
Kennisdeling en toepassing 
van nieuwe kennis in de 
gehandicaptenzorg:  
de rol van bestuurders

Over het onderzoek 
Elf bestuurders van Nederlandse zorgorganisaties voor 
mensen met een verstandelijke beperking namen deel aan een 
semigestructureerd interview. De bestuurders werd gevraagd 
naar hun opvattingen over kennismanagement, naar hun 
strategieën om kennisdeling en toepassing van nieuwe kennis 
te stimuleren, en naar hun achterliggende drijfveren. Ook 
werd nagegaan welke omgevingsfactoren het uitvoeren van de 
kennisstrategieën belemmeren en bevorderen.  

In dit factsheet vind je de resultaten onderverdeeld naar  
1) kennisstrategieën, 2) drijfveren en 3) omgevingsfactoren.
 
1. Kennisstrategieën
Zorgbestuurders hanteren vier strategieën om kennisdeling en 
toepassing van nieuwe kennis te stimuleren: 
1.  Het verbeteren van kennisprocessen, waarbij kennis binnen 

de eigen organisatie beschikbaar komt via online platforms, 
overleggen en bijeenkomsten (ook met externen).

2.  Het hebben van gerichte aandacht voor talentontwikkeling, 
zoals het faciliteren van de ontwikkeling van individuele 
zorgprofessionals door bijvoorbeeld het aanbieden van 
werkplekleren en coaching.

3.  Het erkennen en inzetten van kennishouders, waarbij 
verschillende zorgprofessionals (zoals begeleiders en 
gedragsdeskundigen), ervaringsdeskundigen en onder
zoekers hun kennis met elkaar uitwisselen op een gelijk
waardige manier. Bijvoorbeeld tijdens het bespreken van 
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Kennisstrategieën, drijfveren en omgevingsfactoren

Bestuurders spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van kennisdeling en het 
toepassen van nieuwe kennis in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Welke strategieën passen bestuurders toe om kennisdeling en toepassing van 
nieuwe kennis te stimuleren? Wat zijn hun drijfveren hiervoor? En welke 
omgevingsfactoren beïnvloeden vervolgens het uitvoeren van deze kennisstrategieën? De 
Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) deed hier 
samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) onderzoek naar. 

een individuele casus of binnen kennisnetwerken in de 
eigen organisatie.    

4.  Het deelnemen aan externe samenwerkingsverbanden 
gericht op het uitwisselen van kennis, zoals samenwerking 
met Academische Werkplaatsen, andere onderzoeks
instituten of opleidingen en in kennisplatforms voor 
specifieke cliëntdoelgroepen.

wat valt op?
a)  Bestuurders passen over het algemeen een combinatie toe 

van bovengenoemde kennisstrategieën; ze versterken elkaar. 
b)  De meeste kennisstrategieën richten zich op kennisdeling 

en in mindere mate op de daadwerkelijke toepassing van 
nieuwe kennis.

2. Drijfveren
De drijfveren van zorgbestuurders om kennisdeling en 
toepassing van nieuwe kennis te stimuleren, hebben te maken 
met eigenschappen van henzelf als bestuurder, van zorgpro
fessionals en van de sociaalpolitieke omgeving. 

wat valt op?
a)  De drijfveren van bestuurders om kennisdeling en toepas

sing van nieuwe kennis te stimuleren, lopen uiteen. 
Voorbeelden zijn: beperkt onderwijsaanbod in de gehandi
captenzorg, ontbrekende kennis en competenties bij 
zorgprofessionals en de eigen verantwoordelijkheid van 
bestuurders voor de kwaliteit van de geboden zorg. 
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b)   Bestuurders die gericht zijn op het stimuleren van kennis
deling en het toepassen van nieuwe kennis, hebben veel 
aandacht voor kennis over cliënten en zetten sterk in op 
netwerken.

3. Omgevingsfactoren
Uit het onderzoek blijkt dat er twee type omgevingsfactoren 
zijn, die het uitvoeren van kennisstrategieën door zorg
bestuurders beïnvloeden: 
1.  Factoren in de interne omgeving; deze hangen samen met 

personen (zoals cliënten, zorgprofessionals, bestuurders 
zelf), met groepen (zoals begeleidingsteams, MT, Raad van 
Toezicht, naasten) en met de organisatie (zoals kantoor
faciliteiten, gebruiksgemak van het ictsysteem, cultuur).

2.  Factoren in de externe omgeving; deze hangen samen met 
de sociaalpolitieke omgeving (zoals nationaal beleid rond 
vrijheidsbeperking, beperkt onderwijsaanbod, ontbrekende 
kennis en competenties bij zorgprofessionals, krappe 
arbeidsmarkt) en met samenwerkingsverbanden  
(hun beleid en cultuur).

wat valt op?
a)  Eerder genoemde omgevingsfactoren die invloed hebben 

op het delen en toepassen van nieuwe kennis door  
zorgprofessionals (zoals tijd, training en kennisbronnen), 
beïnvloeden ook het uitvoeren van kennisstrategieën door 
bestuurders. 

b)  Bestuurders noemen daarnaast zowel in de interne als 
externe omgeving aanvullende factoren ten opzichte van de 
omgevingsfactoren die zorgprofessionals in het eerdere 

onderzoek noemden (zie a), zoals de rol van de branche
organisatie rond het kwaliteitskader.

c)  Bestuurders benadrukken hun eigen actieve rol bij het 
uitvoeren van kennisstrategieën en het scheppen van 
voorwaarden daarvoor. Zoals het creëren van een  
lerende cultuur, het scheppen van draagvlak voor  
zorgprogramma’s en het (via eigen netwerken) inbrengen 
van kennis van buiten.

d)  Een deel van de omgevingsfactoren is vaststaand (zoals 
leeftijd en leerstijl), een ander deel is veranderbaar (zoals 
competenties van zorgprofessionals en beleid binnen een 
zorgorganisatie). Het is volgens bestuurders belangrijk 
om hier bij het ontwerpen en uitvoeren van kennis
strategieën rekening mee te houden.  
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Dit factsheet is gebaseerd op een artikel over de drijfveren en strategieën van bestuurders om 
kennisdeling en toepassing van nieuwe kennis te stimuleren: ‘Motives and strategies of CEO’s for 
stimulating sharing and application of knowledge in the care and support for people with 
intellectual disabilities’ (Kersten, Taminiau, Weggeman en Embregts, 2022) en op een artikel over 
omgevingsfactoren die invloed hebben op kennisdeling en toepassing van nieuwe kennis: 
‘Contextual factors related to the execution of knowledge strategies in intellectual disabilities 
organizations’ (Kersten, Taminiau, Weggeman en Embregts, 2022).

Meer weten? Neem dan contact op met  
Luciënne Heerkens, kennismanager van 
de AWVB:  
g.c.j.heerkens@tilburguniversity.edu  

Een samenspel tussen drijfveren, kennisstrategieën en omgevingsfactoren 
bepaalt het kennismanagement van zorgbestuurders. 

Bestuurder

Omgevings
factoren

Kennistrategieën

Drijfveren

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JKM-06-2021-0463/full/pdf?title=motives-and-strategies-of-ceos-for-stimulating-sharing-and-application-of-knowledge-in-the-care-and-support-for-people-with-intellectual-disabilities
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/kpm.1700
mailto:g.c.j.heerkens@tilburguniversity.edu

