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Organisaties worden steeds kennisintensiever. Kennis is dé productiefactor van de 21e eeuw.  
Ondanks het belang van kennis, wil het met kennismanagement maar niet vlotten. In dit white 
paper beschrijven we hoe je communities of practice kunt inzetten voor kennismanagement, en 
hoe je deze communities of practice kunt ondersteunen met Web 2.0, in het bijzonder ons 
Winkwaves Stage product. 

Kennismanagement met communities of practice
Kennismanagement is eigenlijk niet meer echt ‘hot’. Veel bedrijven zijn de afgelopen jaren 
teleurgesteld in de resultaten van hun initiatieven. Uit onze ervaring blijkt dat dit komt omdat in 
veel projecten:

Kennis gezien wordt als een object, iets statisch, iets dat opgeslagen kan worden in een 
systeem;
Kennismanagement vanuit de aanbodkant wordt georganiseerd. Er wordt geen rekening 
gehouden met de betekenis voor de ontvanger, de gebruiker;
Kennismanagement binnen de organisatiegrenzen wordt bekeken;
Kennismanagement voor experts vooral bestaat uit ‘brengen’ en weinig ‘halen’, ofwel: 
extra werk.

De meeste initiatieven gingen daarmee voorbij aan de aard van kennis zelf. Kennis is dynamisch, 
subjectief en afhankelijk van de context. Kennis kan moeilijk losgekoppeld worden van de 
personen en contexten waarbinnen de kennis is ontwikkeld en blijkt daarom binnen de 
traditionele oplossingen lastig overdraagbaar. De aanpak van ‘communities of practice’ neemt 
deze kenmerken als vertrekpunt voor kennismanagement.

Een community of practice zien we als een aantal mensen dat iets gemeenschappelijks heeft dat 
hen boeit. Bijvoorbeeld hun wederzijdse interesse in strategie, levensverzekeringswiskunde, 
kantklossen of skaten. Verder streven zij een gemeenschappelijk doel na, dat veelal in de lijn ligt 
van “meer leren over” of “expert worden op het gebied van…”. Tevens hebben ze een 
gemeenschappelijke basiskennis gecreëerd, een gemeenschappelijke taal en begrippenkader om 
met elkaar te kunnen communiceren. 

Het is moeilijk, zoniet onmogelijk, om een community of practice vooraf te bedenken, te 
ontwerpen en te zorgen dat hij precies zo zal werken als vooraf gepland. Een 
community of practice groeit evolutionair, het enige wat je kunt doen is het 
faciliteren. Om je heen kijkend zie je overal communities of practice ontstaan, al 
zullen ze zelden expliciet zo genoemd worden. Neem de skaters in het 
Vondelpark, een groep schade experts bij een verzekeringsbedrijf of een groep 

web ontwikkelaars die verspreid over diverse internetbureaus in Nederland werken. 

In communities of practice wordt rekening gehouden met de kenmerken van kennis die we 
eerder beschreven:

Kennis wordt gezien als iets dynamisch. Continu ‘onderhandelen’ de leden van de community met 
elkaar over de betekenis van waar ze mee bezig zijn. Op gezette tijden wordt de uitkomst van zo’n 
onderhandeling (tijdelijk) vastgelegd in de taal, het begrippenkader van de groep. Dit wordt wel ‘de 
common ground’ genoemd. Maar steeds als er een nieuw iemand tot de groep toetreedt, of als 
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de groep wordt geconfronteerd met externe ontwikkelingen, gaat de groep wederom de 
onderhandeling aan. 

Kennis wordt vanuit de vraagkant benaderd. De groepsleden lopen tegen vragen aan waar ze 
antwoord op zoeken. Een automonteur ziet op zijn instrument dat alles klopt maar hij hoort een 
rare tik in de motor. Zijn community of practice van medemonteurs biedt een vertrouwde groep 
om op zoek te gaan naar een antwoord op zijn vraag. 

De leden van een community of practice werken vaak in verschillende afdelingen, soms zelfs in 
heel verschillende bedrijven. Niet gehinderd door formele grenzen of hiërarchieën, vinden zij 
elkaar in hun gemeenschappelijke interesse en passie. 

In het onderling ruilen van vragen en antwoorden, problemen en oplossingen ontstaat binnen een 
community of practice een balans tussen het “halen” en “brengen”. 

Web 2.0 en de ondersteuning van communities of practice
Een community of practice is een (tijdelijke) gemeenschap van mensen rond een onderwerp. 
Aangezien deze gemeenschap niet gebonden is aan fysieke locaties, speelt internet in de 
communicatie een belangrijke rol. Met web 2.0 is deze rol voorbij de grens van e-mail en chat 
opgerekt.      

Web 2.0 is de verzamelnaam voor een aantal technieken dat ervoor zorgt dat internet groeit van 
‘een-weg’, waarbij (marketing)communicatie en de ontsluiting van (ecommerce)systemen de 
belangrijkste toepassing zijn, naar ‘sociaal’ en ‘meer-weg’. In web 2.0 staat het delen van kennis 
en ervaring, samenwerken, het in contact komen met anderen en het onderhouden van 
contacten centraal. Dit zijn voor steeds meer organisaties cruciale vaardigheden om te 
overleven, en dat maakt web 2.0 zeer interessant, vooral voor kennisintensieve bedrijven.

Tagging
Met tagging voorziet de gebruiker zijn of andermans informatie van trefwoorden, op basis 
waarvan hij de informatie in de toekomst kan terugvinden of delen met anderen. Tagging 
ondersteunt een dynamisch proces van 
betekenisgeving. Als je op een gegeven moment 
bekijkt welke trefwoorden er zijn gegeven aan een 
object, zoals een site, een stelling of een document, 
kan je afleiden wat dat object op dat moment voor 
gebruikers betekent. Tagging sluit daarmee naadloos 
aan op de constatering dat kennis dynamisch is. 

Op de last.fm site kun je zien dat de meeste mensen 
de muziek van Anastacia karakteriseren als ‘Pop’. 
Andere groepen karakteriseren haar als ‘Soul’, ‘Rock’ 
of zelfs ‘Trance’. Met tagging wordt ondersteund dat er niet één juiste betekenis is, maar dat 
betekenis continu onderhandeld wordt.

Door de tags te vergelijken met tags die aan andere objecten zijn gegeven, kan de context van 
dat document worden afgeleid. Bijvoorbeeld: welke andere zangeressen dragen overlappende 
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trefwoorden met Anastacia? Daarmee kunnen aanbevelingen geconstrueerd worden: mensen 
die Anastacia OK vinden, zouden ook wel eens gecharmeerd kunnen zijn van Christina Aguilera. 
Dit alles sluit aan op de constatering dat kennis in haar context moet worden beschouwd.

Verder ondersteunt tagging communities of practice omdat je in contact kunt komen met 
andere mensen die hetzelfde onderwerp als jij taggen. Mensen die hun favoriete zangeressen 
ook als “Soul” hebben getagd zouden wel eens gemeenschappelijke interesses kunnen hebben. 
Waarmee een belangrijke voorwaarde voor de vorming van communities of practice wordt 
ondersteund: het bij elkaar brengen van mensen met een gemeenschappelijke passie en 
interesse. Als zij met elkaar in contact treden en vergelijkbare doelen hebben of krijgen, zal er 
evolutionair een community of practice kunnen groeien.

Wiki’s
Wiki’s zijn een veredeld whiteboard waarop iedereen werkt om één eenduidige omschrijving te 
maken van een begrip. Hier vindt derhalve een ander proces van onderhandeling over de 
betekenis plaats dan via tagging. Bij wiki’s convergeert de betekenis altijd naar één of maximaal 
een beperkt aantal “waarheden”. Objectieve informatie 
is derhalve het beste geschikt voor wiki’s, denk aan 
personalia of afspraken over definities. Het is niet voor 
niets dat “Wikipedia” de bekendste Wiki is: een 
encyclopedie waar iedereen meehelpt om de juiste 
definities en omschrijving van begrippen vast te stellen. 

Wat is de waarde van dergelijke democratisch 
gevormde encyclopedieën. Is de ‘wisdom of the 
crowds’ betrouwbaar? Het wetenschappelijke 
tijdschrift “Nature” onderzocht voor 42 wetenschappelijke onderwerpen de verschillen tussen de 
kwaliteit van enerzijds de Wikipedia en anderzijds de respectabele Encyclopedia Britannica. Zij 
concludeerden dat de “wisdom of the crowds” bijna net zo goed scoorde als de experts. 
Wikipedia bleek zelfs vaak bredere en diepgaandere informatie te bevatten. 

Blogging
Blogs spelen een belangrijke rol in het proces van betekenisgeving. Je zou blogs namelijk kunnen 
zien als infrastructuur om story telling mogelijk te maken. De succesvolle blog auteurs schrijven 

steeds korte verhaallijnen waarin ze een actueel product of thema in 
hun context plaatsen en bespreken. Lezers worden op deze wijze 
geholpen om de onderwerpen in de context van de auteur te 
bekijken. Vergelijk het met een goede docent: je begrijpt en onthoudt 
de theorie het beste als de docent wat smeuïge cases gebruikt om 
de stof tot leven te brengen. Eigenlijk is dat precies wat blogging 
doet. Sceptici kunnen zeggen dat dit ook in conventionele media zoals 
(vak)tijdschriften gebeurt. Dat is inderdaad waar, het verschil is dat 
het nu ook door de ‘minder bekende’ experts gedaan kan worden. 

Grotere organisaties kennen, veelal zonder dat ze zich dat realiseren, heel veel experts, waarvan 
de expertise veel beter ontsloten kan worden.
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RSS
RSS is er oorspronkelijk op gericht om je als gebruiker te kunnen abonneren op informatie. Zo 
kun je aan een site vragen: stuur mij alle brokjes informatie die in 
de toekomst gepubliceerd worden die gaan over “kickboxen”. Het 
aardige is dat als je dit aan “alle” sites vraagt waar potentieel iets 
over kickboxen geschreven zal worden, alle brokjes tezamen een 
allesomvattende publicatie vormen. Dit wordt aggregatie 
genoemd. RSS ondersteunt de gebruiker in de personalisatie van 
zijn online portaal. 

Communities of practice ondersteunen met Winkwaves Stage
Tot nu toe zijn de web 2.0 technieken vooral ingezet in het publieke domein. Bedrijven zijn zich 
nog aan het oriënteren hoe ze deze technieken zinvol kunnen inzetten. Winkwaves bundelt de 
functionaliteiten van web 2.0  in standaardproducten en -diensten die bedrijven kunnen inzetten 
ter ondersteuning van hun kennismanagement. De eerste tool die Winkwaves op de markt 
brengt heet Winkwaves Stage. Het biedt organisaties een handige out-of-the-box tool die een 
complete infrastructuur biedt voor kennisdeling. 

We schreven dat communities of practice evolutionair groeien. Winkwaves Stage is ontworpen 
om dit dynamische groeiproces te ondersteunen. Als een groep mensen gebruik gaat maken van 
Winkwaves Stage komen gebruikers met gelijkluidende interesses dankzij de onderliggende 
social networking engine met elkaar in contact, en kunnen gaande het gebruik communities of 
practice ontstaan. Met elkaar geven de gebruikers betekenis aan alle zaken die zij online 
waarnemen, zoals blogs, sites en publicaties die voor hen interessant zijn. Zo helpt Winkwaves 
Stage organisaties om slimmer met kennis om te gaan, waardoor zij beter kunnen reageren op 
trends en ontwikkelingen in de markt, en innovatie gestimuleerd wordt. We demonstreren graag 
hoe Winkwaves Stage bij andere organisaties heeft geholpen om kennisdeling en communities te 
ondersteunen.

Verder lezen?
Ard Huizing en Wim Bouman van de Universiteit van Amsterdam schreven een artikel over 
kennismanagement als het ruilen van vragen en antwoorden: http://imwww.fee.uva.nl/~pv/
html/working_paper_details.cfm?Id=99 

Een van de belangrijke grondleggers van het Community of Practice denken is Etienne Wenger. 
Hij heeft diverse boeken hierover geschreven en heeft zelf ook een aardige site: http://
www.ewenger.com/.

Voor de illustraties bedanken we:

www.holland.com
www.last.fm
www.dutchcowboys.nl
nl.wikipedia.org
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Over de auteurs
Dit whitepaper is een initiatief van Winkwaves, het Haagse adviesbureau voor online communicatie, kennisdeling en 

samenwerking. Winkwaves ondersteunt organisaties om online ruimtes te creëren waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten, kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen, en elkaar kunnen inspireren en versterken. Daarbij 

ontwerpt Winkwaves voor "de menselijke maat in de digitale ruimte". 

Voor meer informatie over dit whitepaper of over Winkwaves kunt u contact opnemen met Dr. René M. Jansen via 

rene@winkwaves.com of op 070 – 7 119119.
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