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Kennisborging 
 

 
1. Inleiding 
 
Tegenvallende bedrijfsresultaten houden langer aan dan u had gedacht. De 
bezuinigingen die u de laatste tijd heeft doorgevoerd, blijken niet voldoende om de 
komende periode door te komen. U ontkomt er niet aan om te gaan snijden in de 
personele omvang van uw afdeling of organisatie, maar wie moet eruit? Een aantal 
van uw vaste medewerkers ontslaan levert op korte termijn geen kostenreductie op 
als u al toestemming krijgt voor ontslag. Het ligt meer voor de hand om een aantal 
externen eruit te doen. Waarvoor hadden we die externen ook alweer ingehuurd? U 
heeft die mensen nu juist ingehuurd vanwege hun specifieke kennis. Als die mensen 
weg zijn, loopt de productiviteit in gevaar en kunnen de lopende en aankomende 
opdrachten niet goed uitgevoerd worden, wat nu? Kon u maar die externen eruit 
doen en toch de benodigde kennis vasthouden in uw organisatie. 

2. Kennis vastleggen in een rapport? 
 
Misschien heeft u al eens geprobeerd om bij het vertrek van één van uw 
medewerkers, zijn (of haar) kennis vast te houden. U heeft die medewerker voor 
vertrek een rapport laten schrijven waarin hij zijn kennis over belangrijke zaken zou 
opschrijven, zodat wanneer deze kennis weer nodig zou zijn, één van uw andere 
medewerkers het zou kunnen oppakken.  En, lukte dat?  Eigenlijk niet, slechts in 
zeer beperkte mate. In de eerste plaats omdat het rapport dat de vertrekkende 
medewerker gemaakt had, niet af was. Daarnaast bevatte het niet de informatie die 
uw vaste medewerker nodig had en was het rapport van slechte kwaliteit en 
nauwelijks te begrijpen.  Waarom lukte het niet?  Daar zijn een aantal redenen 
voor. Een vertrekkende medewerker heeft geen belang bij het vastleggen van zijn 
kennis voor gebruik door de organisatie na zijn vertrek. Voor een externe 
medewerker die vertrekt lijkt het zelfs nadelig om zijn kennis goed beschikbaar te 
maken voor de organisatie. Veel externen zien zichzelf graag als een onmisbare 
factor in de organisatie waarin zij werkzaam zijn. De aanwezige specifieke kennis is 
juist hun marktwaarde, het is juist die eigenschap waarvoor ze ingehuurd worden. 
Tevens wist niemand welke kennis nu precies aanwezig was bij de vertrekkende 
externe en wat daarvan noodzakelijk was om de continuïteit van uw afdeling of 
organisatie te waarborgen. Ook had de vertrekkende medewerker in zijn laatste 
dagen totaal geen interesse en bijna geen tijd om het rapport te schrijven, er was 
niemand beschikbaar om de voortgang te bewaken en het resultaat te beoordelen. 
Tenslotte belandde het rapport in een bureaulade en werd door de medewerkers die 
het werk van de vertrekkende medewerker probeerden voor te zetten, niet gebruikt. 
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3. Hoe kan het dan wel? 
 
Om kennis van vertrekkende externen goed op te nemen en te borgen in uw afdeling 
of organisatie zijn vier aspecten van belang: 

 de betrokkenheid van de vertrekkende externe; 

 een helder inzicht in de kennis die behouden moet worden; 

 een strakke bewaking op de realisatie van de kennisoverdracht; 

 borging van de overgedragen kennis in de organisatie. 

 
3.1 Betrokkenheid van de vertrekkende externe 
 
Dit eerste aspect is ook meteen het lastigste. Toch is het van essentieel belang dat 
de vertrekkende externe volledig meewerkt met de kennisoverdracht. Als dit niet het 
geval is zal essentiële kennis verborgen blijven, waardoor de kennis die wel 
overgedragen wordt, waardeloos kan zijn. Om te beginnen zou de kennisoverdracht 
een integraal onderdeel moeten zijn van de opdracht die u aan de organisatie van de 
externe heeft gegeven. Daarin zou een betaling gekoppeld kunnen worden aan de 
succesvolle overdracht van kennis aan het eind van de opdracht. Indien u te maken 
heeft met lopende contracten, kunt u de voorwaarden voor de laatste termijn 
aanpassen. Maak duidelijk aan uw contactpersoon bij de organisatie waar de externe 
vandaan komt dat u groot belang hecht aan de overdracht van kennis. Het is 
allemaal bedoeld als overbrugging naar betere tijden. Als u samen deze klus goed 
klaart, weet u hem later weer te vinden. 

Resultaatverplichting voor de kennisoverdracht in de opdracht van de externe is een 
goed uitgangspunt, maar niet voldoende. U moet de externe laten voelen dat het u 
ernst is. Een kennisoverdrachttraject duurt vaak één of twee maanden. In die tijd 
moet de externe er regelmatig mee geconfronteerd worden dat hij kennis moet 
overdragen. Hij moet er zelf last van hebben als dat niet goed gaat. Wanneer 
kennisoverdracht plaatsvindt door middel van kleinschalige informele bijeenkomsten 
tussen de externen en uw vaste medewerkers, kan het gebeuren dat het te lang 
duurt voordat u er achter komt dat de kennisoverdracht niet goed lukt. Door formele 
overdrachtmomenten te gebruiken wordt de druk om een goed product op te leveren 
veel groter en bent u snel op de hoogte van het deelresultaat. U kunt nog bijsturen 
indien dat nodig is. Bedenk dat het voor u of uw medewerkers soms erg moeilijk kan 
zijn om te beoordelen of de overgedragen kennis compleet is en geen essentiële 
onderdelen ontbreken. De hulp van een onafhankelijke derde partij die ter zake 
kundig is, biedt hier uitkomst. 
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Bij een middelgrote ICT afdeling moeten 8 externen eruit. Het hoofd van de 
afdeling vind kennisborging in dit geval zeer belangrijk. Er wordt één 
onafhankelijke consultant voor 2 maanden ingehuurd om het 
kennisoverdrachttraject te bewaken. De consultant spreekt met de 
vertrekkende externen af dat zij gefaseerd hun kennis overdragen. Na 
twee weken is een eerste sessie gepland waarin de eerste overdracht naar 
vaste medewerkers plaatsvindt. Het hoofd van de afdeling en de 
consultant zijn ook aanwezig. Tijdens de sessie wordt duidelijk dat de over 
te dragen kennis niet toegankelijk is en de vaste medewerkers enorme 
moeite hebben om het op te pakken. Het hoofd van de afdeling uit zijn 
teleurstelling naar de externen en de consultant. Na afloop overleggen de 
externen samen met de consultant hoe het beter kan. Ze maken afspraken 
om een goede opzet uit te werken en deze te toetsen bij de vaste 
medewerkers. 

     
3.2 Een helder inzicht in de kennis die behouden moet worden 
 
Welke specifieke kennis heeft de vertrekkende externe die noodzakelijk is voor de 
continuïteit van uw afdeling of organisatie? Om deze vraag goed te beantwoorden 
kunt u de volgende werkwijze hanteren: 

Kennis kan in dit kader opgesplitst worden in drie delen; proceskennis, toolkennis en 
omgevingskennis. Met proceskennis wordt die kennis bedoeld die een medewerker 
heeft van de samenhang van activiteiten die hij verricht. Het is dan ook niet 
voldoende om een opsomming van activiteiten te maken met uitgebreide 
werkinstructies en deze over te dragen aan uw vaste medewerkers, maar het gaat 
om het besef van de samenhang van deze activiteiten en het doel ervan. Met 
toolkennis wordt die kennis bedoeld die nodig is om effectief om te kunnen gaan met 
de diverse hulpmiddelen die de vertrekkende externe gebruikt bij het uitvoeren van 
zijn activiteiten. Dit kunnen geautomatiseerde systemen zijn, maar ook methoden en 
technieken. Met omgevingskennis wordt die kennis bedoeld die de externe heeft van 
de wereld om hem heen. Dit betekent niet alleen de persoonlijke contacten die de 
externe heeft, maar ook de relatie van zijn activiteiten met andere processen.  Als de 
aanwezige kennis geïnventariseerd is en de structuur aangebracht, kan de kennis 
die op dit moment nodig is voor continuering van de noodzakelijke activiteiten 
geselecteerd worden. Deze geselecteerde kennis is het object van de 
kennisoverdracht. 
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3.3 Een strakke bewaking op de realisatie van de kennisoverdracht 
 
Om de externe betrokken te krijgen bij het succes van de kennisoverdracht is 
hiervoor aangegeven dat er in het kennisborgingstraject formele 
overdrachtsmomenten moeten zijn. Eigenlijk net als alle andere activiteiten die voor 
uw afdeling of organisatie geen routine zijn zou u ook dit traject projectmatig moeten 
aanpakken. Het is voor uw afdeling of organisatie misschien wel een kwestie van 
overleven of sterven, doe het dus goed. Stel eerst het gewenste resultaat vast, 
bepaal welke producten het project moet opleveren, bepaal de kwaliteitseisen ervan 
en stel acceptatiecriteria op. Zorg voor een bekwaam projectleider die de benodigde 
stappen bepaalt, ze uitzet in de tijd, duidelijke randvoorwaarden stelt en de 
voortgang goed in de gaten houdt en aan u rapporteert.  Maak een realistisch plan 
en bedenk dat niet iedere externe in staat is om bijvoorbeeld een cursus te geven. 
Zet hier anderen voor in. Een geslaagde overdracht van kennis tijdens een cursus zit 
voor 80% n de manier waarop de docent acteert.   

 
Pak het projectmatig aan: 

Het gewenste resultaat is dat de producten die de uitstromende externen de 
komende maanden zouden leveren door uw vaste medewerkers geleverd 
kunnen worden. 

De producten van het project zijn bijvoorbeeld een rapport waarin bepaalde 
kennis is beschreven, een presentatie, een cursus, een handleiding van een 
tool, een methodebeschrijving of een coachingstraject. Het gaat uiteindelijk 
niet alleen om de kennis van de externen, maar ook om hun vaardigheden en 
zelfs soms hun houding of gedrag. Voor kennisoverdracht kan de externe een 
rapport schrijven of kan hij een cursus geven. Vaardigheden overdragen kost 
meer moeite en tijd. Hiervoor zou een vaste medewerker voor een bepaalde 
perioden mee kunnen lopen met de externe, maar de externe kan ook als 
coach ingezet worden, zelf na zijn vertrek. 

Het ontbreken van kwaliteitseisen is waar het vaak op mis gaat. Bij de 
uitstroom van externen wordt zelden aandacht besteed aan de kwaliteit van 
de producten of activiteiten. Zorg voor heldere kwaliteitseisen en 
acceptatiecriteria per product. Neem bijvoorbeeld het rapport. Dit dient in 
overleg met de doelgroep opgezet te worden. Als het klaar is, moet het 
gereviewed worden. Als duidelijk is welke kennis overgedragen moet worden, 
kun je eenvoudig toetsen of die kennis aanwezig is in het rapport. Voor een 
cursus gelden gelijksoortige aspecten. Review de cursus voordat hij gegeven 
wordt en houdt een testje om te bekijken of de benodigde stof is 
overgekomen. 
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4. Borging van de overgedragen kennis in de organisatie 
 
Als u erin geslaagd bent om de kennis over te dragen aan vaste medewerkers, moet 
u er ook voor zorgen dat deze kennis geborgd wordt in uw afdeling of organisatie. 
Hier gelden de bekende regels voor procesverbetering en borging. Dit principe wordt 
vaak verduidelijkt met het onderstaand plaatje. Door het overdragen van de kennis 
aan uw vaste medewerkers heeft u een verbetering in uw organisatie aangebracht 
(de bal is omhoog geduwd). Als u het hierbij laat, zal de verbetering alweer snel 
verloren gaan (de bal rolt terug naar het oude niveau). U zult de verbetering moet 
borgen (de wig onder de bal). De wijze van borging verschilt per product. Een goed 
voorbeeld om concrete kennis te borgen is een checklist. 

Met behulp van een checklist voorkomt u dat belangrijke aspecten over het hoofd 
gezien worden. Het is echter niet voldoende om alleen de checklist op te stellen, u 
zult ook zeker moeten weten dat de checklist gebruikt wordt. Dit bereikt u door 
formele validatiemomenten in de werkprocessen in te bouwen. Maak borging van de 
overgedragen kennis onderdeel van het project zodat u goed grip heeft op de 
realisatie. 
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5. Tot slot 

Kennisborging van vertrekkende externen valt of staat met de betrokkenheid van die 
vertrekkende externen. Dit artikel geeft een aantal punten aan waarmee deze 
betrokkenheid gerealiseerd kan worden. Uiteindelijk gaat het om aandacht. Als u 
voldoende aandacht besteed aan het kennisoverdrachttraject, heeft u de 
belangrijkste voorwaarde ingevuld. Die aandacht kost natuurlijk tijd. Het tijdelijk 
inhuren van een onafhankelijke consultant kan uitkomst bieden. U kunt met deze 
consultant harde afspraken maken over het te bereiken resultaat en de bijkomende 
kosten. De consultant kan als bemiddelaar optreden tussen de vertrekkende externe 
medewerkers en uw vaste medewerkers en kan boven alles voldoende aandacht 
besteden aan het kennisoverdrachttraject.  Op deze manier heeft u grip op de 
borging van de op dit moment voor u noodzakelijke kennis die bij de vertrekkende 
externen aanwezig is. 
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