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Kennis delen heeft een positieve invloed op het innove-

rend vermogen en op het vinden van oplossingen voor 

complexe problemen. Verder zorgt het ervoor dat orga-

nisaties sneller kunnen reageren op wat er in de wereld 

beweegt en laat het de productiviteit toenemen. Leer-

specialist Isabel De Clercq moet niet meer overtuigd wor-

den. Lees haar boeiend verhaal van een veranderende 

cultuur en een nieuw leiderschap.

TEKST: André Grosemans – FOTO’S: Hendrik De Schrijver

“Kennis delen 
maakt organisaties 

nog krachtiger”

Isabel De Clercq (Wolters Kluwer)  

deelt haar kennis met ons
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A
ls we afscheid nemen, maak ik een 

grapje: “Bedankt om uw kennis met 

ons te delen.” Ze lacht: “Ik doe niets 

liever.” Isabel De Clercq is learning 

solutions consultant bij Wolters Kluwer en 

vanuit die functie geïntrigeerd door hoe leren 

en leiderschap kunnen bijdragen om organisa-

ties wendbaar en veerkrachtig te maken. Je zou 

haar een trendwatcher kunnen noemen. Zij 

bestudeert wat er wereldwijd beweegt, werkt 

daar een eigen visie rond uit en deelt die met 

collega’s. Tegelijk treedt ze met het verzamel-

de materiaal en haar interessante ideeën naar 

buiten, bijvoorbeeld in workshops of lezingen, 

zoals dit jaar nog op het congres van HRMaga-

zine over netwerken.

Kennisdeling binnen netwerken is voor u het 

antwoord op de uitdagingen van de toekomst. 

Hoe komt u daarbij?

ISABEL DE CLERCQ: “Je ziet het overal in 

het bedrijfsleven. Er moet sneller gereageerd 

worden, innovatie dringt zich op. Waar we 

vroeger drie tot vijf jaar konden doen wat we 

altijd deden, moeten we nu voortdurend veran-

deren. De productiviteit moet stijgen. De aard 

van de problemen waarmee organisaties gecon-

fronteerd worden en de vragen van hun klanten 

worden almaar complexer. Wel, kennisdelen 

heeft een positieve invloed op het innoverend 

vermogen van een organisatie en op het vinden 

van oplossingen voor complexe problemen. Als 

de informatie sneller stroomt, zitten meteen de 

juiste mensen rond de tafel om een probleem 

op te lossen. En kunnen organisaties sneller en 

flexibeler reageren. Door nieuwe technologie 

en toepassingen als sociale media is het delen 

van kennis nu mogelijk op een veel grotere 

schaal dan voorheen. De informatie vloeit over 

alle grenzen heen, zowel geografische als hië-

rarchische. En dat kan een positieve invloed 

hebben op de productiviteit. Twee jaar geleden 

hebben consultants van McKinsey al gezegd 

dat de productiviteit bij kenniswerkers met 20 

tot 25 procent zou kunnen toenemen als hun 

organisaties de mogelijkheden van sociale tech-

nologie ten volle zouden benutten.”

Met dat in het achterhoofd is het toch heel 

verwonderlijk dat sommige bedrijven sociale 

media blokkeren.

DE CLERCQ: “Uit de ‘Kluwer Learning 

 Indicator’ van 2014 blijkt dat 4 op 5 werkne-

mers toegang hebben tot sociale media. Maar 

dat betekent ook dat 1 op 5 dat niet heeft. Dat 

zijn die oude reflexen. Kennisdelen is subversief 

en gevaarlijk. Het gaat in tegen de heersende 

cultuur.”

Waarom zou ik mijn kennis delen? En 

met wie? Met mijn grootste concurrenten 

 misschien?

DE CLERCQ: “Ik begrijp waar je naar toe wilt, 

zulke reacties zijn legio. Kennis wordt gezien 

als macht en die wil men niet afstaan. Er zijn 

nog andere struikelblokken op de weg naar het 

delen van kennis. Zo beseffen veel mensen niet 

meer welke rijke bron aan kennis ze wel zijn. 

Het is verworven, stilzwijgende kennis gewor-

den. De belangrijkste hinderpaal voor kennis-

delen is echter het feit dat het een bepaalde 

cultuur veronderstelt. En die nieuwe cultuur 

staat diametraal tegenover de oude cultuur 

die heerst in veel – vooral grote – organisa-

ties. Je kent het wel: alles moet voorspelbaar 

en zeker zijn, er wordt gedacht in de autori-

taire begrippen van ‘command and control’ en 

de organisaties zijn vooral naar binnen gericht, 

ze denken dat ze zelfstandige entiteiten zijn 

die in hun eigen behoeften kunnen voorzien. 

Kennisdeling impliceert net het tegengestelde. 

Niet die zekerheid, maar kunnen omgaan met 

onzekerheid, daar draait het om. We moeten 

weg van ‘command and control’ en stappen 

zetten naar een volwassen arbeidsrelatie, 

gebouwd op wederzijds vertrouwen en kwets-

baarheid van de leidinggevenden. Natuurlijk 

zijn interne structuren, processen en systemen 

cruciaal, maar dit is niet meer voldoende. De 

organisatie moet ook naar buiten gekeerd zijn, 

naar klanten, naar concurrenten. En kennisde-

ling helpt daarbij. Het is belangrijk dat kennis 

vloeit. Ik denk aan open innovatie en co-cre-

atie, vormen van samenwerking buiten de 

muren van het eigen bedrijf, samenwerking met 

andere organisaties. IMEC is daar een prachtig 

voorbeeld van. De tijd dat we konden teren op 

onze eigen kennis is voorbij.” 

Ik veronderstel dat zo’n veranderingsproces 

nieuwe vormen van leiderschap vergt.

DE CLERCQ: “Inderdaad. Het vraagt openheid 

en transparantie. De leidinggevende moet ver-

trouwen willen geven. Hij moet zich kwetsbaar 

durven opstellen, niet meer de expert willen 

zijn die op alle vragen het antwoord weet. Hij 

kan je bijvoorbeeld verwijzen naar iemand die 

“Hoe meer je kennis deelt, hoe meer 
feedback je krijgt en hoe krachtiger je 
wordt, als individu en als organisatie.”

Isabel De Clercq (Wolters Kluwer)

“Rem medewerkers 
niet af, maar 
stimuleer ze om 
deel uit te maken 
van netwerken, 
zodat ze zelf 
verbonden worden 
met mensen die 
hen verder kunnen 
helpen.”

Isabel De Clercq  
(Wolters Kluwer)
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wel het antwoord kan geven. Hij connecteert. 

Verder heeft iedereen een stem. Niet alleen de 

leidinggevenden kunnen goede ideeën hebben. 

Medewerkers mogen niet afgeremd, maar 

moeten net gestimuleerd worden om deel uit 

te maken van netwerken, zodat ze zelf verbon-

den worden met mensen die hen verder kunnen 

helpen. Belangrijk daarbij is dat men ‘failure 

tolerant’ is. Als een leidinggevende fouten 

afstraft, zullen mensen altijd hetzelfde blijven 

doen en gaan ze geen nieuwigheden aandur-

ven. En dan is er nooit sprake van innovatie. 

Leidinggevenden maken of kraken het delen 

van kennis. Zij moeten mensen belonen als 

ze kennis delen en ze moeten anderen, die dat 

gedrag niet vertonen, daar op aanspreken.”

Wat is daarbij de rol van de hr-afdeling?

DE CLERCQ: “Samengevat: het delen van kennis 

heeft een positieve impact op een aantal ele-

menten, dat cruciaal is voor de business, maar 

het vraagt een bepaalde cultuurverandering en 

een bepaalde leiderschapsstijl. Wel, daar ligt 

een belangrijke taak voor het hr-management. 

Zo kan bijvoorbeeld een traject voor leiding-

gevenden worden uitgezet, waarbij ze inzicht 

krijgen in hun nieuwe rol. Op de hr-afdeling 

wisten ze vroeger wat de mensen nodig hadden 

aan opleidingen en trainingen. En die werden 

dan georganiseerd. Deels dient men nog altijd 

op die manier te werk te gaan, maar verder 

moet HR de mogelijkheden creëren zodat de 

medewerkers zelf op zoek kunnen gaan naar de 

antwoorden op hun leervragen.”

Staat het bedrijfsleven open voor zulk 

gedachte goed?

DE CLERCQ: “Het gaat langzaam, maar er ver-

andert toch wat. Onlangs liet Jean-Laurent 

Bonnafé, de CEO van BNP Paribas, zich posi-

tief uit over het gebruik van sociale technolo-

gieën in de bank. De uitwisseling van informa-

tie zal dan veel sneller gaan, zei hij. Dat de baas 

van een Franse bank zo’n stelling inneemt, vind 

ik een teken aan de wand. Napoleon draait zich 

om in zijn graf (lacht). Ook bij ons zijn er aan-

wijzingen van een zekere evolutie. Uit metin-

gen van de ‘Learning Indicator’ is gebleken dat 

in 2013 slechts 7,5 procent van de organisaties 

leren via sociale media als leervorm aanbiedt. 

Anno 2014 is dat percentage al gestegen naar 

16 procent. Logisch eigenlijk, als je ziet hoe 

onze kinderen leren, via Facebook en YouTube. 

Organisaties kunnen zich niet isoleren van de 

wereld waarin sociale media nu eenmaal een 

gegeven zijn. Uit hetzelfde onderzoek bleek 

dat 38 procent sociale media daadwerkelijk 

inzet voor het werk. Het meest opmerkelijke 

volgens mij is dat die 38 procent respondenten 

zichzelf en hun organisaties meer dan gemid-

deld succesvol vinden. Ook blijken ze gedreve-

ner en ambitieuzer. Dat vind ik wel een mooie 

correlatie. Organisaties hebben er dan ook alle 

baat bij om het gebruik van sociale media te 

stimuleren. Het is geen kwestie van kiezen, het 

kan niet anders. Je moet complexe problemen 

oplossen. Dat kan je niet langer alleen. Dus 

moet je toegang hebben tot kennis van andere 

mensen. En dat moet snel gaan, je moet snel 

toegang hebben tot mensen die de juiste kennis 

hebben om je verder te helpen. Het kan gewoon 

niet anders.” HR

“Wie sociale media inzet voor het werk, is 
gedreven, ambitieus en vindt zichzelf en zijn 

organisatie succesvol. Bedrijven, stimuleer dus het 
gebruik van sociale media!”

Isabel De Clercq (Wolters Kluwer)


