
 
 

 

- Nieuwsbrief - 
 

 

Organisaties zijn in de ban van de economische omstandigheden. De hoge druk die veel organisaties ervaren houdt ook 
risico's in. Creativiteit kan aan kracht verliezen. Eendimensionale analyses en het grijpen naar bekende oplossingen worden 
verleidelijk. De samenhang tussen strategie, structuur en cultuur kan verstoord raken met gevolgen voor de tijd die komt na 
de korte termijn. 
WissemaGroup kiest een integrerend perspectief; en dat staat snelle actie nooit in de weg. 
Vanuit integrerend perspectief beschrijven we in deze nieuwsbrief ideeën voor twee onderwerpen op iedere 
managementagenda: bezuinigen en innoveren. 

 

 
Nieuwer werken, minder kennisdelen 
Een populaire aanpak voor bezuinigen is ‘het nieuwe werken’, zo blijkt uit onderzoek. De eenzijdige 
focus op kostenbesparing brengt sociale contacten en in het bijzonder het delen van kennis in de 
knel. Dat is jammer, te meer daar kennisdelen van groot belang is voor innovatie, maar daarover 
later meer. 
   
Kennisdelen is makkelijk te bevorderen. Een gestructureerd aanpak voor kennisdelen levert 
aanzienlijk meer op dan toevallige contacten. 
Stappen voor zo’n gestructureerde aanpak: 
1. Benoem de gebieden waarop kennisdelen noodzakelijk is voor de toekomst van de organisatie 
(strategische kennisvelden) 
2. Formuleer voor ieder van de gebieden een concreet te realiseren doel, dit kan zijn het oplossen 
van een probleem, het ontwikkelen van nieuwe kennis, een nieuw product, het verspreiden van 
kennis 
3. Stel voor iedere opdracht een groep samen om deze uit te voeren, nodig mensen uit op basis van 
hun kennis, waarbij het zeker niet alleen gaat om academische kennis maar ook om kennis van de 
uitvoering en kennis over de wensen en problemen van klanten 
4. Faciliteer de groepen zodat ze hun tijd gebruiken voor kennisdelen en niet voor het organiseren 
van bijeenkomsten of het maken van verslagen. 
Achtergronden kunt u in dit artikel lezen. 
 

 

 

Gebundelde kracht voor innovatie 
Innovatie is het beste medicijn voor de stagnerende omzet van een onderneming en voor een 
kwakkelende economie. Maar innoveren valt niet mee als je aandacht wordt afgeleid door 
bezuinigingen en reorganiseren. Innoveren wordt nog lastiger als banken door nieuwe regels 
gedwongen aan de zijlijn staan. 
Innovatie vraagt nu niet alleen om nieuwe ideeën om klanten mee te verrassen, maar ook om 
nieuwe ideeën over organiseren en samenwerken om de trefzekerheid te vergroten, time to market 
te bekorten, de kosten te verlagen en de financiering te vergemakkelijken. 
  
WissemaGroup bouwt voor innovatie een value added partnership. Dit is een flexibel 
samenwerkingsverband van leveranciers en klanten rondom een vernieuwend concept. Visie, 
enthousiasme en vertrouwen vormen de basis, en ook een heldere set afspraken over de verdeling 
van kosten en verdiensten. 
Ziet u meer in samen innoveren dan in alleen de kar trekken, neem eens contact op! 
 

 

 

Gevonden voorwerpen 
Syntens werpt de vraag op of onze huidige kijk op organiseren en economische groei 
toekomstbestendig is. Hun antwoord: Sociale innovatie: het beste uit mensen halen (youtube 
filmpje). 
  
In de zoektocht naar wat het succes van een organisatie bepaalt is leiderschap steeds prominent 
onder de aandacht. Met veel interesse volgen wij de literatuur op dit gebied. Onveranderlijk worden 
van de leider visie en charisma verwacht. 
Jim Collins betoogt in zijn boek 'Great by choice' dat in tijden van onzekerheid van leiderschap meer 
vereist wordt en hij specificeert dat nauwkeurig: nederigheid en een onverzettelijke wil, fanatieke 
discipline, empirisch getoetste creativiteit en productief gemaakte paranoia (mitigeren van de risico’s 
van Murphy’s law). Deze eisen zijn niet gering, maar ze bieden zeker praktische aanknopingspunten 
om het eigen gedrag te richten. 
 

 

http://www.penoactueel.nl/management/het-nieuwe-werken-minder-goed-dan-gedacht-8166.html
http://www.wissemagroup.nl/wp-content/uploads/2010/08/Kennisdelen.pdf
http://www.wissemagroup.nl/contact/
http://www.youtube.com/watch?v=2DrI6ZB5WFw&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=2DrI6ZB5WFw&feature=youtube_gdata_player
http://www.jimcollins.com/books.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Murphy

