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Karen Romme
“Er wordt enorm veel onnodig
en dubbel werk gedaan door
het ontbreken van overzicht. ”

De samenleving vergrijst en bij veel ondernemingen gaat de
komende tijd personeel met pensioen. Hoe behoud je hun kennis en
ervaring?
Paul van den Brink (55),
Adviseur kennismanagement
'De beste manier om de kneepjes van het vak over te dragen, is door oude
rotten te koppelen aan jonge honden. De gezel loopt mee met de meester en
moet taken en opdrachten doen. Deze manier kost wel tijd en geld. Maar besef
dat het veel meer kost als de kennis is verdwenen en iemand die zich weer eigen
moet maken. Een inwerkprogramma betaalt zich in de praktijk echt terug.'
'Het is moeilijk de kennis op papier te zetten, al zou je de informatie het liefst
willen documenteren. Op papier mis je de nuance.'
'Het belangrijkst is dat je als bedrijf onderkent dat je een probleem hebt als
medewerkers met pensioen gaan en hun kennis niet overdragen. Het corporate
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Robert Gaal
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Annemarie van Gaal
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geheugen moet op orde zijn. In de praktijk merk ik dat dit voor veel
ondernemingen toch nog een stap te ver is. Het is heel wat als ze een
programma instellen om relevante kennis binnenboord te houden.'

Meest gelezen

Meest recent

'Toch is het nu beter gesteld dan toen ik zeven jaar geleden als adviseur begon.
Toen wisten de bedrijven waar ik op gesprek kwam vaak niet eens wat
kennismanagement inhoudt. Het gaat over het bepalen van de positie van het
bedrijf en welke kennis daarvoor nu en in de toekomst nodig is.'

Personeel met pensioen, kennis verdwenen?

'Problemen binnen bedrijven zijn complexer dan vroeger. Het is lastig om ze als
individu op te lossen. Maak gebruik van wat er al ligt en van de kennis van
anderen. Kennisoverdracht is voor veel oudere medewerkers ook een vorm van
erkenning.'

Metaalonderneemster van 24 ziet niets in
netwerken met vrouwen

Wouter Schotborgh (32),
Adviseur kennisoverdracht
'Er dreigt een exodus van kennisdragers, die op grote schaal met pensioen gaan.
Er is vaak weinig tijd voor kennisoverdracht. Behalve deze babyboomers
hebben veel organisaties namelijk ook te maken met jobhoppers, flexibel
inzetbare krachten of tijdelijke projectteams. Niemand zit meer tien jaar op één
onderwerp.'
'Ik merk dat veel oudere specialisten inzien dat ze zelf hun kennis niet goed
kunnen overdragen, wat ze natuurlijk zonde vinden. Een bijna gepensioneerde
medewerker heeft misschien na dertig jaar ontdekt dat bepaalde problemen
liggen aan vaste componenten. Als zich een probleem voordoet, zoekt hij de
oorzaak meteen in de juiste hoek.'
'Het is deze essentie die ervaringskennis zo belangrijk maakt. De essentie hoeft
niet veel te zijn, maar is vaak moeilijk te achterhalen. Waarop richt de
werknemer zich het eerst en wat zijn daarbij de meest bepalende factoren?'
'Je kunt dit achterhalen door de medewerker op een bepaalde wijze te
ondervragen. Ik stel de vragen vanuit verschillende perspectieven om
uiteindelijk bij de essentie uit te komen. Er zijn geen standaardvragen en er
bestaan geen standaardantwoorden. Ik weet hoe een specialist denkt en herken
uiteindelijk wel het patroon. Dat levert een rapport op met een stroomschema
en allerlei nuttige details verderop in het document.'
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'Het klopt dat je de nuance mist als je kennis documenteert. Maar je kunt
daarmee wel de leercurve van de vervangende werknemer versnellen. In het
ideale geval behoud je natuurlijk de specialist met de kennis van vele jaren.
Maar ja, uiteindelijk gaat hij toch weg.'
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Voorzitter MKB Almelo
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'Kennis en ervaring zitten in de hoofden van de mensen, en dat maakt vooral de
kennisintensieve sector erg kwetsbaar. Juist kleine nichebedrijven met
specialistische kennis hebben er last van.'
'Ik ken genoeg ondernemingen die veel geld uitgaven om specifieke knowhow
binnenboord te houden. Zelfs in economisch zware tijden, waarin ze voor lang
niet iedereen werk hadden en eigenlijk veel personeel moesten ontslaan.'
'Andere bedrijven reageerden pas nadat unieke kennis was weggevallen. Ze
probeerden mensen terug te halen, om die dan alsnog hun ervaringen te laten
delen. Veel ondernemingen zullen het trouwens niet eens toegeven dat kennis
verdwijnt met het ouder worden van hun personeel.'
'Met een evenwichtige personeelsopbouw zorg je ervoor dat waardevolle kennis
behouden blijft. Het betekent onder meer een flinke investering in het opleiden
van je medewerkers. Dat kost tijd en geld.'
'Maar zie het zo: als je zorgt voor goede overdracht van kennis, kun je op een
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steeds hoger niveau beginnen. Zorg er dus voor dat je kennis en ervaring vanaf
de start-upfase deelt en vastlegt.'
Zie verder: fd.nl/expertpanel
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