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Contentmanagement is het proces van het plannen, het 
verzamelen/creëren, het beheren, het publiceren, behouden en 
evalueren van content. 



Kennismanagement 

Informatiemanagement 

Contentmanagement 





Intranet biedt….. 
Uitstekende mogelijkheden tot ondersteuning van…. 
Informatie-uitwisseling en… 
Communicatie…. 
Over de grenzen van afdelingen heen. 

 

 
 



En toch…… 

Smoelenboek 
Interne telefoongids 
Organogram 
Nieuws (van de Pers.Ver.) 
HH-reglement 
Declaratie-formulier downloaden 
Menu v/d dag in de kantine 
……………. 

 
 
 



Presentator
Presentatienotities
Zichtbare kennis (formele kennis)Onzichtbare kennis (informele kennis)Let ook op de verhouding!



Social Media 







Het sociaal intranet voor slim samenwerken 
Ondersteunt Informeel kennismanagement in een intelligent, 
zelflerend (social) intranet 
Nodigt medewerkers uit informatie en kennis te delen 
Brengt medewerkers intelligent samen o.b.v. 
gemeenschappelijke interesses en expertise 
Iedereen wordt “redacteur”: schrijven=publiceren 
Verrijkt met informatie uit social media over mensen, 
organisatie 





Profiel en kenniskaart/kennisindex 

Kenniskaart (expertises / interesses) 
 

Brengt expertises in kaart en verbindt 
medewerkers met elkaar 

 
Kennisindex: de mate waarin je publiceert, 
raadpleegt en reageert 



Wiki’s, de basis van kennisdeling 
Content die door iedereen of een 
selecte groep van personen kan 
worden aangepast/aangevuld. 
Nodigt uit tot reageren en 
discussiëren. 
Openbaar of gesloten 
“taggen” / kenmerken t.b.v. 
classificatie 



Blogs, communicatie….. 
….over een bepaald project, 
kennisgebied, specialisatie etc… 
Nodigt uit tot reageren en 
discussiëren. 
Openbaar of gesloten 
“taggen” / kenmerken t.b.v. 
classificatie 
Microblog: interne (beveiligde) twitter 

 



Dossiers 
“gebundelde” informatie (bv. 
per project) 
Bevat wiki’s, blogs, 
documenten, foto’s, video’s, 
links, etc. 
Openbaar of gesloten 
Dynamisch (o.b.v. kenmerken) 



Zoeken en filteren 

Oproepen 

Notificaties 





Een combinatie van intranet en “social-media –
gereedschappen” 
De bron van inspiratie en kennis voor uw 
organisatie 
Doel: kennisdeling binnen de organisatie te 
verbeteren, te vergemakkelijken,……. 
…..laagdrempeliger, interactiever en leuker te 
maken. 
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