technieken en processen is eveneens cruciaal. 

Stap 4. Rotatie starten en opvolgen

Regelmatige gesprekken met de medewerkers die betrokken zijn bij jobrotatie, maken aan
de directie duidelijk of jobrotatie wordt ervaren als een gelegenheid om te leren of
integendeel als een weinig productieve verplichting.

Indien gesprekken of resultaten op het terrein aangeven dat er een probleem is, zijn
corrigerende maatregelen nodig of moet de jobrotatie geheel of gedeeltelijk beëindigd
worden. 
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SCHEMA VOOR DE SELECTIE VAN 
STRUCTURELE HULPMIDDELEN
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Het voorgestelde schema heeft tot doel de discussie over de keuze van de structurele
hulpmiddelen te voeden. 

Dit schema houdt rekening met de volgende aspecten:

• het aantal personen dat bij kennisoverdracht betrokken is (hoeveel juniors? hoeveel seniors?)

• de verscheidenheid van de over te dragen kennis

Gaat het om duidelijk afgebakende kennis die beperkt is tot een specifiek gebied? Of gaat het om
zeer verscheiden kennis, die niet alleen het beroep maar ook de organisatiecultuur in haar geheel
betreft? 

Peterschap Community of practice

Evaluatie na actie
Jobrotatie

Evaluatie na actie 

Duo of kleine groepVerscheidenheid 
van de over 

te dragen kennis

Grote groep

Zeer verscheiden
kennis

Beperkte kennis

Aantal betrokken personen
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DE KENNISOVERDRACHT OPSTARTEN • SPECIFIEKE TECHNIEKEN LEREN 
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In deze etappe leren seniors en juniors tijdens een
workshop de specifieke technieken aan voor het delen
van kennis. 

Het zijn technieken die een senior helpen zijn kennis op
een gestructureerde manier voor een junior te
expliciteren en die een junior helpen de juiste vragen te
stellen om kennis van een senior te verkrijgen.

Samen met de structurele hulpmiddelen uit de vorige
etappe bieden deze specifieke technieken seniors en
juniors de mogelijkheid om op een efficiënte manier
kennis over te dragen die in een kennisportfolio werd
vastgelegd. 

Etappe 2

Specifieke
technieken
leren

Structurele 
hulpmiddelen
opzetten

Etappe 1
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Fase 4 DE KENNISOVERDRACHT OPSTARTEN

SPECIFIEKE TECHNIEKEN LEREN

Etappe 2

Wat verstaat men onder 'specifieke technieken'?
De specifieke technieken in deze gids zijn technieken die een senior helpen zijn kennis op
een gestructureerde manier te expliciteren, en die een junior helpen de ‘juiste vragen’ te
stellen. 

In de vorige etappe werden structurele hulpmiddelen opgezet om een kader te creëren
waarin seniors en juniors elkaar regelmatig kunnen ontmoeten (zie fase 4, etappe 1).
Specifieke technieken geven een antwoord op de vraag ‘hoe’ ze bij hun ontmoetingen
kennis kunnen overdragen. 

Het gebruik van deze technieken heeft een aantal voordelen.
•Kennisoverdracht gebeurt op een geplande en gestructureerde manier waardoor het

proces sneller en efficiënter verloopt.
•Seniors en juniors worden zich bewust van het soort kennis (impliciet/expliciet) dat moet

worden overgedragen. Een senior beseft niet altijd ten volle wat hij weet en, in het
bijzonder, welke kennis hij door ervaring heeft opgebouwd. De technieken helpen hem
om zijn impliciete kennis over te dragen.

•De technieken in deze etappe doorbreken het klassieke patroon met een ‘actieve leraar’
en een ‘passieve leerling’. Een junior neemt actief deel aan de kennisoverdracht wat een
positief effect heeft op zijn betrokkenheid en zijn leervermogen. 

De technieken in deze etappe kunnen worden gebruikt bij peterschap, communities of
practice of bij evaluatie na actie. Ze kunnen eveneens worden toegepast bij
kennisoverdracht over specifieke onderwerpen. 

Wanneer senior en junior een peterschapscontract opstellen, kunnen ze samen bepalen
welke technieken ze zullen gebruiken voor welke kennis.

Indien deze etappe wordt overgeslagen…

•voelen seniors en juniors zich misschien niet voldoende gewapend en weten ze niet hoe
ze de overdracht moeten aanpakken

•concentreren seniors zich allicht vooral op hun expliciete kennis en verwaarlozen ze hun
impliciete kennis waar ze zich minder bewust van zijn

•stellen juniors zich passief op tijdens de kennisoverdracht
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Vijf specifieke technieken
De gids ‘SENIORS-JUNIORS’ bevat 5 aanvullende technieken die senior en junior kunnen
combineren. Twee van deze technieken zijn toegespitst op de overdracht van expliciete
kennis, de overige drie op de overdracht van impliciete kennis. 

Werkmiddel 1 geeft een overzicht van de technieken die hier worden behandeld en een
uitleg over de verschillende manieren waarop ze kunnen worden gebruikt. 

Elke techniek wordt daarna in detail beschreven in de 5 volgende werkmiddelen:

•werkobjecten benoemen (werkmiddel 2)

•de levensloop van werkobjecten beschrijven (werkmiddel 3)

•principes formuleren (werkmiddel 4)

•de ‘Wat?/Waarom?/Hoe?’ ladder (werkmiddel 5)

•situationele beoordeling (werkmiddel 6)

Seniors en juniors kunnen deze technieken leren toepassen tijdens een workshop die door
de projectleider wordt geanimeerd (eventueel bijgestaan door een facilitator).

Werkmiddelen kunnen worden gebruikt

•door de projectleider, om de workshop voor te bereiden

•door seniors en juniors, als handleiding bij kennisoverdracht

Werkmiddel 7 tenslotte is een scenario voor een workshop voor het leren van de
technieken die hier worden voorgesteld. De projectleider kan dit scenario gebruiken om de
workshop voor te bereiden. 
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DE TECHNIEKEN EN HUN GEBRUIK 
IN EEN NOTENDOP

Technieken om
expliciete kennis te
structureren

Technieken om
impliciete kennis te
formuleren

Technieken voor de senior om
uitleg te geven

Werkobjecten benoemen 

Principes formuleren

Situationele beoordeling 

Technieken voor de junior om
vragen te stellen

De levensloop van werkobjecten
beschrijven

‘Wat?/Waarom?/Hoe?’ ladder

Situationele beoordeling 

Tabel met specifieke technieken

Korte beschrijving van de technieken

Deze 5 technieken worden hierna kort beschreven en verduidelijkt met een voorbeeld uit
het kennisdomein HR. We gaan uit van een situatie waarin een senior diensthoofd een
junior die pas tot diensthoofd benoemd is, moet wegwijs maken in het houden van
ontwikkelcirkels. 

1. Werkobjecten benoemen

Een senior kan deze techniek toepassen om een junior het vakjargon bij te brengen. De
senior benoemt de ‘objecten’ die hij gebruikt bij het uitoefenen van zijn beroepsactiviteiten
en legt het nut ervan uit. Werkobjecten benoemen is een goede startactiviteit om iemand
vertrouwd te maken met een nieuwe werkomgeving of met nieuwe kennis. 

Voorbeeld: 

De senior benoemt en geeft een definitie van de verschillende soorten gesprekken die bij de
federale overheid worden gevoerd om tot een evaluatie te komen: het ‘functiegesprek’, het
‘planningsgesprek’, het ‘functioneringsgesprek’ en het ‘evaluatiegesprek’. Hij licht het nut
van elk gesprek toe. Hij benoemt ook de documenten die hij in deze context gebruikt. 
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2. De levensloop van werkobjecten beschrijven

Door vragen te stellen over de verschillende levensfasen of ‘toestanden’ van werkobjecten
krijgt een junior vrij snel een beschrijving van processen en belangrijke activiteiten. Een
senior kan deze techniek ook gebruiken zonder dat de junior hem ondervraagt, om op een
gestructureerde manier kennis over een proces over te dragen.

Voorbeeld: 

Een junior ondervraagt een senior over de manier waarop de verschillende gesprekken zich
tot elkaar verhouden in de evaluatiecyclus. Hij stelt ook vragen over de verschillende
‘toestanden’ van elk gesprek: gepland, voorbereid, gevoerd, en vastgelegd in een rapport.

3. Principes formuleren

Principes drukken een voorkeur uit, het zijn vuistregels of overtuigingen die volgens de
senior relevant zijn voor de werksituatie. Wanneer een senior een principe formuleert, dan
moet hij de achterliggende redenen toelichten. Principes en hun verantwoording zijn een
doeltreffende manier om impliciete kennis te expliciteren. 

Voorbeeld: 

De senior formuleert het zogenaamde ‘sandwich-principe’ waarbij hij elke negatieve
feedback tijdens een evaluatiegesprek laat voorafgaan en volgen door een positieve
feedback, zodat de geëvalueerde de negatieve feedback beter aanvaardt.

4. De ‘Wat?/Waarom?/Hoe?’ ladder 

Deze eenvoudige vraagstellingstechniek laat een junior toe om op een gestructureerde
manier impliciete kennis aan een senior te ontlokken. Het vermijdt situaties waarbij de
senior wel de concrete stappen van taken uitlegt zonder eerst te zeggen wat er juist moet
gebeuren of waarom dat moet gebeuren. Hoewel deze techniek misschien evident lijkt,
toont de praktijk aan dat seniors vaak vergeten het ‘wat’ of het ‘waarom’ uit te leggen. En
dit is nu precies wat kennis echt betekenis geeft. 

Voorbeeld:

De junior stelt de senior vragen over de redactie van het evaluatierapport: wat houdt dit
verslag in? wat is het nut ervan? waarom moet het door de evaluator worden opgesteld, en
dan door beide partijen worden getekend? hoe wordt het gestructureerd?

Vertrekkende van een lijst van taken is de ‘wat?/waarom?/hoe?’ ladder de gemakkelijkste
techniek om te begrijpen en toe te passen. 
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5. Situationele beoordeling 

Deze techniek laat toe om kritieke situaties te identificeren en om een senior te
ondervragen om te weten te komen wat hij in een bepaalde situatie zou doen en waarom.
Deze techniek is net zoals de ‘Wat?/Waarom?/Hoe?’ ladder makkelijk toe te passen om
impliciete kennis over te dragen. 

De situationele beoordeling brengt de senior ertoe om spontaan principes te formuleren. 

Voorbeeld:

Een junior stelt zich een situatie voor waarin een medewerker tijdens het gesprek begint te
praten over een onderwerp dat hem bezighoudt, maar hier niet terzake doet. Wat zou de
senior dan doen? En waarom? 

De senior legt uit dat het dan het best is een andere afspraak voor te stellen om later over
dit onderwerp te praten. Op deze manier wordt dat onderwerp ‘geparkeerd’. Hieruit kan het
‘parkeerprincipe’ worden afgeleid.

De senior verantwoordt deze keuze door te verwijzen naar een ervaring waar het
evaluatiegesprek verwaterde tot een informeel gesprek dat erg ver van de oorspronkelijke
doelstelling afweek.

Het gebruik van de technieken

Seniors en juniors passen de technieken voor kennisoverdracht vooral toe tijdens hun
directe, face-to-face uitwisselingen. 

Ze zijn eveneens nuttig om de kennis van de senior te capteren en te documenteren,
onder andere wanneer een senior vertrekt vooraleer de junior die hem zal vervangen,
aankomt. 

Een medewerker van het project ‘seniors-juniors’ of een collega van de dienst kan de
technieken toepassen om een senior voor zijn vertrek planmatig te bevragen:

1. een lexicon van werkobjecten van de senior maken

2. de hoofdtaken oplijsten, de aard van deze taken uitleggen, hun doel en de manier
waarop ze worden uitgevoerd (de ‘Wat?/Waarom?/Hoe?’ ladder gebruiken)

3. een inventaris opstellen van kritieke situaties die de senior het meest heeft meegemaakt
(de techniek van situationele beoordeling gebruiken)
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Werkmiddel 2

Waaruit bestaat deze techniek?

De kern van deze eenvoudige techniek bestaat erin om de belangrijkste ‘objecten’ bij de
activiteiten van de senior te benoemen, en er kort de doelstelling of het nut van te
beschrijven. 

Het doel van deze techniek is om een gemeenschappelijke werktaal te creëren. Het vermijdt
situaties waarbij senior en junior eenzelfde woord gebruiken, maar met verschillende
betekenissen.

‘Werkobjecten’ hebben een fundamentele eigenschap: ze zijn centraal in onze activiteiten,
een senior doet er iets mee. Wat precies? Dat hangt natuurlijk af van het object. 

Voorbeelden van werkobjecten bij administratieve taken:

‘personeelsdossier’, ‘databank’, ‘uitgaand stuk’, ’onkostenstaat’, ‘klacht’, ‘koninklijk besluit’,
‘activiteitenverslag’, ‘werkingsmiddel’, ‘vraag’

Voorbeelden van werkobjecten uit het kennisdomein overheidsopdrachten:

‘overheidsopdracht voor aanneming van diensten’, ‘overheidsopdracht voor aanneming van
materialen’, ‘onderhandelingsprocedure’, beperkte offerteaanvraag’, ‘algemene offerte-
aanvraag’, ‘aankondiging van opdracht’, ‘publicatie’, ‘offerteaanvraag’, ‘algemeen bestek’,
‘specifiek bestek’, ‘evaluatie van offertes’, ‘gemotiveerde beslissing van gunning, ‘notificatie
van marktgunning’, ‘notificatie van weigering’, ‘verbintenis’, ‘advies van Inspectie van
Financiën’

In de context van de federale overheid zijn de meeste werkobjecten documenten -
papieren of elektronische - die door een senior worden aangemaakt, gewijzigd, geactuali-
seerd, voor akkoord voorgelegd, afgemaakt, verzonden, geklasseerd, enz. 

Het kunnen ook fysieke objecten zijn (computers bijvoorbeeld) waar de senior een
inventaris van bijhoudt, die hij installeert, onderhoudt, enz. Het kunnen ook immateriële
objecten zijn (projecten, bijvoorbeeld) die de senior ontwerpt, waarvoor hij de opvolging
verzekert, waarover hij communiceert, enz.

Hoe werkobjecten ontdekken? 

Een senior kan de volgende methodes gebruiken: 

•bekijken wat er zich in zijn IN- en UIT-bakje bevindt (de materiële en de elektronische
bakjes); er zitten hoogstwaarschijnlijk enkele werkobjecten in

•de inventaris van zijn taken overlopen of de beschrijving van de processen van de dienst
raadplegen; de werkobjecten worden hierin zeker vermeld
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Hoe werkobjecten omschrijven?

Voor elk werkobject beantwoordt de senior verschillende vragen.

•Wat is de naam van het werkobject? De naam moet precies genoeg zijn om elk
misverstand te vermijden. In sommige gevallen is de benaming van een werkobject
eigen aan het jargon van een bepaalde dienst of organisatie. Het is noodzakelijk dat een
junior dit jargon leert.

•Wat is het nut of de bedoeling van het werkobject? Met andere woorden, waarom
bestaat dit werkobject? Of nog, wat zou er gebeuren als dit werkobject niet bestond?

Het is belangrijk om dit aan een junior uit te leggen. Door het nut of de bedoeling van een
werkobject te formuleren krijgt een junior een beter begrip van het ‘waarom’.

•Indien het object uit verschillende delen bestaat, welke zijn dat dan? Wat zijn de
kenmerken van dit object? 

•Wat is het verband tussen dit werkobject en andere werkobjecten die werden
gedefinieerd?

Om het geheel overzichtelijker te maken, kan een senior het verband tussen verschillende
werkobjecten voorstellen in de vorm van schema’s (bijvoorbeeld een schema dat linken
tussen verschillende databanken weergeeft).

Door werkobjecten te benoemen en uit te leggen, stelt de senior een soort van lexicon op
van elementen die hij gebruikt in zijn werk. 

Lexicon van werkobjecten

Om het lexicon van werkobjecten op te stellen, kan een senior de volgende tabel
gebruiken:

Lexicon van werkobjecten

Naam Doel/Nut Samenstelling of kenmerken
van het object 
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Waaruit bestaat deze techniek?

De levensloop van een werkobject beschrijft op een kernachtige manier de belangrijkste
gebeurtenissen en activiteiten in verband met dit object. De techniek geeft een overzicht
van de taken in verband met het object.

Voorbeeld: de levensloop van het werkobject ‘klacht’ 

De klacht wordt eerst geregistreerd. Ze bevindt zich dan in de toestand ‘te behandelen’.
Eenmaal de klacht aan iemand voor behandeling is toegewezen, verandert de toestand naar
‘in behandeling’. Na behandeling wordt de klacht ‘afgehandeld’. Als er specifieke problemen
voor de afhandeling optreden, dan kan de klacht in een toestand ‘speciale behandeling
nodig’ terechtkomen. Deze speciale behandeling kan dan opnieuw als een reeks bijkomende
fasen in de levensloop van het object ‘klacht’ beschreven worden.

Niet alle werkobjecten hebben een levensloop die de moeite loont om te beschrijven. Voor
een reeks werkobjecten zijn er slechts twee toestanden mogelijk: ‘te doen’ en ‘gedaan’.
Het is wel nuttig om de levensloop te beschrijven van werkobjecten die een aantal
opeenvolgende toestanden, gelinkt aan specifieke taken, doorlopen. 

Hoe de levensloop van een object beschrijven?

Om de levensloop van een werkobject te beschrijven, zal de senior

•uitleggen welke toestanden het werkobject doorloopt

•toelichten welke acties of gebeurtenissen het werkobject van toestand kunnen doen
veranderen

Guide Seniors-Juniors N - Phase 4  9/27/06  2:06 PM  Page 76



Tabel met de levensloop van objecten

Om zijn uitleg goed te structureren en de junior notities te bezorgen, kan een senior de
levensloop van elk belangrijk werkobject in een tabel met 2 kolommen samenvatten: 

•een kolom met de toestanden uit de levensloop van het object

•een kolom met de gebeurtenissen die het werkobject naar een andere toestand brengen

Levensloop van het werkobject ‘klacht’
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Toestanden

1. Te behandelen

2. In behandeling

3. Afgehandeld

Gebeurtenissen die tot deze toestand leiden

Een administratieve medewerker registreert een klacht (telefonisch of via
de post) in het systeem XYZ.

Het diensthoofd stelt een medewerker aan die de klacht zal behandelen.

De medewerker die de klacht heeft behandeld, vermeldt in het systeem
XYZ dat de klacht is afgehandeld.

Werkobject ‘klacht’
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Foto A: voor Foto B: na

Waaruit bestaat deze techniek?

Een senior formuleert een basisregel, een keuze, een overtuiging die relevant is in een
werksituatie en verantwoordt vervolgens deze regel met argumenten aan de hand van een
redenering. Deze verantwoording is voor de junior een belangrijke bron van kennis omdat ze een
antwoord geeft op de fundamentele vraag naar het ‘waarom’. Principes formuleren is een
krachtige techniek die de senior helpt zijn impliciete kennis expliciet te maken.

Het voorbeeld hieronder uit het dagelijks leven licht deze techniek toe.

‘Je hebt net een fototoestel gekocht om mee op reis te nemen. Je weet hoe je het moet
gebruiken omdat je de handleiding hebt gelezen, maar je vraagt je wel nog af hoe je nu
eigenlijk goede foto’s neemt. De eerste resultaten zijn technisch wel in orde, maar je voelt
toch wel dat het beter moet kunnen (foto A). 

Je gaat naar een bevriende fotograaf. Het zou ideaal zijn als hij je in enkele eenvoudige
vuistregels kon vertellen wat hij weet. Je wil met andere woorden dat hij je de principes
leert om goede foto’s te maken. 

Dit is wat de fotograaf je als expert zou kunnen vertellen:

- Wanneer je een landschap fotografeert, zorg dan dat er een voorwerp of een deel van het
onderwerp links of rechts op de voorgrond staat. Voorbeelden zijn de takken van een
boom, een rots, een persoon die in de verte kijkt of een wegwijzer.

- Waarom?

- Wel, door iets op de voorgrond te plaatsen, creëer je een perspectief, een diepte die tot 
aan de horizon reikt. Je oog wordt als het ware van de voorgrond naar het landschap
geleid. Het voorwerp op de voorgrond geeft bovendien extra informatie over de plaats 
waar de foto is genomen, waardoor het beeld beter de aandacht trekt.

Vanaf nu gebruik je dit ‘voorgrond/achtergrond’ principe met succes wanneer je
vakantiefoto’s neemt (foto B).’ 
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Hoe een principe formuleren?

Een principe wordt geformuleerd in korte zinnetjes.

Principe = Formulering + Reden

Een formulering wordt maar een principe wanneer ook de achterliggende reden expliciet
gegeven wordt. Deze reden verantwoordt de geldigheid van het principe. Zonder
achterliggende reden is de formulering slechts een niet-gefundeerde opinie.

Een principe wordt liefst zo precies mogelijk geformuleerd om misverstanden te vermijden.
Een principe blijft het best beknopt, want lange zinnen zijn moeilijk te begrijpen en te
onthouden. 

Voorbeelden

Principe ‘tweetalige presentaties’

• Formulering: ‘Wanneer je een conferentie organiseert voor een publiek met
Nederlandstaligen en Franstaligen, zorg er dan voor dat bij een Franstalige spreker de
slides in het Nederlands worden geprojecteerd, en omgekeerd.’ 

• Reden: ‘De aanwezigen die niet de beide talen machtig zijn, kunnen de presentaties
gemakkelijker volgen.’

Principe ‘eerst consulteren, dan beslissen’ 

• Formulering: ‘Wanneer je als diensthoofd een nieuwe taak moet toewijzen, dan
consulteer je het best eerst je medewerkers.’  

• Reden: ‘Medewerkers zijn meer gemotiveerd wanneer ze betrokken worden bij
beslissingen.’

Principes zijn geen absolute waarheden

Als een junior dezelfde vraag zou stellen aan verschillende seniors, dan zou hij wel eens
met tegenstrijdige principes te maken kunnen krijgen. Door de achterliggende redenen te
onderzoeken, zal hij kunnen begrijpen waarom de seniors van mening verschillen. 

De achterliggende reden uitdiepen kan leiden tot interessante discussies tussen seniors en
juniors. 
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DE ‘WAT?/WAAROM?/HOE?’ LADDER

Waaruit bestaat deze techniek?

Dit is een bevragingstechniek die helpt bij het structureren van impliciete kennis.  

De volgorde van de vragen is essentieel: zo vermijdt men dat de senior zich concentreert
op de concrete uitvoering (‘hoe’) zonder te zeggen welke taak moet worden uitgevoerd
(‘wat’) of de redenen daarvoor (‘waarom’). 

Deze techniek is in eerste instantie bedoeld voor juniors, maar een senior kan deze
techniek ook gebruiken om zijn uitleg structuur te geven.

Hoe de techniek gebruiken?

De techniek wordt in 3 stappen toegepast.

1. Op basis van een lijst van uit te voeren taken, vertelt de senior wat er moet gebeuren
(het te bereiken resultaat).

2. De junior vraagt dan naar het doel van de actie, het waarom. Vaak ligt het antwoord
voor de hand, maar soms is dit niet meteen duidelijk. 

3. Pas wanneer duidelijk gemaakt is ‘wat’ er moet gebeuren en ‘waarom’, heeft het zin
om te vragen naar de manier van werken. Meestal komt er dan een beschrijving van de
stappen van een proces en van de acties die in elke stap moeten worden gerealiseerd.
Dit kan ook een inventaris zijn van de informatiebronnen die nodig zijn om deze acties
uit te voeren. 

De ‘Wat?/Waarom?/Hoe?’ vraagstelling kan worden voorgesteld in de vorm van een ladder. 

De ‘waarom’ vraag is de top van de ladder. Vanaf de
top van de ladder kun je ver kijken. Je krijgt vanaf de
top van de ladder een goed zicht op de omgeving
waarin de dingen die je moet doen een plaats
hebben.

De ‘wat’ vraag staat in het midden van de ladder. Het
is het ideale vertrekpunt voor de verdere bevraging.
Vanaf daar kun je hoger of lager op de ladder.

De ‘hoe’ vraag komt overeen met de laagste trede van
de ladder. Vanaf deze trede kun je concreet voet aan
de grond zetten en op weg gaan.
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‘Wat?/Waarom?/Hoe?’ ladder

2
Waarom?

1
Wat?

3
Hoe?
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Als een junior te snel uitleg krijgt over de concrete stappen (‘hoe’), kan hij het beeld van
de ladder gebruiken en elke trede, een na een, beklimmen: eerst aan de senior ‘wat’ en
dan ‘waarom’ vragen.

Door de ‘waarom’ vraag een aantal keer na elkaar te stellen, zal een junior de volledige
context beter kunnen begrijpen.

Uiteindelijk belandt men bij een ultieme reden die binnen de context van het werk als een
gegeven moet worden beschouwd (bijvoorbeeld een bepaalde wetgeving, een reglement of
een beslissing waarvan de senior de reden niet kent).

Voorbeeld 

1. De senior vertelt aan de junior dat er na afloop van een project een projectevaluatie
moet gebeuren. Dit is het ‘wat’. 

2. De junior vraagt dan naar het doel van de actie, het ‘waarom’. De senior legt uit dat de
evaluatie toelaat lessen te trekken uit het project, zodat fouten kunnen worden
vermeden en bepaalde acties kunnen worden verbeterd. 

3. De senior legt dan aan de junior uit ‘hoe’ hij dit moet doen en geeft hem hiervoor de
nodige hulpmiddelen zoals een evaluatiechecklist.

Tabel van taken volgens de ‘Wat?/Waarom?/Hoe?’ ladder

De seniors en juniors kunnen in een tabel van dit type het resultaat van hun
uitwisselingen neerschrijven:

Taken 
(Wat?)

Doel/Nut 
(Waarom?)

Hoe te werk gaan en
informatiebronnen 

(Hoe?)

Tabel van taken
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SITUATIONELE BEOORDELING

Waaruit bestaat deze techniek?

Situationele beoordeling is een andere techniek die een junior kan gebruiken om te leren hoe hij
het best handelt in een bepaalde situatie. De impliciete kennis die een senior heeft
geëxpliciteerd, kan dan als een principe worden geformuleerd.

Hoe de techniek gebruiken?

Deze techniek pas je toe door de volgende stappen te volgen:

1. stel een lijst met kritieke situaties op 

2. onderzoek de situaties één voor één en bespreek ze

3. lok principes uit

1. Stel een lijst met kritieke situaties op 

De senior zoekt vanuit zijn ervaring naar situaties die zich concreet hebben voorgedaan en
die speciale aandacht vereisen. Het gaat om incidenten of problemen die niet zo direct op
te lossen waren.

Vanuit wat hij weet over de te realiseren taken, stelt de junior zich situaties voor waarin
hij niet zou weten wat te doen. Hij stelt zich voor dat hij aan niemand raad kan vragen. 

2. Onderzoek de situaties één voor één en bespreek ze

Senior en junior onderzoeken de situaties uit de lijst één voor één:

•waarover gaat het? wie is erbij betrokken? wat zijn de omstandigheden?

•wat is de blokkerende factor?

Wanneer een situatie duidelijk geschetst is, geeft de senior zijn analyse:

•wat is het beste dat je in een dergelijke situatie kunt doen? en waarom?

•wat is het slechtste dat je in een dergelijke situatie kunt doen? en waarom?
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3. Lok principes uit 

De analyse van kritieke situaties maakt het mogelijk om principes te voorschijn te
brengen. 

Vooral de antwoorden op de vragen ‘waarom is dit de beste oplossing’ en ‘waarom is dit de
slechtste oplossing’ kunnen leiden tot de formulering van principes, omdat ze de senior
verplichten zijn impliciete kennis uit te drukken. 

Tabel van situationele beoordelingen

Onderstaande fiche helpt om de gedachtegang te structureren en een schriftelijke neerslag
van de uitwisselingen te behouden. 

Korte schets van de kritieke situatie 

Blokkerende factoren

De beste actie Waarom?

De slechtste actie Waarom?

Situationele beoordeling
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Werkmiddel 7

DE KENNISOVERDRACHT OPSTARTEN • SPECIFIEKE TECHNIEKEN LEREN 

SCENARIO VOOR EEN WORKSHOP OM SPECIFIEKE
TECHNIEKEN VOOR KENNISOVERDRACHT TE LEREN

Dit is een voorbeeld van een scenario voor een workshop om 3 technieken te leren. Het is
aangeraden niet meer dan 3 technieken per workshop aan te leren. Deze workshop duurt
ongeveer 3 uur. Opdat hij zo efficiënt mogelijk zou verlopen, is de groep liefst niet groter dan 
6 tot 8 deelnemers (seniors en juniors). 
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Methode

Presentatie
Vraag-antwoord

Presentatie
Vraag-antwoord
Oefening per
koppel senior-
junior 

Korte presentatie
Vraag-antwoord
Oefening per
koppel senior-
junior 

Korte presentatie
Individuele
oefening en
voorstelling aan
de groep

Tafelronde 

Korte toelichting

Inhoud

Doel van de
workshop 
Begrippen
impliciete en
expliciete kennis
herhalen
Agenda van de
workshop

Basisprincipe van
de techniek en
voorbeelden

De techniek
toepassen 

Basisprincipe van
de techniek en
voorbeelden

De techniek
toepassen

Basisprincipe van
de techniek en
voorbeelden

Toepassing

De deelnemers
evalueren het
aanleren van de
technieken

Volgende stappen
in het project 

Duur

10’ 

40’

40’

40’

10’

5’

Doelstelling

Doelstellingen
en
programma
van de
workshop
voorstellen

Aanleren
techniek
‘Wat?/
Waarom?/
Hoe?’
ladder

Aanleren
techniek
‘Situationele
beoordeling’

Aanleren
techniek
‘Principes
formuleren’

Feedback
over de
technieken 

Slotwoord 

Verantwoordelijke

Projectleider

Projectleider 
(+ facilitator)

Projectleider  
(+ facilitator)

Projectleider 
(+ facilitator)

Seniors en juniors

Projectleider

Materiaal

Slides
PC + projector

Slides
PC + projector

Slides
PC+ projector

Slides
PC + projector

-

-
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Fase 5
Het proces en 
de resultaten
evalueren

De risicovolle
kennisdomeinen
identificeren

Voorbereiden
en 
sensibiliseren

De kennisportfolio
samenstellen

De
kennisoverdracht
opstarten

Alle projectmedewerkers nemen aan deze fase deel. 

De projectgroep verzamelt en analyseert de informatie
over het verloop van het project, de resultaten en de
efficiëntie van de gebruikte overdrachtsmethoden. Drie
evaluatiemethoden worden voorgesteld: evaluatie na
actie, de evaluatievragenlijst en de teachbackmethode.

Dankzij de evaluatie kunnen de projectgroep en de
stuurgroep beslissen of de overdrachtsactiviteiten in de
dienst kunnen worden voortgezet of niet, op welke
voorwaarden en met welke methodes.

De ervaring die in de dienst verworven werd, wordt
vastgelegd in geleerde lessen die nuttig zijn voor de rest
van de organisatie.
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Wat verstaat men onder ‘evalueren’?
Evalueren is niet alleen maar oordelen of zeggen in welke mate iets goed of minder goed
gerealiseerd is. Het gaat erom informatie (indicatoren) te verzamelen en te interpreteren,
om op basis daarvan beslissingen te kunnen nemen. 

Deze informatie wordt verzameld tijdens evaluatieacties in de loop van het project en aan
het einde van het project. Het gaat om informatie over het proces (de wijze waarop het
project plaatsvindt of heeft plaatsgevonden) en de resultaten (wat men heeft bereikt). De
criteria die bij aanvang van het project werden bepaald, dienen als referentiekader (zie
fase 2, etappe 1). 

Evaluatie gedurende het project laat toe te beslissen of de voorziene actie- en
communicatieplannen al dan niet moeten worden aangepast:

•moet men nieuwe communicatieactiviteiten voorzien? naar welke doelgroepen, met
welke boodschappen en via welke kanalen?

•moet men de begeleiding van seniors en juniors aanpassen? (bijvoorbeeld, de
overdrachttechnieken beter uitleggen)

•moet de kennisoverdracht in de diensten voortgezet worden? zo ja, met welke seniors en
welke juniors, en met welke technieken?

•moet men de geïntroduceerde structurele hulpmiddelen meer ondersteunen?
(bijvoorbeeld, de coördinator van een community of practice een opleiding
groepsdynamiek laten volgen)

Evaluatie na het project laat toe te beslissen of de nieuwe praktijken voor
kennisoverdracht als een permanente praktijk in de dienst kunnen worden geïntegreerd of
ze op een andere manier moeten worden georganiseerd.

De verantwoordelijke voor kennismanagement deelt het evaluatieverslag mee aan de
directie van de organisatie.

De evaluaties die gerealiseerd werden binnen de verschillende diensten betrokken bij
seniors-juniors projecten, laten de directie toe om te beslissen of ook andere diensten van
de organisatie de uitgeprobeerde overdrachttechnieken moeten aannemen. 
De geleerde lessen zullen nuttig zijn voor alle entiteiten die op hun beurt willen beginnen
met ‘seniors-juniors’ projecten.

HET PROCES EN DE RESULTATEN EVALUEREN

Fase 5
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HET PROCES EN DE RESULTATEN EVALUEREN

Indien deze etappe wordt overgeslagen…

• is er geen evaluatie tijdens het project

Het project loopt het gevaar af te wijken van zijn oorspronkelijke doelstellingen, zonder
dat het projectteam er zich van bewust is en het actie- en communicatieplan kan
aanpassen.

• is er geen evaluatie na het project

Het is onmogelijk om te beoordelen of de toegezegde investeringen de moeite lonen. De
directie van de organisatie kan dus niet beslissen of de nieuwe praktijken in de dienst
moeten worden voortgezet en of ze elders in de organisatie moeten worden ingevoerd.

Drie evaluatiemethodes
De projectgroep organiseert de evaluatieactiviteiten. Verschillende methodes kunnen
worden gebruikt:

•evaluatie na actie (werkmiddel 1)

•de evaluatievragenlijst (werkmiddel 2)

•de teachbackmethode (werkmiddel 3)

Werkmiddel 4 geeft een overzicht van de hulpmiddelen en de technieken die kunnen
worden gebruikt tijdens het project. Dit kan helpen om de evaluatieactiviteiten te
structureren. 
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EVALUATIE NA ACTIE

Waarom?

De basisprincipes van ‘evaluatie na actie’ werden vroeger al beschreven (zie fase 4,
etappe 1, werkmiddel 3). Toegepast op kennisoverdracht bestaat een evaluatie na actie
erin om een stand van zaken op te maken van de overdrachtsactiviteiten die seniors en
juniors samen hebben uitgevoerd. 

Evaluatie na actie laat toe de actie te heroriënteren indien nodig. Deze methode laat
eveneens toe om lessen te trekken uit de ervaringen en ze te verspreiden zodat collega’s
en andere diensten er voordeel kunnen uithalen. 

Het is essentieel dat de organisatie zijn voordeel haalt uit wat seniors en juniors bij de
kennisoverdracht leerden. De hulpmiddelen en de technieken die in die context en voor die
kennisdomeinen het meest aangewezen zijn, kunnen dan geselecteerd worden en het
overdrachtsproces kan worden geoptimaliseerd.

Hoe aanpakken?

Evaluatie na actie vindt plaats tijdens een vergadering van seniors en juniors.

De projectleider nodigt seniors en juniors allemaal samen of twee per twee uit. Het is niet
aangeraden om seniors en juniors te scheiden want de lessen van de enen kunnen
interessant zijn om te horen en een belletje doen rinkelen bij de anderen.

De projectleider (eventueel geholpen door een facilitator) vergemakkelijkt de discussie 
tussen seniors en juniors en verzamelt nuttige informatie voor het vervolg van het project.

De vergadering verloopt in verschillende etappes:

•de vooropgestelde doelstellingen overlopen en ze vergelijken met de verkregen resultaten

•vragen stellen over wat goed is gegaan tijdens de kennisoverdracht en waarom

Het is interessant om zowel de tastbare elementen als de indrukken en gevoelens te
vermelden.

•vragen stellen over wat minder goed is gegaan tijdens de kennisoverdracht, waarom en
hoe het dan wel had moeten gaan
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Werkmiddel 2

HET PROCES EN DE RESULTATEN EVALUEREN

DE EVALUATIEVRAGENLIJST

Waarom?
Een evaluatievragenlijst is nuttig om informatie te verzamelen wanneer een groot aantal
seniors en juniors bij het project betrokken zijn.

De evaluatievragenlijst komt tegemoet aan twee doelstellingen:

•informatie verzamelen om de resultaten te vergelijken die tijdens de verschillende
overdrachtsactiviteiten zijn verkregen

•via open vragen opmerkingen en meningen van seniors en juniors verzamelen over de
wijze waarop de overdrachtsactiviteiten hebben plaatsgevonden

De open vragen laten de deelnemers toe te spreken over gevoelige onderwerpen. Het gebrek
aan begeleiding bijvoorbeeld, het gebrek aan steun van het diensthoofd of blokkerende
factoren zoals een slechte verstandhouding tussen senior en junior.

Hoe aanpakken?
Nadat de kennisoverdracht heeft plaatsgevonden, wordt de evaluatievragenlijst via
elektronische weg naar seniors en juniors gestuurd. 

De vragenlijst bevat een inleiding met de doelstellingen van de vragenlijst en een reeks
open en gesloten vragen (maximum 20) over de volgende thema's:

•de soorten overgedragen kennis 

Gaat het om expliciete kennis die in de dienst onvoldoende werd gedocumenteerd? Gaat het
om impliciete kennis, die werd geëxpliciteerd door de senior en zo aan de junior kon worden
meegedeeld?

•de structurele hulpmiddelen en de gebruikte technieken 

Was de aanpak efficiënt voor het type over te dragen kennis? Wat zijn de voordelen en
nadelen van deze aanpak? Wat zijn mogelijke aanbevelingen voor de toekomst?

•de overdracht zelf

Welke kennis wordt als werkelijk overgedragen kennis ervaren? Wat heeft goed gewerkt? Wat
minder goed? Waarom?

•de begeleiding 

Was er voldoende informatie en communicatie tijdens het project? Waren de opleiding voor
de technieken en de instructies adequaat? Hebben seniors en juniors op elk moment op hulp
kunnen rekenen? Hebben seniors en juniors genoeg tijd gehad om de kennisoverdracht uit te
voeren?
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DE TEACHBACKMETHODE

Waarom?

De ‘teachbackmethode’ geeft de junior de gelegenheid om op zijn beurt de nieuw
verworven kennis te onderwijzen, in aanwezigheid van de seniors die hem die kennis 
hebben bijgebracht.

De teachbackmethode levert nuttige informatie op over:

•de opgedane kennis en de kennis die nog moet worden overgedragen 
•de sterke en zwakke punten van de gebruikte technieken voor de verschillende soorten

over te dragen kennis

Bovendien geeft deze methode seniors en juniors de kans een constructieve dialoog op te
bouwen.  

De senior kan eventuele lacunes in de overdracht vaststellen en concrete acties voorstellen. De
junior heeft de gelegenheid om de aandacht te vestigen op de moeilijkheden die hij tegenkomt.

Hoe aanpakken?

De teachbackmethode kan op een informele wijze tussen senior en junior plaatsvinden. Zij
kan eveneens op een gestructureerde wijze toegepast worden in vergaderingen die door de
projectleider geleid worden (eventueel geholpen door de facilitator). 

Alle seniors en juniors die bij de kennisoverdracht binnen eenzelfde domein betrokken zijn,
nemen aan deze vergadering deel.

Voor juniors die gaan presenteren wat ze hebben geleerd, kan het motiverend zijn om er
andere juniors bij te halen die volledig nieuw zijn in de materie. In dit geval kunnen zij dan
leren van hun pas opgeleide collega’s.

De agenda van een vergadering voor een teachbackactiviteit bevat de volgende punten:

•een inleiding waarin de projectleider de kennis omschrijft die werd overgedragen, en de
gebruikte technieken

•één of meer teachbacksessies (maximum een uur per sessie)
•een verduidelijking waarbij de senior vragen stelt aan de junior om te controleren of de

overdracht efficiënt is gebeurd 

De verduidelijking moet in een vertrouwensklimaat plaatsvinden. De junior mag niet het
gevoel hebben dat hij een examen aflegt. Het doel is de resultaten en de methodes te
evalueren, niet de personen.

•een debriefing waarbij de resultaten van de overdracht en de doeltreffendheid van de
methodes worden besproken

De teachbackactiviteiten resulteren in een eindbalans van de verkregen resultaten en in
aanbevelingen voor de keuze van de te behouden hulpmiddelen en de technieken die in
de toekomst moeten worden gebruikt. 

Werkmiddel 3
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Werkmiddel 4

HET PROCES EN DE RESULTATEN EVALUEREN

VOORBEELD VAN EEN OVERZICHTSTABEL VAN 
DE KENNISOVERDRACHTSACTIVITEITEN

Deze tabel geeft een overzicht van de structurele hulpmiddelen en de technieken die tijdens het
project werden aangewend. Hij kan helpen om de evaluatieactiviteiten te structureren. 

Hij legt het verband tussen: 

• de kennis die werd overgedragen

• de betrokken seniors en juniors

• de structurele hulpmiddelen en de specifieke technieken die werden gebruikt

KENNISDOMEIN:
HR-PROCESSEN

Peter-
schap

X

X

X

X

CoP Evaluatie
na actie

X

X

X

Job-
rotatie

X

Werk-
objecten

X

X

X

Levens-
loop van

werk-
objecten

X

X

X

Principe

X

X

Wat?/
Waarom?/

Hoe?
ladder

X

X

Situatio-
nele 

beoor-
deling

X

X

STRUCTURELE
HULPMIDDELEN SPECIFIEKE TECHNIEKEN

Seniors 
en

juniors

R. DE COSTER
L. DE LEEUW

J. DEVOS

L. LEMAIRE
G. DUFONT

P. SMEETS
A. COLLARD
J. DE WEGHE
Y. MOREAU

C. CUNY
P. DUFOUR

Kennis

Wedde

Verloven

Rekrutering

Personeels-
plan
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De directie Kennismanagement van de FOD Personeel en Organisatie dankt al wie zijn expertise
heeft gedeeld om samen met hen de gids ‘SENIORS-JUNIORS’ te maken:

• de leden van KMnet, het netwerk van correspondenten voor kennismanagement van de
federale overheid, meer bepaald

Patricia Bal FOD Personeel en Organisatie
Silvana Bossio FOD Sociale Zekerheid
Patrice Chalon Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Claudia De Splenter FOD Sociale Zekerheid
Hilde De Turck Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Béatrice Mahaux Staatsveiligheid
Lieve Nachtegael FOD Justitie
Nancy Redant FOD Volksgezondheid
Bernard Vandecavey FOD Sociale Zekerheid
Barbara Vandenhaute FOD Binnenlandse Zaken
Veerle Vanhauwaert Fonds voor de beroepsziekten 

• de collega’s van de FOD Personeel en Organisatie

Anne Coekelberghs Directie-generaal Interne Communicatie
Eline De Witte Stafdienst Personeel en Organisatie
Maryse Krutwage Diensten van de voorzitter
Annick Smeers Directie Personeelsontwikkeling
Patrick Theys Directie-generaal Interne Communicatie

Speciale dank gaat uit naar de directie-generaal Sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid
die zich vrijwillig heeft aangeboden voor een proefproject ‘seniors-juniors’ en die een vruchtbaar
experimenteerterrein bleek te zijn:

• Jean-Claude Heirman, directeur-generaal en sponsor van het project 

• Peter Van Hauwermeiren en Michel Van Pevenage, projectleiders

• de seniors en de juniors van de directie-generaal Sociale inspectie, enthousiaste, kritische en
pragmatische pioniers
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Kennisoverdracht
organiseren

METHODOLOGISCHE GIDS
SENIORS – JUNIORS

Contact
FOD Personeel en Organisatie
Directie Kennismanagement
Wetstraat 51
BE-1040 Brussel
Tel. +32 (0)2 790 58 00
KM@p-o.be

Elektronische versie van de gids
‘SENIORS-JUNIORS’ 
beschikbaar op www.p-o.be > Publicaties

Publicaties van de FOD Personeel en Organisatie
in het domein kennismanagement:

• Reflectie-instrument Knowledge Management
voor teams - juni 2004 

• Zelfevaluatie-instrument Kennismanagement bestemd
voor de managers bij de federale overheid - juni 2006




