
Bijlage III. Vragenlijst  

 
Hieronder vind je een lijst met acties die best practices zijn inzake kennismanagement. We stellen 
je voor de manier waarop je team deze acties uitvoert te evalueren door een score toe te kennen 
aan elk van de acties. 
 

Als je vindt dat je team deze actie … uitvoert zet dan… 

Nooit …………………………………………………………………………………………………………… 

Soms …………………………………………………………………………………………………………… 

Vaak maar zonder gemeenschappelijke methode …………………………………… 

Vaak en met een gemeenschappelijke methode ……………………………………… 
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Als een actie niet relevant is binnen jouw context, noteer dan ‘NVT’ 

(= niet van toepassing) 

Als je een actie onmogelijk kunt evalueren, noteer dan ‘GM’ 

(= geen mening) 

 

 

Domein 1: Informatie en kennis in onze documenten (DO) 

DO1. We gebruiken tools om het opstellen van vaak te schrijven documenten te 
vergemakkelijken en te verbeteren.  

Bv.: templates, modellen, formulieren… 

 

DO2. We beschrijven onze manier van werken (onze processen, onze werkwijzen) in 
documenten. 

Bv.: we hebben procedures, richtlijnen, handleidingen…  

DO3. We integreren metagegevens in onze documenten. 

Bv.: de auteur(s), de datum, het doel, de versie. 

DO4. We spreken af waar en hoe we onze elektronische en papieren documenten klasseren. 

DO5. We archiveren en verwijderen tijdig de verouderde elektronische en papieren documenten. 

DO6. We stellen documenten die voor ons allen van belang zijn spontaan ter beschikking 

Bv.: op een intranet, een server… 

 

Domein 2: Kennis en ervaring in onze hoofden (KH) 

KH1. We identificeren binnen het team welke kennis of specifieke knowhow elk van ons heeft en 
wie ons kan helpen bij problemen.  

KH2. Bij moeilijke vragen nemen we de tijd om samen na te denken. 

KH3. We delen elkaar spontaan interessante weetjes mee. 

Bv.: door informele vergaderingen, een intern sociale netwerk… 

KH4. We zorgen ervoor dat belangrijke kennis bij meerdere personen tegelijk aanwezig is.  

Bv.: we werken vaak in duo’s. 

KH5. We zorgen ervoor dat de expertise van een teamlid dat het team verlaat wordt doorgegeven 

aan één of meerdere collega's. 

KH6. We zorgen ervoor dat nieuwe teamleden snel geïntegreerd en operationeel zijn. 

Bv.: we organiseren een peterschap, stellen een integratieplan op… 

 



Domein 3: Hoe leren we aan de buitenwereld? (LA) 
(aan andere teams, aan andere organisaties, aan de burgers) 

LA1. We gebruiken efficiënte kanalen om informatie te verspreiden naar andere teams, andere 
organisaties en/of burgers.  

Bv.: intranet, website, sociale netwerken, persoonlijk contact, brochures... 

LA2. We informeren andere teams, andere organisaties en/of burgers over de dienstverlening die 
we aanbieden. 

LA3. We beantwoorden de vragen van buitenwereld correct en volledig. 

Bv.: we duiden voor elk teamlid iemand aan die hem/haar vervangt bij afwezigheid, we 

maken een lijst met veel gestelde vragen (FAQ)… 

LA4. We adviseren collega's van een ander team die met dezelfde moeilijkheden geconfronteerd 
worden. 

LA5. We stellen de door ons geproduceerde informatie en gegevens ter beschikking van andere 
teams, andere organisaties en/of burgers zodat zij er gebruik van kunnen maken. 

LA6. We organiseren ontmoetingen met andere teams om onze activiteiten en het resultaat van 
ons werk te leren kennen. 



 

Domein 4: Hoe leren we van de buitenwereld? (LV) 

(van andere teams, van andere organisaties, van de burgers) 

LV1. We selecteren de informatie komende van de buitenwereld en delen deze met medewerkers 
voor wie het nuttig is.  

Bv.: we beperken het aantal personen in CC bij mails. 

LV2. We ontmoeten andere personen, teams of organisaties om onze praktijken en werkwijze te 
vergelijken en om informatie en documenten uit te wisselen. 

LV3. We gebruiken suggesties en klachten om ons werk te verbeteren. 

LV4. Na een opleiding, een seminarie of een conferentie, delen we de nieuwe kennis of praktijken 
met collega's en denken we samen na over hoe we deze in de praktijk kunnen omzetten. 

Bv.: tijdens teamvergaderingen voorzien we een agendapunt om nieuwe kennis door te 
geven 

LV5. We zijn geïnformeerd over de dienstverleningen en de beschikbare kennis bij andere teams.  

LV6. Wanneer we geconfronteerd worden met moeilijke vragen die niemand van ons team kan 
beantwoorden, dan weten we tot wie we ons kunnen richten en vragen we raad. 

 
 

Domein 5: Hoe ontwikkelen we ons met het oog op de toekomst? (TO) 

TO1. We zorgen dat we op de hoogte blijven met betrekking tot de kennisdomeinen die nu en in 
de toekomst belangrijk zijn voor ons team.  

Bv.: we monitoren het internet, nemen deel aan sociale netwerken, we spreken af wie 
verantwoordelijk is voor welk domein. 

TO2. We evalueren de kwaliteit van ons werk en trekken daar lessen uit om onze tools en onze 
werkwijze te verbeteren.  

TO3. We komen na een project of moeilijke taak samen om uit te wisselen wat we geleerd 
hebben en om er in het vervolg rekening mee te kunnen houden. 

TO4. We identificeren de kennis en knowhow die we moeten verwerven om gewapend te zijn voor 

de toekomst.  

Bv.: we hebben een teamontwikkelingsplan, er bestaan persoonlijke ontwikkelingsplannen 
voor elk teamlid. 

TO5. We vernieuwen onze producten en diensten, rekening houdend met de tendensen 
(technologisch, maatschappelijk, organisatorisch) in ons domein of onze omgeving. 

Bv.: nieuwe media, nieuwe verwachtingen van de burger… 

TO6. We actualiseren de beschrijvingen van onze werkprocessen op basis van wat we leerden uit 
ervaring of uit uitwisselingen met anderen. 

Bv.: procedures, richtlijnen, handleidingen…  

 

 

 


