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KENNISDELEN EN SAMENWERKEN ALS PIJLER ONDER UW ORGANISATIE  

Naast efficiënte bedrijfsprocessen is het essentieel om goed samenwerkende mensen met het juiste 

kennisniveau te hebben om de bedrijfsresultaten te optimaliseren. Medewerkers zijn het Human 

Capital van uw organisatie. Onderzoek wijst uit dat het behouden en vinden van deze juiste mensen 

berust op 3 pijlers: Leadership, Learning & Development en Culture.  

Naast de reguliere middelen om kennisdeling en samenwerking te stimuleren, zoals een goede 

kennisbank en meetings heeft You-Get een programma ingezet wat alle 3 de pijlers omarmt. Vanuit 

het streven om kennisdeling en samenwerking binnen de organisatie slimmer en vooral leuker te maken 

hebben zij in 2015 een applicatie ontwikkeld waarin medewerkers elkaar met interne valuta kunnen 

bedanken voor goede samenwerking of het delen van kennis. Deze gamification applicatie is volledig 

persoonlijk gemaakt, zodat het naadloos aansluit bij de bedrijfscultuur. Senior medewerkers worden 

gestimuleerd extra hun best te doen hun kennis te delen en samen te werken, op deze manier wordt 

er gevraagd om concreet leadership te vertonen. Naast de kennisdeling, die op deze wijze automatisch 

plaatsvindt, wordt er inzichtelijk gemaakt waar binnen de organisatie meer behoefte aan is. Rapportages 

en dashboards geven waardevolle input voor Learning & Development initiatieven. 

 

Figuur 1 Het team van You-Get dat werkt met het You-Get SMARTer platform 
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UITDAGING –  BOUWEN AAN SOLIDE KENNISDELING EN SAMENWERKING 

You-Get weet dat haar mensen haar waardevolste assets zijn. Een belangrijk deel van de kennis in de 

organisatie ligt versleuteld in de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan in de praktijk en op de 

werkvloer bij de klanten van het bedrijf. Zonder haar gespecialiseerde medewerkers, die allemaal 

unieke kwaliteiten hebben, is het implementeren van software en andere diensten niet mogelijk. Het is 

bovendien maar ten dele mogelijk die kennis over te brengen in documenten. Het is dus belangrijk dat 

er onderlinge samenwerking en overdracht plaatsvindt. Het management van You-Get heeft daarom 

Human Capital als centraal ijkpunt gekozen in het bepalen van strategische doelstellingen. 

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit, dat een effectief Human Capital beleid bestaat uit 3 pijlers: 

leadership, learning & development en culture. Elke van deze drie pijlers, krijgt binnen de organisatie een 

moderne invulling. De kracht van You-Get ligt namelijk in het samenbrengen van de business met IT.  

Die aanpak vertaald zich bij klanten in consultancydiensten aan bedrijven in Nederland en Finland, 

waarmee bedrijven hun processen kunnen optimaliseren. Dit doen You-Get, onder andere, via advies 

en begeleiding bij procesmethodologie keuze, verandermanagement en volledige procesautomatisering 

op basis van software. You-Get ontwikkelde hiervoor de unieke 360 graden aanpak, een modulaire 

methode waarbij organisaties procesexcellentie kunnen bereiken door rekening te houden met alle 

business facetten. Bij You-Get werken inmiddels 70 mensen en in 2015 won het bedrijf een FD Gazellen  

Award. Bij haar klanten hamert You-Get er op dat een interne kennisdelingsstructuur belangrijk is voor 

succesvolle transities. Medewerkers moeten immers goed weten hoe ze van de oude naar de nieuwe 

situatie moeten overschakelen om transitiemoeilijkheden te voorkomen.  

Binnen You-Get vond er, voor de start van het Human Capital programma, kennisdeling plaats door 

het delen van bestanden op een overzichtelijk Sharepointnetwerk en één keer per kwartaal is er een 

kennisdag waarbij alle medewerkers op de hoogte worden gebracht van ontwikkelingen in de 

organisatie en in hun vak gebied.  

 

Figuur 2 In de oude situatie wordt alleen kennis gedeeld vanuit het management en op bepaalde 

momenten. Projecten kunnen hierdoor langer duren dan nodig 
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Figuur 3 In de nieuwe situatie wordt kennis onderling gedeeld, tussen teams en tussen specialisaties, 

waardoor de bouw van applicaties veel sneller gerealiseerd is 

Deze methodes lijken op zichzelf voldoende om kennis in de organisatie te verspreiden, maar ze 

schieten tekort in het creëren van kennisdeling tussen individuele medewerkers en ze stimuleren niet 

een samenwerking verder dan op de daarvoor uitgekozen momenten. Dit kan nadelige gevolgen 

hebben voor de samenhorigheid binnen een consultancybedrijf waarbij teams vaak bij verschillende 

klanten zijn geplaatst, op verschillende locaties werken en bij You-Get zelfs opereren in verschillende 

landen. Bovendien is er binnen dit systeem geen duidelijk sprake van kennisoverdracht van 

medewerkers die al langer bij een organisatie werken naar medewerkers die net in dienst zijn gekomen. 

Binnen een kennisintensieve organisatie, die opereert in een nichemarkt, kan dit er toe leiden dat er 

kennis verloren gaat als medewerkers uit dienst gaan. Dit is zonde en heeft als gevolg dat het wiel in 

sommige gevallen meer dan eens uitgevonden moet worden. Dat kan voorkomen worden als kennis 

ook tussen specialismes wordt gedeeld. Kortom, genoeg reden om op een innovatieve en moderne 

manier te kijken naar het stimuleren van kennisdeling en samenwerking, die gelijk invulling geeft aan de 

pijlers Learning & Development en Culture van het Human Capital programma van de organisatie.  

Enerzijds, worden obstakels om hulp te vragen weggenomen en wordt persoonlijke ontwikkeling 

gestimuleerd, en anderzijds wordt er aan team spirit en bedrijfsbinding gewerkt door de eigen identiteit 

die de organisatie heeft gegeven aan het thema van de applicatie.   

In een ideale situatie gaan deze processen vanzelf. U dan hoeft niet om te kijken naar kennisdeling, 

want dit is perfect over uw organisatie verspreid. Bovendien kent iedereen elkaar en gaat goede 

samenwerking vanzelf. In de praktijk blijkt dat daar meer moeite voor nodig is. You-Get heeft gekeken 

hoe ze deze processen kan institutionaliseren in een applicatie. Dat is namelijk waar de kracht van het 

bedrijf ligt, in het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het verhogen van hun efficiëntie en het 

vastleggen of automatiseren (van delen) daarvan in software.  



 

The Process Cloud – Rondleiding | Pagina 5 

YOU-GET SMARTER –  DE HOEKSTEEK VAN SAMENWERKING EN 

KENNISDELING 

 

Bij het ontwikkelen en implementeren van de applicatie, die You-Get SMARTer is gaan heten, heeft 

het bedrijf de volgende doelstellingen gesteld: 

1. het moet ervoor zorgen dat kennisdeling en samenwerking centraal komen te staan in de    

organisatie, waardoor invulling wordt gegeven aan de pijler Learning & Development 

2. samenwerking onder collega’s (die elkaar soms niet vaak zien) moet gestimuleerd worden 

3. er moet kennisoverdracht plaatsvinden op een leuke en herkenbare manier, waardoor invulling 

wordt gegeven aan de pijler Culture 

4. senior medewerkers worden gestimuleerd Leadership te vertonen richting junior medewerkers 

5. kennis en ervaring moet gedeeld worden tussen specialismes 

6. er moet een element inzitten dat uitdagend is 

7. er moet een element inzitten dat belonend is 

8. management moet inzicht hebben in ontwikkelingen en stimulerende acties kunnen uitvoeren. 

Het resultaat is een Company Currency Platform waar medewerkers aan het begin van een periode een 

bepaald aantal SMARTer Credits krijgen. Junior medewerkers krijgen een hoger aantal Credits dan senior 

personeel, zodat ze meer hulp kunnen vragen. Met deze Credits kunnen ze collega’s bedanken als ze 

hulp geboden hebben of kennis met hen gedeeld hebben.  

Als een medewerker een Credit in ontvangst neemt, verandert deze in een SMARTer Coin. Coins 

vertegenwoordigen een monetaire waarde en kunnen uitgegeven worden in de SMARTer Shop. 

Hierdoor kunnen medewerkers die veel kennis delen en collega’s helpen, leuke dingen voor zichzelf 

en voor anderen kopen in een interne winkel.  

 

Figuur 4 Een persoon bedankt zijn collega voor haar hulp. Zij koopt er vervolgens wat leuks van in de de shop. 

Beiden zijn blij! 
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Om het geheel transparant te maken, en om anderen inspiratie te geven hoe ze elkaar kunnen helpen, 

is er op het dashboard een overzicht van alle transacties in de organisatie te zien. In dit overzicht staat 

wie er een Credit gegeven heeft aan wie en wat daarvoor de reden is. Bovendien kunnen gebruikers 

zien wie de meeste Credits hebben, deze personen kunnen ze wellicht helpen. Andersom wordt 

getoond wie de meeste Coins verdiend hebben, ofwel, waar mensen dus om hulp kunnen vragen.  

Veel hulp vragen of geven wordt bovendien beloond met de mogelijkheid om bepaalde achievements te 

behalen. Wie weet de badge voor 25 transacties te behalen? Wie werd er maar liefst 50 keer bedankt? 

En wie heeft als eerste drie keer iets gekocht in de shop? Op deze manier worden mensen uitgedaagd 

op creatieve wijze op zoek te gaan naar hoe ze hun collega’s kunnen helpen of hoe ze kennis met elkaar 

kunnen delen. Door het creëren van deze win-win situatie zijn er zowel voordelen voor de organisatie 

als voor de medewerker en wordt kennisdelen en samenwerken op een centrale plaats in de 

organisatie neergezet.  

De applicatie beschikt daarnaast over managementfunctionaliteiten waarbij niet alleen bekeken kan 

worden hoeveel het systeem gebruikt wordt maar ook of daar een stijgende of dalende lijn in zit. Zo 

kan er adequaat gereageerd worden als kennisdeling of samenwerking naar beneden dreigt te gaan. Dat 

kan het Management Team realiseren door speciale transacties te doen, waarbij één of meerdere 

medewerkers extra Credits of Coins krijgen. Deze functionaliteit kan ook gebruikt worden om initiatief 

te belonen en hogere prestaties verder te stimuleren.  

 

Figuur 5 De grafiek laat zien dat dankzij de applicatie collega's elkaar vaker eerst proberen te helpen voordat 

support wordt ingeschakeld 
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DE PRAKTIJK -  VERANKERING VAN KENNISDELING EN SAMENWERKING ALS 

FUNDAMENT ONDER DE ORGANISATIE  

Dat de You-Get SMARTer applicatie effectief is in het behalen van de doelstellingen van het Human 

Capital programma en dat het op verschillende leuke en laagdrempelige manieren ingezet kan worden 

om samenwerking en kennisdeling te stimuleren blijkt ook in de praktijk. Dat is te merken op twee 

verschillende manieren. Eerst wordt gekeken naar de positieve manier waarop medewerkers zelf aan 

de slag gaan met het systeem en vervolgens worden interessante voorbeelden gegeven waarop het 

Management Team samenwerking en kennisdeling kan stimuleren.   

Het eerste voorbeeld geeft mooi weer dat verschillende expertises bij elkaar komen: Een medewerker 

bedankte een collega voor het leveren van technische ondersteuning en grafische ontwikkeling bij het 

geven van een demo. Dit heeft zijn collega tijd bespaard omdat hij het niet zelf hoefde uit te zoeken!  

Vervolgens is ook te zien dat mensen proactief opzoek gaan naar hulp. Voor het creëren van een casus 

had een medewerker input nodig van collega’s, om er een zo goed mogelijk geheel van te maken. Via 

een e-mail bood hij een Credit aan voor iedereen die hem informatie zou geven die hem zou helpen 

met het uitvoeren van zijn opdracht. Zo krijgen ook collega’s die elkaar niet dagelijks zien de kans op 

waardevolle manier bij te dragen aan het werk van een ander. 

  

Als derde voorbeeld, is ook te zien dat mensen proactief kennis gaan delen. Een ontwikkelaar deelde 

een nieuwe methode om een bekend probleem in de software op te lossen en sleepte daar spontaan 

een aantal Coins mee binnen. Hoewel hij het stukje niet bewust deelde om eraan te ‘verdienen’, 

stimuleert het andere wel om vergelijkbaar initiatief te tonen. Het komt inmiddels geregeld voor dat 

mensen proactief kennis delen binnen You-Get, daarmee kan de effectiviteit van de applicatie 

aangetoond worden.  

 

 

Jan Pieter de Langen      

Marketeer 

 

 

“You-Get SMARTer helpt onze organisatie met het vergroten van samenwerking en 

kennisdeling. Ik ervaar de kracht van het platform, dat proactief handelen beloond en 

leuk is om te gebruiken voor iedereen die ermee werkt. Ik zie dat (vooral mijn nieuwe) 

collega’s,  sneller hulp vragen als ze iets waardevols daarvoor terug kunnen geven. 

Het symboliseert de cultuur van You-Get, waar kennis en kunde gedeeld wordt.”. 
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Vanuit het management biedt de applicatie, zoals gezegd, ook de nodige manieren om positieve impact 

te hebben op kennisdeling en samenwerking in de organisatie. Zo wordt elke maand een quiz 

ontwikkeld waar medewerkers over een bepaald onderwerp vragen moeten beantwoorden. Dat 

kunnen vragen over nieuwe software zijn, methodes zoals Agile / Scrum, maar bijvoorbeeld ook over 

de leukste feitjes over het bedrijf in het afgelopen jaar.  

 

 

 

 

Als tweede voorbeeld kunnen speciale transacties genoemd worden, die het management kan doen 

wanneer medewerkers zich inzetten voor kennisdeling. Net als bij het voorbeeld hierboven, kan deze 

methode gebruikt worden om het You-Get SMARTer programma en traditionele kennisdeling in elkaar 

over te laten lopen. Eind 2015 is You-Get begonnen met Kennisdagen 2.0 waarbij medewerkers 

gevraagd wordt het personeel een TED-talk, een inspirerend praatje van 15 minuten over een 

onderwerp dat ze belangrijk vinden, te houden. Medewerkers die dit doen krijgen hiervoor een aantal 

Coins als leuke extra. Daarnaast kunnen speciale transacties gebruikt worden om activiteiten te belonen 

die buiten het ‘normale werk’ vallen, dit is belangrijk om medewerkers de kans te geven iets te doen 

aan Personal Developement, denk hierbij aan het schrijven van artikelen en whitepapers om kennis te 

delen of het organiseren van bijeenkomsten waarbij mensen samen aan een probleem kunnen werken.  

Tenslotte kan er een bepaald wedstrijdelement geïntroduceerd (gamification) worden. Binnen You-Get 

gebeurt dit momenteel op twee manieren. Enerzijds kunnen medewerkers bepaalde achievements 

halen in de vorm van Badges. Deze methode wordt binnen sociale media gebruikt. Eerder in dit stuk 

werden al een paar voorbeelden genoemd. Binnen You-Get zijn er badges voor: 

1. Coin Hoarder: Het verzamelen van zoveel mogelijk Coins op je account 

2. Supporter: Het deelnemen in X aantal transacties (Mensen bedanken, bedankjes ontvangen 

en dingen kopen in de Shop) 

3. Shopaholic: Het Kopen van zoveel mogelijk items in de Shop 

4. Hero: Het x aantal keer bedankt worden voor het geven van hulp aan collega’s 

5. Thanks giver: Het X aantal bedanken van collega’s voor hulp die ze aan je gaven 

 

Desmin Dekker 

Product manager 

 

 

 

“Met de quiz over Agile / Scrum kun je mooi zien hoe het programma overloopt in onze 

‘traditionele’ manier van kennisdelen. De quiz werd gehouden na een kennisdag over Scrum en 

voor elk goed antwoord konden deelnemers 1 Coin verdienen. Aan de andere kant zie je dat de 

quiz over You-Get in 2015 onze nieuwe collega’s kennis heeft laten maken met het bedrijf en 

inzicht heeft gegeven in dingen zoals bijvoorbeeld kosten van vervoer”. 
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Figuur 6 Screenshot van het dashboard waarop de behaalde badges te zien zijn, inclusief het behaalde niveau. 

You-Get werkt aan Culture door themabadges te gebruiken die bedrijfsspecifiek zijn. 

Medewerkers kunnen van elkaar zien welke badges ze hebben, op deze manier ontstaat er op een 

leuke en positieve manier een ‘concurrentiestrijd’ wie de hoogste badges heeft. De tweede manier 

waarop gamification bij You-Get SMARTer een rol speelt is het beschikbaar stellen van gelimiteerde 

producten in de Company Shop. Dan moeten collega’s zo snel mogelijk genoeg Coins verzamelen om 

het product te kopen, want op is op. Door haar eigen identiteit en bijbehorende mogelijkheden geeft 

de applicatie invulling aan de pijler Culture van het Human Capital programma. 

   

De managementstatistieken van de applicatie laten zien dat er meer samengewerkt wordt en dat 

medewerkers het op prijs stellen dat ze hun waardering kunnen uitspreken voor collega’s. De 

statistieken laten bovendien zien dat er vaker kennis gedeeld wordt dan voor de lancering van de 

applicatie. Hiermee wordt aangetoond dat het programma succesvol is geweest in faciliteren dat 

kennisdeling en het stimuleren van samenwerking een margetaak meer is van het management, maar 

een centrale pijler is geworden in de organisatie.  

 

 

Danny Palic 

UX Designer 

 

 

 

“Met het aanbieden van bedrijfsspecifieke producten met een gelimiteerde oplage 

wordt op een leuke manier een wedstrijd element geïntroduceerd. Niet alleen geeft 

het een tastbaar resultaat aan het einde, zoals mijn nieuwe SMARTer koffie mok. 

Andere collega’s zien dat, en die willen ook zo een leuke mok. Dus gaan ze actief 

meedoen”. 

 

Hanke Dekker 

Alg. Directeur 

“Veel bedrijven richten zich op het optimaliseren van primaire processen. Binnen You-Get 

vinden we secumdaire processen minstens net zo belangrijk en hebben we besloten om via 

gamification een voor ons essentieel thema; kennisdeling en samenwerking op een aantrekkelijke 

manier beter te borgen binnen onze organisatie. Ik ben zeer tevreden over het resultaat en het 

effect op onze bedrijfsvoering!” 
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De You-Get SMARTer Applicatie is gebouwd in IBM BPM software en bij de bouw is rekening 

gehouden met het in de markt zetten van de applicatie. You-Get heeft de applicatie volledig modulair 

gebouwd waardoor organisaties kunnen kiezen welke elementen ze willen hebben. De kern van de 

applicatie is de Transaction Broker. Hiermee worden op een veilige manier transacties afgehandeld. 

De rest is makkelijk aan te passen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met maar 1 soort ‘valuta’ te 

werken in plaats van twee, of om het wedstrijdelement ‘badges’ eruit te halen. De shop kan makkelijk 

worden bijgehouden door administrators van het systeem. Hier kunnen producten geüpload worden 

en beheerd worden, maar er zijn bijvoorbeeld ook integraties mogelijk met webwinkels.  Bovendien 

kunnen eigen stijl, logo’s en custom badges geüpload worden naar het Dashboard, waardoor de 

applicatie kan aansluiten op de bedrijfscultuur van elke organisatie. 

 

Figuur 7 Schematische weergave van de modulaire opbouw van de applicatie 

De applicatie en het bijbehorende gebruikersgemak leggen zichzelf het beste uit in een vrijblijvende 

demo waarin getoond wordt dat het product kennisdeling en samenwerking stimuleert. Zo kunt u 

starten met het vormgeven van uw eigen Human Capital programma.  Neemt u, indien u interesse 

heeft in een demo, contact op met Desmin Dekker via 0621584080 of via ddekker@you-get.com.  

mailto:ddekker@you-get.com
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De You-Get vakgebieden: 

 Business Process Management 

 Business Intelligence 

 Project Management 

 Change Management 
 

 

© You-Get BV, Alle rechten voorbehouden. 

De You-Get naam, logo’s en de 360° Business 

Approaches zijn merken of geregistreerde 

handelsmerken van You-Get BV. Alle overige 

genoemde namen zijn ofwel geregistreerde handels-

merken, merken, gedeponeerde logo’s of 

handelsnamen van de respectievelijke bedrijven. 

 

OVER YOU-GET – BUSINESS SERVICES PROVIDER 

 

YOU-GET is een innovatieve Business Service Provider, opgericht vanuit de wens om een sterke en 

flexibele benadering te creëren voor het ontdekken en oplossen van elke business uitdaging. Het 

You-Get team bestaat uit professionals met expertise en ervaring in een veelvoud van bedrijfstakken 

en bedrijfsfuncties. Tesamen zijn zij in staat om praktisch elk probleem op te lossen dat zij 

tegenkomen. De kracht van You-Get ligt niet alleen in de zelf ontworpen 360° Business Services 

Approach™, maar tevens in het team work en hun collectieve kennis.  

YOU-GET heeft als kern de 360° Business Services Approach™. Dit raamwerk, gebouwd op basis van 

de ruime ervaring en kennis met Business Processen & IT van de oprichters van You-Get, speelt een 

sleutelrol in het verkrijgen van de controle over de bedrijfsprocessen en het bedrijf als geheel. Het 

verband tussen process excellence en de bedrijfsresultaten staat tegenwoordig buiten kijf. 

Organisaties van wereldklasse moeten zich begeven op het pad van het omzetten van de belofte van 

het business process management naar daadwerkelijke business process management resultaten. 

Deze stap voorwaarts zal worden bereikt door de combinatie van een toenemende proces-

centrische blik op de business en het creëren van fundamentele en evolutionaire veranderingen in 

de structuur van de IT. Omdat de 360° Business Services Approach™ modulair is opgezet en sterk 

gericht op resultaten, is deze geschikt voor elke organizatie – klein of groot, privaat of publiek – om 

deze veranderingen te bereiken. De 360° Business Services Approach™ bestaat uit verschillende 

modulen & methoden die kunnen worden aangepast aan uw eisen en wensen.  

YOU-GET heeft tevens het Cloud platform The Process Cloud ontwikkeld. Dit platform stelt 

bedrijven die zich richten op inzicht in hun processen in staat continu te verbeteren en snel te 

reageren op marktveranderingen. The Process Cloud kenmerkt zich door haar transparante pay-

per-use prijsmodel, door de lage opstart kosten en de beschikbare, door You-Get ontwikkelde, 

process apps. 

YOU-GET wil een full Business Services Provider zijn en wil een “one-stop solution” bieden voor 

elke stap in de complete bedrijfscyclus van haar klanten. You-Get biedt daarom oplossingen en 

diensten aan op de volgende vakgebieden:  

 

• Business Process Management  • Business Intelligence 

• Project Management   • Change Management 

 

YOU-GET heeft een rijk portfolio van BPM, BI en SOA producten, noodzakelijk in het creëren 

van succes in business processing, integratie en applicatie management. You-Get is trots dat zij 

de verkoop- en implementatiepartner is in de Benelux voor een aantal vooraanstaande 

oplossingen zoals IBM BPM, IBM ODM, WebSphere en QlikView™. You-Get heeft voor al deze 

oplossingen implementatie raamwerken en operationele dienstverlening opgezet en heeft deze 

geïntegreerd in haar 360° Business Services Approach™.  

YOU-GET is vol vertrouwen dat zij met dit rijke portfolio aan oplossingen en diensten zeer goed 

in staat is om bedrijven te adviseren en assisteren om hun resultaten vooruit te helpen en ze te 

voorzien van een groot concurrentievoordeel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenst u meer informatie: www.you-get.com, info@you-get.com of +31 (0) 20 737 02 76. 

 

http://www.you-get.com/
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