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Biebkracht: kenniscreatie 
in een professionele 
leeromgeving 

Dit artikel is het vijftigste in een serie 
praktische artikelen over onderwijs- 
innovatie. Deze serie heeft de bedoeling 
om mensen die werk zaam zijn in het 
hoger onderwijs handreikingen en aan-
dachtspunten te bieden voor eigen 
 initiatieven in onderwijsinnovatie. De 
onderwerpen van deze reeks kunnen 
uiteenlopen, maar zullen al tijd gaan 
over het maken van onderwijs en dus 
over toepassingen van onderwijskundige 
en onderwijstechnologische inzichten 
in het dagelijks werk van de docent, het 
onderwijsteam of de studie- 
richtingsleider.
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Samenvatting
De Samenwerkende Gelderse Biblio the ken 
hebben in 2010 Biebkracht.nl gelanceerd 
als ‘e-Kennisknooppunt van het Gelders 
Bibliotheeknetwerk’. Met Biebkracht  
is een kiem gelegd voor een virtueel 
kennisnetwerk ter ondersteuning van 
de professionals in de openbare biblio-
theekbranche.
Recente inzichten uit het onderzoeks-
programma Learning networks for  
professionals van CELSTEC van de Open 
Universiteit vormen mede basis voor  
het Biebkrachtconcept. In dit artikel een 
schets van de achtergronden van Bieb-
kracht en een analyse van de eerste  
ervaringen van gebruikers.

Inleiding
Met vier miljoen leden, voor de helft jon-
geren, is de openbare bibliotheek ook 
vandaag de dag nog steeds de meest 
laagdrempelige culturele voorziening in 
onze samenleving. Maatschappelijke en 
technologische veranderingen, in com-
binatie met nieuw overheidsbeleid rond 
publieke diensten, stelt de invulling van 
de toekomstige rol van de openbare bi-
bliotheek ter discussie (Bruijnzeels, 2001; 
Bruijn zeels, 2007; Chowdhury et al, 2006; 
Van Eijk et al., 2008). De gelijktijdige 
maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen vragen om veranderingen 
van de bestaande professionele functies. 
Bibliotheekprofessionals anno 2011 heb-
ben, meer nog dan collega’s in andere 
sectoren, te maken met de zekerheid van 

Inhoud
_ Samenvatting
_ Inleiding
_  Biebkracht: brancheleren via  

professioneel kennisnetwerk 
_ Het ‘nieuwe’ professionele leren
_ Biebkracht: professioneel  
 kennisnetwerk
_ Biebkracht als kennisknooppunt
_ Hybride communities
_ Van dialoog naar kenniscreatie
_ Web 2.0 mogelijkheden voor een  
 kennisnetwerk
_ Werken aan kenniswerken
_ Stand van zaken 
_ Conclusies

Box 1:  Ontwikkelpartnership Biebkracht
Box 2: Moderator Biebkracht 
Box 3:  Mediawijsheid
Box 4:  Kernaspecten van Biebkracht
Box 5:  De ontwikkeling van nieuwe kennis
Box 6:  Ontstaan van kennisstroom  
  binnen Biebkracht
Box 7:  De vier stappen in Biebkracht
Box 8:  Biebkracht: technische realisatie

Praktisch artikel

17OnderwijsInnovatie september 2011



18  OnderwijsInnovatie september 2011

nals rond hun verschillende taken en  
activiteiten behoefte hebben aan ver-
schillende typen kennisuitwisseling en 
ontwikkeling. Kenmerkend voor deze 
nieuwe vorm van professioneel leren  
is dat er samen met collega’s geleerd 
wordt in het kader van het dagelijkse 
werk en de toekomstgerichte verande-
ring (Bitter-Rijpkema & Verjans, 2010).
Bij het organisatieleren in Biebkracht is 
er sprake van een gezamenlijk op pad 
gaan naar een vooraf nog niet vast te 
omschrijven einddoel. Het dagelijkse 
werk gaat door in de context van veran-
dering terwijl vanuit de inspiratie van de 
strategische toekomstscenario’s die toe-
komst nog uitgevonden en ingevuld 
moet worden! Dat leren is niet formeel, 
maar wel doelgericht en aan het werk 
gerelateerd. Daarbij staat de kennisont-
wikkeling voorop en vindt het leren im-
pliciet in functie daarvan plaats. Daarbij 
is enige mate van ondersteuning bij de 
organisatie van dit leren belangrijk ook 
al zijn volwassen professionals goed in 
staat veel zelf te organiseren. 
Ondersteunende functionaliteiten zoals 
de kennisprofielen en leerbegeleiding 
via moderatoren voorzien daarin.
Bij de face-2-face bijeenkomsten gebeurt 
dat door de inzet van leerbegeleiders 
(zie box 2). In Biebkracht worden die pro-
ces- en leerbegeleidingsfuncties opge-
pakt via de moderatorrol. Moderatoren 
stimuleren, richten, organiseren en be-
geleiden de leer- en ontwikkelprocessen 
van concrete groepen wanneer en voor 
zover nodig. Een belangrijke rol in de 
zelforganisatie en bij dit nieuwe leren is 
in het Biebkrachtconcept weggelegd 
voor de kennisprofielen. We weten hoe 
belangrijk het is dat iemand zich kan 
profileren in een virtueel netwerk 
(Berlanga, Bitter-Rijpkema, Brouns & 
Sloep, 2008). Echter de bekende profiel-
opties van algemene sociale netwerken 
als Facebook en LinkedIn zijn te generiek 
voor een professioneel netwerk als Bieb-
kracht. Zowel voor de kennisontwikke-
ling in teams en netwerken (Bitter-Rijp-
ke ma, 2005) en het tijdig ontwikkelen 

sterkt kan worden wanneer je ook tussen 
de bijeenkomsten in met elkaar in con-
tact kunt komen en samen kunt werken. 
De behoefte aan een virtueel kennisnet-
werk vormde de aanleiding voor het ont-
wikkelen van Biebkracht. De ambitie van 
Biebkracht is een virtueel kennisnetwerk 
te worden dat de professionals in de 
branche ondersteunt in hun werk, hun 
ontwikkeling en het gezamenlijk veran-
deren en innoveren. Daarmee ontstaat 
niet alleen persoonlijk leren, maar is dit 
leren ingebed in het collectieve leren en 
werken van de organisatie, het netwerk 
en nog breder de branche.
In de kennissamenleving is niet alleen 
statische kennis belangrijk; samen leren 
is nóg belangrijker, zowel voor individu-
en als voor de hele organisatie. 
Kennisdeling als randvoorwaarde om op 
snelle veranderingen in de samenleving 
(c.q. in de markt) tijdig en slagvaardig te 
kunnen anticiperen. Vooral het delen 
van impliciete kennis en de conversie 
van impliciete kennis naar ‘deelbare’  
expliciete kennis is van vitaal belang 
voor de ontwikkeling en innovatiekracht 
van vrijwel iedere organisatie (Bitter-
Rijpkema et al, in press). Daarbij gaat het 
niet alleen om het leren van een selecte 
groep van individuen, maar is het van 
belang dat grotere groepen medewer-
kers in staat zijn om van en met elkaar  
te leren.

Het ‘nieuwe’ professionele leren
Bij het klassieke ontwikkelrepertoire, dat 
wordt gezien als strategisch opleiden, 
worden individuele en groepsleertrajec-
ten uitgestippeld. Vanuit een bekende 
startsituatie organiseren docenten opti-
male routes naar een vooraf vastgesteld 
en bekend doel. Deze klassieke insteek 
volstaat niet meer bij organisaties in 
transitie, zoals de bibliotheken. Leren is 
niet alleen meer een kwestie van oplei-
den maar wordt een alledaagse nood-
zaak in het werk. Bij vernieuwing waarbij 
het einddoel in beweging is, is het ook 
niet langer mogelijk met vaste eindter-
men te werken. Daarbij zullen professio-

structurele veranderingen op kortere  
termijn. Behalve dat hun dagelijkse  
werk nu al snel verandert, wordt  
er van hen gevraagd tegelijk hun maat-
schappelijke functies nieuw vorm te 
geven en de betekenis van hun professie 
opnieuw expliciet (aan) te tonen (Keogh, 
2009). De vraag is dan hoe je een hele 
professie betrokken krijgt bij veranderin-
gen in het werkveld. Hoe zorg je voor 
professionalisering in een steeds veran-
derende omgeving? En hoe kun je er in 
deze situatie voor zorgen dat je optimaal 
gebruik maakt van beschikbare kennis 
en ideeën? Hoe weet je krachten te  
bundelen en voorkom je dat het wiel  
op verschillende plaatsen opnieuw uit-
gevonden wordt?
De 22 openbare bibliotheekorganisaties 
in Gelderland hebben als reactie op deze 
vragen samen met de provinciale onder-
steuningsorganisatie Biblio service 
Gelderland, strategische actie onderno-
men. Als Gelders Bibliotheek netwerk 
namen zij in 2007 het initiatief om samen-
werking van professionals van verschil-
lende bibliotheekorganisaties te orga-

niseren in ‘De Werkplaats’; een project 
waarbij in face-2-face bijeenkomsten 
wordt gebouwd aan een lerend netwerk, 
gericht op kennisdeling, kennisontwik-
keling en bibliotheek ontwikkeling.

Biebkracht: brancheleren via 
professioneel kennisnetwerk
Vanuit de succesvolle samenwerking in 
De Werkplaats groeide het besef dat de 
kennisdeling en kennisontwikkeling ver-

BOX 1: ONTWIKKELPARTNERSCHIP BIEBKRACHT
Het nadenken over bibliotheekinnovatie, leren en kenniscreatie maakte samen-

werking met een partner die expertise heeft op het terrein van het ontwikkelen 

van leernetwerken logisch voor de Gelderse Bibliotheken. Voor het uitvinden 

van een passend en toekomstbestendig format voor dit branchespecifieke ‘orga-

nisatiegebonden leren’ werkt het Gelders Bibliotheeknetwerk samen met 

CELSTEC, het onderwijsonderzoeks- en expertisecentrum van de Open 

Universiteit. Zo levert CELSTEC kennis uit onderzoek gericht op het bouwen van 

leernetwerken en brengt het Gelders Bibliotheeknetwerk vooral praktijkinzicht 

naar voren. Naast de complementariteit in expertise is er de verwantschap van 

de organisaties, die beiden als openbare en publieke instellingen gericht op 

kennisgebaseerde dienstverlening in de samenleving staan.



van onderling vertrouwen (Rusman, 
2011) is naast feitelijke informatiemix de 
deels zelf te bepalen persoonlijke profile-
ring uitermate belangrijk voor de eerste 
indruk en de duurzame samenwerking. 

Gebaseerd op onze ervaringen met der-
gelijke expertiseprofielen hebben we 
uitgaande van de karakteristieke behoef-
tes van de professionals in het Gelders 
bibliotheeknetwerk een kennisprofiel 
ontwikkeld dat aansluit bij de specifieke 
behoeftes van de bibliotheekprofessio-
nals en de BSG-organisatie. Daarin zijn 
naast feitelijke expertise de werkervaring 
en met name betrokkenheid bij recente 
relevante projecten, persoonlijke focus-
gebieden voor de toekomst, externe 
netwerken en persoonlijke zaken die col-
lega’s willen delen belangrijk. Het ken-
nisprofiel vervult een belangrijke functie 
bij het kunnen inschatten van het exper-
tise potentieel van collega’s voor de sa-
menwerking en het ontwikkelen van ver-
trouwen. Het kennisprofiel maakt het 
collega’s gemakkelijker om contact te 
zoeken met collega’s of geschikte kandi-
daten te vinden voor een projectteam. 
Biebkracht is een netwerk van mensen 
waarin kennisdeling centraal staat. Dit 
komt tot uiting in de speciale zoekfunc-
tie om gericht mensen en hun expertise 

te vinden. Vanuit de wetenschap dat  
het elkaar vinden en een eerste indruk 
opdoen in virtuele netwerken anders 
verloopt dan in face-2-face-contacten 
(Okdie , 2011) kennen de profielen extra 
ankers om elkaar te leren kennen en no-
digen ze uit tot direct contact.

Biebkracht: professioneel 
kennisnetwerk
Met Biebkracht wil het Gelders 
Bibliotheeknetwerk een virtueel kennis-
netwerk realiseren. En daarmee een 
krachtig ‘kennisknooppunt’ voor haar 
professionals. De bedoeling is om een 
stimulerende omgeving te vormen voor 
het effectief organiseren van hun actuele 
operationele samenwerking en een 
duurzaam platform te bieden dat het 
nieuwe non formele leren en innoveren 
van professionals ondersteunt. 
Concreet betekent dit dat de professionals 
in Biebkracht gemakkelijk op afstand 
moeten kunnen samenwerken. Dat ze 
relevante ontwikkelingen kunnen spot-
ten, weet hebben van elkaars relevante 
expertise voor een klantvraag, een 
nieuw project e.d. Bovendien is het zaak 
dat ze via Biebkracht gericht mensen en 
informatie kunnen vinden en kennis 
kunnen delen passend bij de actie waar 
ze mee bezig zijn, of dat nu een project 
rond een thema als mediawijsheid, 
 bibliotheek op je mobiele telefoon of    
het werken aan beleid of ideeën voor  
de toekomst betreft (zie ook box 3). 
In Biebkracht is daarom specifiek aan-
dacht voor de volgende drie zaken:
1.  Interactie: samenwerken en kennis 

delen en ontwikkelen in de 
Biebkrachtcommunities.

2.  Kennisdocumentatie: zorg voor ken-
nisdeling via gemeenschappelijke  
(georganiseerde) kenniscollecties  
(documenten, blogs e.a. bijdragen).

3.  Kennisprofielen: de speciale uitwerking 
van kennisprofielen is er op gericht 
om mensen heel direct te kunnen  
vinden en betrekken op basis van  
hun expertise-ervaring en ambitie.

In functie daarvan zijn de mogelijkheden 
van Web 2.0, het virtueel samenwerken 
en toegespitste ‘zoeken en vinden’-
methodieken ingezet. In het navolgende 
lichten we de eigen Biebkrachtkennis-
community- configuratie rond deze kern  -
aspecten toe. 

Recente inzichten uit het onderzoek naar 
‘Learning networks for professionals’ voor 
een leven lang leren bij CELSTEC vormen 
de basis voor het effectief en efficiënt in-
richten van de online omgeving voor  
lerende professionals. Leernetwerken 
worden in dit onderzoeksprogramma 
gedefinieerd als relatief ‘grote, online 
werkende groepen mensen die om  
ver schillende redenen kennis met elkaar 
willen delen of nieuwe kennis willen op-
doen of samen ontwikkelen’ (Sloep et al, 
2011; Bitter-Rijpkema & Verjans, 2010; 
Verjans, Bitter-Rijpkema & Didderen, 
2011). Voor het ontwerpen van Bieb-
kracht tot een specifieke passend en ge-
eigend kennisnetwerk voor het Gelders 
Bibliotheeknetwerk, bouwen we voort 
op de theoretische inzichten rond het 
leren van professionals (Dron & Ander-
son, 2007; Kessels & van de Poell, 2011; 
Koper, 2009), virtuele kennisontwikke-
ling (Kessels, 2004; Nonaka & Takeuchi, 
1995), Communities of Practice (Wenger 
et al., 2002; Bood & Coenders, 2004; 
Boud & Middleton, 2003; Preece, 2001), 
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 BOX 2: MODERATOR BIEBKRACHT
Vanuit de gedachte dat het bij bibliotheekinnovatie 

om nieuw te ontdekken kennis en inzichten gaat, is 

er in De Werkplaats voor gekozen om meer aandacht 

te geven aan ‘learning’ in plaats van aan ‘teaching’. En 

dan is er niet zozeer behoefte aan een klassieke do-

cent rol die zich richt op het bereiken van vooraf ge-

definieerde eindtermen , die juist in het geval van in-

novatie nog niet bestaan. Een ‘leerbegeleider’ con-

centreert zich meer op het leerproces, het (collectie-

ve) leren van de deelnemers. Deze procesrol heeft in 

De Werkplaats de benaming ‘leerbegeleider’ gekre-

gen. Daarmee wordt aangesloten bij facetten uit de 

veranderkunde: kleur Groen. In deze visie kan veran-

deren pas plaatsvinden als de medewerker van bin-

nen uit leert (De Caluwé & Vermaak, 2006). In 

Biebkracht krijgt de rol van leerbegeleider een pen-

dant in de invulling van de moderatorrol. 

 BOX 3: MEDIAWIJSHEID
Voor informatie naar de bibliotheek? Dat doe je toch niet als je alles op  

internet kan vinden? Maar wat moet je met meer dan honderdduizend 

hits? En is de informatie op internet wel betrouwbaar? De bibliotheek kan 

een nieuwe rol spelen in het informatietijdperk. Zo kan ze in het onderwijs 

helpen om kinderen ‘mediawijs’ te maken. Maar hoe leren bibliotheek- 

medewerkers hun nieuwe rol? En hoe voorkom je dat zij in het contact  

met scholen allemaal opnieuw het wiel uitvinden? En wat kan beter en 

professioneler als je op die aspecten tussen bibliotheken samenwerkt? 

Over deze vragen en ervaringen gaat het in de Biebkrachtcommunity 

‘Mediawijsheid’. Meer dan vijftig medewerkers delen er hun ervaringen: af 

en toe in een bijeenkomst en tussendoor, virtueel in Biebkracht. Ze plaat-

sen er documenten of kunnen er vragen stellen. Moderator Yvonne maakt 

af en toe een samenvatting van het besprokene en agendeert dat voor de 

volgende meeting of benoemt de vervolgvraag die voor het hele netwerk 

interessant is in Biebkracht. 



sociale media (Bitter-Rijpkema & Verjans, 
2010) en innovatie (Bitter-Rijpkema et 
al., in press).

Biebkracht als kennisknooppunt
Vanaf januari 2010 is www.biebkracht.nl 
als virtueel kennisnetwerk in gebruik. 
Het is prototypisch ontwikkeld en nu als 
permanente bètaversie in gebruik in de 
dagelijkse werkpraktijk van de organisatie. 
Op dit moment (juni 2011) zijn er circa 
driehonderd deelnemers aan Biebkracht 
(Over Biebkracht, 2011; Bitter-Rijpkema, 
et.al, 2011v).
De oorsprong, het conceptuele raamwerk 
van Biebkracht, wortelt in de constructi-
vistische leertheorieën die er, in navolging 
van Vygotski, van uitgaan dat leren en 
kennis ontwikkelen in essentie sociale 
processen zijn. Nieuwe kennis ontstaat 
dus niet vanzelf door het individueel  
bestuderen van boeken, het volgen van 
onderwijs, maar via dialoog in interactie 
met andere mensen. Vandaar dat het 
hart van Biebkracht niet wordt gevormd 
door de documenten (kennisbronnen) of 
trainingen maar door communities; de 
eigen activiteitenruimte van de groepen. 
Groepen professionals, c.q. communities, 
hebben de mogelijkheid om rond een 
thema of een gezamenlijk doel hun  
kennis en expertise te verdiepen. Zo ont-
staan er kennisknooppunten; groepen 
mensen die elkaar tegenkomen in real 
life, maar ook virtueel. 

Biebkracht is daarbij een middel dat 
voortdurende en tijd- en plaatsonafhan-
kelijke interactie binnen een groep kan 
stimuleren. Dit gebeurt in Biebkracht 
door het plaatsen van en reageren op 

bijdragen in de vorm van blogberichten 
en discussies. Deelnemers bespreken op 
die manier, afhankelijk van hun doelstel-
ling en de aard van hun groep in een 
open of besloten groep of met het hele 
netwerk, hun vragen, problemen en in-
zichten om zo samen van elkaar te leren 
en nieuwe kennis te ontwikkelen.
Daarnaast beantwoordt Biebkracht nog 
aan twee andere wensen uit het netwerk 
van bibliotheken. Ten eerste bestaat de 
mogelijkheid om expliciete kennis die 
ergens in de organisatie aanwezig is bin-
nen Biebkracht te vinden. Deze kennis is 
beschikbaar in een soort documenten-
bank, waarin documenten en bijlagen 
op een handige plaats geordend worden 
neergezet en gevonden door deelne-
mers. Ook zijn er mogelijkheden voor 
teams om hun kennis gestructureerd 
samen te brengen in teamdocumenten 
(rapporten, boeken, etc.). Ten tweede 
bestaat de mogelijkheid voor gebruikers 
om elkaar snel te kunnen vinden en ge-
richt te kunnen zoeken naar expertise op 
een specifiek terrein. Door het samen-
spel van documenten, interactie van 
deelnemers en kennisprofielen wordt 
Biebkracht een kennisknooppunt. 

Hybride communities
Biebkracht ondersteunt het samen leren 
en werken van professionals. Dat werk is 
soms gebaat bij openheid naar buiten 
en soms nog even niet. Er is werk dat in 
directe verbinding wil staan met de col-
lega’s in de eigen organisatie en experts 
daarbuiten (Bitter-Rijpkema & Verjans, 
2010). Soms echter is het gemeenschap-
pelijke werk gebaat bij het in besloten-
heid exploreren en uitvinden van nieu-
we vaardigheden, nieuwe methodes of 
ideeën binnen de eigen veilige omge-
ving van project of organisatie-eenheid. 
Bijgevolg moet Biebkracht hybride zijn: 
open waar mogelijk, besloten waar 
nodig. Hybride is Biebkracht ook als het 
gaat om het leerformat: zelforganise-
rend waar dat kan, maar met begelei-
ding waar functioneel (Verjans, Bitter-
Rijpkema & Didderen, 2011). 

Hybride wil Biebkracht ook zijn in die zin 
dat Biebkracht graag voeling heeft met 
de gedachtevorming in de buitenwereld. 
Het volgen van informatie en kennis uit 
de omgeving is daarbij vanzelfsprekend. 
Daarmee is de integratie van blogs, fora, 
twitterstromen, etc. van vitaal belang 
voor Biebkracht. Bitter & Verjans (2010) 
stellen dat dit hybride karakter kenmer-
kend is voor leernetwerken in organisa-
ties en ze typeren deze kennisnetwerken 
als HPLN’s: Hybride Professionele 
Leernetwerken. De hybride communities 
combineren de kracht van open sociale 
netwerken en gesloten kennissystemen 
en leeromgevingen. Het is onze stellige 
overtuiging dat deze hybride communi-
ties noodzakelijk zijn voor kenniscreatie 
gericht op organisatie en branche-inno-
vatie (Bitter-Rijpkema & Verjans, 2010). 
Het kennisnetwerk zal daarom nieuwe 
Web 2.0-toepassingen in zich op moeten 
kunnen nemen. Daarop is onder andere 
ook de keuze voor Drupal gebaseerd bij 
de technische realisatie (zie box 8). 

Van dialoog naar kenniscreatie
Anno 2011 zijn er veel sociale netwerken 
waar allerlei zaken worden uitgewisseld. 
Deze sociale netwerken (Twitter, LinkedIn, 
Ning, Facebook e.d.) stellen deelnemers 
in staat persoonlijk aan antwoorden op 
professionele vragen te komen. 
Daarmee leert een individu en kan hij 
persoonlijk tot nieuwe kennisinzichten 
komen. 
Voor de innovatie van een organisatie, 
netwerk of branche is echter meer nodig. 
Een organisatie, netwerk of branche zal 
zich specifiek moeten afvragen wat zij 
kan leren uit de gesprekken van indivi-
duele medewerkers. De verdieping van-
uit de onderlinge gesprekken rond het 
kenniswerk gebeurt niet vanzelf. Ze 
heeft gerichte extra stappen nodig om 
een gemeenschappelijk begrippenkader 
te ontwikkelen van waaruit gerichte ken-
nisdeling en ontwikkeling kan plaats vin-
den (Bitter-Rijpkema, 2005; Nonaka & 
Takeuchi, 1995). Gerichte aandacht kan 
gestimuleerd worden door moderatoren 
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 BOX 4: KERNASPECTEN VAN BIEBKRACHT
Samenwerken 2.0              Zoeken en vinden 2.0

             Web 2.0 toepassingen

Documenten

Kennis
Profielen

CoP's



(Dini-Davis & Theiss-White, 2009). In 
Biebkracht is een moderator een deelne-
mer van de community die extra rechten 
en mogelijkheden heeft om het proces te 
organiseren. Hij of zij is, zonder verant-
woordelijk te zijn, de contactpersoon die 
aanjaagt, samenvat, uitlicht, overige deel-
nemers op weg helpt en verbanden tus-
sen bijdragen legt. Maar daarnaast en bo-
venal is deze persoon ook gewoon een 
deelnemer. De groep zelf bepaalt in hoe-
verre men in een bepaald stadium gericht 
is op kennisuitwisseling, -deling of -ont-
wikkeling gericht op innovatie (zie box 5). 
Het type moderatie hangt daarmee 
samen met het type community.

Of de kennisdeling slaagt is niet alleen 
een kwestie van het ontwerpen van een 
goed virtueel platform. Uit literatuur over 
sociale netwerken, Communities of 
Practice (CoP) en kennismanagement, re-
kening houdend met de kenmerken van 
het Biebkrachtnetwerk met haar focus op 
kennis- en organisatiegedreven leren, 
destilleerden we de belangrijkste succes-
factoren (Wenger et al. 2002; Sloep, 2008, 
Sloep et al, 2011). Als vertrekpunt hante-
ren wij de volgende vijf succesfactoren: 
1. Gemeenschappelijk doel (goal). 
2.  Binding en onderlinge vertrouwens-

basis (bonding). 
3.  Voorwaarden voor beschikbaarheid 

tot bijdragen (priority/time). 
4.  Aangewezen leiderschap/trekkracht 

(leadership). 

5.  Ontwikkeling door kritische reflectie 
en terugkoppeling (evaluation). 

Allereerst is het afspreken van een dui-
delijk doel ondersteunend in het active-
ren van een community: we weten waar-
om we het doen (Berlanga et al, 2008; 
Bitter-Rijpkema & Verjans, 2010; Bood & 
Coenders, 2004). Om vrij te kunnen uit-
wisselen is vertrouwen nodig en helpt 
het om elkaar te kennen (bonding), 
(Bitter-Rijpkema, 2005; Rusman, 2011). 
Als we niet afspreken hoeveel tijd/priori-
teit we aan dit doel geven, gaat de activi-
teit in de community snel omlaag. Idem 
als we op elkaar wachten voor we gaan 
bijdragen (Bitter-Rijpkema, 2005). Het 
beleggen van leadership helpt (Dini-Davis 
& Theiss-White, 2009). Tot slot helpt het 
om een continue evaluatieslag te maken: 
zijn we nog met het doel bezig, hoe ver 
zijn we, doet iedereen nog mee, waar 
stokt het, etc. (evaluation, Bitter-Rijpkema, 
2005).
Deze vijf factoren spelen niet alleen op 
virtueel niveau. De wijze van samenwer-
ken in bijeenkomsten is daaraan onlos-
makelijk verbonden. In de werkpraktijk is 
gebleken dat het stellen van een doel in 
de samenwerking, gekoppeld aan het 
beleggen van leadership een belangrijk 
aspect is van het op gang brengen van 
de activiteiten van een community. Een 
actieve, doelgerichte community is 
noodzakelijk voor het op gang brengen 
van een kennisstroom (Kessels & Poell, 
2011).
Een Biebkracht-community kan meer 
open of meer gesloten zijn. De groep be-
paalt zelf wie er bij mag. In de groep ont-
staat een gesprek en van daar uit nieuwe 
kennis. Deze wordt door de moderator 
geplaatst in de eigen map ‘onze kennis’. 
Daarmee worden kennis en nieuwe vra-
gen geëxpliciteerd, maar die zijn alleen 
zichtbaar voor de eigen groep. Het is de 
bedoeling dat met regelmaat bekeken 
wordt of er wijsheid is ontstaan die voor 
een grotere groep interessant en be-
langrijk is. Dan wordt er een bericht voor 
‘Kennis in de kijker’ gemaakt, een plek 
op de homepage die voor alle deelne-

mers toegankelijk is. Zo stroomt de ken-
nis van binnen de community naar bui-
ten en spreken we van een workflow, die 
als het ware een ‘kennisstroom’ vormt.

Kennis moet ook vindbaar zijn. Door ge-
bruik te maken van verschillende ont-
sluitingswegen kan men op verschillen-
de manieren aansluiten bij de eigen be-
hoefte ‘zoeken en vinden’. Daar iedereen 
in principe kan bijdragen, is een strikte 
ordening van documenten en berichten 
niet mogelijk. Dat betekent dat berich-
ten van een korte toelichting moeten 
worden voorzien en dat (free) tagging, 
gekoppeld aan de tagcloud, een steeds 
belangrijkere rol gaat spelen. Daarmee 
dient de zoekstrategie van de gebruiker 
steeds meer Web 2.0 te worden. Intuïtief 
en gericht zelf zoeken naar informatie en 
beschikbare kennis (pull) gaat de oude 
manier van informeren, zenden en aan-
geboden krijgen (push) vervangen. 
Informatie virtueel kunnen ontsluiten 
wordt daarmee een belangrijke vaardig-
heid voor deelnemers aan een virtueel 
kennisnetwerk. Deze kennisstroom op 
gang brengen en houden is noodzakelijk 
om niet in dialoog te blijven hangen, 
maar toe te werken naar kenniscreatie. 

Web 2.0-mogelijkheden voor een 
kennisnetwerk
Kennisdeling is een actueel onderwerp. 
Steeds meer is het inzicht dat het delen 
van kennis en het royaal uitdelen daar-
van de basis vormen van nieuwe ontwik-
kelingen. Iedereen wordt er rijker van, 
zowel de persoon als de organisatie. 
Kennis voor je houden wordt daarmee 
iets van de oude tijd. De nieuwe virtuele 
mogelijkheden bieden alle kans om ken-
nis te delen en vragen te stellen. Deels 
komt informatie naar ons toe via Web 
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  BOX 5: DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE KENNIS
 
  Nieuwe kennis

Type CoP (gerichte) Type Moderatie  

 kennisontwikkeling 

  

Type CoP  Type Moderatie  

 (gerichte) 

 Kennisdeling

Type CoP  Type Moderatie  

  

 Gesprek

 BOX 6: ONTSTAAN VAN KENNISTROOM BINNEN BIEBKRACHT

Dialoog in de 
Biebkracht 
community

"Onze kennis" in 
de Biebkracht
community

Kennis in de Kijker in 
het gehele Biebkracht
netwerk

▲ ▲

▲
▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲



 

2.0-mogelijkheden als bijvoorbeeld 
Google Alert en News of RSS feeds op 
blogs van collega’s en experts van bui-
ten, deels kunnen we onze informatie 
beter organiseren, bijvoorbeeld met 
Delicious. Ook kunnen we instellen dat 
we via Twitter berichten het Biebkracht-
netwerk insturen. Maar rijker wordt het 
als we de virtuele mogelijkheden be-
nutten voor interactie. Dan organiseren 
we collectieve denkkracht, intellectueel 
tegenspel en kritisch doordenken. Voor 
de ontwikkeling van een organisatie, 
een netwerk of een branche is dat on-
ontbeerlijk. Door als organisatie geen 
ivoren toren of besloten gemeenschap 
te vormen ontwikkelt de organisatie 
zich in een veranderende context en 
beweegt daar in mee. De ontwikkelin-
gen in de internetcommunities laten 
steeds meer zien dat individuen bijdra-
gen vanuit hun persoonlijke belangstel-
ling en netwerken (Shirky, 2008; Godin, 
2009). Het is de kunst voor organisaties 
om deze bijdragen te activeren voor de 
organisatie en de ontwikkeling van de 
eigen branche. 
Er worden op het moment vele manie-
ren beproefd om Web 2.0-toepassingen 
– en met name sociale media – in te zet-
ten in organisaties. Elk voor zich zijn ze 
nuttig en door individuele professionals 
actief te gebruiken vanuit hun persoon-
lijke (leer)omgeving (PLE). Expliciete 
kennismanagementsystemen, interne 
en externe sociale netwerken en elek-
tronische leeromgevingen (ELO’s)  
hebben elk hun eigen functionaliteit. 
Biebkracht speelt zich af op het snijvlak 
van deze functies en wil dergelijke  
functionaliteiten integreren. 
De vraag van het Gelders Bibliotheek-
net werk overstijgt echter het individuele 
perspectief en de open en ‘vrijblijvende’ 
discussies. Biebkracht kenmerkt zich 
door zich te richten op een gemeen-
schappelijk doel, een collectieve orga-
nisatorische betrokkenheid en ambitie.  
De eisen aan de instrumentering van 
haar ambitie vraagt om een eigen  
passend samenspel van functies.

Wennen aan kenniswerken
In de praktijk is het virtueel kennisdelen 
en samen nieuwe kennis ontwikkelen 
nog geen gemeengoed (Manche, 2011). 
Het vraagt van deelnemers nieuwe vaar-
digheden en attitudes. Waarover ga je 
communiceren en in welk stadium? Het 
plaatsen van een blog of het starten van 
een discussie vraagt een zekere durf. 
Waarover heb je iets interessants te mel-
den? Het vraagt nieuwe vaardigheden 
als kort en bondig formuleren, je kunnen 
inleven in de vragen van andere deelne-
mers, een betrokkenheid hebben op de 
branche in plaats van alleen op je eigen 
taak, kennis hebben van nieuwe ontslui-
tingstechnieken als tagging e.d. Op or-
ganisatieniveau betekent het dat er een 
gerichte kennisstrategie nodig is. 
Waarover wil je graag kennis ontwikkelen 
en met welke collega’s of collega-instel-
lingen kan je dan verder komen? Een 
kennisstrategie levert doelgerichtheid in 
de communities. En doelgerichtheid is 
een van de belangrijke succesfactoren 
voor leven in een community. Er liggen 
tal van organisatievraagstukken, zoals: 
hoe organiseer je de begeleiding (waar-
onder de moderatie)? Wat levert dat op? 
Kunnen we ook zonder? 
In de werkpraktijk van Biebkracht zien 
we dat de eerste stap (deelnemers gaan 
er informatie/documenten zoeken) in-
middels goed loopt. Een kleinere groep 
heeft de tweede stap (ik ga zelf een bij-
drage, document of blog plaatsen) ge-
nomen. Een nog iets kleinere groep rea-
geert regelmatig op anderen en draagt 
daarin bij aan de derde stap (interactie). 
Het zoeken van kennis bij anderen via 
kennisprofielen, als vorm van interactie, 
begint langzaam op gang te komen. De 
vierde stap (reflectie op kenniscreatie) 
door samenvattingen, uitlichten van 
standpunten en het formuleren van 
nieuwe werkvragen staat eveneens  
nog in de kinderschoenen. 
Deze stappen zien we geleidelijkaan  
wel duidelijker ontstaan en opschuiven, 
waardoor we nu vaststellen dat kennis-

werk in Biebkracht zich wellicht in fases 
aan het ontwikkelen is (Meuleman, 2011). 
Het begeleiden van deelnemers naar een 
volgende fase van kenniswerken is daar-
mee de uitdaging van de komende tijd. 
Zo is het voor alle deelnemers aan 
Biebkracht wennen aan kenniswerk.

Stand van zaken 
Biebkracht is in zeer korte tijd van proto-
type naar gebruik in de werkpraktijk op-
geschaald. Dat heeft voor- en nadelen. 
De voordelen zijn vooral dat de virtuele 
mogelijkheden zo snel gaan, dat je niet 
eindeloos onderzoekt of ze misschien 
toegepast kunnen worden. De vragen 
vanuit het werk stimuleren de ontwikke-
ling. Het ‘al doende leren en ontwikke-
len’ geldt ook voor de ontwikkeling van 
de instrumenten en een virtueel kennis-
platform. Conceptueel en instrumenteel 
staat Biebkracht nog in de steigers en is 
continue ‘in bèta’. Dat werken in een bè-
ta-omgeving is voor veel deelnemers 
wennen.
Deelnemers vinden Biebkracht meer-
waarde hebben voor het werk. Ze zien 
het nut er van in. Dat is één van de voor-
lopige conclusies uit een eerste gebrui-
kersonderzoek gehouden in de zomer 
van 2011. Communities met een duide-
lijk doel of thema lopen daarbij beter 
dan algemene communities, hetgeen 
aansluit bij de in dit artikel genoemde 
vijf factoren voor succes. Kortom; het 
kennismaken met het kenniswerken in 
Biebkracht begint te wennen. Maar de 
ambitie om tot duurzame kennisontwik-
keling en innovatie binnen de organisa-
tie te komen blijft vragen om (vervolg)
acties. Dat is op dit moment aan de orde: 
reflectie op de betekenis van theorieën 
voor vervolg stappen en verdere duiding 
van de processen die we nu zien. 
Een virtueel kennisplatform is in korte 
tijd op de kaart te krijgen, er optimaal 
mee werken duurt langer. Medewerkers 
moeten wennen aan nieuwe vormen 
van kennisdeling en leren actieve deel-
nemers te worden. Doelgerichtheid van 
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organisaties, het hebben van een kennis-
strategie, het kiezen van de thema’s 
waarover kennisdeling dient plaats te 
vinden en waarvoor kenniscreatie nood-
zakelijk is, zal de benutting van een ken-
nisplatform bevorderen. Het individuele 
leren kan toenemen via deelname aan 
sociale netwerken en platforms op eigen 
initiatief, het organisatieleren zal bege-
leiding en gerichte aandacht nodig heb-
ben. Dit leren begeleiden van communi-
ties naar een volgende fase in kennis-
werk vraagt onder andere gerichte actie 
op de ontwikkeling van de moderatorrol. 
Het verder toepassen van samenwer-
kingstools in Biebkracht en het integre-
ren van de nieuwste webmogelijkheden, 
waaronder de verschuiving naar mobiel, 
is een ambitie voor de volgende fase.  
De uitbouw van Biebkracht 'KiK' (Kennis 
in de Kijker) tot een hotspot in Bieb-
krachtkennisdynamiek, de uitbouw van 
het gebruik van de kennisprofielen en de 
ontwikkeling van een repertoire aan sce-
nario’s voor gemeenschappelijke kennis-
ontwikkeling zijn andere ambities om 
Biebkracht te ontwikkelen tot een kennis-/
leerplatform waarmee kracht in het  
bibliotheekwerk gegenereerd wordt.

BOX 8: BIEBKRACHT: TECHNISCHE REALISATIE
De Biebkrachtconcepten vragen om een platform waarin heel flexibel maat-

werk te realiseren is zodat de Biebkrachtcommunities als ze uitgewerkt en   

‘ingedragen zijn’ passen als een maatpak. Daarom is het zaak dat Biebkracht 

flexibel en schaalbaar is en mee kan groeien met nieuwe inzichten en wensen 

met betrekking tot kernfuncties en doelgroep, veranderingen zowel in inter-

facing als in de functionaliteit, opdat de implementatie-omgeving zo voor 

langere tijd een state-of-the-art platform kan bieden voor kennisdeling. 

Verankering in een grote en kwalitatief sterke community van ontwikkelaars 

met voldoende kritische massa is daartoe een vereiste. Er is expliciet gekeken 

naar open source gebaseerde platforms vanuit het publieke (‘open’) karakter 

van de organisaties en om kostenpolitieke redenen. Daarnaast is het prettig als 

het Biebkrachtplatform aansluit bij elders in de bibliotheekbranche verkozen 

platforms (Drupal, Joomla en Sharepoint). Op basis van die analyse is bij de 

start gekozen voor Drupal (www.Drupal.org) als implementatieomgeving. 

Additionele argumenten waren de directe beschikbaarheid van expertise 

met Drupal en een hoge klassering van Drupal in de top 3 over de jaren heen. 

Drupal biedt een relatief groot scala aan mogelijkheden om community-

interactiviteit te realiseren, in combinatie met functionaliteiten om kennis-

ontwikkeling te ondersteunen en om besloten en open communities te combi-

neren. Bovendien kent Drupal wereldwijd een grote en actieve ontwikkel- en 

gebruikerscommunity. En is er goede documentatie vrij beschikbaar. Tenslotte 

maakt het platform gebruik van voor ISP internetservice providers bekende 

componenten. Met dit alles bood Drupal bij de start van Biebkracht als ont-

wikkelproject in 2009 de beste mogelijkheden om tot snelle implementatie 

van de vereiste kernfuncties over te gaan en is ze in technische zin ook vol-

doende robuust voor de toekomst. Tegelijkertijd worden nieuwe ontwikkelin-

gen, deels op andere platforms, voortdurend gemonitord.

Conclusie
In het kennisplatform Biebkracht komt 
een aantal zaken op een vernieuwende 
wijze samen. Het integreren van een 
leer- en een kennissysteem, te benutten 
voor individueel werk, maar vooral voor 
het vooruitbrengen van de organisatie, 
in de context van specifiek de bibliotheek 
branche en een netwerkorganisatie, maakt 
het complex, maar ook vernieuwend.
Biebkracht wordt ontwikkeld vanuit een 
gedragen visie op noodzakelijke nieuwe 
vormen van kennisontwikkeling als  
aspect van professioneel leren voor de 
dagelijkse praktijk en het vormgeven 
aan de toekomst van de professie. De sa-
menwerking tussen universiteit en werk-
praktijk verrijkt de werkpraktijk en maakt 
wetenschappelijke kennis toepassings-
gericht. Daarmee geeft de universiteit  
invulling aan valorisatie. 
Wetenschappelijke input kan de werk-
praktijk boven ‘de waan van de dag’ tillen 
en nieuwe perspectieven bieden op toe-
komstvragen. Omgekeerd leveren de 
praktijkervaringen feedback op de toe-
pasbaarheid van onderzoeksoutput en 
input voor nieuwe onderzoeksvragen.
Al met al is het nog even wennen aan 

BOX 7: DE VIER STAPPEN IN BIEBKRACHT

 Activiteiten per onderdeel
	 1. Lezen en leren	 2. Actie 3. Interactie 4. Creatie

  Documenten Zoeken/vinden van documenten Plaatsen van documenten Reageren op documenten Verbanden leggen tussen en   
 Gebruiken van documenten   Samenvatten van documenten en reacties
 
  Kennisprofielen Zoeken/vinden van collega’s 2.0 Geheel profiel ingevuld Gebruik maken van profielen Verbanden leggen tussen profielen  
 Basisgegevens eigen profiel ingevuld   .
 
  CoP’s Lezen van blogs en discussies Plaatsen van blogs en vragen Reageren op blogs, discussies Verbanden leggen tussen en samenvatten
   en polls van blogs, discussies en reacties

  Goal Informatiedeling
 Kenniscreatie

  Leadership Facilitator   Moderator
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gezamenlijk kenniswerk, maar duidelijk 
is dat effectieve kennisontwikkeling en 
-deling noodzakelijk is voor de professio-
naliseringsslag van de bibliotheeksector. 
Medewerkers moeten bijdragen aan  
het vormgeven van de toekomst van  
de organisatie. Daarbij leveren de eerste 
ervaringen met Biebkracht inzichten en 
instrumenten op die ook andere organi-
saties kunnen inspireren. Reden voor de 
initiatiefnemers om zich te buigen over 
zowel de inspiratie die Biebkracht voor 
anderen in de branche kan bieden als  
de doorontwikkeling van het huidige 
Biebkracht.
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