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hoe gebruik je informatie?
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Je wilt voor een goede uitvoering van je taken

rondom een aantal thema’s en onderwerpen up

to date blijven, op tijd worden geïnformeerd en

deze informatie ook laten toetsen. 

Iedere dag via zoekfuncties en het bezoeken van

communities en profielen van collega's op de

hoogte blijven is een heel tijdrovende klus. Om

nog maar te zwijgen over information overload

waarmee, je door op die manier naar informatie te

zoeken, te maken krijgt. 

Hoe weet je snel welke informatie wel en niet

bruikbaar is? Hoe kun je zo efficiënt mogelijk op

de hoogte blijven van ontwikkelingen die mogelijk

interessant kunnen zijn voor de werkzaamheden

waar jij je mee bezig houdt? Door gebruik te

maken van persoonlijk kennismanagement (PKM)

kun je met minder inspanning veel efficiënter jouw

informatievoorziening verbeteren.
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pkm: personal knowledge
mastery/persoonlijk 
kennismanagement



PKM is de afkorting van Personal Knowledge

Mastery ofwel Persoonlijk Kennis management.

PKM is een verzameling van processen afgestemd

op je persoonlijke behoefte om alles wat om je

heen gebeurt (werk en privé) beter te begrijpen

waardoor je beter, sneller en makkelijker tot 

resultaten komt.

PKM is een proces van filteren, creëren en beoor-

delen van content met als (bedrijfsmatige) doelen:

• Minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar kennis

en informatie.

• Minder vergaderen om kennis en informatie uit

te wisselen.

• Sneller innoveren doordat ‘ontdekken’ van 

behoeftes en oplossingen wordt versneld.

• Door kennis en informatie continu te verbeteren

otnstaat meer business value.

PKM is in feite een manier om op eenvoudige

wijze benodigde kennis eigen te maken die je

nodig hebt om taken sneller en beter te voltooien. 

Als je PKM inzet levert jou dat het volgende op:

• Je optimaliseert Personal Direct Learning. Dat wil

zeggen: je zet het social web en sociale 

bedrijfsnetwerken in om bewust te leren. Dit is in

feite leren terwijl je werkt. Je ervaart het niet als

een extra inspanning; het gaat vanzelf.

• Je creëert een situatie die door experts Acciden-

tal & Serendipitous Learningwordt genoemd. Je

kan het ook ‘leren en innoveren door gebruik te

maken van het toeval’ noemen. Je zet social

media in en je leert onbewust en informeel.

Daardoor maak je gebruik van gestuurd toeval en

vergroot je voor jezelf en de omgeving de kans

om op nieuwe ingevingen en vooruitstrevende

ideeën te komen. 
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Het is aangetoond dat mensen 90%

van wat ze hebben geleerd op een 

informele wijze hebben geleerd. Dat

wil zeggen: zonder vooropgezet doel

om het te leren hebben geleerd. 

Dit gebeurt vaak door toevallig heden

in het informatieaanbod.

Door het informatieaanbod te richten

op eigen taken, doelstellingen en 

verantwoordelijkheden wordt deze

vorm van leren heel effectief ingevuld.
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Een kenniswerker is iemand die kennis en 

informatie tot zich neemt en deze 

interpreteert, ontwikkelt en vervolgens 

gebruikt en distribueert. 

Hij gebruikt zijn vaardigheden om 

problemen te signaleren en vervolgens 

oplossingen en alternatieven te zoeken.

36% van de werktijd besteedt een 

kenniswerker aan zoeken, netwerken en

vergaderen om aan juiste informatie te

komen. 14% van de werktijd gaat 

verloren aan het in goede banen leiden van

ongewenste informatie!
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Om over juiste informatie te beschikken besteden

kenniswerkers ongeveer 36% van hun tijd aan het

zoeken naar de juiste informatie, aan netwerken

en aan verga deren. 

Ook is aangetoond dat de meeste kenniswerkers

14% van hun tijd verliezen aan het in goede banen

leiden van ongewenste communicatie. 

Denk hierbij aan het verwijderen van information

overload of reageren naar mensen met de 

boodschap dat de geleverde informatie niet de 

gewenste informatie is.

Ongeveer 50% van de tijd is een kenniswerker dus

bezig met het handelingen om te beschikken over

de juiste informatie. PKM kan die tijd voor het

grootste deel reduceren.

Door de processen - rondom informatie die op 

je afkomt - optimaal in te richten, kun je sneller 

beschikken over de juiste informatie. Daardoor

ben je minder tijd kwijt met zoeken naar de juiste

informatie. Bovendien kun je deze informatie ook

delen met anderen die ook PKM inzetten in hun

werk.
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een andere en eigentijdse
manier om tegen leren en
innoveren aan te kijken
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Om dagelijks taken te voltooien is het continu

nodig dat je jezelf nieuwe kennis eigen maakt. In

sommige gevallen volg je daarvoor een opleiding

of training. 90% van wat we weten en kunnen

hebben we echter op informele wijze geleerd. Dus

niet met het doel om het bewust in een opleiding

of training te leren. Meestal is het kennis die we

toepassen om taken te voltooien. 

Welke drie vormen van leren kennen we?

1. Afhankelijk leren

Dit is een manier van leren waarbij instructies

moeten worden opgevolgd: informatie wordt 

aangeboden en op dat ogenblik moet je het 

verwerken. Deze vorm van leren wordt vaak 

toegepast in trainingen waarbij vaardigheden 

worden bijgebracht én regulier onderwijs waarbij

duurzame inzichten moeten worden ontwikkeld.

2. Interafhankelijk leren

Dit is een vorm van leren waarbij professionele

netwerken en communities rondom een thema of

onderwerp actief zijn. Hierbij speelt interactie een

heel belangrijke rol en is de afhankelijkheid van

één bron minder aan de orde. In feite wordt in een

collaboratieve setting geleerd. 

3. Onafhankelijk leren

PKM is een manier om vooral onafhankelijk te

leren. Je gebruikt social technology om:

• Informatie gefilterd naar jezelf te kanaliseren

• Zelf een mening of vragen te formuleren 

• Deze mening of vragen door anderen te laten

toetsen of beantwoorden en vervolgens te delen 

Tevens evalueer je eventuele respons op wat je

hebt gedeeld zodat de kwaliteit van de informatie

continu verbetert.
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seek, het proces van 
efficiënt informatie zoeken



Het doel van zoeken is het verzamelen van 

geschikte informatie om een mening op te 

baseren, een oplossing te bedenken en/of 

vragen te formuleren.

Deze fase bestaat uit observeren en bestuderen

van informatie die op een efficiënte wijze op je 

afkomt en het observeren van de juiste online 

conversaties. 

Hiervoor gebruik je tools als nieuwsfeeds, RSS

readers en notificatiesystemen als bijvoorbeeld

Google Alerts. Daarnaast kun je zoeken op tags

binnen sociale bedrijfsnetwerken en bookmarking

sites. 

De vergaarde informatie leg je vast in bladwijzers

(social bookmarking) en bijvoorbeeld online

mindmaps. In feite gedraag je jezelf als een social

collector die informatie verzamelt om een mening

te vormen of vragen te formuleren. 

Welke functionaliteit heb je vooral nodig?

• Twitter/microblogging

• Social networking

• RSS reader

• Nieuwsfeeds

• Google Alerts

• Zoekfuncties

• Zoeken op tags

• Social Bookmarking
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sense, efficiënt 
informatie toetsen
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Sensing heeft als doel om je mening of vragen te

toetsen met de wereld om je heen. Deze mening

of vragen komen voort uit de informatie die je

hebt gevonden tijdens de seek-fase. Sensing

geeft antwoord op je vragen; je kunt daardoor

jouw opvattingen bijstellen.

Deze fase bestaat uit evalueren en anderen 

uit dagen om op je bevindingen te reageren. 

De informatie die je tijdens de seek-fase hebt 

gevonden en de daaruit voortvloeiende vragen en

opvattingen vormen daarbij de grondslag. 

Deel deze met de wereld om je heen middels 

bijvoorbeeld een blogpost of een document dat je

deelt. Ook kun je bijvoorbeeld jouw online 

mindmap of bladwijzers met anderen delen en hun

reacties afwachten. Zorg er wel voor dat anderen

de mogelijkheid hebben om erop te reageren.

Wat helpt is als je prikkelend uit de hoek komt: dat

zorgt eerder voor een reactie. In feite gedraag je

jezelf dan als een social creator (een auteur of 

curator) die graag feedback krijgt van social critics.

(online critici). In deze fase zullen toeschouwers

van de discussie (online dialoog) ook leren van de

gesprek dat dan ontstaat.

Welke functionaliteit heb je vooral nodig?

• Twitter/microblogging

• Social networking

• Blogs

• Forum

• Community

• Documenten uploaden

• Social bookmarking
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share, waardevolle 
informatie delen
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Het doel van sharing is waardevolle informatie

bijdragen aan een organisatie of gemeenschap

zodat anderen er ook gebruik van kunnen

maken. Door gebruik van de informatie wordt

deze continu getoetst op bruikbaarheid en als

het goed is continu verbeterd. Organisaties

worden daardoor slimmer en innovatiever.

De share-fase bestaat uit bijdragen, informatie,

meningen, bestanden, et cetera naar het social

web en nog belangrijker een sociaal intranet of 

bedrijfsnetwerk brengen. 

Deel je informatie door verwijzingen te melden 

in Twitter, forums, nieuwsgroepen en reageer op

relevante blogposts. 

Wat je zal merken is dat er nieuwe respons en 

informatie loskomt en die je dan weer in de seek-

en share-fase kunt verwerken. 

Bovendien zullen de toeschouwers blijvend leren

van de informatie en online dialoog.

Welke functionaliteit heb je vooral nodig?

• Twitter/microblogging

• Social networking

• Blogs

• Forum

• Community

• Documenten uploaden

• Social bookmarking
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is de omgeving kritisch?
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3. Liking

Mensen zijn eerder geneigd de mening te 

volgen van iemand die ze aardig, leuk of

aantrek kelijk vinden. Wees daarvan bewust

wanneer je in de sense-fase bijval krijgt. 

4. Reciprocity

Mensen zijn altijd geneigd iets terug te doen

wanneer je eerder iets voor hun hebt gedaan.

Dit is een gegeven waar je gebruik van kunt

maken. Wanneer je bekend staat als iemand 

die veel waardevolle informatie brengt is men

eerder geneigd je ook te helpen met het geven

van feedback tijdens de sense-fase.

1. Social Proof

Mensen zijn geneigd om te doen wat anderen

doen. Een alledaags woord dat we daarvoor 

gebruiken is kuddegedrag. 

Mensen kunnen zich conformeren aan onjuiste

opvattingen of meningen. Wanneer je in de 

sense-fase informatie aan anderen voorlegt

moet je met dit fenomeen rekening houden.

2. Authority

Mensen zijn geneigd om mensen met autoriteit

te gehoorzamen. Zelfs wanneer deze mensen

onjuiste opvattingen erop nahouden. Wanneer

in de sense-fase de toon wordt gezet door een

‘autoriteit’ die zichzelf de rol van social critic

aangemeten heeft dit onmiddellijk een weerslag

op de inhoudelijke kwaliteit van de respons van

overige social critics die in deze persoon ook de

autoriteit herkennen.

Als er veel informatie op ons afkomt maken

we onbewust keuzes aan de hand van een

aantal vuistregels. Dit fenomeen staat ook 

bekend als thin slicing. Zorg er dus voor dat

je in de sense- en share-fase zoveel mogelijk 

compacte en behapbare informatie gebruikt.

De belangrijkste valkuilen zijn:
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serendipiteit: gebruik de
kracht van toeval
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Anderen kunnen er heel veel aan hebben en 

kunnen aanknopingspunten herkennen waardoor

ze tot andere oplossingen kunnen komen. Breng

dus informatie: daarmee werk je serendipiteit in

de hand! 

Bovendien helpt het jou bij het verbeteren van de

waarde van je informatie. Immers, de inzichten van

een ander over de toepassingsmogelijkheden van

de door jou gebrachte informatie zijn ook voor jou

leerzaam. Feedback kan jou ook weer helpen om

op nieuwe ideeën te komen.

Innovatie, concurrentievoordeel of een veel

slimmere manier van werken ontstaat vaak bij

een goed idee of een vooruitstrevend inzicht.

Mensen hebben vaak niet in de gaten dat ze

over een schat aan waardevolle informatie en

ideeën beschikken. Het is zonde om dat niet te

delen met anderen. Het zou een missie van 

iedere organisatie moeten zijn om een collectief

brein te creëren!

Op ons werk doen zich dergelijke situaties ook

vaak voor. Wat voor de een slechts waarneming of

gemeengoed is kan voor een ander net de 

ontbrekende schakel aan belangrijke informatie

zijn waardoor bijvoorbeeld een project succesvol

kan worden gerealiseerd of een nieuw idee kan

worden ontwikkeld. Ga er dus nooit van uit dat de

dingen waar jij mee bezig bent niet waardevol of

vanzelfsprekend voor anderen zijn. Het delen van

informatie, documenten, vragen en opvattingen

(share-fase) blijft altijd belangrijk. 

In de wetenschap en techniek komen we geregeld serendipiteit

tegen. Zoals de ontdekking van penicilline. Terwijl Fleming zijn 

laboratorium opruimde, viel hem op dat een schimmel zich 

gevestigd had op een kweekplaat met kolonies stafylokokken -

bacteriën en dat rondom die schimmel een zone lag waarin de 

bacteriën niet groeiden. Later analyseerde hij de door de schimmel

uitgescheiden stof en dit bleek penicilline te zijn. Deze waarneming

was vóór Fleming waarschijnlijk al door tientallen anderen gedaan;

maar Fleming was wel de eerste die erbij stilstond. 

(bron: wikipedia)
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