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Wetke uitdagingen op vlak van kennisma-
nagement zijn er voor ondernemingen, en
meer specifiekvoor HRM?
Bij uitdagingen op vlak van kennismanagement
denkt ondezoekster Erra Platteau van de KU
Leuven in de eerste plaats aan kennisbehoud
van vertrekkende medewerkers. "Vooral in de
overheidssedor àjn er heel wot diensten met een
groot oantal oudere werknemen die binnen de vijf
jaar gaan uitstomen en zo'n grote uitstoom kan
problemen veroozoken, legft.ze uit Het zql voorol
voor HRM een uitdaging àjn om dat in koaft te
brengen. DeJedemle overheid heefr daaruoor een
methodologische gids ontworpen voor de kennis-
overdmcht fussen seniors en juniors, projednotig

en heel gestuctureerd, met een stoppenplan. Het
is bijvoorbeeld belangijk om een riicoonolyse te
mal<en om te weten wanneer de mensen op pensi-

oen zullen gaan. Datonderwerp is nog altijd taboe,
omdat mensen dit vooral àen als een individuele
keuze, maar het helpt de organisatie om àch gron-

naaleen nrcuwe
rc

Kennisbehoud en -overdracht zijn hot issues in bedrijven waar
de komende jaren een immens aantal werknemers met pensioen
zullen gaan, Toch bli jkt kennismanagement in de meeste gevallen
nog onvoldoende gei'ntegreerd, We vroegen meer uitleg bij enkele
mensen met,,, kennis van zaken,

dig voor te bereiden en te zorgen voor mogelijke

opvolging. Bij de overheid groeit het besef wel dat
er nood is om hier rond te werken, al denk ik dot
het in de praktijk nog in àjn kinderschoenen en
nog erg formalisti sch wordt opgevat."
Naast de uitstroom moet H R ook aandacht heb-

ben voor de instroom van werknemers, bena-
drukt Eva Platteau. "Kennismanagement moet

er immers ook voor zorgen dotje de kennis die
bij instroom binnenkomt ook kuntintegreren en
een plaots vinden binnen de organisatie. Jon-
geren of mensen die uiteen ander bedrijf komen
kunnen heel nieuwe ideeën en een fisse kijk
binnenbrengen. 1fwel hebje een cultuur wqorin

dat wordt afgeblold en woqin dat niet aan bod
kon komen, ofwel sta je open voor nieuwe in-
vloeden. Er moet een goede balons zijn tussen
wot nieuwe medewerkers binnenbrengen en de

bestoonde eruoring binnen de orgonisatie."
"In vele bedijven gebeuren vele initiotieven
op vlok van kennismonogement nog relatief

apartvan elkaar en weinig geintegreerd, stelt

Steven Warmoes van consultancybedrijf
Warmoes & Associates. Die- overgang naor

een geintegreerd plan is een hele stap, die pas

gezet kon worden indien er bij HR een beter
bewustzijn rond ontstaot. Kennis is bij uitstek
een menselijke mateie, dus HR moet hier het
voortouw in nemen. Tegelijk zijn er heel wat
andere ospecten mee verbonden - II, organisa-

tieontwikkeling, processen, om er maor enkele
te noemen - zodat dit een multidisciplinoire
oefening wordt."
"0p dit moment is HR te weinig bezig met ken-
nismanogement, vindt ook Jef Staes van EOI
Academy. Ak troiningmanoger, en later als

corporote leaming oficer, zag ik hoe klassikale
cursussen werden aangevuld ofverdrongen door
e-learningpakketten. Die beweging l<wam van-
uit HR. Kennismonogement komt doarentegen

eerder uit de ICT-hoek, waar ze probeerden de
kennis van de medewerkers vast te leggen in
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enorme databanken en systemen ontwikkelden

om die informotie gemakkelijk terug te vinden.

Het heeft nooit goed geboterd tussen HRM en

IC-|, en beiden àjn niet dichter bij elkaar ge-

komen. Persoonlijk ne ik klassikale cursussen,

e-leoming en kennismonogement ols middelen

met één doel: de ontwikkeling van medewer-

kers. Voor HR is het de uitdaging dit allemaal

somen te brengen."
Een bijkomende ontwikketing, geeft Jef Staes

nog mee, is dat de informatiestroom vandaag

enorm is toegenomen. "Klossikale cursussen

bezwijken onder die hoeveelheid, omdotze niet

alles kunnen inbrengen. 1ok e-leomingpakket-

ten kunnen onmogelijk olle nieuwe infurmatie

bevatten. En online vind je zoveel kennis, dot

mensen er de moed bij verliezen en niet meer
gemotiveerd àjn. De troditionele monier van

werken von de bobyboomerc, die het altijd ols

een verplichting zagen om bij te leren, goat hier

dus volledig door de knieën. De functiebeschrij-
vingen, het competentiemanogement, de trai-

nings- en opleidingsstrategie, en het hele be-

leid van de babyboomers gaot hier onderuit. De

hele vezameling instrumenten die ze hebben

uitgebouwd en het gedochtengoed woar ze over

beschikken kan geen gelijke tred meer houden

met de informatiestroom vondoag."

Steven Van Mo[ van H R-bedrijf SBS wijst op de

intergenerationele verschilten waar bedrijven

rekening mee moeten houden in de begelei-

ding van hun medewerkers: "We merken dot
generation Y minder gebonden is aan het be-

dijf waor ze werken en dus sneller van job ver-

anderen, zodat hetvoor bedrijven een uitdoging

wordt om die mensen aan àch te binden en al

hun competentiesin huiste houden. Kennismo-

nogement kan daar wel bij helpen: het maakt

de kennis die noodzokelijk is beschikbaar, wat

voor een generatie die liefit zelf de informotie

opzoekt die ze nodig heeft erg waordevolis."
"Een opvallende vas,tstelling van organisatie-
psycholoog Aott Bontekoning maakte in een

ondezoek noor generotieverschillen, is dot

eruoring ols waorde blijkt af te nemen, terwijl

Ieren ab waarde belangrijker wordt. vertett Eva

Platteau. Voor kennismonogement is dot een

belongrijke bevinding. Er wordt vaok gezegd dat

we in een steeds snellere samenleving leven en

constont ollemool moeten veranderen, en dan

wordt nieuwe kennis vergaren belangijker don

te teren op eruaring en voste routine. Jongeren

doen dat graag, en vragen veel ruimte in de or-

gonisatie om zelf te ontdekken en zelf te leren,

maar uit ondezoek blijkt dat ze ook veel be-

hoefte hebben oan een aanspreekpunt en aan

ondersteuning in hun werk. Doarom is een goed

onth aalbelei d zo belo ngrij k."

Maar nog betangrijker voor de Y-generatie is

authenticiteit, geeft Steven Van Mo[ nog mee.

Met een goede visie, maatschappetijke betrok-

kenheid, zinvo[ werk en een coherentie tussen

wat je intern en e*ern vertelt. "Dat is wellicht

nog een betere vorm van retentie dan kennisma-

nagement. Voor jonge medewerkers weegt zelfi

een hoog loon hier niettegen op, wotop àch een
goede evolutie is, want de Y-generotie verplicht

bedrijven om eerlijk te àjn. Een probleem is hier

wel dat het schoolmodel nog tekoft schiet om

met die veranderde mentoliteit om te Eoan. Y is

heel leergierig, en leeft eigenlijk constant, maar

leert niet om met die kanalen om te gaon. Wan-

neer je hen een opdracht geefi, werken ze doar

heel enthousiast en creatief aan, moar het re-

su ltoat blij kt di l<wijls onvoldoende onderbouwd.

Doorom ieje ook een kentering in opleidingen:

de modemste theoieën spreken niet meer over

trainingen of fuciliteitun, maor over poftneing,

waar een leraar een partner moet àjn voor de sfu-

denten: hij of àj bepoolt de objectieven en moet

die verkocht kijgen aon de studenten, moar

doomo moet hij loslaten en ze zelf loten leren en

ze door de vraagstelling leren een hoge kwaliteit

te bereiken. Dat gebeuft vandoog nog te weinig.

De uitdagi ng voor generotie X en de babyboomers

wordt het pushen vo n Y naar de l<woliteitsli mieten

die ze zelfvoor ogen hebben. Dotmoetop een po-

itieve manier, met positieve feedback, wot niet

voor de hand ligtin ons land."

Wat gebeurt er in ondememingen a[ in de
praKijk, en waar moet dit naartoe evolueren?
"Sommigen àen we er heel actief mee omgaon:

zo ken ik kleine bedrijven die heeL veel investe-

ren in opleidingen en communicotie, mensen

veel kansen geven, werken in vlakke structuren

en die people en resultaten in evenwicht probe-

ren te houden, maar ook daor is dit een groei

proces, zegtSteven Van Mo[. Moarikdenkdat

er in heel veel bedijven ook gewoon cosmetico
gebeurt. )ok hier komt het neer op authenti-

citeit: je kunt oudere werknemers opleidingen
geven over wot generatie Y vervvacht en hoe ze

ermee moeten omgoan, moar ols de bedrijJs-

context niet volgt, bLijfi dat een leeg verhoal.

Uitgaonde van de eigenheid van generatie Y

zou het veel ànvoller zijn hen ook een cursus

te geven: 'How to monoge my generotion X- of

babyboom-boss'. In veeL organisoties probeert

men mentorship te adiveren, iets woarY gevoe-

lig voor is. Moor in het ideale geval moeten de

mentoren en de Y-mensen ook getraind worden

om met elkaar om te goqn. Vandoog zien we

nog geen optimole somenwerkingen, omdot de

top nog oltijd bestaat uit bobyboomers en X die

àch hebben oqngepast aon de babyboomers,

en daordoor geen aonsluiting kijgt met dejon-
gere generatie."

Jef Staes: " Er gebeuft te weinig, en wot er ge-

beuft is verkeerd, niet oangepast aon deze tijd.

Wellicht komt dat doordot het huidige oplei-

di ngs-en ken ni smanagementbeleid ontsproten

is oan de hersenen van de babyboomers. Dat

zijn mensen die geleerd hebben op de school-

bonken, en die heelveel'moesten': ze werden

naor cursussen gestuurdi moesten functies uit-

voeren, moesten hun competenties uitvoeren )
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volge n s co m petenti ema n ogement-systeme n,...

14aar die manier van denken is voorbijgestreefd.

Cursussen, elearning en kennismanogement

vinden vandoog een concurrent in social net-

worlc: netwerken die niet on6toan omdat het
'moet', maar omdat,medewerkers zelf wilLen

netwerken. Dat is het systeem van generatie Y."

Ook Steven Warmoes wijst op het belang van

menselijke netwerken: " Daarmee biedt kennis-

management een ontwoord op de vraag van de

organisatie naar kennis, en stuuft het de groei

en evolutie eruan. Dat is het grote verschiL met

competentiemanagement, dot uitgaat van de

vraqg wot het individu moet kennen en kun-

nen en op basis doaruan competentieplannen

uitwerkt. Beiden àjn compLementair. En er is

nog veel te weinig bewustzijn over het beLang

van die netwerkeruaing. Organogrammen

bieden immers nog altijd geen overzicht van

de belangrijkste netwerken in de orgonisatie,
groepeingen of community's voor beLongrijke

kennisdomeinen. Het gebrek aan fundamenteel
înàcht in deze moterie veroozaakt moeilijkhe-

den, bijvoorbeeld voor de kennisoverdracht van

mensen die met pensioen gaan."

Met welke etementen, sleuteletappes in het
proces, moet men rekening houden?

De kern van de zaak is volgens Steven War-

moes om netwerken of ctubs van mensen met

uiteenlopende ervaringen en leeftijdscatego-

rieën uit te bouwen rond specifieke kennis-

domeinen, zodat er een mooie doorstroming

komtvan kennisvanuit de oudere werknemers

naar dejonge starters. " Kennisoverdracht mag
geen 'last minute'-oplossing worden. Dat kan

wanneer iemand onverhoeds weggaat, maar

ak dot de enige manier van werken is, komt

het probLeem later gewoon weer terug. Bedij-

ven werken voak al met een leeftijdspiramide,
maar daar bLijft het meestaL bij. Terwijl kennis

veeL duuzomer wordt wanneer medewerkers in

community's nadenken over kitische kennisdo-

meinen en over welke kennis nuttig is of net niet

om de bedijfistrategie te reoliseren."

Het komt er dus op neer eerst te detecteren

wat de betangrijke kennisdomeinen zijn om

er dan geïnteresseerden rond te laten samen-

werken. Daarvoor moeten er af en toe fosieke
contactmomenten ljn, gecombineerd met

een informaticasysteem dat toetaat documen-

ten uit te werken, terug te vinden en te delen

met andere leden van de groep, en via social

media zoals discussiefora vragen te stelten aan

etkaar, met een moderator die signalen oppikt

en de community stuurt. "Het is doorbij be-

Iangijk dat eLk kennisdomein voLdoende hoog

in het management wordt opgevolgd, gestimu-

Ieerd en ondersteund. Voor de middelen, omdat

werknemers toestemming moeten kijgen hier

een stukje von hun tijd in te investeren naast

hun job; en voor de bedijfsstrategie, om et ze-

ker van te àjn dot het werk in de community's
in lijn blijft met waar de orgonisatie naartoe
gaat." Iot stot raadt Steven Warmoes ook een

specifieke overdrachtsoefening aan. voor do-

meinen die maarin één oftwee hoofden vervat

Àtten. "0m die kennis boven water te brengen

moetje over de juiste aanpak en interuiewtech-

nieken beschikken."

Wat zijn rnlkuiten die rcrmeden moeten worden?
"De grootste valkuil von vandaag is dat de Y-
generatie moet galn werken in organisaties die

àjn uitgestippeld door de bobyboomers, steltJef

Staes. Voor babyboomers is het moeilijk een in-

gijpend heruormingsproces te voeren, omdat ze

steeds vertrekken vonuit hun 'oude' denkkaderc.

)ndertussen weet de volgende generatie oL dat de

oplossing dieje àj vinden niet goed zuLlen zijn.

Het komt er dus op aan om het denkkader te ver-

anderen. Ab je kennisoverdracht benodert vonuit

het denkkader van de babyboomerc of vonuit
generatie Y, knjg je twee heeL verschillende ant-

woorden. Dat begint ol met de opleidingen, waar

deY-generatie enkeLleeftob ze dat nodig heeften
gebruik maken van alle nieuwe media om te leren

wot ze moeten leren. )ok vîo spelLetjes of poker

bijvoorbeeld. Babyboomerc kunnen àch dilcwijb

nietinbeelden wat zo'n sociaaL netwerk precies is.

Daardoor àe je in de praktijk dilcwijls een enorme

competentiekloof bij HRM en het management.

Trouwens een bedijf dot zich vandoag nog af-

vraagt hoe het nieuwe media kan gebruiken voor

kennismanagement, heefr. in feite aL afuedaan.

Managerc moeten de Y-generatie kansen geven

om zelf in te vullen waar ze hun passie en talent

kunnen gebruiken, en een orgonisatie bouwen

die dat optimaal benut. Met die nieuwe dynamiek

ZB

< r : :11-, ; ;111p,1 i i r - ; i :  i l  t  I  NLEI 0 |  NG hllt 1l:i'r.:rre.



trekken ze ook een groot deeL van de babyboo-

mers mee, die dilcwijls naor een plssieve houding

zijn geëvofueerd. Tachtig procent von de mensen

heefi weerstand tegen verandeing, maar bij het

merendeel komt dat doordat ze niet weten wat te

doen en geen voorbeelden kijgen. Eens daain

voozien is, gaan de meesten hierin mee."
" Ken nisma nagement wordt sterk bemoei lij kt wan-

neer generaties niet samenwe*en. waarschuwt

Steven Warmoes. Het komt bijvoorbeeld voor dat
nieuwkomers de nieuwste technoLogieën hante-

ren, terwijl onderen het houden bij oudere tech-

nieken die voor sommige toepassingen mogelrjk

betrouwbaarder zijn. Zo iskeer je clubvorming.
Het is belangijk tegenoverje medewerkers te be-
nodrukken datditeen en/en-verhaalis, en niet ge-

woon een tweespalt tussen' ouderuvetse' babyboo-
merc en de'modeme' generatie. NeLwerluorming

alleen is hier niet voldoende. Je moet mensen

zoveeL mogelijk laten somenwerken aan concrete
problemen, zodot de aLgemene attitude er één is

woorbij iedereen van elkaar kan Leren, jong van

oud maar ook omgekeerd. Dot geldt oveigens niet

alleen voor vercchillende qeneroties. De sector en

het profieL beïnvloeden ook sterk de mate waain

mensen informatievewerken en deLen, en gebruik

maken von nieuwe media."
'Voor babybooners en generatie X genereerde het

feit datje een opleiding kijgt vroeger een uitdo-
gtng op Longere termijn, zegt Steven Van Mo[.

Voor Y is die Loyaliteit echter van kofte duur: àj

blijven zoLang ze gestimuLeerd worden. Valt dat
weg, dan gaan ze op zoek naar iets anderc, ten-

ninste ab ze niet het gevoel hebben dat ze hun

talent optimaal benutten. Voortdurend zoeken ze

uitdagingen in hun job, zodot het zook is dit goed

te doseren. Je merld in trainingen dotY ols ze iets
gehoord hebben, denken dat ze het ook geïnte-
greerd hebben. Het modeL van Kolb, dat gebruikt

wordt voot volwassenenleren, stelt datje om te

Ieren veftreld uit een eruoing, doarop feedback
geefi en gaat reflecteren, je voegt er modelLen

en theoieën aan toe en goot concepfualiseren,
om van daaruit te beslissen, in odie te komen en
gaatexpeimenteren met die nieuwe zaken. Bij de
Y-generatie wordt dat theoretiseren en conceptua-

li seren abnoo r korter, wat een groot vercchil maakt

in kennismonagement: troiningen moeten kofter

"Kennis
u itstek

is bij
een

menselijke materie,
dus HR moet hier
het voortouw in
nernen:'

àjn, sneller, meer on-the-job, sneller toepasbaar,
en meer vespreid. Liefit evolueeft de training
meer naar een integraaL leren, waarY al àjn à ntui-
gen bij kon gebruiken. Xen babyboomercverwach-
ten dat een trai ner een expeft is, die veftelt wat ze
moeten doen, Y geLoofi niet alles wat de trainer
vertelt, maar zoekt liever zelf op of aLLes klopt. Let

wel op: generoties hebben meer te maken met en

bepoalde mentoLiteit don met de leffid. Je moet

e:o o r o p letten ni et te g e n era Li seren." Een an dere
vaLkuil d'ie Steven Van Mo[ aanhaalt. is moti-



vatoren gebruiken van de oudere generaties: de
y-generatie heeft mjnderinteresse in een auto of
een carrièreplan dat gerichtis op zekerheid.
Steven Warmoes: "1nthoud dat mensen de
kitische factor vormen: If kan werken aan on-

dersteuning von de verschillende netwerken,
maor dan nog hebje per kennisdomein iemond
nodigt die de groep droogt. Zolong oLIe mensen
in het netwerk zich in één ddeLing bevinden
met een Leidi nggevende aan het hoofd lukt dat
wel, maar dikwijls zitten ze verspreid doorheen
het bedrijf, en wie draagt dan de verontwoor-

deLijkheid? Herstructureringen kunnen er ook
toe Leiden dat bepaalde kennîsdomeinen meer
versp rei d gero ken over verschi LLende afdeli n-
gen, en dan iskeer je dat de uitwisseling al
gauw verwoteft. Het besef dotje kennisdomei-
nen niet puur aan bestoande afdelingen kan

koppelen, leeft oveigens al sterk bij bedijven
m et ee n b rede g eog rafi sch e versp rei di n g, zoa Is
de VDAB, omdat zij gewend zijn informatie- en
kennisoverdracht te organiseren over fusieke
en ondere grenzen heen."

Wat zijn de factoren voor succes?
Eva Pfatteau: " Er is heeL wat expliciete kennis die
je in handboeken kunt steken en waaruon je aan
medewerken kunt wagen om ze op te schijven,

maar niet alle kennis kan op die monier worden

overgedragen. Er is i m mes ook heel wat i mpliciete

kennis, die wordt overgedragen tijdens gesprek-

ken, bij de lunch, enzovoort. Daarom moet HR
werken aan een cultuur waarbij het vanzelfipre-
kend wordt gevonden dat mensen hun kennis en

eruaing uitwisselen en aan elkoor doorgeven.
Vroegerwos kennis macht, en waren mensen bang
hun rolteverliezen als ze hun kennis deeLden. Ken-

nismanagement kan pas succesrol àjn als er op
dat vlak een goede verstandhouding heerst en er
vertrouwen is tussen de verschillende generaties.

Mentorcchap is door een goed hulpmiddelvoor, al
mag je dat niet beperken totjon gere medewerkerc.

)ok wie al langer meedrooit heefr graog een men-

torofiemand waarbij zete rode kunnen goan."

"De bedrijfscultuur speeLt een belongrijke rol,

stelt ook Steven Warmoes. Wordt het gewoar-

deerd wanneer iemand vrogen stelt of zelf din-
gen opzoektwanneer hij ofàj iets nietweet? De

teom- en nelwerkgedachte moet er ijn. Wan-
neer je mensen enkel beloont voor individuele
prestaties, zulLen ze minder snel geneigd àjn

om een colLega te heLpen als die met een vraag
zit. Een coLlectieve beLoning verhoogt de spon-
ta niteit va n de sa menwerki ng."
"De Y-generatie àjn mensen die graog kiezen,

en die persoonlijk benoderd willen worden, vult

Steven Van Mo[ aan. Ze willen ich betrokken
voelen, erkenning kijgen, en opgeleid worden
vanuit een vorm van gelijkheid. Het zijn niet de
'jonkies' die binnenkomen, maar evenwaardige
medewerkers die wellicht minder expertise heb-

ben in hun vakgebied dan de eruqren rotten,

maar op andere domeinen don weer veel verder

staan. CoLledief leren, eruaingen uitwisselen
met'peers' in plaats van een les door een ex-
pert, daar hebben ze veel meer oan. Wanneerje
hen ab trainer bovendien enkele tips kunt geven

die persoonlijk àjn, heb je een sleutel voor suc-

ces in handen. En wie er bij een opleiding zorg

voor draagt dot de mensen àch niet gaon verve-
Ien, doet hen beseffen dater met hen rekening

wordt gehouden, en wordt sterk gewaardeerd.

1n-the-jobtroining vinden ze erg belangijk, en
het àjn sti nulusjunkies: er moet vaart i n zitten,

en ze vragen constante feedbock. veeljongeren

van deY-generatie ijn gewend openlijkte com-
municeren met hun ouders, die hun erg veel
positieve feedback geven en in hen geloven. Ze
verwachten dat ook van hun Leidinggevende."

Welke tools en hutpmiddelen kan men hierbij
gebruiken?
" Er zijn talvan nufiige tools op de markt,vertelt

Steven Warmoes. Maar er is een sterke tendens

om het vooral bij Shorepoint van Microsoft en

QuickpLace van IBM te houden. Wel is er nog

een heeL gamml gespecioliseerde toob, voor

helpdeskmedewerkers bijvoorbeeLd, mao r dot is

al een ander verhaaL. Meestol kiezen bedijven
hun tools in het verLengde van hun huisLeveran-
cier voor ICf. De nieuwste versig. van Sharepoint

biedt bijvoorbeeld i nteressa nte mogelij kheden

vo o r p e rso o n lij ke n etwe rke n, w a a rd oo r j e i n te r-

ne sociale netwerken kunt uitbouwen. Mensen
geven hun interessedomeinen in, en het pro-
gramma zoekteen match. Hebben ze loter pro-

blemen of vragen over die themo's, don weten

ze met wie ze contact kunnen opnemen."

"Het probleem is
dat vaak
wel met metaforen
werken, maar niet
alrijdde juistei'

bedrijven

l0

Kennisoverdracht lNLEl0lNG HRtribune.



"Er is een ondezoek gedaan naar reciprociteit

tussen generaties, en daaruit bLijkt dot kennis

overdragen kan geàen worden als een vorm von

altruïsme, want je investeert eigenlijk in ienond

anders, legt Eva Ptatteau uit. Mensen gaan ook

beter investeren in een volgende generatie - oJ

beter gezegd in een volgende instroom van me-

dewerkers - wonneer ze zelfook zo'n hulp hebben

oni/angen. Wonneer je daar dus in investeert,
genereer je een ffict op langere termijn. Naost

mentorship is voor sommige jobs dubbeLlopen

een eficiënt middel voor kennisoverdracht. Dat

betekent wel dat medewerkers met tweeën wor-

den betoald en hetwerkvon één mon venichten,

maar andezijds doet de nieuwkomer meteen

heelwateruaing op, en verlicht hij ofàj hetwerk

von de meer eruaren collega. Werkgevers kunnen

mensen die met pensioen ijn gegaan ook wo-
gen om bijvoorbeeld enkele uren per maand ter

beschikking te stellen van de orgonisatie, om de

ondere collego's te helpen met advies vanuit hun

ewaing. Investeren in het uitstroombeLeid kan

hier zeker mogeLijkheden voor creëren."

Steven Van Mol: "Ik denk dot het beLangijlcste

nog altijd is dotje naar de mensen luisteft, en

datjeje op hun waarde- en overtuigingsniveau

icht. Achter bepaald gedrog it meestaLeen be-
paalde woarde of oveftuiging, die Los staat van

de persoonlijkheid van de werknemer. Zo zulLen

y-mensen de ceo rechtstreel<s oanspreken of

onderbreken wanneer ze een vraog hebben die

hen relevant lijkt voor de groep, terwijL dat voor

oudere generaties zeer onrespecfuol is. Een an-

dere belongijke factor is mensen de kans geven

te evolueren naar hun echte tolent, iets woar

vooralY sterk noor op zoek is. Dit àjn aLlebei erg

krochtige elementen, wont een burn-out wordt

voak veroorzaakt doordot mensen tegen hun

woorden of taLenten werkten."
Een krachtig hutpmiddet om waarden over te

brengen dat werkt over atle generaties heen, is

het gebruik van verhaten, stelt Steven Van Mo[.
" Som mi ge verho len overleven over generoti es en
grenzen heen, omdat ze inwerken op het niveau

vqn de emoties en het onderbewuste. In een be-

dijf kunnen verholen zelfs dragers àjn voot een

volledige verandeing binnen de organisatie. Je

mag niet vergeten dat de verschillende genero-

ties ondanlc olles veel meer met elkaor gemeen

hebben dan verschillen. Neem bijvoorbeeld'De

kleren von de keizer', een pLeidooî voor open-

heid en eerliikheid. Iedereen wordt daordoor

aangesproken. Het probleem is dat bedijven

voak wel met metaforen werken, maar niet ol-

tijd de juiste. Een voorbeeld van hoe het wel

moet is John Goossens, die de grote verande-

ringen bij Belgacom heeft geleid, hij gebruikte

veel metaforen die te maken hadden met zeilen,

de kapitein aan het roer, de bemannîng die aan

één zeel trok, enzovoort. In dit geval poste dat

in het grotere verhaal, maar het moet goed ge-

kozen àjn of het keeft zich tegen je."

Welke waarde bieden nieuwe media, en hoe be-

trekjedie hierbij?
" Dingen als Facebook possen voornomelijk in de

persoonlijke of consumentensÊer, vindt Steven

W armoes. Ze àjn wel een hon di g h ulpmi ddelvoor

bijvoo rb eeld m o rketi n g afd e li n gen di e er g eb rui k

van maken om consumenten en klonten kennis

bij te brengen over hun producten ofdiensten. Bij

intem kennismanagement ie ik niet meteen iets

gebeuren met Facebook zelf,naar wel met toob

zools Sharepoint die analogefundies intem toe-

laten. Linkedln is wel een vaak gebruifte erteme

tooL moar dan voorol om in contactte geraken

en te blijven met collego's în veruvante kennisdo-

meinen die nietin dezelfde bedijven werken."
" Nieuwe media hebben een enorme waarde, moor

om die te betrekken in het kennismanagement,

moet er een fundomentele verandeing zijn van

de managementcultuur, benadrukt Jef Staes. Er

àjn onnoemelij k veel toob beschi kbao r, moor voor
je er gebrui k van kunt moken moet de Y-generotie

volledig betrokken worden in het uittekenen van

de leer- en informatieprocessen, die doordrenkt

zijn van nieuwe instrumenten en media. Het grote

probleem vandaag is dat er geen fucus is. Je moet
jezelf de waag stellen watje wil berei ken en doarje

i nstrumenten op afitem men."

Votgens Steven Van Mo[ worden nieuwe media

nog te weinig gebruikt op de goede manier:
" E-learning bestoat al viffien jaar maar is nog

altijd geen echte hit. Het wordt voak gebruikt

voorafgaand ezn een troinîng, met telsten

die deelnemers basiskennis moeten opleveren.

Maar dan kan je evengoed een boek opsturen. Y

fundioneert zo niet. Die wil zijn bronnen raad-
plegen wonneer hij met het onderwerp in lwes-

tie beàg is. Hulpfundionaliteiten werken voor

hen dus wel heel goed. Je hebt ook wel blogs,

moqr die blijken nog aL te dilcwijls te komen

vanuit de interesse van het individu die het zelf

gaat zoeken. Vanuit HR is er echter nog oltijd
geen antwoord gevonden." O
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